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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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ร่วมสถาบนัทุกคนท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุกดา้นแก่ผูว้จิยั 

    ทา้ยสุดขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา พี่ๆ ซ่ึงเป็นผูว้างรากฐานในการศึกษา  และ
ครอบครัวซ่ึงเป็นก าลงัใจส าคญั  ส่งผลใหผู้ว้จิยัไดศึ้กษาจนส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การวดัและประเมินผลเพื่อประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการก ากบัดูแลคุณภาพการศึกษา
ในปัจจุบนั  นอกจากให้ทัว่ถึงแลว้  ยงัมุ่งเนน้คุณภาพดว้ย  ผูป้กครอง  สังคม และรัฐตอ้งการเห็น
หลักฐานอนัเป็นผลมาจากการจดัการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของผูเ้รียนท่ีเป็นไปตามหลักสูตร
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกดั หน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับ
มอบหมาย จึงมีบทบาทหนา้ท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียนตามความคาดหวงัของหลกัสูตรดงันั้น 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551  จึงก าหนดให้มีการวดัและประเมินผล
การเรียนใน 4 ระดบั  ได้แก่ ระดับชั้นเรียน  ระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ
ระดบัชาติ ทุกระดบัมีเจตนารมณ์เดียวกนั คือ ตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อ
น าผลการประเมินมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (เอกสารประกอบหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช, 2551:2) 

 เน่ืองจากการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนว
ปฏิบติัด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงจะตอ้งเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
เดียวกนั สาระของระเบียบดงักล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายดา้นการเรียนการสอนและการ
วดัประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้งและแนวปฏิบติัท่ีสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม อนัจะสะทอ้นคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษาท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจในกระบวนการด าเนินงานและสร้างความ
เช่ือมัน่แก่สังคม ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ก าหนดว่า การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียน และตดัสินว่าผูเ้รียนมี
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัในระดบัใด สามารถท่ีจะไดรั้บการเล่ือนชั้น หรือจบการศึกษาได ้
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หรือไม่  สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษา จะต้องจดัท าระเบียบว่าด้วยการวดัและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเป็น
ขอ้ก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 ดงันั้น  การวดัและประเมินผลมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในการจดัการเรียนการ
สอน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้ าหนดการพฒันาคุณภาพการศึกษาของชาติ  ในดา้นการวดัและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไวว้า่  การวดัและประเมินผลนั้นตอ้งอยูบ่นจุดมุ่งหมายพื้นฐานสอง
ประการ  ประการแรกคือการวดัและประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้รียน  โดยเก็บรวมรวบขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลการเรียนและการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระหวา่งการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  บนัทึก  วิเคราะห์  
แปลความหมายขอ้มูล  แลว้น ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแกไ้ขการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การสอนของครู  การวดัและประเมินผลกบัการสอนจึงเป็นเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนั  หากขาดส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ  การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อประเมินการ
เรียนรู้เช่นน้ีเป็นการวดัและประเมินผลยอ่ย (Formative Assessment) ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนทุกวนั  
เป็นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น  จุดท่ีตอ้งการปรับปรุง  จึงเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพฒันา  ในการ
เก็บข้อมูล  ผูส้อนตอ้งใช้วิธีการและเคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย  เช่น  การสังเกต  การ
ซักถาม  การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นท่ีก าหนด  การใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน  การใช้ภาระงานท่ีเน้นการปฏิบติั  การประเมินความรู้เดิม  การให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง  
การใหเ้พื่อนประเมินเพื่อน  และการใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) ส่ิงส าคญัในการประเมินเพื่อ
พฒันาคือการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนในลกัษณะค าแนะน าท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่  
ท าใหก้ารเรียนรู้พอกพนู  แกไ้ขความคิดความเขา้ใจเดิมท่ีไม่ถูกตอ้ง  ตลอดจนการใหผู้เ้รียนสามารถ
ตั้งเป้าหมายและพฒันาตนได ้ จุดมุ่งหมายประการท่ีสอง   คือ  การวดัและประเมินผลเพื่อตดัสินผล
การเรียนเป็นการประเมินสรุปผลการเรียน (Summative Assessment) ซ่ึงมีหลายระดบั  ไดแ้ก่  เม่ือ
เรียนจบหน่วยการเรียน  จบรายวิชาเพื่อตดัสินให้คะแนนหรือให้ระดบัผลการเรียน  ให้การรับรอง
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียนวา่ผา่นรายวชิาหรือไม่  ควรไดรั้บการเล่ือนชั้นหรือไม่  หรือสามารถ
จบหลกัสูตรหรือไม่  ในการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนท่ีดีตอ้งให้โอกาสผูเ้รียนแสดงความรู้
ความสามารถดว้ยวธีิการหลากหลาย  และพิจารณาตดัสินบนพื้นฐานของผลการปฏิบติัมากกวา่การ
เปรียบเทียบระหวา่งผูเ้รียน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) 
 การวดัและประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ก าหนดให้วดัและประเมินผลตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ 5 สาระ  5 มาตรฐาน  ตวัช้ีวดัรายชั้นปี  และสาระแกนกลางเป็นกรอบ
โครงสร้างในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  ตามหลกัสูตร
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แกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ก าหนดใหช้ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 วดัและประเมินผล 
5 สาระ  คือสาระท่ี 1 การอ่าน  สาระท่ี 2 การเขียน  สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด  สาระท่ี 4 
หลกัการใช้ภาษาไทย  สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  ซ่ึงประกอบด้วยตวัช้ีวดัรายชั้นปี 36 
ตวัช้ีวดั 
 จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ดงักล่าว  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ไดก้  าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ให้มีความรู้ความจ า  ความเขา้ใจ  การน าไปใช้  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า  ครบทุกมาตรฐานและตวัช้ีวดั  ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัทฤษฎีของเบนจามิน  
บลูม (Benjamin Bloom)  ท่ีไดก้ล่าวถึง พฤติกรรมการวดัออกเป็น 3 ดา้น คือวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิ
พิสัย ไดแ้ก่ การวดัเก่ียวกบัความรู้ ความคิด (วดัดา้นสมอง) วดัพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย ไดแ้ก่ การวดั
เก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิด (วดัดา้นจิตใจ) วดัพฤติกรรมด้านทกัษะพิสัย ไดแ้ก่ การวดัเก่ียวกบัการ   
ใชก้ลา้มเน้ือ และประสาทสัมผสัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (วดัดา้นการปฏิบติั)  
               ทั้งน้ี   หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ก าหนดให้สถานศึกษามีการวดัและ
ประเมินผลของแต่ละช่วงชั้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีส าคญัตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา  และระดบัชาติ  นอกจากน้ี  โรงเรียนทุก
แห่งจะตอ้งได้รับการประเมินภายนอกท่ีด าเนินการโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  การประเมินภายนอกมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยรวมตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 49 วรรคสองท่ีก าหนดให้มีการประเมิน
ภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุก 5  ปี  โรงเรียนตอ้งมีบนัทึกผลการประเมิน
เหล่าน้ี  และน าขอ้มูลโดยเฉพาะผลการประเมินในสองระดบัแรกไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง
พฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้  
  นอกจากน้ี  กระบวนการวดัและประเมินผลการศึกษาเป็นส่วนท่ีส าคญัในการจดัการ
เรียนการสอนทุกระดบั  เพื่อจะเป็นสารสนเทศท่ีบ่งช้ีถึงความส าเร็จ ความลม้เหลวและจุดบกพร่อง
ในการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งหมายถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียน เพราะฉะนั้น
การวดัและประเมินผลจึงเป็นส่ิงส าคญัมากอีกประการหน่ึงในการจดัการศึกษาซ่ึงจะขาดเสียมิได ้
โดยจะต้องท าให้ได้มาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือจึงจะเป็นท่ียอมรับในผลลัพธ์ ท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอน  ในการวดัและประเมินผลการศึกษามีค าศพัท์ท่ีตอ้งท าความเขา้ใจให้
ถูกตอ้งดงัน้ี   ธีรศกัด์ิ   อุ่นอารมยเ์ลิศ (2549 :1-20)   กล่าวถึง การวดั  การทดสอบ การประเมิน  การ
ประเมินผล  และแบบทดสอบ ซ่ึงสรุปไดว้า่ การวดั เป็นการน าเอาเคร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึงไปวดั
กบัคุณลกัษณะในเชิงทฤษฎีใหไ้ดผ้ลออกมาเป็นเชิงปริมาณหรือตวัเลข ส่วนการวดัผลทางการศึกษา
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จะเป็นการวดัในคุณลกัษณะท่ีแฝง อยูใ่นตวัผูเ้รียน หรืออาจเรียกวา่ความสามารถ จะเป็นการวดัผล
ทางออ้ม  การทดสอบ เป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการวดัผล ซ่ึงเป็นวิธีการหาปริมาณ 
จ านวน  และคุณภาพนกัเรียน  โดยการน าเคร่ืองมือวดัผลทางการศึกษาไปกระตุน้เร้า ให้ผูเ้รียนมี
การตอบสนองเพื่อให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนในคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีตอ้งการวดั  การประเมิน 
เป็นการรวบรวมสารสนเทศจากหลายๆ แหล่งท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน เช่น 
การสังเกต  การประเมินผลภาคปฏิบติั  การท าโครงงาน การประเมินตนเอง  ตลอดจนผลการสอบ
จากขอ้สอบ  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือการประเมินท่ีพิจารณาตดัสินคุณค่าจากสภาพท่ีเป็นจริงใน
สถานการณ์ท่ีมีลกัษณะต่างๆกนัออกไป หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงคือการประเมินผลตามสภาพจริง ซ่ึง
การประเมินจะเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผล  คือกระบวนการท่ีต่อเน่ืองจากการวดัผล  เม่ือได้
ข้อมูลจากการวดัแล้วจะต้องน าคะแนนนั้นไปตัดสินคุณค่าหรือการประเมินค่า โดยอาจน าไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์หรือกบักลุ่มของผูส้อบ กล่าวคือแบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือวดัผลท่ีส าคญั 
เพราะเป็นส่ิงท่ีให้ขอ้สนเทศแก่ครูและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาว่าการสอนบรรลุ
เป้าหมายของการจดัการศึกษามากนอ้ยเพียงใด และสะทอ้นถึงการจดัการเรียนการสอนวา่มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด และตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  หรือไม่อยา่งไร  เพราะฉะนั้นแบบทดสอบ
ท่ีใช้จะตอ้งมีคุณภาพในทุก ๆ ด้านจึงจะสามารถใช้ผลสอบเพื่อการตดัสินใจได้อย่างถูกตอ้งและ
แม่นย  า ดงันั้น การวางแผนการสร้างแบบทดสอบจึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัอยา่งมากขั้นตอน
หน่ึงท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของข้อสอบ  ดังนั้ นในการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการ
ประเมินผลการศึกษาจะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วนคือ การวดัและการประเมินผล จะขาด
กระบวนการหน่ึงกระบวนการใดไม่ได ้ มิฉะนั้นก็จะขาดความสมบูรณ์จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
และไม่สามารถบ่งบอกถึงความส าเร็จและความลม้เหลวในกระบวนการจดัการเรียนการสอนไดเ้ลย    
                จะเห็นวา่  ค  าอธิบายดงักล่าวกล่าวถึงการวดัและประเมินผลมีความส าคญัและมีความ
จ าเป็นต่อการจดัการศึกษา ในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย  ครูภาษาไทยจึงควรตระหนกัเอา
ใจใส่และปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีเป็นขอ้สอบ วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อให้การวดั
และประเมินผลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดม้าตรฐาน และครอบคลุมทุกตวัช้ีวดั  
              ปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหทุ้กโรงเรียนใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  พบวา่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้ง
เรียนรู้  โดยเป็นสาระการเรียนรู้แรกท่ีสถานศึกษาตอ้งใช้เป็นหลกัในการจดัการเรียน รู้เพื่อสร้าง
พื้นฐานการคิด  ซ่ึงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ก าหนดความส าคญัท่ีต้องเรียน
ภาษาไทยไวว้า่  “ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการ
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ติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ      
การงาน  และด ารงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์  และสร้างสรรคใ์ห้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกา้วหนา้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ตลอดจนน าไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   
นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี   และสุนทรียภาพ   
เป็นสมบติัล ้าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป”    

 นอกจากน้ี หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ยงัก าหนดให้
การวดัและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตอ้งครอบคลุมทั้ง  5 สาระ ไดแ้ก่ สาระท่ี  1  
การอ่าน สาระท่ี  2 การเขียน สาระท่ี  3 การฟัง ดูและการพูด  สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทยและ
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อให้เกิดคุณภาพผู ้เรียนตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว ้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2 – 5 ) 

  สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์(2544 : 4-5)   กล่าวถึง องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผล
และประเมินผลวิชาภาษาไทยว่า ผูส้อนภาษาไทยมักจะพบปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการวดัและ
ประเมินผล เช่น ปัญหาการเลือกใชว้ิธีวดัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ปัญหาการใชเ้คร่ืองมือ และ
ปัญหาวธีิการสร้างเคร่ืองมือ ในการก าหนดวตัถุประสงคผ์ูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเคร่ืองมือ พฤติกรรมทางภาษาไทย เป็นเป้าหมายส าคญั   
ท่ีผูส้อนตอ้งการให้ผูเ้รียนแสดงออกด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมีความคิด
วจิารณญาณจนติดเป็นนิสัย นอกจากนั้นยงัรวมถึงพฤติกรรมดา้นจิตพิสัยของผูเ้รียนดว้ย  พฤติกรรม
เฉพาะทางภาษาไทยเป็นการวเิคราะห์ในส่วนยอ่ยของพฤติกรรมทางภาษา ไดแ้ก่ จ  า เขา้ใจ น าไปใช ้
วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าเร่ืองท่ีเรียน พฤติกรรมแยกยอ่ยน้ีจะเนน้แตกต่างกนัไปส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีวยั เพศ และอายุ แตกต่างกัน ผูส้อนจึงจ าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมเฉพาะ          
ทางภาษาไทย เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมดงักล่าวไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีการวดั
และการประเมินผล  เป็นส่วนประกอบส าคัญของการสอน  เม่ือผู ้สอนต้องการรู้ว่า ผู ้เรียน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางภาษามากหรือน้อยก็กระท าได้ด้วยการวดัผลโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเป็น
แบบทดสอบหรือไม่ใช่แบบทดสอบ อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้ทราบผลท่ีแท้จริง  ผูส้อนควรใช ้        
วธีิวดัผลมากกวา่หน่ึงวธีิแลว้น าผลท่ีไดจ้ากการวดัผลมาท าการประเมินต่อไป 

    นอกจากน้ี  สภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับมธัยมศึกษาท่ีพบใน
ปัจจุบัน  พบว่า  ครูผูส้อนมกัประสบปัญหาต่างๆหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียน         
ไม่สนใจ ไม่เห็นความส าคญั  ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาไทย  หรือตวัครูเองไม่เขา้ใจจุดมุ่งหมายของ
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หลกัสูตรวิชาภาษาไทย  มีภาระงานรับผิดชอบมากจนเกินไป  ไม่มีเวลาเตรียมการสอน  ขาดการ
สนับสนุนจากผูบ้ริหาร เป็นตน้  จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจยั และการอภิปรายของนักศึกษา      
ทั้งระดบัปริญญาบณัฑิตและบณัฑิตศึกษา  พอจะประมวลปัญหาของการเรียนการสอนภาษาไทย  
ในระดบัมธัยมศึกษาไดด้งัน้ี 1)ปัญหาดา้นครู 2)ปัญหาดา้นผูเ้รียน 3)ปัญหาดา้นผูบ้ริหาร 4)ปัญหา
ดา้นหลกัสูตร    ดงันั้นครูภาษาไทยจึงควรศึกษาปัญหาต่างๆเหล่าน้ี และหาทางแกไ้ข  ก็จะส่งผล  
ใหก้ารเรียนการสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (มณฑณา  วฒันถนอม, มปป. : 8-9)    
                  ผูว้ิจยัได้ส ารวจปัญหาการสอนและการวดัผลภาษาไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษาเพื่อ
พฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551  เพื่อศึกษาปัญหาการสอนภาษาไทยให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  และเพื่อยืนยนัสภาพปัญหา  
ท่ีผูว้จิยัศึกษาจากเอกสารงานวจิยั  โดยส ารวจกบัครูผูส้อนภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนร่มเกลา้ กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชด าริ) ต าบลล่ินถ่ิน อ าเภอ
ทองผาภูมิ  จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ ในปีการศึกษา 2554 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายปี
การศึกษาเฉล่ียร้อยละ  68.36 และปีการศึกษา 2555 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายปี    
เฉล่ียร้อยละ 64.37 ซ่ึงไม่เป็นท่ีน่าพอใจเพราะเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนดไว ้ร้อยละ70 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในปีการศึกษา 2555  ของนกัเรียนลดลงจากปีการศึกษา 2554 คิดเป็น     
ร้อยละ 3.99   
  จากข้อค้นพบของผูว้ิจ ัยในการศึกษา เก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์ครูภาษาไทย 
ประกอบกบัขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การออกขอ้สอบของ    
ครูภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 29 โรงเรียน ขอ้คน้พบ
ส่ิงท่ีต้องการพฒันาเพื่อแก้ปัญหาพอสรุปได้ดังน้ี 1) ครูออกข้อสอบไม่ครอบคลุมทุกตัวช้ีวดั           
2) ขอ้สอบไม่ตรงตามตวัช้ีวดั 3) ขอ้สอบมีค่าความเท่ียงตรง (Validity) ค่าความยากง่าย (Difficulty)  
ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)ไม่เหมาะสม 4) ครูไม่มีความรู้
วิธีการสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล  5)ครูออกขอ้สอบโดยเลือกเพียงสาระใดสาระหน่ึงใน 5 
สาระ 6) การใชภ้าษาในการตั้งค  าถามไม่ชดัเจน 7) ค  าถามบางขอ้ช้ีน าค าตอบ 8) การจดัเรียงตวัเลือก
ไม่ถูกหลกัเกณฑ ์9) ตวัลวงบางขอ้มีความเด่นชดับอกค าตอบท่ีถูก 10) ครูน าขอ้สอบจากหนงัสือมา
ออกขอ้สอบ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ครูมีปัญหาในการออกขอ้สอบเป็นอยา่งยิ่ง  ส่งผลให้ขอ้สอบไม่มี
มาตรฐาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า และไดผ้ลลพัธ์ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
  จากปัญหาท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ทั้งหมดท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการสร้างแบบทดสอบของครูภาษาไทยให้ได้ ตรงตามสาระ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มาตรฐานและตวัช้ีวดัมีมาตรฐานตามเกณฑ์ปกติและสามารถน าไปใช้ในการวดัและประเมินได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาและสร้างแบบทดสอบวดัและประเมินการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เน่ืองจากผูว้จิยัสอนวชิาภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั โดยยึดทฤษฎีของเบนจามิน  บลูมท่ีไดพ้ฒันา
กรอบทฤษฎีท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ  การจดัประเภทพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกทางปัญญา
และการคิดอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์การศึกษา เรียกวา่ Bloom’s taxonomy โดยขอ้สอบนั้น
คล้ายข้อสอบมาตรฐานของส านักทดสอบทางการศึกษา   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาต่อไป 
 
กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 การศึกษาวิจยั  เร่ือง การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 4  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระ 
มาตรฐาน และตวัช้ีวดัสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4  หลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนร่มเกลา้ กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชด าริ)  แนวคิดของ Benjamin Bloom (คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล  
แนวคิดในการสร้างขอ้สอบ รูปแบบและแนวทางการสร้างแบบทดสอบตามหลกัการวดัและการ
ประเมินผลการศึกษา จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลดงักล่าว ผูว้ิจยัได้
น าแนวคิดมาสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดของ Benjamin  Bloom  กบั หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        พุทธศกัราช  2551 
                                                                                
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 
                      การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งค  าถามของการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นอยา่งไร 
 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในด้านค่าความ
เท่ียงตรง (Validity)  ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีคุณภาพ หรือไม่ 
 3. การทดลองใช ้ ตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในดา้นค่าความเท่ียงตรง (Validity)  ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  ด าเนินการอยา่งไร 

 

กำรพฒันำแบบทดสอบ 
ด าเนินการสร้างขอ้สอบ 4 ขั้นตอน
ดงัน้ี 
    1.ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและ 
ความตอ้งการ 
    2.พฒันาแบบทดสอบ 
    3.ทดลองใชเ้พื่อหาคุณภาพ 
ของแบบทดสอบ 
    4.ประเมินผล และปรับปรุง
แกไ้ขแบบทดสอบ 
 
 

 

คุณภำพแบบทดสอบ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เ รี ยน  ต ามหลัก สู ตรแกนกลา ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคุณภาพ
ชดัเจนดา้นภาษา  และองค์ประกอบ
ของข้อสอบ ด้านความเท่ียงตรง 
( Validity) ค ว า ม ย า ก ง่ า ย 
( Difficulty) อ า น า จ จ า แ น ก 
(Discrimination) และความเช่ือมั่น 
(Reliability)  
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วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1. เพื่อพฒันาแบบทดสอบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ในดา้นค่าความเท่ียงตรง (Validity)  ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
     
      ประชำกร 
                      นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 8  จงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน  29 โรงเรียน  จ  านวน  5,500  คน จงัหวดัราชบุรี  
จ  านวน  26  โรงเรียน  จ านวน  5,000  คน  รวมทั้งส้ิน 10,500  คน  (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 8)                                           
                  
