
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ 
 

รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด 
 
 การสัมภาษณประกอบดวยการสอบถามดวยวาจาโดยผูสัมภาษณ  (Interviewer)  กับ 
การตอบคําถามนั้นของผูใหสัมภาษณ  (Interviewee)  โดยสอบถามและตอบติดตอกนัหลายคําถาม- 
คําตอบ  ในเรือ่งใดเรื่องหนึง่หรือหลายเรือ่งที่สัมพันธกัน  ในการประเมินผลการเรียนรูโดยการ
สัมภาษณ  ผูสัมภาษณ  ไดแก  ผูสอน  ผูใหสัมภาษณคือผูเรียน  การสมัภาษณเปนเทคนิคหนึ่งที่ควร
นํามาใชในการประเมินผลการเรยีน  ซ่ึงชวยใหทราบผลของการสอน  และผลของการเรียนรูในดาน
ตาง ๆ  รวมทั้งในดานสารสนเทศในตวัแปรตาง ๆ  ไมวาจะเปนดานพทุธิพิสัย  (Cognitive  Domain)  
ดาน 
จิตพิสัย  (Affective  Domain)  และดานทักษะพิสัย  (Psychomotor  Domain)  ผูสอนควรศึกษาเทคนิค
การสัมภาษณและนํามาใชใหเปนประโยชนตอการประเมินผลการเรียน  รวมกับเครือ่งมือและเทคนิค
การวัดผลอื่น ๆ 
 
ประโยชนของการประเมินผลการเรียนโดยใชเทคนิคการสัมภาษณ 
 
 เทคนิคการสัมภาษณเมื่อใชรวมกับเครื่องมอืและเทคนิคอืน่ ๆ  ในการวดัและประเมินผล
การเรียนแลว  ก็จะทําใหการประเมินผลมีความสมบูรณยิง่ขึ้น  ผลของการสัมภาษณจะชวยใหได 
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการนําไปพจิารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการสอน  เพื่อชวยใหการ 
เรียนรูบรรลุผลตามวัตถุประสงค  ชวยใหผูสอนเขาใจผูเรียนมากขึน้  เปนทางหนึ่งทีน่าํไปสูความ 
เห็นใจผูเรียน (Empathy)  สรางความคุนเคย  ความเปนกนัเอง ความสนทิสนมกับผูเรียน 
 ผลของการเรียนรูและคุณลักษณะตาง ๆ  ที่ทราบไดจากการสัมภาษณผูเรียน  มีทั้งดาน
บุคลิกภาพ  เชาวนปญญาและความถนัด  การรับรู  (Perceive)  ความคิดเห็น  (Opinion)  ความตองการ
เจตคติ  คานิยม  ความวิตกกงัวล  ความสนใจ  ปรัชญา  อุดมการณ  แบบการคิด  (Cognitive  Style)  
แบบการเรียน  (Learning  Style)  และปญหาอุปสรรคของผูเรียน  ฯลฯ 
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เทคนิคในการสัมภาษณ 
 
