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52255404 : สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคญั : การพฒันา / แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  วรากรณ์  นาถมทอง :  การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :          
ผศ.ดร.มีชยั  เอ่ียมจินดา , ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม และ ผศ.ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์.  198 หนา้. 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 2) ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในด้านค่าความเท่ียงตรง (Validity) ค่าความยากง่าย (Difficulty)ค่าอ  านาจจ าแนก 
(Discrimination) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชแ้บบแผนการวิจยัเป็นลกัษณะการวิจยัและพฒันา(Research and 
Development)  มีขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน คือขั้นท่ีหน่ึง  ขั้นของการวิจยั (Research:R1) เป็นการศึกษาขอ้มูล
พ้ืนฐาน และส ารวจปัญหา  ขั้นท่ีสอง  ขั้นของการพฒันา (Development:D1)เป็นการพฒันาและหาประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบ  ขั้นท่ีสาม ขั้นของการวิจยั (Implementation:R2) เป็นการทดลองใช้เพ่ือหาคุณภาพแบบทดสอบ  ขั้นท่ีส่ี     
ขั้นของการพฒันา (Evaluation:D2) เป็นการประเมินผลและพฒันาแบบทดสอบ  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา    
ปีท่ี 4  กลุ่มโรงเรียนในจังหวดักาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ภาคเรียนท่ี  2                  
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 900 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบทดสอบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  2551  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิด
เลือกตอบ 4  ตวัเลือก  จ านวน 100 ขอ้ แบ่งเป็น  2 ฉบบั ฉบบัละ 50 ขอ้  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน  ค่าร้อยละ   
ค่าความเท่ียงตรง  ค่าอ  านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย  และค่าความเช่ือมัน่ 
    ผลการวจิยัพบวา่   
           1) การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช  2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ไดแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จ  านวน 100 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ฉบบั ฉบบัละ 50 ขอ้ เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ  4 ตวัเลือก ครอบคลุม  5 สาระ 5 มาตรฐาน และ 36 ตวัช้ีวดั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.67-1.00           
 2) คุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 จ านวน 50 ขอ้  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.28- 0.72   
ค่าอ  านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.20-0.72 และค่าความเช่ือมัน่ มีค่าเท่ากบั  0.91 แบบทดสอบฉบบัท่ี 2 จ านวน  50  ขอ้ 
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.45- 0.69 ค่าอ  านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.88 และค่าความเช่ือมัน่ มีค่าเท่ากบั 
0.96 และเกณฑป์กติ ฉบบัท่ี 1 มีคะแนนดิบ ตั้งแต่ 5 - 45 T- ปกติ ตั้งแต่  32.82 -71.76 ฉบบัท่ี 2 มีคะแนนดิบ ตั้งแต่       
1- 46  T - ปกติ ตั้งแต่ 34.12 - 66.63  
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52255404 : MAJOR : TEACHING THAI LANGUAGE 
KEY WORD : DEVELOPMENT / ACHIEVEMENT  TEST 
  WARAKORN NATHOMTHONG : THE DEVELOPMENT OF THAILANGUAGE  
ACHIEVEMENT  TEST  FOR  GRADE 10  ACCORDANCE  TO CORE  BASIC  EDUCATION 
B.E. 2551.THESIS ADVISORS : ASST.PROF.MEECHAI  IEMJINDA,Ph.D. ASST.PROF.CHAIYOS  
PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D.  AND ASST. PROF. BUSABA  BUASOMBOON, Ph.D. 198 pp. 
  
  The purposes of this research were: 1) to develop of Thai language achievement test according to 
the basic education core curriculum B.E 2551 for Grade 10, 2) to check the quality of achievement test aspects 
of validity, item difficulty, item discriminationand reliability by using Research and Development: R&D. which 
consisted of 4 steps as follows:1) Research; to analyzed research problem, 2) Development; to construct the 
achievement test, 3) Implementation; to try out the achievement test, and 4) Evaluation ; to assess and revise the 
achievement test. The population of this research was 900 students of Grade 10 in Thai language subject of 
second semester in academic year 2012 under the Office of Secondary Educational Service Area 8 in 
Kanchanaburi. Research instruments were 2 achievement tests which consisted of 50 items each. This research 
was analyzed by using item frequency, item validity, item difficulty, item discrimination and  reliability  of  
the test. 
 The Results of this research revealed that 1) The research instrument was the achievement test in 
Thai language subject for students in Matthayomsuksa 4 which constructed 100 items in 2 papers  for 50 items 
in each one by using a multiple choices be cover for 5 main subject 5 standards 36 indexes have index  of  
item objective congruence:IOC ranged between 0.67 - 1.00. 2) The quality of achievement test of the paper 1 
for 50 items has difficulty ranged between 0.28 - 0.72. discrimination ranged between 0.20 - 0.72 . and the 
reliability in the first paper was 0.91. The paper 2 for 50 items achievement test has item difficulty ranged 
between 0.45 - 0.69, item discrimination ranged between 0.50 - 0.88 and the reliability paper was 0.96 and the 
normalize T-score since 32 – 82 - 71.76 paper 2 the score since 1 - 46 T- normal since 34.12 - 66.63. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

    วิทยานิพนธ์ เร่ือง“การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษา   
ปีท่ี 4”  ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้้วยความกรุณา เอาใจใส่ ให้ค  าปรึกษา แนะน า ตลอดจนตรวจแก้
ขอ้บกพร่องจาก ผศ.ดร.มีชัย  เอ่ียมจินดา, ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  และผศ.ดร.บุษบา        
บวัสมบูรณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

    ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. นรินทร์  สังข์รักษา  ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  
และดร. ไพรวลัย ์พิทกัษส์าลี ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า  แกไ้ขขอ้บกพร่อง และให้ความรู้
เชิงวจิารณ์เพื่อความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ 

    ขอขอบพระคุณอาจารยสุ์วณันา  ทดัเทียม  อาจารยส์นอง  หอทอง และอาจารยอ์ารียพ์ร   
อรรถวุฒิกุล  ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาตรวจแก้ไขเคร่ืองมือในการวิจยัให้มีความ
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

    ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า  กาญจนบุรี          
(ในโครงการพระราชด าริ)  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  โรงเรียนเทพมงคล  จงัหวดักาญจนบุรี และโรงเรียน
ไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา  ท่ีใหค้วามร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการศึกษาวจิยัเป็นอยา่งดียิง่ 

    ขอขอบพระคุณคณาจารยผ์ูป้ระสิทธิประสาทความรู้ทุกท่าน ขอบคุณพี่  เพื่อน  และนอ้ง
ร่วมสถาบนัทุกคนท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุกดา้นแก่ผูว้จิยั 

    ทา้ยสุดขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา พี่ๆ ซ่ึงเป็นผูว้างรากฐานในการศึกษา  และ
ครอบครัวซ่ึงเป็นก าลงัใจส าคญั  ส่งผลใหผู้ว้จิยัไดศึ้กษาจนส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั 
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