                  กลุ่มตัวอย่ำง 
          นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มโรงเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรี จ านวน 6 โรงเรียนประกอบดว้ย โรงเรียนร่มเกลา้ กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชด าริ) 
จ  านวน 150 คน โรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยา จ านวน 100 คน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จ านวน 150 
คน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  จ  านวน 100 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ จ านวน  200 คน และโรงเรียนเทพมงคล จ านวน 200 คน รวมทั้งส้ิน 900 คนซ่ึงได้มา   
โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัสลาก  
 
  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 เน้ือหา ไดแ้ก่ สาระ มาตรฐาน และตวัช้ีวดัสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4-6  จ านวน 5 สาระ ได้แก่ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟังการดูและการพูด       
สาระหลักการใช้ภาษาไทย  สาระวรรณคดีและวรรณกรรม  และตัวช้ีวดัในทุกสาระ รวม 36  
ตวัช้ีวดั  ซ่ึงน ามาใชท้  าการออกขอ้สอบทุกตวัช้ีวดั 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง ขอ้สอบท่ีใช้วดัความสามารถในการเรียนรู้
หลงัจากท่ีจบมาตรฐานการเรียนรู้นั้น ๆ เพื่อการประเมินผลการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา    
ปีท่ี 4  
 คุณภำพของแบบทดสอบ   หมายถึง  คุณลกัษณะของแบบทดสอบในการวดัท่ีวดัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ คือคุณลกัษณะท่ีดีของแบบทดสอบ ในดา้นค่าความเท่ียงตรง (Validity) ค่าความยาก
ง่าย  (Difficulty)  ค่ าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  และค่าความเ ช่ือมั่น  (Reliability)  ของ
แบบทดสอบ 
 แบบทดสอบ  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  
เพื่อประเมินความรู้  ทกัษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ครอบคลุม  5  
มาตรฐาน  36  ตวัช้ีวดั 
 ควำมเทีย่งตรง  หมายถึง ระดบัความสามารถของแบบวดัหรือเคร่ืองมือในการวดัค่าของส่ิง 
ท่ีตอ้งการวดัไดต้รงความเป็นจริงหรือตรงตามวตัถุประสงคท่ี์นกัวิจยัตอ้งการวดั ค่าท่ีวดัไดน้ั้นควร
มีความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนจากการวดัต ่า 
 อ ำนำจจ ำแนก  หมายถึง ประสิทธิภาพของตวัค าถาม ท่ีสามารถจ าแนกนกัเรียนท่ีตอบถูก
และตอบผดิออกจากกลุ่มผูส้อบทั้งหมด 

 ควำมยำกง่ำย   หมายถึง สัดส่วนท่ีนกัเรียนตอบขอ้สอบไดถู้กตอ้งเม่ือเทียบกบัจ านวน
นกัเรียนทั้งหมด   หาได้โดยใช้สูตรค านวณอย่างง่าย  ขอ้สอบท่ีดีควรมีค่าความยากง่ายระหว่าง  
0.20 – 0.80  

ควำมเช่ือมั่น  หมายถึง  ความสามารถของขอ้สอบท่ีสามารถให้ผลการวดัท่ีคงท่ี นกัเรียน
อ่อนได้คะแนนน้อย ถ้าท าการสอบอีกคร้ังโดยใช้ขอ้สอบชุดเดิมกบักลุ่มเดิม นักเรียนท่ีเก่งก็ยงั     
เก่งอยู่และนักเรียนท่ีอ่อนก็ย ังอ่อนเหมือนเดิม แสดงว่าแบบทดสอบน้ีมีความเช่ือมั่นสูง                 
ซ่ึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไปควรมีค่าความเช่ือมัน่อยา่งนอ้ย  0.80  ถึงจะเป็น
ขอ้สอบท่ีมีความเช่ือมัน่ 

เกณฑ์ปกติ  หมายถึง คุณภาพของขอ้สอบท่ีเป็นขอ้เท็จจริงทางสถิติท่ีบรรยายการแจกแจง
ของคะแนนกลุ่มตวัอย่างและเป็นคะแนนท่ีจะบอกระดบัความสามารถของผูส้อบว่ามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทยของกลุ่มประชากรอยู่ในระดับใด ซ่ึงได้จากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยแสดงเป็นตารางความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนดิบ
จากแบบทดสอบท่ีนักเรียนท าได้กับคะแนนท่ีแปลงเป็นคะแนนรูปทีแบบปกติ (Normalized           
T - Score)โดยแปลความหมายออกเป็น  5  ระดบั  คือ  นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน T65 และสูงกว่า 
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แปลวา่ ความสามารถอยูใ่นระดบัสูงมาก นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน T55 – T65 แปลวา่ ความสามารถ  
อยู่ในระดบัสูง นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน T45 – T55 แปลวา่ ความสามารถอยู่ในระดบัปานกลาง 
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน T35 – T45 แปลวา่ ความสามารถอยูใ่นระดบัต ่า และนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน T35 
และต ่ากวา่ แปลวา่ ความสามารถอยูใ่นระดบัต ่ามาก 
 นักเรียน หมายถึง   ผูเ้รียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   กลุ่มโรงเรียน       
ในจังหวัดกาญจนบุ รี  จ านวน 6 โรง เ รียนประกอบด้วยโรง เ รียน ร่มเกล้า  กาญจนบุ รี                        
( ในโครงก ารพระราชด า ริ ) โ รง เ รี ยนไทรโยคน้อย วิท ย า  โรง เ รี ยนทองผาภู มิ วิท ย า                                        
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และโรงเรียนเทพมงคลรังษี  จ  านวน 1,500 คน  
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.  ได้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 2.  ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน              
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรีและกาญจนบุรี) 
 3.  ทราบจุดอ่อนท่ีผูส้อนหรือผูเ้รียนตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อพฒันาความสามารถและ
ทกัษะของผูเ้รียนใหเ้ป็นตามท่ีคาดหวงั 

           4.  ไดข้อ้มูลพื้นฐานส าคญัในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
  5.  เพิ่มทักษะในการสร้างข้อสอบ และการหาคุณภาพข้อสอบในด้านค่าความ
เท่ียงตรง ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย  และค่าความเช่ือมัน่ ตลอดจนมีความเขา้ใจหลกัการ
เขียนขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ และสามารถคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพมารวมเป็นฉบบัขอ้สอบท่ีดี 
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บทที ่2 

 
เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

            การวิจยัเร่ือง “ การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4”  
ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้ รวบรวมวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นพื้นฐาน
ส าหรับการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

2. การวดัและประเมินผล และทฤษฎีของเบนจามิน  บลูม 
3. คุณภาพแบบทดสอบ 

 4. การวดัและประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 1. หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 และสำระกำรเรียนภำษำไทย 
 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ หลกัการ  
จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการ
และมาตรฐานเรียนรู้ภาษาไทย  หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อการก ากบั
ติดตาม  และประเมินผล  ไวด้งัน้ี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:1) 
  
วสัิยทัศน์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:4) 
มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  
คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ ง เจตคติ           
ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั
บนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
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หลกักำร 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ: 
2551:4) 

              1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐาน   ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

3.  เ ป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านา จให้สังคมมี ส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน  

4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จดัการเรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ   และตามอธัยาศยั   ครอบคลุม  

ทุกกลุ่มเป้าหมาย   สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมำย 

             หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:5) 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติั
ตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใช้เทคโนโลยี  และ      
มีทกัษะชีวติ  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข     
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สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์                                                                                               
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียน     
ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:6-7)                                                                                                                                                       
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:6-7) 
 1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการ
ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกั
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ     
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ   
ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี       
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:6-7) 

 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3.  มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
9.  รู้รักสามคัคี 
นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคลอ้ง

ตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง  โดยโรงเรียนร่มเกล้า  กาญจนบุรี ได้เน้นคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคเ์พิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งตามบริบทคือ  รู้รักสามคัคี 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:8) 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วทิยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 

 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยม  ท่ีพึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญั ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบวา่
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ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อ
ประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
 

สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ

และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อ
สร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัเป็น
ส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรมประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบติัล ้าค่าควร   
แก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 37) 
 
เรียนรู้อะไรในภำษำไทย 

 ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใชใ้นชีวติจริง(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 37-38) 

กำรอ่ำน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแกว้   ค าประพนัธ์ชนิดต่างๆ   การ
อ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน   เพื่อน าไป 
ปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 

กำรเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี   การเขียนส่ือสาร โดยใชถ้อ้ยค าและรูปแบบต่างๆ ของการ
เขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วเิคราะห์วจิารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

กำรฟัง กำรดู และกำรพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก   พดูล าดบัเร่ืองราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  และการพดูเพื่อโนม้นา้วใจ  
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หลักกำรใช้ภำษำไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสม
กบัโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย  

วรรณคดีและวรรณกรรม   วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด คุณค่า
ของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพื้นบ้านท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย ซ่ึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี   เร่ืองราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความ
ซาบซ้ึงและภูมิใจ  ในบรรพบุรุษท่ีไดส้ั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ภำษำไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 12) ก าหนดไวด้งัน้ี 
สำระที ่1 กำรอ่ำน 
               มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ 
 แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
สำระที ่2 กำรเขียน 
              มาตรฐาน ท  2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ 
สำระที ่3 กำรฟัง  กำรดู  และกำรพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด  
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณ และสร้างสรรค ์
สำระที ่4  หลกักำรใช้ภำษำไทย 

             มาตรฐาน ท 4.1    เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและ
พลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                               
สำระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
             มาตรฐาน ท 5.1   เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยา่ง
เห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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มำตรฐำนและตัวช้ีวดัช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4- 6 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 51-55) ก าหนดไวด้งัน้ี 
สำระที ่1    กำรอ่ำน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

       ท 1.1,  ม.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  และบทร้อยกรองไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ไพเราะและ
เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท 1.1,  ม.4/2 ตีความ  แปลความ  และขยายความเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท 1.1,  ม.4/3วเิคราะห์  วจิารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุก ๆดา้นอยา่งมีเหตุผล 
 ท 1.1,  ม.4/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านและประเมินค่าเพื่อน าความรู้  ความคิดไป
ใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ 
 ท 1.1,  ม.4/5 วิเคราะห์  วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  และเสนอ
ความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล 
 ท 1.1,  ม.4/6 ตอบค าถามจากการอ่าน  งานเขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 ท 1.1,  ม.4/7 อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก  ยอ่ความ  และ
รายงาน 
 ท 1.1,  ม.4/8 สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ มาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  และพฒันาความรู้ทางอาชีพ 
 ท 1.1,  ม.4/9 มีมารยาทในการอ่าน 
สำระที ่2    กำรเขียน 

มาตรฐาน ท2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ 
 ท 2.1,  ม.4/1 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษาเรียบเรียง
ถูกตอ้งมีขอ้มูลและสาระส าคญัชดัเจน 
 ท 2.1,  ม.4/2 เขียนเรียงความ 
 ท 2.1,  ม.4/3 เขียนยอ่ความจากส่ือท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาหลากหลาย 

  ท 2.1,  ม.4/4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ  
 ท 2.1,  ม.4/5 ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้นแลว้น ามาพฒันางานเขียนของตนเอง 
 ท 2.1,  ม.4/6 เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจตามหลกัการเขียนเชิงวิชาการและ
ใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง 
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 ท 2.1,  ม.4/7 บนัทึกการศึกษาคน้ควา้เพื่อน าไปพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
 ท 2.1,  ม.4/8 มีมารยาทในการเขียน 
สำระที ่3    กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 

มาตรฐาน ท3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 ท 3.1,  ม.4/1 สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู 
 ท 3.1,  ม.4/2 วิเคราะห์แนวคิดการใชภ้าษาและความน่าเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟังและดูอยา่ง     
มีเหตุผล 
 ท 3.1,  ม.4/3 ประเมินเร่ืองท่ีฟังและดูแลว้ก าหนดแนวทางน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนิน
ชีวติ 
 ท 3.1,  ม.4/4 มีวจิารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟังและดู 
 ท 3.1,  ม.4/5 พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโตแ้ยง้  โนม้นา้วใจและเสนอแนวคิด
ใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสม 
 ท 3.1,  ม.4/6 มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพดู 
สำระที ่4    หลักกำรใช้ภำษำไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและ
พลงัของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ      

ท 4.1,  ม.4/1 อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลงัของภาษา และลกัษณะของภาษา 
ท 4.1,  ม.4/2 ใชค้  าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์
ท 4.1,  ม.4/3 ใชภ้าษาเหมาะสมแก่โอกาส  กาลเทศะ  และบุคคลรวมทั้งค  าราชาศพัทอ์ยา่ง

เหมาะสม 
 ท 4.1,  ม.4/4 แต่งบทร้อยกรอง 
 ท 4.1,  ม.4/5 วเิคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน 
 ท 4.1,  ม.4/6 อธิบายและวเิคราะห์หลกัการสร้างค าในภาษาไทย 
 ท 4.1,  ม.4/7 วเิคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สำระที ่5    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย     
อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 ท 5.1, ม.4/1 วเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวจิารณ์เบ้ืองตน้ 



 

20 
 

 ท 5.1, ม.4/2 วิเคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์
และวถีิชีวติของสังคมในอดีต 
 ท 5.1, ม.4/3 วเิคราะห์และประเมินค่าดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะ
ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

  ท 5.1, ม.4/4 สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน       
ชีวติจริง 
 ท 5.1, ม.4/5 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้นและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
 ท 5.1, ม.4/6 ท่องจ าและบอกกคุณค่าบทอาขยาน ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า
ตามความสนใจและน าไปใชอ้า้งอิง 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันา
ผูเ้รียนตาม วิสัยทัศน์ หลักการ  จุดหมาย สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ             
ยงัก าหนดให้ผูเ้รียน เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้งน้ีสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก าหนดให้มี 5 
สาระ คือ สาระการอ่าน  สาระการเขียน  สาระการฟังการดูและการพูด  สาระหลกัการใชภ้าษาไทย  
และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ไดก้ าหนดให้มีตวัช้ีวดัในการเรียนรู้ 
36 ตวัช้ีวดั เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐาน   
ในการด ารงชีวติเพื่อเป็นก าลงัของชาติต่อไป 

 
2. กำรวดัและประเมินผล และแนวคิดทฤษฎขีองเบนจำมิน  บลูม 

 

แนวคิดด้านการวดัและประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารประกอบ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551:2) กล่าวถึง การก ากบัดูแลคุณภาพ
การศึกษาไวว้า่  การศึกษาในปัจจุบนันอกจากใหท้ัว่ถึงแลว้ยงัมุ่งเนน้คุณภาพดว้ย  ผูป้กครอง  สังคม 
และรัฐตอ้งการเห็นหลกัฐานอนัเป็นผลมาจากการจดัการศึกษา นั้นคือ  คุณภาพของผูเ้รียนท่ีเป็น   
ไปตามหลกัสูตร  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา  หน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงาน
ระดบัชาติท่ีไดรั้บมอบหมายจึงมีบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียนตามความคาดหวงั
ของหลกัสูตร  ดงันั้น  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551  จึงก าหนดให ้  
มีการวดัและประเมินผลการเรียนใน 4 ระดบั  ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน  ระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา  และระดบัชาติ ทุกระดบัมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกนั คือ ตรวจสอบความก้าวหน้า    
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อน าผลการประเมินมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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แนวคิดกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน   
พุทธศักรำช 2551 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของ
ผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัของหลกัสูตร น าผลไปปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้และ
ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตดัสินผลการเรียน สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจดัการท่ีเป็นระบบ 
เพื่อให้การด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ
ให้ผลการประเมินท่ีตรงตามความรู้ ความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน ถูกตอ้งตามหลกัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้ งสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอก          
ตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาได ้ สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลกัการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
สถานศึกษา ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:13-15) 

1. สถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน     
โดยเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

2. การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียน และตดัสินผล
การเรียน 

3. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดัตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดให้หลกัสูตรสถานศึกษา และจดัให้มีการประเมิน
การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตลอดจนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนตอ้งด าเนินการดว้ยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียนได้
อย่างรอบด้านทั้ งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสบกับส่ิง             
ท่ีต้องการวดั ธรรมชาติวิชาและระดับชั้ นของผูเ้รียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่ียงตรง 
ยติุธรรม และเช่ือถือได ้

5. การประเมินผูเ้รียนพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน   
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 

6. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
7. ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งสถานศึกษาและระหวา่งรูปแบบการศึกษา 
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8. ให้สถานศึกษาจดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลกัฐานการประเมินผล
การเรียนรู้รายงานผลการเรียน แสดงวฒิุการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน 

 จากแนวคิดดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ สถานศึกษาตอ้งมีการ
จดัการวดัและประเมินผลการศึกษาท่ีเป็นระบบ  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม มีการวดัและ
ประเมินผลครอบคลุมทุกตวัช้ีวดั มีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  และเขียน และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน อีกทั้งสถานศึกษาตอ้งจดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาเพื่อรองรับผลการเรียนและการเทียบ
โอนระหวา่งสถานศึกษา  
 

องค์ประกอบของกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดจุดหมาย สมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในเวทีระดบัโลกก าหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดใน
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระมีความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคแ์ละเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:13-15)  ดงัแผนภูมิท่ี  2 

 

 
  
    

 

                                                           
       คุณภาพผูเ้รียน  

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสำรประกอบหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พุทธศักรำช        
                        2551 แนวกำรปฏิบัติกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุ       
                        สภาลาดพร้าว, 2551.) 

การเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 

การอ่าน 

คิดวเิคราะห์ และเขียน 

คุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์
กิจกรรม 

พฒันาผูเ้รียน 
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 จากองค์ประกอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ข้างต้น สรุปได้ว่า  กรอบทิศทาง         
ในการพฒันาผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพ  ผูเ้รียนตอ้งไดเ้รียนทุกกลุ่มสาระ  มีความสามารถดา้นการ
อ่านคิดวเิคราะห์ และเขียน มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 

ทฤษฎกีำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้  าจ  ากดัความหรือความหมายของการวดั  การประเมินผลและ
การประเมินผลการศึกษา ไวด้งัน้ี 

1. ควำมหมำยของกำรวดัผล (Measurement)   
 มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการวดัผลการศึกษาในทรรศนะท่ีแตกต่างกนัหลาย
ท่าน อาทิ 
 อ านวย   เลิศชยนัตรี (2542:7) กล่าววา่ การวดัผล หมายถึง ขบวนการท่ีไดม้าตรฐาน      ท่ี
ตอ้งมีเคร่ืองมือของการวดัเป็นส่ิงท่ีจะก าหนดคุณลกัษณะของส่ิงท่ีจะวดั (Objects) ผลท่ีไดอ้อกมา 
จะเป็นปริมาณ (Quantity ) ซ่ึงก็คือจ านวนเลข ( Number )  

ธีรศกัด์ิ    อุ่นอารมยเ์ลิศ (2549 :1)  กล่าวว่า  การวดั ( Measurement )  หมายถึง การน าเอา
เคร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึงไปวดักบัคุณลกัษณะ(Trait)ในเชิงทฤษฎีให้ไดผ้ลออกมาเป็นเชิงปริมาณ
หรือตวัเลข เช่น การวดัส่วนสูงก็ตอ้งใชไ้มเ้มตรวดัความสูงออกมา ส่วนการวดัทางการศึกษาจะเป็น
การวดัในคุณลกัษณะท่ีแฝง (Latent Trait) อยูใ่นตวัผูเ้รียน หรืออาจเรียกวา่ความสามารถ (Ability) 
จะเป็นการวดัผลทางออ้ม (Indirect Measurement) เช่นความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ไม่สามารถ
น าเคร่ืองมือไปวดัไดโ้ดยตรง จะตอ้งสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางคณิตศาสตร์แลว้ไปกระตุน้
เร้า (Stimuli) ใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถของตนออกมา (Response) ในรูปของการตอบขอ้สอบ 

 เยาวดี   วิบูลยศ์รี (2549 :4)  กล่าวว่า การวดัผล  หมายถึงกระบวนการบ่งช้ีผลผลิตหรือ
คุณลกัษณะท่ีวดั ได้จากเคร่ืองมือวดัผลประเภทใดประเภทหน่ึงอย่างมีระบบ  ดงันิยามท่ีว่า  
 “การวดัผล”  คือการก าหนดตวัเลขใหก้บัส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามกฎเกณฑท่ี์ตั้งไว ้  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( 2551: 66-67) กล่าวว่า       
การวดัผล หมายถึง การก าหนดตวัเลขให้กบัวตัถุ ส่ิงของเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของผูเ้รียน การจะไดม้าซ่ึงตวัเลขนั้น อาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดั เพื่อให้ไดต้วัเลขท่ีสามารถแทน
คุณลกัษณะต่างๆ ท่ีตอ้งการวดั เช่น ไมบ้รรทดัวดัความกวา้งของหนงัสือได ้3.5 น้ิว ใชเ้คร่ืองชัง่วดั
น ้าหนกัของเน้ือหมูได ้0.5 กิโลกรัม ใชแ้บบทดสอบวดัความรอบรู้ในวชิาภาษาไทยของเด็กชายแดง
ได ้42 คะแนน 
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  ศิริชยั   กาญจนวาสี  (2552:7)  กล่าวถึงการวดัผล   ไวว้า่  หมายถึง กระบวนการก าหนด
ตวัเลข(Assignment of Numerals) ให้แก่ส่ิงต่างๆตามกฎเกณฑ์การวดัจะเกิดข้ึนได้ตอ้งอาศยั
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายของการวดั  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและการแปลผล
และน าผลไปใช ้
 จากความหมายของการวดัผลท่ีกล่าวมา  สรุปได้ว่า  การวดัผลการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการในการก าหนดตวัเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับส่ิงของ บุคคล หรือเหตุการณ์อย่างมี
กฎเกณฑ ์ โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นหลกัในการวดั  
 