 1.  ผูสัมภาษณมีความสําคัญมาก  บุคลิกภาพและคุณลักษณะอื่น ๆ  ของผูสัมภาษณมี
อิทธิพลตอคําตอบของผูใหสัมภาษณได  จึงควรระมัดระวัง  ไมใชคําถามในลักษณะจูงใจใหตอบไป
ในแนวทางที่ไมตรงกับความคิดเห็นทีแ่ทจริงของผูใหการสัมภาษณ 
 2.  ใชภาษางาย ๆ  ส่ือความเขาใจไดด ี
 3.  ใหความเปนกันเอง  มีลักษณะการสนทนาที่เปนไปอยางธรรมชาติ 
 4.  ถาผูเรียนมีจํานวนนอย  อาจสัมภาษณเร่ืองนั้นกับทุกคน  แตถามีจํานวนมากอาจสุมโดย
กระจายใหครบทั้งคนเกง  ปานกลาง  ออน 
 5.  สัมภาษณทัง้ในหองเรยีน  หรือที่อ่ืน เชน  ที่โรงอาหาร  สนามกีฬา  ฯลฯ 
 6.  ไมทําใหการสัมภาษณเปนปญหา  หรืออุปสรรคตอการเรียน  เชน ขณะที่สัมภาษณ 
ผูเรียนคนหนึ่ง  ผูสอนปลอยใหคนอื่น ๆ  ที่เหลืออยูวาง  ไมไดทํากจิกรรมการเรียน  หรือ  การ
สัมภาษณคนหนึ่งไปรบกวนการทํากิจกรรมการเรียนของคนอื่น ๆ  เปนตน 
 7.  ไมควรใชการสัมภาษณเพือ่ทราบผลการเรียนรูของผูเรียนเมื่อสามารถวัดดวยวิธีอ่ืนได
ดีกวาหรือเทาเทียมกัน  เพราะการสัมภาษณเปนกิจกรรมที่ใชเวลามากเมื่อเปรียบเทยีบกับวิธีอ่ืนกรณี
ดังกลาวจึงควรใชวิธีอ่ืนมากกวา  เชน  หลังจากใหศึกษาบทความนี้เสรจ็แลว  ถาตองการทราบวา
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณเพยีงใด  ควรใชวิธีวัดโดยใหทําแบบทดสอบ  (แบบเขียน
ตอบ)  มากกวาใชวิธีสัมภาษณผูเรียน  เปนตน 
 8.  เนนการสัมภาษณเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียน 
การสอนมากกวาดานเนื้อหาที่เรียนตามหลกัสูตรซึ่งวัดไดเปนอยางดดีวยแบบทดสอบ  ดังตัวอยาง
คําถามที่ควรสัมภาษณ 
  -  วิชานีเ้รียนยากไหม  ? 
  -  มีเนื้อหาเรื่องใดที่ยังไมเขาใจ  ? 
  -  ฯลฯ 
 9.  จากการสัมภาษณเมื่อทราบวาการสอนไดผลนอย  ไมไดผล  มีปญหา  หรือมีผลทางลบ
ควรสอบถามผูเรียนตอเพื่อทราบแนวความคิด  ทัศนะ  เกี่ยวกับ  สาเหตุ  รายละเอียดของปญหา  และ/
หรือขอเสนอแนะ  แนวทางในการปองกัน  แกไข  ปรับปรุง  และพัฒนา  ซ่ึงอาจไดขอคิดที่เปน
ประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนได 
 10.  ในการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลไมวาจะเปนการคัดเลือกเขาเรยีนตอ  คัดเลือกเพื่อ
รับเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ  ผูใหการสัมภาษณจะพยายามตอบในทางที่คาดวาเปนคําตอบที่ทําให
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กรรมการสัมภาษณเห็นวาตนเปนผูที่มีคุณลักษณะเหมาะสม  เปนลักษณะที่สังคมปรารถนา  ซ่ึงมักไม
ตรงกับความเปนจริงของผูใหการสัมภาษณ  จึงตองคิดหาคําถามที่สามารถลวงความจริงไดมากทีสุ่ด 
 11.  ในการสัมภาษณเพื่อทราบผลการเรียนรูของผูเรียนไมควรนําเอาคําตอบของผูเรียนมา
ใหคะแนน  แตจะเปนสารสนเทศที่สําคัญในการนํามาพจิารณาปรับปรุงการเรียนการสอนมากกวา 
 12.  ทําการบันทึกคําตอบอยางเปนระบบ  เพื่อปองกันการลืม  และสามารถเรียกมาใชได
ตามตองการแมเวลาจะผานไปนานก็ตาม 
 
ตัวอยางคําถามที่ควรใชในการสัมภาษณเพื่อประเมินผลการเรียนรู 
   
 -  ชอบเรียนวชิานี้หรือไม  ? 
 -  ชอบเรียนวชิานี้เพียงใด  ? 
 -  วิชานีเ้รียนยากไหม  ? 
 -  เร่ืองใดในบทเรียนที่ยังไมเขาใจตองการใหเสริมความรู  ? 
 -  ตองการเรียนเร่ืองใดเพิ่มเติมบาง  ? 
 -  งานที่ใหทําไดประโยชนอยางไรบาง  ? 
 -  ไดประโยชนอะไรบางจากการเรียนหรือศึกษาวิชานี้  ? 
 -  มีกิจกรรมใดที่ชอบ  ?  (หรือไมชอบ) 
 -  แบบฝกหดัที่ใหทําเปนประโยชนมากนอยเพียงใด  ? 
 -  มีปญหาการเรียนในดาน  ? 
 -  คิดวาควรไดเกรดอะไร  ?  อธิบายเหตุผลที่คิดเชนนั้น 
 -  ขอเสนอแนะเพื่อใหการเรยีนบังเกิดผลดทีี่สุด  ? 
 
ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกการสัมภาษณ 
 
 การบันทึกการสัมภาษณ  ควรบันทึกลงในฟอรมที่ดูไดงาย  ประหยัดเนือ้ที่  และประมวล
สาระตาง ๆ  ไวดวยกนั  ซ่ึงสามารถออกแบบไดหลายลักษณะ  ตอไปนีเ้ปนตัวอยางหนึ่งของ
แบบฟอรมบันทึกการสัมภาษณ  ในทางปฏิบัติควรเลือกคําถามที่ตองการทราบคําตอบ  ตาม
วัตถุประสงคของผูสอน 
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ช่ือผูเรียน 1.  ชอบเรียน 

เพียงใด 
2.  เรียนยาก 
เพียงใด 

3.  เร่ืองที่ตองการ
เรียนเพิ่ม 

4.  กิจกรรม
ที่ชอบมาก 

5.  ขอ 
เสนอแนะ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 
 หมายเหตุ  ขอ  1.  อาจบันทึกระหวาง  3  ระดับ  คือ  มาก  ปานกลาง  นอย  ขอ  2.  อาจ
บันทึกระหวาง  3  ระดับ  คอื  ยากมาก  พอเหมาะ  งายมาก 
 
ตัวอยางการพจิารณาผลจากการสัมภาษณ 
 
 1.  เมื่อทราบวาผูเรียนสวนมากเห็นวาเปนวิชาที่ยาก  ตองพิจารณาเปลีย่นแปลงการนาํเสนอ
เนื้อหาสาระ  วิธีสอน  ส่ือการเรียนการสอน  ฯลฯ  โดยดวน 
 2.  เมื่อทราบวาผูเรียนสวนมากเห็นวาเปนวิชาที่งาย  หรือพอเหมาะ  แสดงถึงการบรรลุผล
การเรียนการสอนในระดับหนึ่ง  กรณีที่งาย ควรเพิ่ม  เนื้อหาสาระ  แบบฝกหัด  หรือกจิกรรม  เพื่อให
เกิดความทาทาย  ขยายความรู  เกิดความสนใจมากขึน้ 
 3.  เมื่อทราบวาผูเรียนบางสวนหรือสวนมากเห็นวาไดประโยชนจากการเรียนวิชานี้นอย
หรือนอยมาก  ตองปรับปรุงการสอนทั้งดานกระบวนการเและเนื้อหาสาระใหสามารถนําไปใชใหเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวัน  และ/หรือในการเรียนเรื่องอื่น ๆ 
 4.  เมื่อทราบวาผูเรียนเหน็วาไดประโยชนจากการเรียนวิชานี้มากแตเรียนหนกั  ควรกระตุน
ใหกําลังใจผูเรียน  ช้ีใหเหน็ถึงประโยชนในระยะยาว  วาจะสรางคุณลักษณะของความอดทนสูงาน  
ฯลฯ  ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของการประสบความสําเร็จในชวีิต 
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