2. ควำมหมำยของกำรประเมินผล (Evaluation) 
 มีนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ทางการศึกษาในทรรศนะ   
ท่ีแตกต่างกนัหลายท่าน อาทิ  
  อ านวย   เลิศชยนัตี (2542:4)  กล่าวว่า  การประเมินผล  หมายถึง  ขบวนการของการ
คน้ควา้ วิจยั เพื่อให้ไดม้าซ่ึงมาตรฐาน  ท่ีน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจในการท่ีจะลงสรุปวา่ ส่ิงท่ี
ไดรั้บจากการประเมินผลน้ีมีคุณค่าสูงหรือต ่าเพียงใด   ดี – เลว   เหมาะ – ไม่เหมาะ   ควร – ไม่ควร   
ผา่น – ตก    
  เตือนใจ   เกตุษา (2543:10) กล่าววา่ การประเมินผล  หมายถึง   การน าผลจากการวดัหลาย ๆ 
คร้ังมารวมกนั แลว้ลงสรุป ตีราคา หรือประเมินคุณภาพของผูถู้กประเมินอยา่งมีหลกัเกณฑ์วา่ ดี-เลว 
ปานใด ควรจะใหส้อบไดห้รือสอบตก เป็นตน้ 

สุวิมล  ว่องวาณิช (2544:7)ให้ความหมายของการประเมินผลการศึกษาว่า หมายถึง 
การตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีถูกวดัโดยการเทียบกบัเกณฑ์จุดเนน้ของการประเมินอยูท่ี่ความยุติธรรม
และความเหมาะสมของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินท่ีมีความโปร่งใสและเปิดเผย 
 ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ (2549:1)  กล่าววา่ การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนท่ี
ต่อเน่ืองจากการวดัผล(Measurement)เม่ือไดข้อ้มูลจากการวดัแลว้จะตอ้งน าคะแนนนั้นไปตดัสิน
คุณค่า  (Judgment)  หรือประเมินค่าโดยอาจน าไปเทียบกบัเกณฑ์ หรือกบักลุ่มของผูส้อบ ถา้มีแต่
การวดัผลแต่ขาดการประเมินผล คะแนนดงักล่าวก็จะไม่มีความหมาย และไม่มีคุณค่าในเชิงการ
วดัผล เพราะไม่สามารถบอกกล่าวได้ว่าดีหรือไม่ดีใครดีเก่งใครด้อยอ่อนหรือผ่านเกณฑ์ไม่ผ่าน
เกณฑ์  ดงันั้นการประเมินผลจะมีค่าเท่ากบัการวดัผลบวกการตดัสินคุณค่า 
 เยาวดี  วบิูลยศ์รี (2549:9) กล่าววา่ การประเมินผล หมายถึง   การรวบรวมขอ้มูลและจดัขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้มีการตดัสินไดห้ลายทาง  เช่น ตดัสินวา่บุคคลนั้น ๆ มีความสนใจและมี
บุคลิกภาพอยา่งไร 
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  เยาวดี  รางชยักุล (2551:14) กล่าววา่  การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตีความหมาย
และการตดัสินคุณค่าจากส่ิงท่ีวดัได้โดยอาศยัวิธีการท่ีมีระบบแบบแผนในการรวบรวมข้อมูล
ตลอดจนเหตุผลในการพิจารณาตดัสินวา่กิจกรรมการศึกษานั้นดีหรือเลวอยา่งไรเหมาะสมหรือไม่
ประการใด 
 ศิริชยั กาญจนวาสี (2552:7)  กล่าววา่  การประเมินผล  หมายถึง  การตดัสินคุณภาพของส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง ดว้ยวิธีการสืบสวน  สอบสวน อย่างมีระเบียบแบบแผน  การประเมินผลทางการศึกษา 
เป็นการตดัสิน คุณค่าของส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมทางการศึกษา  ส่ิงท่ีถูกประเมินอาจเป็น 
ผูเ้รียน  ผูส้อน  การสอน  หลกัสูตร  โครงการพิเศษ  เป็นตน้ 
 จากความหมายของการประเมินผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่  การประเมินผล เป็นการ
หาคุณภาพของผลท่ีไดม้าจากการวดัผล  ดว้ยการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีมีอยู่แล้ว
หรือมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนมา  เกณฑ์หรือมาตรฐานดังกล่าว  อาจได้มาจากค่านิยมของสังคม  
ความเห็นของคนส่วนมากหรือการวจิยัก็ได ้  
 

3. ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
 มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายการประเมินผลการศึกษา  ไวด้งัน้ี 
 เกษม สาหร่ายทิพย ์(2531:2)  กล่าวว่า การประเมินผลการศึกษา  หมายถึง  การตีค่าหรือ
การก าหนดระดบัคุณค่าของผลจากการวดัตามเกณฑห์รือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด   

สุวิมล ว่องวาณิช (2544:7) กล่าวว่า การประเมินผลการศึกษา  เป็นการตดัสินคุณค่าของ   
ส่ิงท่ีถูกวดัโดยการเทียบกบัเกณฑ์ จุดเนน้ของการประเมินอยู่ท่ีความยุติธรรมและความเหมาะสม
ของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินท่ีมีความโปร่งใสและเปิดเผย  

ธีรศกัด์ิ   อุ่นอารมยเ์ลิศ  (2549:1)  กล่าวว่า การประเมิน(Assessment)   หมายถึง การรวบรวม
สารสนเทศจากหลาย ๆ แหล่งท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 ศิริชยั   กาญจนวาสี (2552:7)  กล่าววา่ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการตดัสิน
คุณค่า (Value  Judgment) ของส่ิงต่าง ๆ ตามเกณฑม์าตรฐาน 
  จากความหมายของค าวา่การประเมินผลการศึกษาขา้งตน้  สรุปไดว้า่  การประเมินผลของ
การศึกษา  หมายถึง  การน าผลการวดัมาประเมินหรือตดัสินคุณค่าว่าผูเ้รียนมีความสามารถมาก
หรือนอ้ย  สอบไดห้รือตก  หรือมีการพฒันากา้วหนา้ไปอยา่งไร 
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3. คุณภำพแบบทดสอบ 
 
 

 เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลท่ีดี  คือ  แบบทดสอบ หรือ  ขอ้สอบ  แบบทดสอบหรือ
ขอ้สอบจ าเป็นอยา่งยิ่ง  ท่ีจะตอ้งมีระบบในการสร้างเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแสวงหาขอ้มูล
เก่ียวกบัความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การทดสอบเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียน
การสอน  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้อนและผูเ้รียนไดใ้นขณะเดียวกนั 

 

ควำมหมำยของแบบทดสอบ 
 ค าวา่ “แบบทดสอบ” นั้น  มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 

 ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ (2538:141) ใหค้วามหมายวา่  แบบทดสอบ  หมายถึง  ชุด
ของค าถามท่ีสร้างอย่างเป็นระบบ  ใช้วดัพฤติกรรมของนกัเรียน  อาจจะวดัทางสมอง (Cognitive  
Domain) ทางอารมณ์ (Affective Domain)  และทางความเคล่ือนไหวของร่างกาย (Psychomotor  
Domain) ก็ได ้
  ภทัรา นิคมานนท ์(2540:20) ใหค้วามหมายวา่  แบบทดสอบ  หมายถึง  ชุดของค าถามหรือ
กลุ่มงานใด ๆ  ท่ีสร้างข้ึนมาแลว้น าไปเร้าให้เด็กหรือผูส้อบแสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการออกมา  
โดยผูส้อนสามารถสังเกตและวดัได ้บางคร้ังแบบดสอบมีลกัษณะเป็นค าสั่งใหป้ฏิบติั   

 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2542:72) ให้ความหมาย แบบทดสอบ วา่เป็นวิธีการเชิงระบบ
ท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่ สองคนข้ึนไป ณ เวลาหน่ึง หรือของบุคคลคน
เดียวหรือหลายคนในเวลาต่างกนั 

บราวน์   (อา้งใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2542:72) ให้ความหมายแบบทดสอบวา่เป็น
วธีิการเชิงระบบท่ีใชส้ าหรับวดัตวัอยา่งพฤติกรรมตามความหมายแบบทดสอบจะมีลกัษณะท่ีส าคญั  
3 ประการ 

1. แบบทดสอบเป็นว ิธี เชิงระบบ(Systematic Procedure)หมายความว ่า
แบบทดสอบนั้นจะตอ้งมีกฎเกณฑ์แน่นอนเกี่ยวกบัโครงการการบริหารจดัการ   และการให้
คะแนน 
              2.    แบบทดสอบเป็นเป็นการวดัพฤติกรรม  (Behaviors)  ซ่ึงจะวดัเฉพาะพฤติกรรมท่ี
วดัไดเ้ท่านั้นโดยผูต้อบสนองตอบต่อขอ้ค าถามท่ีก าหนดให ้มิใช่เป็นการวดัโดยตรง 

       3.   แบบทดสอบเป็นเพียงส่วนหน่ึงของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัทั้งหมด (Sample of all  
possible items)  ตามความเป็นจริง ไม่มีแบบทดสอบชุดใดท่ีจะมีขอ้ค าถามวดัพฤติกรรมท่ีตอ้งการได้
ทั้งหมด ฉะนั้น  จึงตอ้งตกลงว่าขอ้ค าถามในแบบทดสอบเป็นตวัแทนของขอ้ค าถามทั้งหมดท่ีใช้วดั
พฤติกรรมนั้น และถา้ผูต้อบตอบขอ้ค าถามใดค าถามหน่ึงถูกจะตอ้งใหค้ะแนนเท่ากนั 
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 พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2543:96) ไดก้ล่าวถึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ท านองเดียวกนัวา่ หมายถึง แบบทดสอบที่วดัความรู้ของนกัเรียนที่ไดเ้รียนไปแลว้  ซ่ึงมกัจะเป็น
ขอ้ค าถามใหน้กัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอกบัใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง 
 อุทุมพร (ทองอุไทย)  จามรมาน (2545:56) แบบทดสอบ ไดแ้ก่  เคร่ืองมือตรวจสอบทางการ
ศึกษาที่กระตุน้สมองให้แสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงความสามารถของบุคคลนั้น  ๆ 
ประกอบดว้ย   ขอ้สอบจ านวนหน่ึง ซ่ึงขอ้สอบไดแ้ก่ ขอ้ความหรือขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมาย
ในการทดสอบ และเน้ือหาสาระท่ีทดสอบเฉพาะอยา่ง และเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีถูกทดสอบ   
 สมนึก ภทัทิยธนี (2546:78-82) ไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวา่ หมายถึง แบบทดสอบวดัสมรรถภาพทางสมองต่างๆ ที่นกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ผ่าน
มาแล้ว ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  คือ แบบทดสอบที่ครูสร้างกบัแบบทดสอบมาตรฐาน   แต่
เน่ืองจากครูตอ้งท าหนา้ท่ีวดัผลนกัเรียน คือเขียนขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีตนไดส้อน ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัแบบทดสอบท่ีครูสร้างและมีหลายแบบแต่ท่ีนิยมใชมี้  6  แบบ ดงัน้ี 

1.  ขอ้สอบแบบอตันยัหรือความเรียง   ลกัษณะทัว่ไปเป็นขอ้สอบท่ีมีเฉพาะค าถาม 
แลว้ใหน้กัเรียนเขียนตอบอยา่งเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และขอ้คิดเห็นแต่ละคน 

2.  ขอ้สอบแบบกาถูก-ผดิ   ลกัษณะทัว่ไป ถือไดว้า่ขอ้สอบแบบกาถูก-ผดิ คือ ขอ้สอบ
แบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตวัเลือก แต่ตวัเลือกดงักล่าวเป็นแบบคงท่ีและมีความหมายตรงกนัขา้ม เช่น 
ถูก-ผดิ ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกนั-ต่างกนั เป็นตน้ 

3.  ขอ้สอบแบบเติมค า  ลกัษณะทัว่ไปเป็นขอ้สอบท่ีประกอบด้วยประโยคหรือ
ขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์ให้ผูต้อบเติมค า หรือประโยค หรือขอ้ความลงในช่องว่างท่ีเวน้ไวน้ั้น 
เพื่อใหมี้ใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

4.  ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ  ลกัษณะทัว่ไป ขอ้สอบประเภทน้ีคลา้ยกบัขอ้สอบแบบ
เติมค า แต่แตกต่างกนัท่ีขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ขอ้สอบเติมค า
เป็นประโยคที่ยงัไม่สมบูรณ์)แล้วให้ผูต้อบเป็นคนเขียนตอบ  ค าตอบที่ตอ้งการจะสั้ นและ
กะทดัรัดได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง 

5.  ขอ้สอบแบบจบัคู่   ลกัษณะทัว่ไป เป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิดหน่ึงโดยมีค าหรือ
ขอ้ความแยกจากกนัเป็น 2 ชุด แลว้ให้ผูต้อบเลือกจบัคู่วา่ แต่ละขอ้ความในชุดหน่ึง (ตวัยืน) จะคู่  
กบัค า หรือขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึง (ตวัเลือก) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีผูอ้อก
ขอ้สอบก าหนดไว ้
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6. ขอ้สอบแบบเลือกตอบ  ลกัษณะทัว่ไป ขอ้สอบแบบเลือกตอบน้ีจะประกอบดว้ย 
2 ตอน ตอนน าหรือค าถามกบัตอนเลือก ในตอนเลือกน้ีจะประกอบดว้ยตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบถูก
และตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง ปกติจะมีค าถามท่ี 

ก าหนดให้นักเรียนพิจารณาแลว้หาตวัเลือกท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงตวัเลือกเดียวจาก
ตวัเลือกอ่ืนๆ และค าถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตวัเลือกที่ใกล้เคียงกัน ดูเผินๆ จะเห็นว่า
ทุกตวัเลือกถูกหมด   แต่ความจริงมีน ้าหนกัถูกมากนอ้ยต่างกนั  
        ศิริชัย   กาญจนวาสี (2552:165) กล่าวว่า  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ ของผูเ้รียนตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้ท า
ให้ผูส้อนทราบว่าผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถถึงระดบัมาตรฐาน ท่ีผูส้อนก าหนดไวห้รือยงั 
หรือมีความรู้ ความสามารถดีเพียงใด  เม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อน ๆ ท่ีเรียนดว้ยกนั 
 จากความหมายของแบบทดสอบขา้งตน้  สรุปไดว้า่ แบบทดสอบ  คือ  เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน 
เพื่อใช้วดัพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงออกในเชิงปริมาณหรือก าหนดค่าเป็นตัวเลข  ซ่ึงมีทั้ ง
แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐาน 

 
กำรวดัและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ 
  Oller  (1979 : 36-70)  กล่าวถึงแบบทดสอบทางภาษาวา่มี 3 ลกัษณะ คือ  

1. แบบทดสอบชนิดจุดย่อย (driscrete–point test) จะวดัองค์ประกอบย่อยทางภาษาใน
ระดบัจุลภาค (micro – language) ท่ีหมายถึง  หน่วยเสียง  หน่วยค า  วากยสัมพนัธ์  หรือทกัษะต่าง ๆ 
ท่ีแยกเป็นทกัษะการฟัง  ทกัษะการพดู  ทกัษะการอ่าน  หรือทกัษะการเขียน 

2.แบบทดสอบชนิดรวม (integrative test) เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความสามารถโดยรวมของ
ทุกทกัษะอยู่ในฉบบัเดียวกนั  วดัและประเมินผลการใช้ภาษาในระดบัมหภาค (macro–language) 
คือ  วดัความสามารถในการส่ือสาร  ภาษา  สังคม  สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม  แบบทดสอบ
ประเภทน้ี  คือ  การเขียนเรียงความ 

3.แบบทดสอบภาคปฏิบัติ (pragmatic test) เป็นแบบทดสอบวดัองค์ความรู้  ทักษะ
กระบวนการและองค์ประกอบของภาษา  มีบริบทแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติของภาษาในดา้นอ่ืน ๆ 
ดว้ย  แบบทดสอบน้ีเป็นการวดัความรู้ (the factive หรือ cognitive aspect) และการให้ขอ้มูล        
การทดสอบดา้นอารมณ์  เจตคติ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลไดแ้ก่  ท่าทาง  น ้ าเสียงและการเลือก
ถอ้ยค าในการน าไปใช ้
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คุณลกัษณะของแบบทดสอบ 
 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดม้าตรฐานมีลกัษณะ  ดงัน้ีคือ 
 1.มีความเท่ียงตรง (validity) หมายถึง  แบบทดสอบท่ีสามารถวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดพ้ร้อม
กนัทั้ง 4 ดา้น  คือ 
  1.1 มีความเท่ียงตรงในเน้ือหาวิชา  (Content Validity)  หมายถึงแบบทดสอบนั้น
ใช้วดัความรู้ได้ตรงกับเน้ือหาวิชาท่ีต้องการ  หรือ  ครอบคลุมรายละเอียดเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั       
ไดอ้ยา่งครบถว้น 
  1.2 มีความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construt  Validity) หมายถึง  แบบทดสอบ
นั้นสามารถวดัทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียนไดค้รบถว้นตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ทั้งทกัษะการฟัง  
การพดู  การอ่านและการเขียน  ความคิดสร้างสรรคแ์ละความรู้ทางวฒันธรรม 
  1.3 มีความเท่ียงตรงตามสภาพ (concurrent Validity) หมายถึง  แบบทดสอบนั้น
สามารถช่วยใหผู้ส้อนคาดคะเนความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนไดถู้กตอ้ง 
  1.4 มีความเท่ียงตรงตามพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง แบบทดสอบ
สามารถท านายความสามารถหรือความถนดัต่าง ๆ ของผูเ้รียน 
 2. มีความเช่ือมั่น (reliability) หมายถึง  แบบทดสอบนั้ นผู ้ตรวจสามารถให้คะแนน          
ไดแ้น่นอน  สามารถวดัและประเมินผลไดใ้กลเ้คียงกนัทุกคร้ัง  ถา้ผูเ้รียนไม่มีประสบการณ์เพิ่มข้ึน 
 3.  มีประสิทธิภาพในการน าไปปฏิบัติ  (practicality)  หมายถึง   แบบทดสอบท่ี มี
ประสิทธิภาพในการน าไปใชไ้ด ้ เช่น  ผูต้รวจให้คะแนนไดโ้ดยเท่ียงตรงและเช่ือถือไดภ้ายในเวลา
ท่ีก าหนด  การทดสอบใชเ้งินและแรงงานนอ้ยท่ีสุด 
 4. มีความเฉพาะเจาะจง (specialty) หมายถึง  ขอ้ทดสอบนั้น  เม่ืออ่านค าถามหรือค าสั่งของ
ขอ้ทดสอบแลว้  เขา้ใจแจ่มแจง้วา่ใหต้อบค าถามอะไร 
 5. มีความเป็นปรนยั (objectivity) หมายถึง  แบบทดสอบมีความชดัเจนในความหมายของ
ค าถาม  มีความชดัเจนในการตรวจใหค้ะแนนและมีความชดัเจนในการแปลความหมายของคะแนน 
 6. มีความยุติธรรม (faimess) หมายถึง โจทย์หรือค าถามของข้อค าถามของข้อค าถาม
ทั้งหลายในแบบทดสอบ  ไม่เปิดช่องทางใหผู้เ้รียนเดาใหถู้ก  หรือปกปิดขอ้บกพร่องของตนได ้
 7. มีระดบัความยากง่าย (level of difficulty) หมายถึง แบบทดสอบนั้นจะตอ้งไม่ยากเกินไป
และไม่ง่ายจนเกินไป 
 8. มีระดบัค่าอ านาจจ าแนก (level of discrimination) หมายถึง  แบบทดสอบนั้นสามารถ
ช้ีบอกระดบัความสามารถของผูเ้รียนได ้ ตั้งแต่อ่อนท่ีสุด  ถึง  เก่งท่ีสุด  ค่าอ านาจจ าแนก  ควรอยู ่ 
สูงกวา่ 0.20 และไม่เกิน 0.80 
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วตัถุประสงค์ของกำรสร้ำงแบบทดสอบ 
 การสร้างแบบทดสอบมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

1. เพื่อวดัความพร้อมในการเรียนภาษาของผูเ้รียน 
2. เพื่อจดัผูเ้รียนเขา้ชั้นเรียนตามระดบัความสามารถ 
3. เพื่อวนิิจฉยัผูเ้รียนวา่เก่งหรืออ่อนในดา้นใดบา้ง 
4. เพื่อวดัความถนดัในการเรียนภาษาของผูเ้รียน 
5. เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาของผูเ้รียน 
6. เพื่อวดัความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อส่ือสารของผูเ้รียน 
7. เพื่อวดัประสิทธิภาพในการสอนของผูส้อน 

 
ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2542:20) ไดแ้บ่งประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไวด้งัน้ี 
 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test)  เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู้ความเขา้ใจ
ตามพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเรียนรู้  แบบทดสอบประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 2 
ชนิด คือ   

1.  แบบทดสอบท่ีครูสร้างเอง (Teacher –Made Test)เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างกนัโดยทัว่ไป 
เม่ือตอ้งการใชก้็สร้างข้ึน ใชแ้ลว้ก็เลิกกนั ถา้นาไปใชอี้กก็ตอ้งตดัแปลง ปรับปรุงแกไ้ข เพราะเป็น
แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนใชเ้ฉพาะคร้ัง อาจยงัไม่มีการวเิคราะห์หาคุณภาพ  

2.   แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นแบบทดสอบท่ีไดมี้การพฒันาดว้ยการ
วิเคราะห์ทางสถิติมาแลว้หลายคร้ังหลายหน จนมีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งดา้นความตรง ความเท่ียง 
ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ความเป็นปรนยัและมีเกณฑ์ปกติ(norm) ไวเ้ปรียบเทียบดว้ย รวมความ
แลว้ตอ้งมีมาตรฐานทั้งดา้นการดาเนินการสอบและแปลผลคะแนนท่ีได ้ 
 บรรดล  สุขปิติ(2547:7–12) กล่าวถึง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีหลาย
ประเภท  ข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนกดงัน้ีคือ   
 1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน(Achievement Test) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้
ตรวจสอบระดบัความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
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       แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ 
 1.1 แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง(Teacher – Made Test) เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดั

และประเมินผลการเรียนการสอนในห้องเรียน ส่วนมากเป็นขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา
ต่าง ๆ  แบ่งเป็น  2 ประเภทคือ 

  1.1.1  ขอ้สอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
  1.1.2  ขอ้สอบเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน 

   1.2   ข้อสอบมาตรฐาน(Standardized Test) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนแล้ว
น าไปใช้ทดสอบและวิเคราะห์ผลการสอบตามวิธีการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและใช้เป็นมาตรฐาน   
ในการทดสอบกบัเด็ก ๆ ทัว่ไป  มีการหาเกณฑ์ปกติ (Norm)  เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเปรียบเทียบค า
ว่ามาตรฐานแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสามารถวดัได้ 3  แบบ ตามจุดมุ่งหมายและ
ลกัษณะวชิาท่ีสอนคือ  

1. ว ัดด้านปฏิบัติ  เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะ          
ของผูเ้รียนโดยเนน้ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถในรูปของการปฏิบติัจริง เช่น  วิชาศิลปศึกษา   
พลศึกษา งานช่าง งานประดิษฐ์ การวดัแบบน้ีต้องวดัโดยใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ (Performance   
Test) 

      2. วดัดา้นเน้ือหา   เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาอนัเป็นประสบการณ์
เรียนรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งพฤติกรรมความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถวดัได้โดยใช้ข้อสอบ       
วดัผลสัมฤทธ์ิ 

3. วดัด้านทกัษะ  เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัภายหลงัการฝึกฝนและได้เรียนแล้วเพื่อดูว่า
ผู ้เรียนมีทักษะหรือความคล่องแคล่วในการคิดแก้ปัญหาเก่ียวกับเร่ืองท่ีได้เรียนขนาดไหน 
แบบทดสอบน้ีมุ่งวดัวา่ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดหรือการท างานขนาดไหน ซ่ึงแตกต่างกบัแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิท่ีวดัวา่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถระดบัใด ส าหรับผูมี้ทกัษะคือผูท่ี้สามารถท างาน
ไดป้ริมาณมาก ๆ โดยใชเ้วลาท าเพียงเล็กนอ้ย  ท าไดส้ะดวกสบาย  การวดัทกัษะถา้ใชแ้บบทดสอบ
ลกัษณะของขอ้สอบจะตอ้งเป็นค าถามท่ีเป็นปัญหาง่าย ๆ  แต่มีปริมาณมาก แลว้ให้ท าในเวลาจ ากดั 
ผูใ้ดท าไดม้ากแสดงว่ามีทกัษะ ขอ้สอบทกัษะน้ี ถา้ให้ตอบโดยไม่จ  ากดัเวลา  ผูถู้กสอบส่วนใหญ่  
จะท าไดแ้ละไดค้ะแนนเตม็ 
 2.  แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย (Diagnotie Test) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้คน้หา
ขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนในการเรียนแต่ละวิชา เป็นเร่ือง ๆ ไป ขอ้สอบน้ีมกัจะมีเน้ือหาต่าง ๆ หลาย
เร่ือง  เร่ืองละหลาย ๆ ขอ้ และทดสอบดูว่าเด็กคนใดอ่อน  พฤติกรรมด้านใดเพื่อหาทางปรับปรุง
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แก้ไขต่อไป  แบบทดสอบชนิดน้ีมีประโยชน์ส าหรับครูท่ีตอ้งการจะปรับปรุงการเรียนการสอน  
เพราะจะไดรู้้วา่ควรสอนวชิาใด   เร่ืองใด  มากนอ้ยเพียงใด 

3. แบบทดสอบที่มีค ำถำมจ ำนวนมำก และจ ำกัดเวลำในกำรตอบ (Speed Test)เป็น
แบบทดสอบท่ีจะตอ้งตอบโดยอาศยัความเร็ว  แบบทดสอบลกัษณะน้ีส่วนใหญ่ใชส้ าหรับวดัทกัษะ
ดา้นใดดา้นหน่ึงของนกัเรียน  ขอ้สอบจะเป็นขอ้สอบง่าย ๆ  ถา้ใหเ้วลาในการท ามาก  ผูส้อบจะตอบ
ถูกหมด  ฉะนั้นแบบทดสอบแบบน้ีจึงตอ้งจ ากดัเวลาในการสอบ 

4. แบบทดสอบทีเ่ปิดโอกำสให้ตอบในเวลำนำน (Power Test) เป็นแบบทดสอบท่ีตอ้งการให้
นกัเรียนไดแ้สดงความรู้ความสามารถให้มากท่ีสุด  เช่น  ขอ้สอบอตันยั  การเขียนรายงาน การท า
ปริญญานิพนธ์  เป็นตน้ 

5. ข้อสอบแบบอัตนัย (Essay Test) เป็นขอ้สอบท่ีเปิดโอกาสให้ผูต้อบไดแ้สดงออก   ซ่ึง
ความสามารถของตนเองโดยใช้  ภาษาของตน  สามารถวดัความคิด  ทศันคติของผูส้อบไดอ้ยา่งดี  
ผูส้อนตอ้งมีความสามารถในการจดัระเบียบความรู้ แสดงความคิดริเร่ิมและรู้จกัการสังเคราะห์     
จึงจะสามารถตอบขอ้สอบไดดี้  โดยทัว่ไปแบ่งขอ้สอบอตันยัออกเป็น  2  อยา่งคือ 
 5 .1  แบบไม่ จ  ากัดค าตอบ จะ เน้นความลึกและขอบเขตของความ รู้  มี เส รีภาพ                     
ในการแสดงออก  ย ัว่ยใุหเ้กิดความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์

5.2 แบบจ ากดัค าตอบ   จะตอ้งการค าตอบเฉพาะเจาะจงท่ีวดัระเบียบของความคิดเป็น   
อย่างดี  ง่ายในการตรวจ  มีความยุติธรรมสูง  มีความเช่ือมัน่สูงกว่าแบบไม่จ  ากดัค าตอบลกัษณะ 
ของแบบทดสอบ 

ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ (2549: 91-92)ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิไดเ้ป็น 2 พวก คือ 
1. แบบทดสอบท่ีครูสร้าง หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         

เฉพาะกลุ่มนกัเรียนท่ีครูสอนเท่านั้นโดยครูผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึนโดยมีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงกบั
ลกัษณะหลกัสูตรของแต่ละโรงเรียนหรือมาตรฐานหลกัสูตรแต่ละทอ้งถ่ิน 

2.   แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาหรือจากครูผูส้อนวิชานั้นแต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายคร้ัง จนกระทัง่มีคุณภาพดีจึง
สร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผล เพื่อประเมินค่าของการ
เรียนการสอนในเร่ืองใดๆ ก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ บอกวิธีสอน และ
ยงัมีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วย ทั้ งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน และแบบทดสอบ
มาตรฐานมีวธีิการสร้างขอ้ค าถามเหมือนกนัเป็นค าถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว้ จะเป็น
พฤติกรรมท่ีสามารถตั้งค  าถามวดัได ้ซ่ึงควรวดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

1. ความรู้ความจ า 
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2. ความเขา้ใจ 
3. การน าไปใช ้
4. การวเิคราะห์ 
5. การสังเคราะห์ 
6. การประเมินค่า 
สมนึก ภทัทิยธนี (2551:63)ไดแ้บ่งประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้

ดงัน้ี 
1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใช้เอง(Teacher – Made Test) ครูผูส้อนจดัสร้างข้ึนเพื่อวดั

ความก้าวหน้าของนักเรียน   ภายหลังจากได้มีการเรียนการสอนไประยะหน่ึงแล้ว โดยปกติ
แบบทดสอบประเภทน้ีจะใชเ้ฉพาะภายในกลุ่มนกัเรียนท่ีครูผูอ้อกขอ้สอบเป็นผูส้อน จะไม่น าไปใช้
กบันกัเรียนกลุ่มอ่ืน ทั้งน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบนกัเรียนมีความรู้ความสามตามจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดและจะน าผลการสอบน้ีไปใช้ทั้งปรับปรุงซ่อมเสริมการเรียนการ
สอน กบัน าไปใชต้ดัสินผลการเรียนของนกัเรียนดว้ยตวัอยา่งแบบทดสอบท่ีครูใชใ้นการสอบปลายภาค
หรือปลายปีหรือเม่ือส้ินสุด การเรียนการสอนในแต่ละบทแต่ละตอนนัน่เอง 
         2. แบบทดสอบมาตรฐาน(Standardized Test) เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเช่นเดียว   
กบัแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใช้เอง แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการเรียนด้านต่างๆ ของ
นกัเรียนท่ีต่างกลุ่มกนั 

เยาวดี  ชยัรางกุล  (2552: 30 – 31) ไดแ้บ่งลกัษณะของแบบทดสอบออกเป็น  2 ประเภท คือ 
1. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ หมายถึง  แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

มีคะแนนจุดตดัหรือคะแนนเกณฑ์ท่ีใชส้ าหรับตดัสินวา่ผูเ้รียนมีความรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้หรือไม่   
การวดัเพื่อใหต้รงตามจุดประสงคซ่ึ์งเป็นหวัใจของขอ้สอบในการทดสอบประเภทน้ี 

2. แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างเพื่อวดัให้ครอบคลุมหลกัสูตร
สร้างตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตร สามารถจ าแนกผูเ้รียนตามความเก่งอ่อนได ้การรายงานผลการสอบ
อาศยัคะแนนมาตรฐาน ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีสามารถวดัได้ ท่ีแสดงสถานภาพความสามารถของบุคคล 
เม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนท่ีใชเ้ป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ว่า ประเภทของแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        
มีหลาย ประเภท คือแบบทดสอบที่ครูสร้างข้ึนเอง แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบแบบอิง
เกณฑ์ หรือ แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม  ใชว้ดัดา้นปฏิบติัหรือการวดัดา้นเน้ือหา โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตรวจสอบนกัเรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดและ  
จะน าผลการสอบน้ีไปใช้ทั้งปรับปรุงซ่อมเสริมการเรียนการสอน กบัน าไปใช้ตดัสินผลการเรียน   
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ของนักเรียนด้วยตัวอย่างแบบทดสอบท่ีครูใช้ในการสอบปลายภาคหรือปลายปีหรือเม่ือส้ินสุด        
การเรียนการสอนในแต่ละบทแต่ละตอนนัน่เอง 
 

กำรสร้ำงแบบทดสอบปรนัย 
ภทัรา นิคมานนท์  (2540:39)  กล่าวถึง การสร้างแบบทดสอบปรนัยท่ีนิยมใช้และเป็น       

ท่ีรู้จกักนัดีมี 4 ประเภท ดงัน้ี  
 1.  แบบทดสอบแบบถูก-ผิด คือแบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตวัเลือกนัน่เอง ผูต้อบ    
มีโอกาสเลือกตอบเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง อาจตอบว่า ใช่-ไม่ใช่, ถูก-ผิด, จริง-ไม่จริง เป็นต้น        
ตวัค าถามของแบบทดสอบประเภทน้ีมกัจะเขียนในรูปประโยคบอกเล่าธรรมดา หรืออาจเป็น       
รูปค าถามโดยมีขอ้ความถูกผิดบา้งคละเคลา้กนัไป ซ่ึงผูต้อบจะตอ้งตดัสินใจวา่ขอ้ความนั้น ถูกตอ้ง
หรือผดิจริงหรือเทจ็ ใช่หรือไม่ใช่ 
 2.  แบบทดสอบแบบเติมค า เป็นแบบทดสอบประเภทให้ตอบสั้น ๆ มีขอบเขตในการตอบ 
ภาคค าถามอาจอยู่ในรูปค าถามหรือในรูปประโยคบอกเล่าท่ีเป็นข้อความไม่สมบูรณ์ โดยเวน้
ช่องวา่งส าหรับใหเ้ติมค าหรือขอ้ความใหไ้ดค้วามถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 3. แบบทดสอบแบบจบัคู่ แบบทดสอบแบบจบัคู่เป็นแบบทดสอบปรนยัประเภทก าหนด 
ค าหรือข้อความเป็น 2 แถว แล้วให้ผูต้อบเลือกค าหรือข้อความจากแถวหน่ึงไปใส่ในค าหรือ
ข้อความอีกแถวหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกัน แบบทดสอบประเภทน้ีคล้ายกับ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบนัน่เอง แต่ตวัเลือกไม่แน่นอนตายตวั เพราะตวัเลือกจะลดลงเร่ือย ๆ  
เม่ือเลือกตอบไปแลว้ 
 4. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบปรนยัท่ีนิยมใช้กนัมากกวา่แบบทดสอบ
ปรนยัแบบอ่ืน แบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีดีตวัเลือกทุกตวัมีน ้ าหนกัพอกนั ถา้ดูเผินๆ หรือไม่มี
ความรู้ในขอ้นั้นจริงจะเห็นวา่ถูกหมด และการสอบแต่ละคร้ังตวัเลือกแต่ละตวัจะมีโอกาสถูกเลือก
พอ ๆ กนั ส าหรับแบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีมีลกัษณะถูกหรือผิดอยา่งเด่นชดัท าให้แบบทดสอบ
นั้นขาดคุณค่า และขาดความเป็นปรนยัอนัเป็นคุณสมบติัของขอ้สอบประเภทน้ี 

จากการสร้างแบบทดสอบปรนยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่  การสร้างแบบทดสอบปรนยั
ท่ีนิยมใช้และเป็นท่ี รู้จักกันดี มี  4  ประเภท ได้แก่  แบบถูก -ผิด  (True-False) , แบบเติมค า 
(Completion), แบบจบัคู่ (Matching), แบบเลือกตอบ (Multiple-Choices) การปรับปรุงลกัษณะ   
ของค าถาม  และรูปแบบของตวัเลือกของแบบทดสอบได้กระท ามาโดยตลอด  ผูรู้้หลาย ๆ ท่าน
พยายามหาวิธีสร้างแบบค าถามด้วยลีลาใหม่ ๆ แปลกๆ ออกเผยแพร่  จนในปัจจุบนัปรากฏว่า         
มีแบบฟอร์มค าถามของขอ้สอบเลือกตอบต่าง ๆ มากมาย  ซ่ึงท าให้เกิดผลดีเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
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ของการสอบวดั  อนัเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มแก่นกัเรียนในการฝึกสมรรถภาพทาง
สมองใหฉ้ลาดข้ึน 

  
 ลกัษณะของแบบทดสอบเลอืกตอบ 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2543:32) กล่าวถึง แบบทดสอบเลือกตอบ  เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนด
ค าตอบไวใ้ห้แล้วผูต้อบเพียงแต่เลือกค าตอบท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุดมาตอบเท่านั้ น  โดยทั่วไป
แบบทดสอบแบบเลือกตอบประกอบดว้ย 2  ส่วน คือ  

1. ส่วนท่ีเป็นตอนน าหรือค าถาม  (Stem  of problem) 
2. ส่วนท่ีเป็นตวัเลือก (Choice or alternative)  แบ่งออกเป็น  2  ลกัษณะ 

2.1 ตวัเลือกท่ีเป็นตวัถูก  (Correct  choice) 
        2.2 ตวัลวง  (Distracters)  โดยปกติแลว้ตวัเลือกน้ีมีไวใ้ห้ผูต้อบเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง
ท่ีสุด  ดีท่ีสุด  หรือเหมาะสมท่ีสุด 

จากลักษณะของแบบทดสอบเลือกตอบข้างต้น สรุปได้ว่า ข้อสอบแบบเลือกตอบเป็น
ข้อสอบท่ีได้มีการพัฒนารูปแบบ  และค าถามให้พลิกแพลงได้มากมายหลายแบบ ท าให้มี
ประสิทธิภาพการวดั  และมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อผูส้อบในการฝึกสมรรถภาพทาง
สมองใหคิ้ดเป็น   

 

 หลกัในกำรเขียนข้อสอบประเภทเลอืกตอบ 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงหลกัในการเขียนขอ้สอบประเภทเลือกตอบ  ไวด้งัน้ี 
 ภทัรา นิคมานนท ์(2540 : 66)  กล่าวถึง  หลกัในการเขียนขอ้สอบประเภทเลือกตอบ  ไวด้งัน้ี 
          1. เขียนตัวค าถามให้อยู่ในรูปของประโยคค าถามสมบูรณ์ การถามด้วยประโยคค าถาม          
ท่ีสมบูรณ์ช่วยให้ค  าถามมีความหมายเฉพาะเจาะจงข้ึน ผูส้อบอ่านแลว้สามารถเขา้ใจทนัทีว่าผูถ้าม
ตอ้งการให้ตอบในแง่ใด จะตอ้งพุ่งความคิดไปในทิศทางใด การเขียนแบบตอนน าแบบท้ิงทา้ยไว้
คลา้ยใหเ้ติมค ามกัท าใหค้  าถามไม่กระชบั เกิดค าถามในการจะมีค าตอบหลายแง่มุม บางทีผูส้อบตอ้ง
กลบัไปอ่านขอ้ความซ ้ าเพราะขอ้ความไม่ต่อเน่ืองกนั ในกรณีท่ีตวัเลือกใชค้  าท่ีไปรับกบัค าถามพอดี 
จะเป็นการเสนอแนะค าตอบ หากจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขียนตอนน าแบบต่อความก็ควรเขียนเป็นความ     
ท่ีอ่านไดค้วามติดต่อกนักบัตวัเลือก 
           2. เน้นเร่ืองท่ีถามให้ชัดเจนและตรงจุด ค าถามประเภทท่ีคลุมเครือ ท าให้ผูส้อบเกิดความ
ลังเลในการตอบ ไม่ทราบว่าครูถามในแง่ใดกันแน่ ค าถามท่ีมีลักษณะต่อความมีโอกาสท า            
ใหค้ลุมเครือไดง่้าย การเขียนตอบน าใหเ้ป็นค าถามจะช่วยใหช้ดัเจนข้ึน 



 

36 
 

           3.ใช้ภาษาให้เหมาะกับระบบครู ข้อสอบท่ีดีควรให้ยากด้วยเน้ือหาของมนัเองไม่ใช่ยาก        
ท่ีภาษา ส านวนท่ีใชห้รือการใชค้  าพดูท่ีพลิกแพลง เพราะเราไม่ไดว้ดัความสามารถของภาษา ยกเวน้
แต่ข้อสอบมีจุดมุ่งหมายเช่นนั้นโดยเฉพาะ การใช้ภาษายากตั้งข้อค าถามหรือตวัเลือกจะท าให้
ขอ้สอบยากข้ึนโดยไม่จ  าเป็น อาจท าให้ขอ้สอบขาดความเท่ียงตรงและมีความเช่ือมัน่ต ่าไดผู้ส้ร้าง
ขอ้สอบควรตระหนกัเสมอวา่ขณะน้ีตนเองก าลงัสร้างค าถามวดัใคร ระดบัไหน ค าศพัทห์รือภาษา  
ท่ีใชต้ั้งค  าถามนั้นนกัเรียนเรียนรู้แลว้หรือยงั การใชศ้พัทภ์าษาต่างประเทศหรือภาษาเทคนิคควรใช้
ใหเ้หมาะสมกบัวชิานั้น ๆ  

4. ค าถามควรสั้นและชดัเจน การเขียนค าถามแบบยาว ๆ วกไปวนมา อาจท าให้ขอ้สอบขาด
ความเท่ียงตรงตามสภาพไป เพราะจะเป็นการท าการทดสอบการอ่านหนงัสือเร็วแลว้จบัใจความ
แทนท่ีจะทดสอบความรู้ความเขา้ใจหรือความสามารถทางวชิาการ การใชต้วัเลือกท่ีมี ข้อความซ ้ า ๆ 
กนัเป็นการท าใหข้อ้สอบยาวโดยไม่จ  าเป็น ซ่ึงควรจะตดัขอ้ความท่ีซ ้ ากนันั้นออกเลยถา้ท าได ้

5. พยายามหลีกเล่ียงการใช้ค  าถามปฏิเสธหรือปฏิเสธซ้อน การใช้ค  าถามปฏิเสธท าให้
ผูต้อบตอ้งคิดยอกยอ้นโดยไม่จ  าเป็น อาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิดไดง่้าย แต่ถา้มีความจ าเป็นจะตอ้ง
ใชจ้ริง ๆ ก็ควรขีดเส้นใตค้  าท่ีปฏิเสธหรือพิมพด์ว้ยตวัเอนหรือตวัหนาให้ต่างจากขอ้ความทัว่ๆ ไป 
เพื่อใหเ้ห็นชดัข้ึนหรือใชค้วามหมายเชิงปฏิเสธแทน 

6. ใช้ตวัเลือกปลายเปิดให้เหมาะสม ตวัเลือกปลายเปิดได้แก่ ค  าประเภท “ถูกทุกขอ้”       
“ไม่มีขอ้ใดถูก” “ยงัสรุปแน่นอนไม่ได”้ การใช้ตวัเลือกแบบน้ีอาจเน่ืองมาจากผูอ้อกขอ้สอบไม่
สามารถหาตวัลวงท่ีเหมาะสมได ้หรือคิดว่าอาจเป็นตวัถูกหรือตวัลวงท่ีดีการใช้ตวัลวงปลายเปิด
ด้วยเหตุผลท่ีผูอ้อกข้อสอบไม่สามารถหาตัวลวงหรือตวัถูกได้นั้ น มกัท าให้ข้อค าถามนั้นด้อย
คุณภาพเพราะเป็นการแนะค าตอบดว้ยตัวเลือกนั้นขอ้สอบท่ีเหมาะสมจะใช้ตวัเลือกปลายเปิดควร
เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ียงัหาขอ้สรุปไม่ได ้หรือท่ียงัเป็นปัญหาโตแ้ยง้กนัอยู่
ตวัเลือกปลายเปิดนอกจากจะใช้ได้ดีกับเร่ืองราวท่ีไม่มีข้อยุติแล้ว ยงัเหมาะสมท่ีจะใช้กับวิชา
ประเภทค านวณอีกดว้ย ตวัเลือก “ถูกทุกขอ้” จะใชไ้ดดี้กบัขอ้ท่ีมีค  าตอบท่ีเป็นไปไดห้ลายขอ้ เช่น 
การค านวณหาค่าท่ีไม่ทราบค่าของสมการหลายขั้น ตวัเลือก “ไม่มีขอ้ถูก” สามารถใช้ลวงผูท่ี้ไม่
แม่นย  าในการค านวณค าตอบนั้น ๆ เม่ือหาค าตอบท่ีถูกต้องไม่ได้ก็จะเอนเอียงมาตอบตวัเลือก      
“ไม่มีขอ้ถูก” ถ้าหากจ าเป็นตอ้งใช้ตวัเลือกปลายเปิดก็ควรใช้หลาย ๆ ขอ้ จะไดไ้ม่เป็นการแนะ
ค าตอบและตอ้งจดัใหเ้ลือกปลายเปิดนั้นเป็นทั้งตวัถูกและตวัผดิพอ ๆ กบัตวัเลือกอ่ืน 

7. ใชค้  าถามขอ้สอบท่ีดีไม่ควรถามดว้ยความจ ามากนกัแต่จะพยายามถามให้คิดลึกซ้ึงลงไป 
และไม่ใช่ขอ้ความท่ีพลิกแพลงจนกลายเป็นขอ้สอบท่ีวดัความสามารถดา้นภาษาไป ขอ้สอบท่ีถาม
ไม่คุม้งานสอบจะไม่ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่การวดัเท่าท่ีควร เช่น ขอ้ค าถามท่ีง่ายมากจนผูส้อบ
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ทุกคนหรือเกือบทุกคนตอบถูกหมด หรือขอ้ท่ียากมากจนไม่มีใครตอบถูกเลย จะท าให้ไม่ทราบว่า
ใครเก่งกวา่ใคร การถามเน้ือหาไม่จ  าเป็น ถือวา่เป็นการถามไม่คุม้งานสอบเช่นกนั 

8. ขอ้เดียวตอ้งมีค าตอบเดียว ในการเขียนค าถาม มีบ่อย ๆ ท่ีผูอ้อกขอ้สอบไม่ไดพ้ิจารณา 
ตวัลวงใหดี้ เม่ือเด็กท าขอ้สอบจึงมกัมีปัญหามีขอ้ถูกมากกวา่ 1 ขอ้อยูบ่่อย ๆ  

9. เขียนตวัถูก-ผดิ ใหถู้กหรือผดิตามหลกัวชิา การเขียนตวัถูกและตวัลวง ควรค านึงถึงความ
จริงและความเป็นไปได้ตามเน้ือหานั้น ๆ ด้วย การใช้ตวัลวงโดยไม่ค  านึงถึงความถูกต้องตาม     
หลกัวชิาอาจเป็นการแนะค าตอบใหเ้ด่นชดัข้ึนการเขียนตวัลวงควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
  หลีกเล่ียงการใชศ้พัทเ์ทคนิคท่ีไม่มีในสาขาวชิานั้น 
      ตวัลวงผดิตามหลกัการและขอ้เทจ็จริงและเน้ือหานั้น  
ตวัลวงท่ีดีควรมีผูเ้ลือกตอบและผูท่ี้เลือกตอบควรเป็นผูท่ี้ไม่แม่นย  าในเน้ือหานั้นจริง อาจเขา้ใจผิด
หรือเกิดการผิดพลาดในการคิดโดยไม่เจตนา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ตวัลวงควรไดม้าจากวิธี
ค  านวณท่ีผดิ ๆ ท่ีมกัเกิดข้ึนกบันกัเรียนซ่ึงครูอาจสังเกตไดใ้นขณะท่ีท าการสอน การใชต้วัเลือกจาก
ค าตอบของนกัเรียนทั้งท่ีเป็นตวัถูกและผดิ จะท าให้ขอ้สอบนั้นมีคุณภาพท่ีสูงกวา่ขอ้สอบท่ีสร้างมา
จากครูสร้างข้ึนเองทั้งค่าความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนก นอกจากน้ีข้อสอบ         
ท่ีใชต้วัเลือกท่ีไดจ้ากค าตอบของนกัเรียนยงัยากกวา่ขอ้สอบท่ีไดต้วัเลือกจากท่ีครูสร้างข้ึนเอง 

10.  เขียนตวัเลือกให้เป็นอิสระต่อกนั พยายามอย่าให้ตวัเลือกทั้งท่ีเป็นตวัถูกและตวัผิด   
ก้าวก่ายกัน หรือมีความหมายสืบเน่ืองสัมพนัธ์กัน หรือครอบคลุมตัวเลือกอ่ืน ๆ ซ่ึงจะท าให้
เหมือนกบัมีตวัเลือกนอ้ยลง และมีค าตอบท่ีถูกหลายขอ้ 

11.  เรียงล าดบัตวัเลือกท่ีเป็นตวัเลือก ขอ้สอบท่ีมีค าตอบเป็นตวัเลือก เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เก่ียวกบัวนั เดือน ปี หรือจ านวนต่าง ๆ ควรจดัเรียงล าดบักนั อาจเรียงจากมากไปหา
นอ้ยหรือนอ้ยไปมากก็ได ้เพื่อใหผู้ต้อบหาค าตอบง่ายข้ึน ไม่เกิดการสับสน 

12. พยายามให้รูปภาพช่วย การใช้รูปภาพเป็นตวัสถานการณ์ หรือค าถาม หรือตวัเลือก    
จะช่วยคลายความเครียดให้ผูส้อบไดม้าก โดยเฉพาะในชั้นเด็กตอนตน้ การใชรู้ปภาพนอกจะคลาย
ความเครียดได้แลว้ยงัช่วยให้เด็กเขา้ใจค าถามได้ง่ายข้ึน และยงัช่วยท าให้ขอ้สอบน่าสนใจยิ่งข้ึน   
ขอ้ส าคญัรูปภาพท่ีใชค้วรเขียนให้ชดัเจน สวยงาม น่าดู และถูกตอ้ง ไม่ท าให้ผูส้อบมองแลว้เขา้ใจ
ผิด ในระดบัสูง รูปภาพท่ีใช้ในขอ้สอบอาจเป็นตาราง แผนท่ี หรือแผนภูมิใด ๆ ก็ไดเ้ป็นการพกั
สายตาผูส้อบดว้ย 

13. หลีกเล่ียงค าถามท่ีแนะค าตอบ ค าถามท่ีใชต้วัเลือกท่ีมีแง่คิดให้เด็กสามารถตดัตวัลวง
ออกไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้วามคิด หรือช้ีน าให้เด็กเลือกตอบไดง่้ายข้ึน ถือวา่เป็นค าถามท่ีช้ีแนะค าตอบ 
ค าถามท่ีมีลกัษณะแนะค าตอบมี ดงัน้ี 
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                    13.1 ตวัค าตอบใหค้  าท่ีซ ้ ากบัค าถาม หรือใชค้  าท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  
                    13.2 ออกค าถามท่ีซ ้ ากนั ไดแ้ก่ การถามส่ิงเดียวกนั แต่ใชถ้อ้ยค าต่างกนั ซ่ึงผูส้อบอาจ
คน้พบค าตอบจากขอ้อ่ืน ๆ ในขอ้สอบฉบบัเดียวกนัได ้
                    13.3 ตวัถูก ตวัผดิ ยาวไม่สม ่าเสมอกนั ตวัถูกสั้นหรือยาวกวา่ตวัอ่ืน ๆ ก็เป็นขอ้สะกิดใจ
ให้ผูต้อบสังเกตเห็นความแตกต่างได ้ผูอ้อกขอ้สอบควรแต่งตวัเลือกให้มีความยาวพอ ๆ กนั แต่ถา้
แต่งใหย้าวพอ ๆ กนัไม่ได ้ก็ควรเรียงตวัเลือกตามล าดบัความสั้นยาว 
                    13.4 ค าตอบท่ีใชค้  าศพัท ์หรือภาษาท่ีแปลกกวา่ตวัอ่ืน ๆ การใชภ้าษาท่ีแปลกสะดุดตาก
ว่าตัวเลือกอ่ืน ๆ จะเป็นการช้ีแนะค าตอบประการหน่ึง ดังนั้ นควรใช้ภาษาประเภทเดียวกัน           
ทุกตวัเลือก 
                    13.5 ค าตอบหรือตวัลวงถูกหรือผิดเด่นชดัเกินไป ถา้ตวัถูกกบัตวัลวงแตกต่างกนัมาก
จนสะดุดตา เด็กอาจตอบถูกได้โดยไม่ตอ้งใช้ความคิดมากนัก หรืออาจใช้วิธีหาค าตอบ โดยตดั
ตวัเลือกท่ีเห็นวา่ผดิแน่ ๆ ออกทีละตวัจนไดค้  าตอบ  
                    13.6 ค าถามกบัตวัลวงไม่รับกนั นัน่คือค าถามกบัตวัลวงไม่สอดคลอ้งกนั นอกจากตวั
ถูกเท่านั้นท่ีมีถอ้ยค ารับกนั ซ่ึงมีสาเหตุจากการใชค้  าถามแบบต่อความ แลว้ตดัขอ้ความตอนทา้ยเป็น
ตวัถูก ส่วนตวัลวงนั้นไม่ไดค้  านึงถึงขอ้ความท่ีเป็นตอนน าของขอ้ค าถามนั้น จึงท าใหผู้ส้อบสามารถ
เดาค าตอบไดโ้ดยการอ่านต่อขอ้ความกนั ถา้ขอ้ใดขอ้ความต่อกนัไดดี้ก็แสดงวา่เป็นขอ้ถูก 
                    13.7 ใชค้  าขยายไม่ถูกท่ีการใชค้  าขยายประเภท “เท่านั้น” “ทั้งหมด”  “ทุกที” “เสมอ” 
“แน่นอน” กบัตวัลวงจะท าให้เห็นว่าผิดเด่นชัดข้ึน ส่วนค าขยายประเภท  “บางที” “โดยมาก” 
“โดยทัว่ไป” ฯลฯ นั้น อาจใช้ได้กับทั้ งตวัถูกและตัวลวง ถ้าหากใช้ค  าประเภทน้ีควรใช้กับทุก
ตวัเลือกจึงจะดี แต่ถา้เล่ียงไม่ใชค้  าเหล่าน้ีไดก้็จะดี 
                    13.8 ถามเร่ืองท่ีเด็กคล่องปาก เช่น การถามค าพงัเพย สุภาษิต คติพจน์ หรือค าเตือนใจ 
ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีเด็กคล่องปากอยูแ่ลว้ มกัมีลกัษณะช่วยแนะค าตอบในตวั 
                    13.9 ค าตอบไม่กระจาย ขอ้สอบท่ีมีขอ้ถูกซ ้ า ๆ ท่ี หรือหมุนเวียนกนัอยา่งมีระบบจะท า
ให้ผูส้อบเดาไดง่้ายข้ึน วิธีเรียงตวัเลือกตามล าดบัสั้นยาวของขอ้ความ การเรียงล าดบัตวัเลือกท่ีเป็น
ตวัเลือกก็จะเป็นวธีิหน่ึงท่ีช่วยใหค้  าตอบไม่ซ ้ าหรือการเรียงตวัเลือกอยา่งมีระบบ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา(2551:7–33)กล่าวถึงหลักการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. วิเคราะห์จุดประสงค์เน้ือหาวิชาโดยวิเคราะห์ดูว่าหัวข้อใดท่ีต้องการให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ แต่ละขอ้ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมอยา่งไร 

2. ก าหนดพฤติกรรมยอ่ยท่ีจะออกขอ้สอบ 
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3. ก าหนดรูปแบบของค าถาม และวธีิการเขียนขอ้สอบ 
4. ลงมือเขียนขอ้สอบตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
5. น าขอ้สอบท่ีเขียนไว ้มาพิจารณาทบทวน  โดยพิจารณาในเร่ืองความถูกตอ้งตามหลกัวชิา  

ความชดัเจนของภาษา 
6. ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
7. พิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 
8. ทดลองใช ้ วเิคราะห์คุณภาพ  และปรับปรุง 
9. พิมพแ์บบทดสอบฉบบัจริง 

             จากหลักการเขียนแบบทดสอบแบบเลือกตอบข้างต้น  สรุปได้ว่า หลักการเขียน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ตอ้งมีการวิเคราะห์จุดประสงค ์เน้ือหาวิชา  โดยวิเคราะห์ดูว่าหัวขอ้ใดท่ี
ต้องการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ แต่ละข้อต้องการให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมอย่างไร ควรก าหนด
พฤติกรรมย่อยท่ีจะออกขอ้สอบ  ก าหนดรูปแบบของค าถาม และวิธีการเขียนขอ้สอบให้ลงมือเขียน
ขอ้สอบตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้แลว้น าขอ้สอบท่ีเขียนไว ้มาพิจารณาทบทวน  โดยพิจารณาในเร่ือง
ความถูกต้องตามหลักวิชา ความชัดเจนของภาษาให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเ น้ือหา 
จากนั้ นพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลองทดลองใช้  เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ  และปรับปรุงพิมพ์
แบบทดสอบฉบบัจริงต่อไป 
 

ข้อดีของแบบทดสอบเลอืกตอบ 
 สมนึก  ภทัทิยธนี(2541:83) ไดส้รุปขอ้ดีของขอ้สอบเลือกตอบ  คือ  

1. ความเ ท่ียงตรงสูงเพราะสามารถเขียนค าถามวัดได้ครอบคลุมทุกเ น้ือหาและ                 
ทุกพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย 

2. ตรวจใหค้ะแนนไดง่้าย  สะดวกรวดเร็ว  และยติุธรรม 
3. สามารถน ามาวเิคราะห์และปรับปรุง  ใหดี้ยิง่ข้ึนจนเป็นมาตรฐานได ้
4. ตดัปัญหาเร่ืองการอ่านเน่ืองจากลายมือผูต้อบอ่านยาก 
5.  สามารถวนิิจฉยัขอ้บกพร่องหรือความไม่เขา้ใจในเน้ือหาไดอ้ยา่งมีระบบ 
นอกจากน้ี  ส านักทดสอบทางการศึกษา (2551:7–33) กล่าวว่าข้อดีของข้อสอบแบบเลือก        

มีดงัน้ี 
1. วดัพฤติกรรมทางการศึกษาไดห้ลายดา้น ตั้งแต่  1. ความรู้ความจ า 2. ความเขา้ใจ 3. การ

น าไปใช ้ 4. การวเิคราะห์ 5. การสังเคราะห์ 6. การประเมินค่า 
2. สามารถควบคุมความยากของขอ้สอบได ้
3. เป็นขอ้สอบท่ีผูว้จิยัสามารถวนิิจฉยัสาเหตุการท าขอ้สอบผดิวา่มีสาเหตุอะไรบา้งโดย 
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พิจารณาตวัเลือกต่าง ๆ จากกระดาษค าตอบ 
4. เป็นขอ้สอบท่ีตรวจใหค้ะแนนง่าย ถูกตอ้ง  รวดเร็ว และมีความเป็นปรนยัสูง 
5. สามารถใชส้ัญลกัษณ์ รูปภาพ หรือกราฟมาเขียนขอ้สอบได ้ 

 นรินทร์   สังขรั์กษา  (2555: 206-207) กล่าวถึง  ขอ้ดีของขอ้สอบแบบเลือกตอบ  ไวด้งัน้ี 
 1. วดัพฤติกรรมทางการศึกษาไวห้ลายดา้น ตั้งแต่ 1) ความรู้ความจ า 2) ความเขา้ใจ 3) การ
น าไปใช ้4) การวเิคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินค่า 
 2. สามารถควบคุมความยากของขอ้สอบได ้
 3. เป็นข้อสอบท่ีผู ้วิจ ัยสามารถวินิจฉัยสาเหตุการท าข้อสอบผิดว่ามีสาเหตุอะไรบ้าง        
โดยพิจารณาตวัเลือกต่างๆ จากกระดาษค าตอบ 
 4. เป็นขอ้สอบท่ีตรวจใหค้ะแนนง่าย ถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีความเป็นปรนยัสูง 
 5. สามารถใชส้ัญลกัษณ์  รูปภาพ  หรือกราฟมาเขียนขอ้สอบได้ 
 การเขียนขอ้สอบท่ีดี  ควรจะเร่ิมจากจุดมุ่งหมายว่าเขียนข้อสอบเพื่อจุดประสงค์อะไร
จะตอ้งเขียนให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายนั้น  หลกัทัว่ไปท่ีควรค านึงถึงในการเขียนขอ้สอบแบบ
เลือกตอบ มีดงัน้ีคือ 

1. เขียนค าถามใหเ้ป็นประโยคค าถามท่ีสมบูรณ์ 
2. ค  าถามควรใชค้  าใหพ้อเหมาะ  ไม่ฟุ่มเฟือย 
3. ไม่ควรใชค้  าถามแบบปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เพราะเขา้ใจยาก ควรถามเป็นประโยคค าถาม

ธรรมดาจะท าใหเ้ขา้ใจดีข้ึน 
4. เขียนค าถามให้ชัดเจนและถามให้ตรงจุด  ค  าถามท่ีไม่ชัดเจนว่าตอ้งการค าแปลหรือ

ความหมาย  ควรถามใหช้ดัเจน  
5. ถามขอ้ละปัญหาเดียวหรือเร่ืองเดียว   
6. ใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูต้อบ 
7. ขอ้เดียวตอ้งมีค าตอบเดียว 

 8. ใหต้วัถูกและผดิ ถูกผดิตามหลกัวิชา  การก าหนดตวัเลือกให้ถูกหรือผิดให้สอดคลอ้งกบั
ความเช่ือของสังคม  หรือค าพงัเพยทัว่ ๆ ไป ไม่ได ้จะตอ้งเป็นไปตามหลกัวิชา  เช่น ถามวา่  ส่ิงใด
ไม่ควรรับประทาน   ตวัเลือกคือ  หมู  เน้ือ  ปลา  ผูถ้ามก าหนดค าตอบให้เป็นหมู  เพราะนับถือ
ศาสนาอิสลาม  อยา่งน้ียอ่มไม่ได ้
 9. ควรเรียงล าดบัตวัเลือก   ตวัเลือกท่ีเป็นตวัเลข ควรเรียงจากค่านอ้ยไปหาค่ามาก ส่วนตวัเลือก 
ท่ีเป็นตวัหนงัสือควรเรียงขอ้ความจากสั้นไปหายาว 

10. ใหต้วัเลือกเป็นอิสระขาดจากกนั อยา่ใหต้วัเลือกใดเป็นส่วนประกอบของตวัอ่ืน  
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 11.  ระวงัเร่ืองเพศและพจน์ของค าถามและตวัเลือก 
 12.  ตวัเลือกถูกและตวัลวงอยา่ใหส้ั้นยาวแตกต่างกนัมากนกั 

13.  อยา่ใหช้ี้แนะค าตอบซ่ึงกนัและกนั   
14.  อยา่ใชค้  าศพัทห์รือภาษาแปลกกวา่ค าอ่ืน ๆ  
15.  อยา่ใหต้วัเลือกถูกและผดิเด่นชดัเกินไป 

   16. ค าถามควรเร้าใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิด ค าถามควรถามใหน้กัเรียนไดคิ้ดเพื่อวดัความ
เขา้ใจของนกัเรียนบา้ง    
 17.  ตวัเลือกตอ้งมีความเป็นเอกพนัธ์ุ  (Homogeneous)  ตวัเลือกของค าถามขอ้หน่ึง ๆ นั้น
ควรเขียนเป็นเร่ืองเดียวกนัทั้งตวัถูกและตวัลวง  การเขียนตวัเลือกไปคนละทิศละทาง  จะท าให้เกิด
ปัญหาในการเปรียบเทียบเพื่อหาค าตอบถูก   
 18.  ไม่ควรถามในเร่ืองท่ีเด็กคล่องปากอยูแ่ลว้ 

19.  ระวงัค าถามแบบปลายเปิด   ปลายปิด 
 20. ใชภ้าพประกอบค าถามดว้ยยิง่ดี เพราะจะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจค าถามง่ายข้ึน  โดยเฉพาะ
เด็กเล็ก  การใชแ้ผนผงั  ตารางเลข  กราฟ  น ามาใชเ้ป็นถามได ้
 21.  อยา่ใหต้วัถูกมีค าซ ้ าหรือเสียงซ ้ ากบัตวัค าถาม จะท าใหส้ามารถเดาไดง่้าย   
 22.  ตวัเลือกท่ีเป็นตวัถูกควรให้กระจายออกไปเท่า ๆ กนัและอย่าให้เรียงกนัเป็นระบบ  
เพราะการเรียงตวัอย่างเป็นระบบโดยต่อกนัไปเป็นช่วง ๆ นั้นจะกลายเป็นการช้ีแนะค าตอบท่ีถูก
ใหก้บันกัเรียน  โดยไม่ตั้งใจ จ านวนตวัถูกควรกระจายออกไปในลกัษณะสุ่มใหค้รบทุกตวัเลือก 

 
หลกักำรสร้ำงตัวเลอืก 

 Thorndike (1971 : 113-114) ไดเ้สนอการเขียนตวัเลือกของแบบทดสอบชนิดเลือกค าตอบ
ไวด้งัน้ี 

1. ตวัเลือกท่ีใชค้วรเหมาะสม  สมเหตุสมผล  และสอดคลอ้งกนั 
2. ตวัเลือกทุกตวัตอ้งสอดคลอ้งกบัค าถาม 
3. ใหต้วัลวงทุกตวัดึงดูดความสนใจของผูต้อบท่ีไม่รู้จริง 
4. หลีกเล่ียงตวัเลือกท่ีเหล่ือมล ้ากนั 
5. ไม่ควรใชค้  าวา่ “ขา้งบนทั้งหมด” และ “ไม่ใช่ขา้งบนทั้งหมด” 
6. เรียงล าดบัตวัเลือกตามล าดบัตรรกวทิยา 
7. ไม่เขียนตวัเลือกเป็นลกัษณะคลา้ยแบบถูกผดิ 
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  จากการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบขา้งตน้  สรุปได้ว่า  การใช้ตวัเลือกปลายเปิด  
บางทีก็มีความจ าเป็น  และมีประสิทธิภาพได ้เช่นกนั หากรู้จกัใช้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ควรใช้ตวัในแบบทดสอบคณิตศาสตร์เพื่อไม่ให้ผูส้อบเดาค าตอบ  เพราะการใช้ตวัเลือกแบบน้ี
เท่ากบัเป็นการบงัคบัให้ผูส้อบคิดค านวณค าตอบเองทุกขอ้ แต่ควรเปิดไวห้ลายๆ ขอ้หรือทุกขอ้เลย
จะไดไ้ม่เป็นการแนะค าตอบและควรใหต้วัเลือกประเภทน้ีเป็นทั้งค  าตอบถูก  และเป็นตวัลวงในบาง
ขอ้ท่ีสลบักันไปจึงจะสามารถลวงเด็กท่ีไม่รู้จริง   ส่วนตวัเลือกปลายปิด  อาจใช้กรณีท่ีตวัเลือก
ทั้งหมดไม่สามารถแยกออกจากกนัไดจ้ริงๆ วา่ขอ้ไหนถูกมากกวา่กนั ฉะนั้นในการเลือกตวัเลือกทั้ง
สองแบบน้ีหากใชใ้หเ้หมาะสมก็จะมีคุณค่ามาก  แต่การสร้างตวัเลือกแบบปลายปิดท าไดย้าก  จึงไม่
นิยมเท่าแบบตวัเลือกปลายเปิด  และการใชต้วัเลือกทั้ง  2  แบบน้ีควรใชเ้ม่ือแน่ใจวา่มีความช านาญ
ในการเขียนขอ้สอบพอสมควร 

 

หลกัในกำรเขียนข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
ขั้นตอนในกำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ (2549 : 95 -96) กล่าวถึงการสร้าง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน วา่มีขั้นตอนการสร้างแบ่งได ้ 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนการสร้างแบบทดสอบ ประกอบดว้ย 
 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบ ส่ิงส าคญัประการแรกท่ีผูส้ร้างขอ้สอบจะตอ้งรู้ คือ
อะไรคือจุดมุ่งหมายของการทดสอบ  ท าไมจึงตอ้งมีการสอบ   และจะน าผลการสอบไปใชอ้ยา่งไร 

2. ก าหนดเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั เน้ือหาท่ีตอ้งการวดัไดจ้ากจุดมุ่งหมายของกา
ทดสอบผูส้ร้างข้อสอบจะตอ้งวิเคราะห์จ าแนกเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัให้ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด
ส าหรับพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดันั้น  อาจจ าแนกตามทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง   เช่น ทฤษฎีของบลูม 
(Benjamin S. Bloom) ซ่ึงจ าแนกพฤติกรรมเป็น 6  ระดบั คือ ความรู้ความจ า  ความเขา้ใจ การน าไปใช ้
การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นตน้ 
 3. ก าหนดลกัษณะหรือรูปแบบของแบบทดสอบ อาจเลือกแบบทดสอบประเภทความเรียง
หรือแบบทดสอบอตันยั (Subjective Test)   แบบตอบสั้น  และเลือกตอบ   หรือแบบทดสอบปรนยั 
(Objective Test) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของการทดสอบเช่นกนั 

4. การจดัท าตารางวิเคราะห์เน้ือหา   และพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั    เป็นการวางแผนผงั    
การสร้างขอ้สอบ  ท าให้ผูส้ร้างขอ้สอบรู้ว่า   ในแต่ละเน้ือหา  จะตอ้งสร้างขอ้สอบในพฤติกรรม
ใดบา้ง พฤติกรรมละก่ีขอ้ 
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 5. ก าหนดส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบ เช่น คะแนน ระยะเวลาการสอบ 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบ เป็นการเขียนขอ้สอบ ตามเน้ือหา  พฤติกรรมและ
รูปแบบของแบบทดสอบท่ีก าหนดไว ้โดยจดัท าเป็นแบบทดสอบฉบบัร่าง 

ขั้นท่ี 3 ขั้นตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบ  ก่อนน าไปใช้  เม่ือสร้างแบบทดสอบแลว้  จึงน า
แบบทดสอบไปทดลองใช้  เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงคุณภาพของแบบทดสอบ  อาจพิจารณาทั้ง
คุณภาพของแบบทดสอบรายขอ้ ไดแ้ก่ ความยาก  (difficulty)  และอ านาจจ าแนก  (discrimination) 
และคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบบัไดแ้ก่ความเท่ียงตรง (validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) 
การตรวจสอบสามารถท าไดท้ั้งตรวจสอบเอง และให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจ   การตรวจเองเป็นการตรวจสอบ
คุณภาพของขอ้ค าถาม - ค าตอบตามหลกัการสร้างขอ้สอบท่ีดี  ส าหรับการตรวจโดยผูเ้ช่ียวชาญจะ
เป็นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  เพื่อดูว่าขอ้ค าถามแต่ละขอ้สัมพนัธ์สอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์องการวดัหรือไม่  ครอบคลุมเน้ือหาและเป็นตวัแทนของเน้ือหาท่ีก าหนดหรือไม่ 

มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2551:166) กล่าวถึง การสร้างแบบทดสอบท่ีเป็นระบบนั้นมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ก าหนดเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
2. เลือกชนิด และรูปแบบของแบบทดสอบใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงค ์ เน้ือหา  ระยะเวลา 
3. เขียนขอ้ค าถามโดยการเลือกสถานการณ์ท่ีเป็นตวัแทนของเน้ือหามาสร้างส่ิงเร้า เพื่อกระตุน้

ใหผู้ต้อบไดต้อบสนองและแสดงพฤติกรรมออกมา 
4. ตรวจแกไ้ข โดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอดความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
5. ตรวจสอบความเป็นปรนยั ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก  ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่

กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่ง 
6. ปรับปรุงแกไ้ข 
7. น าแบบทดสอบไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
 

กำรวำงแผนสร้ำงแบบทดสอบ 
กรอนลนัด ์(Gronlund 1976 : 136) ไดก้ล่าวถึง ล าดบัขั้นในการสร้างแบบทดสอบ  ดงัน้ี 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอบ 
2. สร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 
3. เลือกชนิดของแบบทดสอบท่ีเหมาะสม 
4. เตรียมเขียนขอ้สอบ 
5. ทดลองใชแ้ละปรับปรุง 
6. ด าเนินการสอบ 
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7. ประเมินผลการสอบ 
8. น าผลการสอบไปใช ้

 
 

 ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ  (2549 : 95-100 ) กล่าวถึง การวางแผนสร้างแบบทดสอบไว ้ ดงัน้ี              
 แบบทดสอบ (Test)  เป็นเคร่ืองมือวดัผลท่ีส าคญั เพราะเป็นส่ิงท่ีให้ขอ้สนเทศแก่ครูและ    
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาว่าการสอนบรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษามากน้อย
เพียงใด และสะทอ้นถึงการจดัการเรียนการสอนว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและ
ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข หรือไม่อยา่งไร เพราะฉะนั้นแบบทดสอบท่ีใชจ้ะตอ้งมีคุณภาพในทุกๆ ดา้นจึง
จะสามารถใชผ้ลการสอบเพื่อการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า ดงันั้นการวางแผนการสร้าง
แบบทดสอบจึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมากขั้นตอนหน่ึงท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของขอ้สอบ      
ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบ 
       การก าหนดวตัถุประสงคข์องการสอบใหช้ดัเจน วา่ทดสอบเพื่อวดัอะไร แลว้น าผลท่ีได้
ไปใช้ท าอะไร ได้แก่  ใช้ในการตดัสินใจว่านกัเรียนมีความรู้ และทกัษะในเร่ืองท่ีเรียนมากน้อย
เพียงใด  เพื่อใช้วดัพฒันาการหรือความก้าวหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน      
ตามระยะเวลาในแต่ช่วงของกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อน าผลท่ีไดม้าจดัล าดบัความสามารถ
ของนกัเรียน  เพื่อน าผลท่ีได้มาวินิจฉัยขอ้บกพร่องของนกัเรียน  เพื่อน าผลท่ีไดม้าประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของครู  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตร  เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีกระตุน้
ใหผู้เ้รียนขยนั ตั้งใจเรียน และขยนัอ่านหนงัสือ  เพื่อประเมินความรู้เบ้ืองตน้ของผูเ้รียนก่อนท าการ
เรียนการสอนเพื่อการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและสร้างองคค์วามรู้ใหม่  จุดประสงคใ์น  
การสอบแต่ละคร้ังควรจะมีวตัถุประสงค์ในการสอบหลาย ๆ ด้าน เพื่อความคุ้มค่าในแง่ของ
งบประมาณของการสอบแต่ละคร้ัง แต่ความส าคญัอาจจะไม่เท่ากนั โดยผูส้ร้างแบบทดสอบจะตอ้ง
ทราบว่าจะวดัผลเพื่อวตัถุประสงค์อะไร อะไรเป็นวตัถุประสงค์หลกัและอะไรเป็นวตัถุประสงค์
รองลงมา  

2. ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัใหช้ดัเจน 
       กระบวนการเรียนการสอนครูผูส้อนจะตอ้งก าหนดรายละเอียดของเน้ือหาท่ีจะสอน
หรือจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา   
วา่ควรจะเนน้ทางพฤติกรรมทางดา้นใด ขอบเขตกวา้งขวางมากนอ้ยเพียงใด 

3. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนใหช้ดัเจน 
การจดัการเรียนการสอนทุกคร้ังครูควรตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนในแต่ละ

รายวิชาให้ชดัเจนว่าเม่ือหลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการเรียนในเน้ือหานั้น นกัเรียนควรจะตอ้งเกิด
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พฤติกรรมทางด้านใด ครูควรจะขอความร่วมมือกับครูในหมวดวิชาเดียวกันเพื่อช่วยก าหนด
จุดมุ่งหมายในการสอนวิชาของตนเอง ว่าในแต่ละเน้ือหาควรจะเนน้พฤติกรรมดา้นใดบา้ง ไดแ้ก่ 
การก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวดัได้ มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของกลุ่มวิชา หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทัว่ไปในรายวิชานั้น ๆ 
และจะตอ้งกระท าก่อนการเรียนการสอนอาจจะเป็นช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ซ่ึงส่วนประกอบของ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีส่วนประกอบท่ีส าคญั  3 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมปลายทางหรือ
พฤติกรรมท่ีคาดหวงั (Expected or Behavior)สถานการณ์หรือเง่ือนไข (Situation or Condition) 
และเกณฑ์ (Criterion) การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจะต้องเขียนให้ครบคุณลักษณะของ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพุทธิพิสัย  ดา้นจิตพิสัย และทกัษะพิสัย ซ่ึงมีหลกัใน
การเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดงัน้ี คือ พิจารณาเน้ือหาในเร่ืองนั้น ๆ วา่ควรเนน้พฤติกรรมดา้น
ใดแลว้ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของเน้ือหานั้น ๆ   

4. สร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตร (Table of Specification or Test Blue Print) 
การวิเคราะห์หลกัสูตร คือ เทคนิควิธีการท่ีจะช่วยให้ครูผูส้อนทราบว่าจะตอ้งสอน 

และออกขอ้สอบอยา่งไร จึงจะสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีหลกัสูตรแต่ละวิชาก าหนดไว ้และในการ
วเิคราะห์หลกัสูตรครูผูส้อนจะตอ้งท าการวเิคราะห์ทั้งเน้ือหาวิชา และพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีผูส้อน
มุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนหลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการเรียนการสอน การวิเคราะห์หลกัสูตรจะตอ้งกระท า
ก่อนการเรียนการสอนเพราะวา่ครูผูส้อนจะไดใ้ชใ้นการเตรียมการสอนให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอน และการวดัผลการเรียนรู้จากพฤติกรรมท่ีคาดหวงัท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียน
การสอนใหส้อดคลอ้งกนั ซ่ึงการเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมจะตอ้งมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์
กนักบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบดว้ยเช่นกนั  

การสร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตรเพื่อการเขียนขอ้สอบ  มีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
1. วิเคราะห์เน้ือหาในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งเน้ือหาเป็นหน่วยย่อยแล้วเรียงล าดับ

ความต่อเน่ืองของเน้ือหา 
2. วเิคราะห์จุดมุ่งหมายของการสอนวชิานั้น ๆ และก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
3. ก าหนดน ้ าหนกัตามความส าคญัของแต่ละเน้ือหาในพฤติกรรมแต่ละดา้น ๆ ดา้น

ละ 10 คะแนนในทุกพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัทั้งหมด 
 การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะพฒันาคุณภาพของการประเมินผลใน
โรงเรียนได ้แบบทดสอบมาตรฐานมีลกัษณะเด่น คือ มีคุณภาพดี  เพราะผา่นการวิเคราะห์มาแลว้   
มีเกณฑ์ปกติซ่ึงท าให้สามารถแปลความหมายคะแนนได้ถูกต้องมีคู่มือด าเนินการสอบท าให้
วิธีด าเนินการสอบเป็นมาตรฐานเดียวกัน การใช้แบบทดสอบมาตรฐานในโรงเรียนจะช่วยให้
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สามารถปรับคุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนไม่ให้ตกต ่าได้ การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน       
มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 1. สร้างตารางจ าแนกเน้ือหาและพฤติกรรม จะท าให้ทราบว่าจะสร้างแบบทดสอบ           
วดัเน้ือหาอะไร พฤติกรรมอะไร อย่างละเท่าไร รายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างตารางจ าแนกเน้ือหา
และพฤติกรรมไดก้ล่าวไว ้
 2. สร้างขอ้ค าถามตามตารางจ าแนกเน้ือหาและพฤติกรรม  ศึกษาหลกัการสร้างขอ้ค าถาม  
ท่ีดี และการใชต้ารางจ าแนกเน้ือหาและพฤติกรมในการสร้างแบบทดสอบ 
 3. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้  เป็นการน าแบบทดสอบไปสอบในสถานการณ์จริง       
กบักลุ่มนกัเรียนในระดบัชั้นเดียวกบัแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ควรไปสอบหลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียน
เน้ือหาครบแลว้ 
 4. วิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้ เพื่อหาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ ศึกษา
วธีิการวเิคราะห์และการแปลความหมายได ้
 5. ปรับปรุงขอ้สอบท่ีคุณภาพยงัไม่ถึงเกณฑ์  แลว้น าไปทดลองใชใ้หม่ และน ามาวิเคราะห์
หาค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนกอีกคร้ังหน่ึง 
 6. เก็บเขา้ธนาคารขอ้สอบ ขอ้สอบท่ีมีคุณภาพดีแลว้จะน าเก็บเขา้ธนาคารขอ้สอบ  
 7. จดัพิมพแ์บบทดสอบเป็นฉบบั เพื่อไวใ้ชต้่อไป 
 8. สร้างคู่มือด าเนินการสอบ โดยก าหนดเก่ียวกบัวิธีด าเนินการสอบ ซ่ึงกล่าวถึงการเตรียม
ตวัก่อนการสอบ ไดแ้ก่ การก าหนดวนั เวลา สถานท่ีสอบ อุปกรณ์การสอบ และผูด้  าเนินการสอบ 
วา่ควรเตรียมตวัอย่างไร ขอ้แนะน าเก่ียวกบัวิธีด าเนินการขณะสอบ การปฏิบติัตนของผูด้  าเนินการ
สอบใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั และการปฏิบติัเม่ือหมดเวลาสอบ  
 9. หาเกณฑ์ปกติ เกณฑ์ปกติโดยทัว่ไปจะเป็นคะแนนมาตรฐานเพื่อใชส้ าหรับเปรียบเทียบ
คะแนนสอบ ท าใหส้ามารถแปลความหมายของคะแนนไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 จากการวางแผนสร้างแบบทดสอบขา้งตน้  สรุปไดว้่า การสร้างตารางเพื่อเขียนขอ้สอบ  
ตอ้งวิเคราะห์เน้ือหาในแต่ละรายวิชาโดยแบ่งเป็นหน่วยย่อย   วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการสอน 
วิชานั้น และก าหนดจุดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  แล้วก าหนดน ้ าหนักคะแนนตามความส าคญั   
ของแต่ละเน้ือหาในพฤติกรรมแต่ละดา้น และกระบวนการสร้างแบบทดสอบแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี  1) การวางแผนในการสร้างแบบทดสอบ 2) การสร้างแบบทดสอบ 3) การบริหารการสอบ    
4) การน าผลการสอบไปใช ้ มีเกณฑ์ปกติซ่ึงท าให้สามารถแปลความหมายคะแนนไดถู้กตอ้งมีคู่มือ
ด าเนินการสอบท าให้วิธีด าเนินการสอบเป็นมาตรฐานเดียวกนั การใช้แบบทดสอบมาตรฐานใน
โรงเรียนจะช่วยใหส้ามารถปรับคุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนไม่ใหต้กต ่าได ้
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ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์หลกัสูตรในกำรสร้ำงข้อสอบ 
การวิเคราะห์หลกัสูตรสามารถกระท าได ้ 2  ลกัษณะ  คือ การวิเคราะห์ดว้ยตนเอง  และ

การวเิคราะห์ในรูปของคณะกรรมการ (ธีรศกัด์ิ   อุ่นอารมยเ์ลิศ : 2549:96-97) 
      โดยการวเิคราะห์ในรูปของคณะกรรมการมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลกัสูตรประมาณ 5-8 คน   ควรจะประกอบด้วย       
ผูท่ี้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนั 1 คน และผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการวเิคราะห์หลกัสูตร 1 คน  
        2. แบ่งเน้ือหาทั้งหมดท่ีจะท าการวิเคราะห์ออกเป็นหมวดหมู่ย่อย เรียงล าดบัตามความ
ต่อเน่ืองของเน้ือหาก่อนและหลงั 

       3.วเิคราะห์พฤติกรรมท่ีเป็นจุดหมายปลายทางท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมหลงัจาก
จดัการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์จากจุดมุ่งหมายทัว่ไป จุดมุ่งหมายเฉพาะ และจุดมุ่งหมาย
เชิงพฤติกรรมท่ีระบุไวใ้นคู่มือครู ในพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทกัษะพิสัย 

       4. สร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ดงัตวัอยา่ง ในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   ตวัอยา่งการสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
 
 

                   
                   
พฤติกรรม 

ตวัช้ีวดั 

ความรู้
ความจ า 

 

 

ความ
เขา้ใจ 

 
 (10) 

  การน า     
  ไปใช ้

 

 
(10) 

การ
วเิคราะห์  

 

 
(10) 

การ
สงัเคราะห์ 

 

 
(10) 

การ
ประเมิน

ค่า 
 

(10) 

รวม อนัดบั
ความ
ส าคญั 

เร่ืองท่ี 1 8 5 - 6 - 5 24 2 
เร่ืองท่ี 2 7 - 6 6 1 - 20 4 
เร่ืองท่ี 3 10 - - 7 1 - 18 5 
เร่ืองท่ี 4  8 8 - 7 - 5 28 1 
เร่ืองท่ี 5  9 8 - 6 - - 23 3 
เร่ืองท่ี 6 3 2 2 - - - 7 8 
เร่ืองท่ี 7 3 - 3 - - - 6 9 
เร่ืองท่ี 8 5 - 5 - - - 10 7 
เร่ืองท่ี 9  2 3 3 5 - - 13 6 
เร่ืองท่ี 10 3 - 3 - - - 6 9 
รวม 58 26 22 37 2 10   
อนัดบั
ความ 

ส าคญั 

 
1 

 
3 

 
4 

 
2 

 
6 

 
5 

  
155 

 
ท่ีมา: ธีรศกัด์ิ   อุ่นอารมยเ์ลิศ. เอกสำรประกอบกำรสอนกำรวดัและประเมินผลกำรศึกษำ. ภาควชิา    
                     พื้นฐานทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. 2549. 

5. ใหค้ะแนนในแต่ละบท และแต่ละพฤติกรรมดา้นละ 10  คะแนนเตม็ 
6. น าคะแนนของกรรมการทุกคนมารวมกันแล้วหาค่าเฉล่ียในทุกพฤติกรรมของ         

แต่ละเน้ือหา 
7. น าตารางท่ีไดใ้นขอ้ 6 มาจดัท าเป็นตาราง 100 หรือตาราง 1,000 โดยท าให้คะแนน

เต็มของคะแนนทั้งหมดเป็นคะแนนท่ีมีคะแนนเต็ม 100  หรือ 1,000 ก็ไดเ้พื่อให้ความสะดวกใน  
การวางแผนการสอนว่าเน้ือหาใดส าคญัมากน้อย โดยพิจารณาจากคะแนนเต็ม 100  คะแนน และ
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สะดวกในการค านวณจ านวนขอ้สอบ การแปลงคะแนนจากคะแนนดิบเป็นคะแนนในตาราง 100 
หรือ  ตาราง  1,000  และตารางจ านวนขอ้สอบจริงนั้น  สามารถใชว้ธีิการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์

8. ถา้หากทราบจ านวนของขอ้สอบท่ีตอ้งการใช ้ก็อาจจะไม่ตอ้งแปลงตารางวิเคราะห์
หลกัสูตรเป็นตาราง 100 หรือ ตาราง  1,000  ก็ได ้ ก็สามารถแปลงเป็นตารางขอ้สอบตามจ านวน
ขอ้สอบท่ีตอ้งการใชจ้ริงเลยก็ได ้ เช่น  ถา้ตอ้งการขอ้สอบจ านวน  40  ขอ้  จะตอ้งท าคะแนนเต็ม
ของตารางใหเ้ป็นจ านวนขอ้สอบท่ีตอ้งการ แต่ควรจะบวกเพิ่มจ านวนขอ้สอบไวจ้  านวนหน่ึงเพื่อไว้
ทดแทนขอ้สอบกรณีท่ีตอ้งมีการตดัขอ้สอบท่ีไม่มีคุณภาพออก เช่น ตอ้งการจ านวน 40 ขอ้  ก็อาจ  
จะสร้างไวจ้  านวน  60   ขอ้  เป็นตน้  

จากการวางแผนสร้างแบบทดสอบการวดัผลการศึกษาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การวางแผน
สร้างแบบทดสอบการวดัผลการศึกษา ตอ้งมีขั้นตอน ต่อไปน้ี 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอบ  
2) ก าหนดเน้ือหาวชิาท่ีตอ้งการวดั  3) ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการสอนในกระบวนการวิชา
ท่ีจะออกขอ้สอบ  4) สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร  5) การสร้างแบบทดสอบ 6) การทดลองใช ้    
7) น ามาแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่อง 
 

คุณลกัษณะของเคร่ืองมือวดัผลทีด่ี 
ธีรศกัด์ิ   อุ่นอารมยเ์ลิศ  (2549 : 134-136 ) กล่าวถึง คุณลกัษณะของเคร่ืองมือวดัผลท่ีดี    

ไวด้งัน้ี  
1. ความเท่ียงตรง (Validity)   

หมายถึง แบบทดสอบสามารถวดัได้ตรงเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
หรือวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  โดยพิจารณาจากความมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถใน
ดา้นใด เคร่ืองมือวดัผลจะตอ้งมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  คือวดัไดต้รงประเด็นหรือวตัถุประสงค์
การเรียนรู้และครอบคลุมเน้ือหาสาระทั้งหมดท่ีเรียนมา และตอ้งมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง คือ 
ตอ้งวดัพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกบัคุณลกัษณะทางจิตวิทยา นอกจากน้ีควรจะตอ้ง       
มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพและความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ดว้ย ซ่ึงความเท่ียงตรงถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคญัท่ีสุดของการวดัผลแบบประเพณีนิยม (Classical Test Theory) 

2. ความเช่ือมัน่ได ้ (Reliability) 
หมายถึง ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามหรือความสามารถของขอ้สอบท่ีจะสามารถ

วดัคร้ังแรกแลว้น าไปวดัคร้ังท่ีสองค่าท่ีไดจ้ะเหมือนเดิม หรือใกลเ้คียงกบัคร้ังแรก ไดแ้ก่การท่ีคน
เก่งสอบไดค้ะแนนสูง คนอ่อนสอบไดค้ะแนนนอ้ย การวดัในคร้ังท่ีสองก็ยงัคงมีลกัษณะเช่นเดิมอีก 
หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่ามีความคงเส้นคงวา ถา้แบบสอบไม่มีความเช่ือมัน่คะแนนท่ีวดัไดจ้ะไม่มี
ความน่าเช่ือถือเลย 
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3. ความเป็นปรนยั  (Objectivity)   
                  หมายถึง ขอ้สอบท่ีดีจะตอ้งมีความเป็นปรนยั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  3 ประการ ๆ  
แรกคือ ผูอ่้านหรือผูท้  าข้อสอบอ่านข้อค าถามแล้วมีความเข้าใจตรงกันว่าค าถามหมายความ           
ว่าอย่างไร การตอบถูกหรือผิดเกิดจากความรู้ของผูต้อบแต่ละบุคคลเท่านั้ น ถ้าตอบผิดก็เป็น        
การตอบผิดไม่ได้เกิดจากความก ากวมของขอ้ค าถาม แต่ผูต้อบไม่มีความรู้เร่ืองนั้นเอง ประการ       
ท่ีสอง คือ มีแบบแผนการตรวจค าตอบท่ีเหมือนกัน คือไม่ว่าใครเป็นผูต้รวจจะต้องได้คะแนน
เท่ากนั (กรณีขอ้สอบปรนยั) และประการท่ีสาม คือ มีการแปลความหมายของคะแนนไม่ตรงกนั  
ไม่วา่จะผูใ้ดจะเป็นผูด้  าเนินการแปลผลก็ตาม 

4. ประสิทธิภาพ  (Efficiency)   
หมายถึง ข้อค าถามนั้นสามารถวดัได้จริง มีประสิทธิภาพสูง มีความถูกต้อง โดย

สามารถประหยดัเวลา และงบประมาณได้ดีท่ีสุด วดัได้หลายด้าน มีความคุ้มค่า ใช้ประโยชน์        
ไดห้ลายอยา่ง  

5.   ความยากง่ายเหมาะสม  (Difficulty) 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีดีควรจะมีความยากง่ายพอเหมาะหรือปานกลาง คือ ค่าความ

ยากอยูร่ะดบั p = .5 การก าหนดค่าความยากพอเหมาะตอ้งพิจารณาวา่ขอ้สอบท่ีใชว้ดักบันกัเรียน
ระดบัใด ตอ้งพิจารณาเลือกใหเ้หมาะสมเพราะวา่ถา้ขอ้สอบมีความง่ายเกินไป เด็กเก่งและเด็กอ่อนก็
จ  าถูกตอ้งหมด และขอ้สอบท่ียากเกินไปเด็กท่ีเก่งและเด็กท่ีอ่อนก็จะท าผดิหมด จะเห็นวา่ถา้ขอ้สอบ
มีความยากเกินไปหรือง่ายเกินไปจะไม่สามารถจ าแนกเด็กนกัเรียนท่ีเก่งหรืออ่อนจากกนัได ้หรือไม่
มีอ านาจจ าแนก (ค่าความยากของขอ้สอบท่ีสามารถน าไปใชไ้ดมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง .2 - .8)  

6. อ านาจจ าแนก  (Discrimination)   
หมายถึง แบบทดสอบจะตอ้งสามารถจ าแนกนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง ออกจากเด็กนกัเรียน 

ท่ีเรียนอ่อน (ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบท่ีดีมีค่าอยูร่ะหวา่ 0.2 – 1.0) 
7. ค  าถามถามลึก (Searching)  

                   หมายถึง การถามค าถามวดัพฤติกรรมท่ีลึกกวา่พฤติกรรมทางดา้นความจ า ความเขา้ใจ 
ไดแ้ก่การน าไปใช ้การวเิคราะห์ และการสังเคราะห์ หรือการประเมินค่า  เป็นตน้ 

8. ค  าถามย ัว่ย ุ (Exemplary) 
      หมายถึง การถามข้อค าถามท่ีมีลักษณะถ้าทายให้เด็กอยากคิดอยากท ามีข้อค าถาม    
ดึงดูดความสนใจ มีรูปภาพประกอบ และการเรียงล าดบัของขอ้สอบควรเรียงจากง่ายไปหายาก 

9. จ  าเพาะเจาะจง  (Definite)หมายถึง ค าถามท่ีดีตอ้งไม่ถามกวา้งเกินไป ไม่คลุมเครือ และมี
ความชดัเจน และมีความเฉพาะ เจาะจงในขอ้ค าถาม     
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10. เวลาพอเหมาะ (Speediness) 
หมายถึง เวลาท่ีใช้ต้องมีความพอเหมาะกับจ านวนข้อสอบ หรือประเภทของ

แบบทดสอบวา่เป็นแบบทดสอบประเภท Power Test  หรือ Speed Test 
11. ความยติุธรรม  (Fairness) 

หมายถึง  แบบทดสอบท่ี ดีต้อง มีความยุ ติธรรม คือเ ม่ือผู ้สอบกลุ่มใดก็ตาม                    
ท่ีใชแ้บบทดสอบชุดนั้นแลว้จะตอ้งไม่มีการไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัในตวัขอ้ค าถามท่ีเอ้ือประโยชน์
ใหก้บักลุ่มหน่ึงกลุ่มใด หรือเกิดความล าเอียงหรือเรียกวา่ขอ้สอบมีความล าเอียง (Item Bias) ท่ีมีผล
ต่อการตอบข้อสอบ ได้แก่เพศ สภาพแวดล้อม ภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน เป็นต้น โดยท่ีคะแนน        
ความแตกต่างท่ีไดเ้ป็นผลมาจากความสามารถของนกัเรียนเองเท่านั้นไม่ใช่ปัจจยัอ่ืน 

12. ความสามารถในการน าไปใช ้(Usibility) 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีจะตอ้งสามารถน าไปใช้สอยไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพ 

ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ดา้นท่ี 1 ความง่ายต่อการด าเนินการสอบ คือ การมีค าช้ีแจงในการสอบเก่ียวกบั
วิธีการ เวลาสอบท่ีแน่นอนเป็นตน้ ดา้นท่ี 2 ก าหนดเวลาท่ีเหมาะกบัจ านวนขอ้สอบและประเภท
ของขอ้สอบ ดา้นท่ี 3 ความง่ายในการใหค้ะแนน  และดา้นท่ี 4 ความง่ายในดา้นการแปลความหมาย
ส่ิงต่าง ๆท่ีกล่าวนอกจากท าให้การสอบมีประสิทธิภาพและวัดได้ถูกต้องและตรงสภาพ             
ความเป็นจริง แลว้จะยงัสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษาไดอี้กทางหน่ึง   
 สมนึก   ภทัทิยธนี ( 2551  :  67 )  กล่าวถึง ลกัษณะของเคร่ืองมือวดัผลท่ีดี ไวว้า่  เคร่ืองมือ
วดัผลเป็นชุดของส่ิงเร้าท่ีใช้วดัพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะเพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมหรือ
คุณลกัษณะของส่ิงนั้น ตามท่ีผูว้ดัตอ้งการ  เคร่ืองมือวดัผลน้ีอาจไดม้าจาก  2  ทาง  คือ 
 1.  เคร่ืองมือท่ีมีผูอ่ื้นสร้างไวแ้ลว้หรือเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีครูสร้างข้ึนเองเน่ืองจากไม่สามารถหาเคร่ืองมือวดัไดต้รงกบัพฤติกรรมหรือ
คุณลกัษณะท่ีจะวดัได ้จึงตอ้งสร้างใหม่อยา่งมีหลกัวชิาและตอ้งหาคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ย 

ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดีมี   10  ประการดงัน้ีคือ 
 1. มีความเท่ียงตรง  (Validity)  หมายถึง  ความสามารถของแบบทดสอบท่ีสามารถวดัได้
ในส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัหรือคะแนนจากแบบทดสอบนั้นใหค้วามหมายแก่เราตรงตามท่ีตอ้งการ 

ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ  แบ่งเป็น  4  ชนิด 
        1.1 ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content  Validity) หมายถึงแบบทดสอบนั้นมีค าถาม

สอดคลอ้งและครอบคลุมเน้ือหาวชิาตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร และไดส้ัดส่วนท่ีถูกตอ้งตรงกบัความ
จริง ซ่ึงเราสามารถตรวจสอบดูได้จากการน าไปเทียบกับตารางวิเคราะห์หลักสูตรท่ีท าไวใ้น          
ดา้นเน้ือหาวชิา    
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         1.2  ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง  (Construct  Validity) หมายถึง ความสามารถ      
ของแบบทดสอบท่ีจะวดัสมรรถภาพของสมองหรือพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไดต้รงตาม         
ท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร  ในภาคความมุ่งหมาย 

         1.3  ความเท่ียงตรงตามสภาพ  (Concurrent  Validity)  หมายถึง  ความสามารถ      
ของแบบทดสอบท่ีสามารถเร้าให้นกัเรียนตอบสนองออกมาตรงตามสภาพความเป็นจริงของเขา  
เกณฑท่ี์ใชเ้ทียบก็คือ  สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัของนกัเรียน 
                    1.4  ความเท่ียงตรงตามพยากรณ์  (Predictive  Validity)  หมายถึงความสามารถ
พยากรณ์ผลการเรียนในอนาคตของนกัเรียนไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริง เกณฑ์ท่ีใชเ้ทียบคือสภาพ
ความเป็นจริงหรือสภาพความส าเร็จในอนาคตของผูเ้รียน 

2. มีความเช่ือมัน่ได ้ (Reliability) หมายถึงแบบทดสอบนั้นสามารถให้ผลการวดัท่ีคงท่ี    
ไม่กลบัไปกลบัมา ไม่ว่าจะน าไปวดัก่ีหนกบัผูเ้รียนกลุ่มเดิมก็ตาม  เช่น เด็กท่ีเก่งไดค้ะแนนมาก    
เด็กอ่อนได้คะแนนน้อยถ้าท าการสอนอีกคร้ังโดยใช้ข้อสอบชุดเดิมกับกลุ่มเดิม เด็กท่ีเก่งก็ยงั        
เก่งอยูแ่ละเด็กท่ีอ่อนก็ยงัอ่อนเหมือนเดิม แสดงวา่แบบทดสอบน้ีมีความเช่ือมัน่สูง 

3. มีความยากง่ายพอเหมาะ  (Difficulty)  หมายถึงขอ้สอบแต่ละขอ้ควรมีคนตอบถูกและ
ผิดอย่างละคร่ึงของจ านวนคนท่ีเขา้สอบ  ขอ้สอบท่ีง่ายคือมีจ านวนคนตอบถูกมากและขอ้สอบท่ี
ยากเกินไปคือมีจ านวนคนตอบถูกน้อยมากนั้นจดัไดว้่าเป็นขอ้สอบท่ีไม่มีประโยชน์อะไร  เพราะ  
ไม่สามารถจ าแนกผูเ้รียนไดว้า่ใครเก่ง ใครอ่อน 

4.  มีอ านาจจ าแนก  (Discrimination)  หมายถึงแบบทดสอบสามารถแยกเด็กออก           
เป็นประเภทๆ  ไดทุ้กชั้นทุกระดบั  ตั้งแต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด  คือถา้แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม  โดยท่ี
กลุ่มหน่ึงไดค้ะแนนมาก อีกกลุ่มไดค้ะแนนนอ้ย  ถา้กลุ่มไดค้ะแนนมากตอบถูกมากกวา่   กลุ่มท่ีได้
คะแนนน้อยในแต่ละขอ้แสดงว่าขอ้สอบนั้น ๆ มีอ านาจจ าแนกดีแต่ถา้หากว่ากลุ่มไดค้ะแนนมาก
ตอบไดถู้กจ านวนพอ ๆ กบักลุ่มไดค้ะแนนนอ้ยก็แสดงวา่ขอ้สอบนั้น ๆ ไม่มีอ านาจจ าแนก 

5.  มีความยุติธรรม  (Fair)  หมายถึงขอ้ค าถามในแบบทดสอบนั้นตอ้งไม่แนะแนวทาง    
ให้นักเรียนเดาค าตอบได้ถูก  ไม่ล า เอียงต่อเด็กกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะการท่ีข้อสอบจะให ้              
ความเสมอภาพเช่นน้ีได ้ก็ตอ้งอาศยัการสร้างขอ้สอบใหค้รอบคลุมเน้ือหาในหลกัสูตรนัน่เอง 

6. ถามลึก  (Searching)  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีมีค าถามวดัพฤติกรรมหลาย ๆดา้น ไม่เนน้
เฉพาะดา้นความจ าเพียงดา้นเดียว  ควรใชค้  าถามท่ีให้นกัเรียนไดใ้ชส้ติปัญญา ในการคิดหาค าตอบ
ใหม้ากกวา่ความจ าใหใ้ชค้วามเขา้ใจ การน าไปใชก้ารวเิคราะห์สังเคราะห์และการประเมินค่า  

7. มีความเป็นปรนยั  (Objectivity)  ความเป็นปรนยัของแนวทดสอบคุณสมบติั  3  ประการ
คือ 
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7.1 มีความชดัเจนในตวัค าถาม   
7.2 มีความชดัเจนในวธีิการตรวจใหค้ะแนน 
7.3 มีความชดัเจนในการแปลความหมายของคะแนน 

8. ตอ้งย ัว่ยุ  (Exemplary)  หมายถึงแบบทดสอบนั้นจะตอ้งมีลกัษณะทา้ทายชวนให ้       
เด็กคิดหาค าตอบ  เช่น โดยการเรียงล าดบัค าถาม จากข้อง่ายไปหาข้อยาก  หรือการใช้รูปภาพ
ประกอบค าถาม 

9. จ าเพาะเจาะจง  (Definite)  หมายถึงมีความชดัเจนในค าถามไม่ถามหลายแง่หลายมุมหรือ
ใช้ค  าคลุมเครือซ่ึงจะท าให้นักเรียนงงได้  ค  าถามท่ีจ าเพาะเจาะจงคือ   ทุกคนอ่านแล้วตอ้งเขา้ใจ
ค าถามตรงกนั 

10. ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  หมายถึงแบบทดสอบนั้นสามารถวดัความรู้ไดม้ากท่ีสุด 
ในเวลาท่ีก าหนดใหส้อบและการตรวจใหค้ะแนนท าไดร้วดเร็ว  ถูกตอ้ง  สะดวกในการคุมสอบและ
ด าเนินการสอบ  ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการจดัท าขอ้สอบนอ้ย  พิมพไ์ดช้ดัเจนอ่านง่าย เป็นตน้ 
 
กำรตรวจสอบและพฒันำคุณภำพเคร่ืองมือวดัผล  
 ธีรศกัด์ิ   อุ่นอารมยเ์ลิศ  (2549 : 137 ) กล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  ไวด้งัน้ี 
 การตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือเป็นส่ิงส าคัญขั้นตอนหน่ึงหลังจากการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัแล้ว นักวดัผลยงัไม่สามารถใช้เคร่ืองมือนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูล       
ได้ทันที นักวดัผลต้องท าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองดังกล่าวก่อนน าไปใช้จริง โดยการน า
แบบทดสอบหรือแบบสอบถาม  ไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กลุ่มประชากรท่ีต้องการศึกษา จ านวนประมาณ 30 คนข้ึนไป แล้วก็น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์            
หาคุณภาพต่อไป และด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้
เพราะว่าถ้าไม่ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือและปรับปรุงแล้ว เคร่ืองมือว ัด               
จะไม่มีคุณภาพ ผลการวดัท่ีได้ก็ย่อมมีความผิดพลาด และขาดความน่าเช่ือถือ ซ่ึงการวิเคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพส่วนใหญ่นิยมหาคุณภาพของเคร่ืองมือในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเช่ือมัน่ (Reliability)    ทั้งฉบบั 
2. ความเท่ียงตรง (Validity)    ทั้งฉบบั 
3. ความยาก  (Difficulty) รายขอ้  
4. อ านาจจ าแนก (Discriminatin Index) รายขอ้ 
5. ความเป็นปรนยั  (Objectivity) รายขอ้ 
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จากคุณลกัษณะของเคร่ืองมือวดัผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า เคร่ืองมือวดัผลท่ีดีจะตอ้ง
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพจึงจะช่วยให้การวดัผลมีความถูกตอ้งเช่ือถือได้และผลการประเมินท่ีได้
ยอ่มเช่ือถือไดด้ว้ย  ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีครูสร้างข้ึนเองก่อนจะน าไปใช้จริงจึงควรตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือก่อนทุกคร้ัง  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเป็นการวิเคราะห์เคร่ืองมือ การตรวจสอบ
คุณสมบติัของเคร่ืองมือในเร่ือง ความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ ความยาก ความง่าย อ านาจจ าแนก  
และความเป็นปรนยั ก่อนน าไปใชจ้ริง 
 
 คุณภำพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
  

 คุณภาพของแบบทดสอบเป็นส่ิงส าคัญยิ่งเม่ือสร้างแบบทดสอบแล้วจึงจ าเป็นต้อง
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ เพื่อให้ทราบว่าแบบทดสอบมีคุณภาพดีเพียงใด ถา้เคร่ืองมือ  
ไม่มีคุณภาพจะไม่สามารถวดัไดต้รงกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัและเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือไม่ได ้จะท าให้การ
วดันั้นไม่มีประโยชน์ ส่ิงท่ีมีความส าคญัของแบบทดสอบ คือ อ านาจจ าแนก ความเท่ียงตรง ความ
เ ช่ือมั่น  นอกจาก น้ี เกณฑ์ปกติก็ มีความส าคัญ ท่ีสามารถบอกระดับความสามารถของ                    
ผูท้  าแบบทดสอบว่าอยู่ในระดับใดของกลุ่มประชากร มีนักการศึกษากล่าวถึงการหาค่าอ านาจ
จ าแนก ความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่ รวมถึงเกณฑป์กติ ไวด้งัน้ี 

1. หลกัฐำนควำมเทีย่งตรง (Validity) 
1.1 ความหมายของความเท่ียงตรง 
ความเ ท่ียงตรงของแบบทดสอบ เป็นอีกคุณสมบัติ ท่ีส าคัญของแบบทดสอบ              

นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
        อนาสตาซี (Anastasi.1982:99) กล่าวว่า ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบเป็นระดบัท่ี
แสดงวา่ แบบทดสอบวดัไดจ้ริงในส่ิงท่ีตอ้งการจะวดั 
        สแตนเลยแ์ละฮอปก้ินส์ (Stanley & Hopkins.1972:101) ไดก้ล่าวถึงความเท่ียงตรงของ
เคร่ืองมือวดัว่า หมายถึง เคร่ืองมือวดันั้นตรงตามหนา้ท่ีท่ีจะวดัไดดี้เพียงใด หรือระดบัท่ีการวดันั้น
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายแบบอยา่งได ้    
        กู๊ด (Good.1973:636) ให้นิยามความเท่ียงตรง หมายถึง ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  าจากการ
อา้งอิงของคะแนนแบบทดสอบ 
        ทคัแมน (Tuckman.1975:114) กล่าวว่า ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ หมายถึง 
แบบทดสอบฉบบัหน่ึงวดัในส่ิงท่ีเราตอ้งการใหว้ดัไดถู้กตอ้งตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดั 
        อลัเลน ; เยน (Allen;Yen.1979:95) กล่าวว่าความเท่ียงตรง หมายถึง แบบทดสอบท่ี
สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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        กรอนลนัด์ (Gronlund. 1981: 65) กล่าวถึงความเท่ียงตรงวา่ เป็นผลการประเมินความ
สอดคลอ้งตามจุดมุ่งหมาย 
        ไฟสต ์(Feiet. 1990: 702) ให้นิยามความเท่ียงตรงหมายถึง แบบทดสอบหรือเคร่ืองมือ
ท่ีสามารถวดัไดถู้กตอ้งแม่นย  า 
         การศึกษาเก่ียวกับความเท่ียงตรงมีสองแนวคิด คือ แนวคิดเดิมกบัแนวคิดปัจจุบนั 
แนวคิดเดิมอธิบายความเท่ียงตรงว่าเป็นสมบติัของเคร่ืองมือวดั ถา้เคร่ืองมือวดัสามารถให้ขอ้มูล
หรือคะแนนตรงตามจุดมุ่งหมายของการสัดแสดงวา่เคร่ืองมือวดันั้นมีความเท่ียงตรง เคร่ืองมือวดั  
ท่ีมีความเท่ียงสูง จะสามารถวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดถู้กตอ้ง ครอบคลุมมากกวา่เคร่ืองมือวดัท่ีมีความ
เท่ียงต ่า ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวดัจึงเป็นระดบัของความสอดคลอ้งหรือความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คะแนนท่ีไดจ้ากการวดักบัส่ิงท่ีตอ้งการวดันัน่เอง “ส่ิงท่ีตอ้งการวดั” ก็คือ “ตวัเกณฑ์” (Criterion) 
ดงันั้น “ความเท่ียงตรง” จึงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบกบัคะแนนท่ีได้
จากตวัแปรเกณฑ์ การหาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวดั จึงเป็นการตรวจหาความถูกตอ้งแม่นย  า 
ของค่าวดัท่ีใช้ส าหรับพยากรณ์หรือลงความเห็นค่าวดัหรือขอ้มูลท่ีได้จากเคร่ืองมือวดั ซ่ึงกล่าว     
ให้กวา้งข้ึนไดว้า่ การหาความเท่ียงตรงเป็นการตรวจสอบความสมเหตุผลของการแปลความหมาย
คะแนนจากเคร่ืองมือวดั และการตรวจดงักล่าว เป็นการเปรียบเทียบค่าท่ีวดัไดจ้ากเคร่ืองมือวดัสร้าง
ข้ึนกับตัวแปรท่ีถือเป็นตัวแปรเกณฑ์ ดังนั้ นเป้าหมายของการหาความเท่ียงตรงจึงท าเพื่อ             
แปลความหมายขอ้มูลท่ีได้จากการทดสอบกบัคะแนนท่ีได้จากตวัแปรเกณฑ์ การหาความเท่ียง   
ของเคร่ืองมือวดั จึงเป็นการตรวจหาความถูกต้องแม่นย  า ของค่าวดัท่ีใช้ส าหรับพยากรณ์หรือ       
ลงความเห็นค่าวดัหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือวดั ซ่ึงกล่าวให้กวา้งข้ึนไดว้า่ การหาความเท่ียงตรง
เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการแปลความหมายคะแนนจากเคร่ืองมือวัด                 
จากการตรวจสอบดงักล่าว เป็นการเปรียบเทียบค่าท่ีวดัไดจ้ากเคร่ืองมือวดัท่ีสร้างข้ึนกบัตวัแปรท่ีถือ
เป็นตวัแปรเกณฑ์ ดงันั้นเป้าหมายของการหาความเท่ียงตรงจึงท าแปลความหมายขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การวดัว่าขอ้มูลท่ีไดม้านั้นเป็นตวัแทนท่ีดี ในการบรรยายคุณลกัษณะและพยากรณ์คุณลกัษณะอ่ืน
ได้ดีเพียงไร ความเท่ียงตรง จึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างค่าท่ีได้จากเคร่ืองมือวดักบัค่าวดัของ       
ตวัแปรเกณฑ์ หรือระดบัของความถูกตอ้งแม่นย  าท่ีเคร่ืองมือวดัจะวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดั ถา้มีความ
ถูกตอ้งแม่นย  าสูงก็แสดงวา่เคร่ืองมือวดันั้นมีความเท่ียงตรงสูง 
       เน่ืองจากตวัแปรเกณฑ์ เป็นตวัแปรท่ีผูส้ร้างเคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะนั้น หรือตอ้งการ
พยากรณ์ไปถึง เช่น “เน้ือหาวิชาท่ีก าหนดให้”  “ความสามารถในการปฏิบติัจริง”  “ความสามารถ 
ในการเรียนในอนาคต,ความส าเร็จในชีวิต” คุณลกัษณะท่ีวดัในปัจจุบนัหรืออนาคตต่างก็ใชต้วัแปร
เกณฑ์ไดท้ั้งส้ิน ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนกบัตวัแปรเกณฑ์ต่าง ๆ กนั
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เหล่าน้ี  จึงมีความเ ท่ียงตรงหลายชนิด เช่น เ ม่ือใช้เ น้ือหาสาระวิชาเป็นเกณฑ์ ก็ เ รียกว่า                 
ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (Content Validity) เม่ือน าค่าท่ีวดัไดม้าสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิในอนาคต 
ก็เรียกวา่ ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive  Validity) เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหรือ
ลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีตอ้งการวดั เช่น ความมีเหตุผล ก็เรียกวา่ ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง ดงันั้น
จึงกล่าวได้ว่าความเท่ียงตรงทุกชนิด เป็นความเท่ียงตรงท่ีเก่ียวข้องกับเกณฑ์ทั้ งส้ินแต่เรียกช่ือ
ต่างกนัไปตามเกณฑ ์
       ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นคุณภาพของแบบทดสอบท่ีหมายถึงแบบทดสอบ           
ท่ีสามารถวดัได้ตรงตามลักษณะหรือจุดประสงค์ท่ีต้องการจะวดั ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญ          
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ความถนดั เจตคติ จริยธรรม บุคลิกภาพ และอ่ืน ๆ แบบทดสอบทุก
ฉบบัจะตอ้งมีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงจึงจะเช่ือไดว้า่เป็นแบบทดสอบท่ีดีและผลท่ีไดจ้ากการวดั
จะถูกตอ้งตรงตามท่ีตอ้งการ 

1.2 การค านวณหาค่าความเท่ียงตรง 
      ความเท่ียงตรงในการวดัจ าแนกตามคุณลักษณะหรือจุดประสงค์ท่ีต้องการวดัได ้             
3 ประเภท คือ 
  1. ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
  2. ความเท่ียงตรงตามเกณฑส์ัมพนัธ์ (Criterion-Related Validity) 
  3. ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) 

1.  ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
     ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสามารถวดัได้       

ตามเน้ือหาท่ีตอ้งการจะวดั และการพิจารณาความเท่ียงตรงชนิดน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
(rational analysis) ดงันั้น ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจึงข้ึนอยูก่บับุคคลท่ีจะวิเคราะห์ท าให้ผลท่ีได้
จึงมกัจะไม่ค่อยแน่นอนขาดความเป็นปรนยั ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจ าแนกออกเป็น 2 ชนิด 
ดงัน้ี 

1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity) 
  1.2 ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
    1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity) บางคร้ังเรียกว่า ความเท่ียงตรงเชิง      
การสุ่ม (Sampling Validity) เป็นความเท่ียงตรงท่ีให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาว่าขอ้สอบแต่ละขอ้น้ี       
วดัไดต้รงตามตารางวิเคราะห์รายละเอียด (Table of Specifications) หรือไม่ ถา้เป็นแบบทดสอบ   
วดัผลสัมฤทธ์ิแบบอิงกลุ่ม ผูเ้ช่ียวชาญทางสาขาวิชานั้นจะตอ้งพิจารณาว่าแบบทดสอบฉบบันั้น      
มีขอ้สอบแต่ละขอ้ตรงตามพฤติกรรมท่ีจะวดัและจ านวนขอ้สดคลอ้งกบัตารางวิเคราะห์รายละเอียด
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หรือไม่ ส าหรับแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิแบบอิงเกณฑ์นั้น ผูเ้ช่ียวชาญทางสาขาวิชาจะต้อง
พิจารณาวา่ ขอ้สอบของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนนั้นวดัไดต้รงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหรือไม่ 
จากนั้นน าค่าการพิจารณามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruency : IOC)  
 โดยใชสู้ตรของโรวเินลลีและแฮมเบลตนั(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543:248-249; 
อา้งอิงจาก Rowinelli and Hambleton. 1977) ดงัน้ี 
 
 

 
เม่ือ           แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
                  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

   1.2  ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face  Validity) เป็นคุณภาพของแบบทดสอบท่ีพิจารณาว่า
ขอ้สอบแต่ละขอ้วดัได้ตรงตามคุณลกัษณะท่ีนิยามไวห้รือไม่ ซ่ึงเป็นความเท่ียงตรงท่ีเหมาะสม
ส าหรับ แบบทดสอบวดัดา้นความรู้สึก (Affective domain) เช่น การวดัทางดา้นบุคลิกภาพค่านิยม 
เป็นตน้ ซ่ึงแบบทดสอบเหล่าน้ีก่อนสร้างขอ้สอบ จะตอ้งนิยามส่ิงท่ีจะวดัให้ชดัเจนก่อนหลงัจากนั้น
จึงสร้างขอ้สอบหรือขอ้ความให้สอดคลอ้งกบันิยามไว ้แลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบขอ้สอบหรือ
ข้อความแต่ละข้อว่าสร้างตรงตามท่ีนิยามไวห้รือไม่ ถ้าสร้างได้ตรงตามท่ีนิยามไว ้ก็แสดงว่า
แบบทดสอบมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาทางดา้นความเท่ียงตรงเชิงพินิจนัน่เอง ส าหรับแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ินั้นจะสร้างข้อสอบให้มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาด้านความเท่ียงตรงเชิงเหตุผล
มากกวา่ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ 
 2. ความเท่ียงตรงตามเกณฑส์ัมพนัธ์  
         ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion-Related Validity) หมายถึงคุณภาพ         
ของเคร่ืองมือท่ีเอาผลการวดัของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ท่ีต้องการ เช่น              
เกณฑ์เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ หรือผลการเรียนในปัจจุบนั เกณฑ์เก่ียวกบัผลการท างานหลงัจากเรียน
ส าเร็จ   ไปแลว้ เพื่อใชใ้นการพยากรณ์ ดงันั้นความเท่ียงตรงประเภทน้ีจ าแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ 

    2.1  ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (concurrent Validity) หมายถึง ความเท่ียงตรงท่ีเอาผล    
การวดัแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ในสภาพปัจจุบัน เช่น คะแนน          
ของแบบทดสอบท่ีวดัความรู้เก่ียวกับการว่ายน ้ าไปหาความสัมพันธ์กับคะแนนการว่ายน ้ า              
ในเชิงปฏิบติัในปัจจุบนั ถา้ผลปรากฏว่ามีความสัมพนัธ์กนัสูง ก็แสดงว่าแบบทดสอบวดัความรู้
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เก่ียวกับการว่ายน ้ ามีความเท่ียงตรงเชิงสภาพสูง กล่าวคือ คนท่ีว่ายน ้ าเป็นจะท าแบบทดสอบ          
วดัความรู้ไดแ้ละคนท่ีวา่ยน ้าไม่เป็นจะท าแบบทดสอบวดัความรู้ไม่ค่อยไดห้รือไม่ได ้เป็นตน้ 

การค านวณหาค่ าความ เ ท่ี ยงตรง เ ชิ งสภาพนั้ นจะจ าแนกวิ ธีค  านวณตามชนิด                     
ของแบบทดสอบ ดงัน้ี 
  ก.  ความเท่ียงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่ม เป็นการหาความเท่ียงตรง  
เชิงสภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีใชใ้นการสอบนกัเรียนเพื่อประเมินผลรวม (Summative 
evaluation) เม่ือนกัเรียนเรียนจบวิชานั้นแลว้ มีความรู้อยูใ่นระดบัของคะแนนเกรด A, B, C, D หรือ 
E หรือมีความรู้เก่งกว่าคนอ่ืนมากน้อยเพียงใด ดงันั้น แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิแบบอิงกลุ่มน้ี    
เม่ือจะค านวณหาความเท่ียงตรงเชิงสภาพ จะตอ้งน าแบบทดสอบฉบบัท่ีจะหาความเท่ียงตรงไปท า
การทดสอบกับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าผลการสอบมาค านวณหาสมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) กบัคะแนนความรู้หรือเกรดเฉล่ีย (GPA) ของวิชานั้นซ่ึงถือวา่
เป็นคะแนนเกณฑ ์(Criteria)ของนกัเรียนท่ีสอบแบบทดสอบฉบบันั้น 
  ข.  ความเท่ียงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ เป็นการหาความเท่ียง     
ตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีใช้ในการทดสอบนักเรียนเพื่อประเมินผลย่อย 
(Formative evaluation)ซ่ึงความเท่ียงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ หมายถึงแบบทดสอบ
อิงเกณฑ์ท่ีสามารถวดัความรอบรู้ (Master) และไม่รอบรู้ (Non - master)ของนักเรียน                     
ในการทดสอบ (Test status) ในแต่ละจุดประสงคว์า่ตรงกบัสถานภาพความรู้จริง (Known status) 
หรือไม่ ถ้าตรงกบัสภาพความรู้จริง ก็แสดงว่ามีความเท่ียงตรงสูง การค านวณค่าความเท่ียงตรง   
ชนิดน้ี ชร็อคและคอสแคร์ลี ได้วางเกณฑ์ไวว้่า ถ้าเป็นแบบทดสอบท่ีวดัจุดประสงค์ท่ีส าคญัมาก 
ควรจะมีค่าความเท่ียงตรงมากกวา่ 0.95 และแบบทดสอบท่ีวดัจุดประสงคท่ี์ส าคญั ควรจะมีค่าความ
เท่ียงตรงมากกวา่ 0.75 ส่วนแบบทดสอบท่ีวดัจุดประสงคท์ัว่ ๆไปควรมีค่าความเท่ียงตรงมากกว่า 
0.50 ถา้มีค่าต ่ากวา่ 0.50 แสดงวา่เป็นแบบทดสอบท่ีขาดความเท่ียงตรงเชิงสภาพ    

    2.2  ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง ความเท่ียงตรงท่ีได้จาก
การเอาการวดัของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปค านวณหาความสัมพนัธ์กบัเกณฑ์ในอนาคต เพื่อท่ี    
จะเอาผลการสอบไปพยากรณ์ผลความส าเร็จในอนาคต และการค านวณความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์
น้ี จะค านวณตามชนิดของแบบทดสอบดงัน้ี 

ก.  ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงกลุ่ม การหาความเท่ียงตรงของ 
แบบทดสอบอิงกลุ่ม เป็นการหาโดยเอาคะแนนของแบบทดสอบไปหาความสัมพนัธ์กบัผลงาน      
ท่ีส าเร็จไปแล้ว เช่น คะแนนเกรดเฉล่ีย(GPA) ท่ีจบการศึกษาไปแล้ว ผลการปฏิบัติงานเม่ือ            
จบการศึกษาไปแลว้ ฯลฯ แบบทดสอบท่ีจะหาความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ จะตอ้งสอบก่อนท่ีกลุ่ม
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ตวัอย่างจะเรียนส าเร็จ เช่น แบบทดสอบท่ีใช้ในการสอบคดัเลือก เม่ือสอบกลุ่มตวัอย่างแล้วตอ้ง     
รอให้ก ลุ่มตัวอย่าง น้ี เ รียนจบไปก่อน หรือส า เ ร็จท างานไปแล้ว  จึง เอา เกรดเฉล่ียหรือ                       
ผลการปฏิบติังานมาหาความสัมพนัธ์กบัคะแนนสอบคดัเลือก ถา้ความสัมพนัธ์มีค่าสูง แสดงว่ามี
ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ จึงสามารถน าแบบทดสอบไปสอบคัดเลือกได้ หรือน าไปใช้เพื่อ
พยากรณ์ความส าเร็จในการเรียน หรือพยากรณ์ความส าเร็จในการท างาน การหาความเท่ียงตรงชนิด
น้ี ค  านวณจากสูตร rxy เช่นเดียวกบัค่าความเท่ียงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่ม โดยท่ี x คือ 
คะแนนของแบบทดสอบท่ีตอ้งการหาความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ และ y เป็นคะแนนท่ีเป็นผลงาน
หลงัจากท่ีส าเร็จไปแลว้ เป็นตน้ 
  ข. ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ การหาความเท่ียงตรง
ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ก็มีความหมายเช่นเดียวกับแบบทดสอบอิงกลุ่ม ต่างกันแต่วิ ธี              
การค านวณหาค่าความเท่ียงตรง ซ่ึงจะค านวณในลกัษณะหาค่าความสอดคลอ้งของความรอบรู้กบั
ไม่รอบรู้ ของผลการทดสอบแบบทดสอบท่ีจะหาความเท่ียงตรงกบัสถานภาพในอนาคต (Future 
status)  
 3. ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง 

    ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct  Validity) หมายถึง คุณภาพของเคร่ืองมือ       
ท่ีสามารถวดัได้ตรงตามลกัษณะหรือตามทฤษฎีต่าง ๆ ของโครงสร้างนั้น หรือวดัได้ครอบคลุม   
ตามลกัษณะขอโครงสร้างของแบทดสอบมาตรฐาน การค านวณค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง    
ทั้งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ ์มีวธีิการค านวณเหมือนกนั ดงัน้ี 

ก. ค านวณจากค่าความสัมพนัธ์ เป็นการค านวณความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง
ของแบบทดสอบท่ีตอ้งการหาความเท่ียงตรงโดยเอาคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบกบัคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบมาตรฐานท่ีสัดลักษณะเดียวกันไปค านวณค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์                    
ถา้สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญั แสดงว่าขอ้สอบท่ีสร้างข้ึนมีโครงสร้างเดียวกนักบัขอ้สอบ
มาตรฐาน นัน่คือ แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

ข. วิธีค  านวณจากหลายลกัษณะวิธี (The Multitrait – Multimethod Matrix) เป็น
วิธีหาความเท่ียงตรงแบบหลายลกัษณะหลายวิธี (Multitrait – Multimethod Validity) ซ่ึงแคมพเ์บล
และฟิสต ์(Campbell amd Fisks. 1959) ไดก้ล่าวถึงการวดัความเท่ียงตรงแบบหลายลกัษณะหลายวิธี
น้ีว่าเป็นการหาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบท่ีประกอบด้วยลักษณะท่ีวดัมี 2 ลักษณะ หรือ
มากกวา่ 2 ลกัษณะและมีวธีิการสัด 2 วธีิ หรือมากกวา่ แลว้ค านวณหาความเท่ียงตรง 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
            1)  ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) เป็นความเท่ียงตรงท่ีเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการว ัดลักษณะเดียวกันหรือวิธีว ัดเดียวกันซ่ึงก็ คือความเช่ือมั่น
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แบบทดสอบท่ีสอบซ ้ ากนั (Reliability of test–retest) และวดัลกัษณะเดียวกนัแต่ต่างกนัวิธีวดัจะมี
ความสัมพนัธ์กนัมีค่าสูง 

       2) ความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) เป็นความเท่ียงตรงท่ีเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการวดัท่ีต่างลักษณะกันจะใช้วิธีวดัเดียวกันหรือต่างวิธีกันก็ตามจะมี        
ค่าความสัมพนัธ์กนัต ่าหรือค่าต ่ากวา่ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน 

         ค.  วิธีการค านวณจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นวิธีท่ีจะตอ้ง
ค านวณหาค่าสหพันธ์ภายใน (Intercorrelation)  ของข้อสอบแต่ละข้อสอบแต่ละข้อ หรือ
แบบทดสอบย่อย (Subtest) แต่ละฉบบั จากนั้นจึงหาค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบ (Factor loading) 
เพื่อพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อหรือแบบทดสอบย่อยแต่ละฉบบันั้นวดัองค์ประกอบเดียวกัน
หรือไม่ ถา้ผลปรากฏวา่ เม่ือค านวณค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบแลว้ ปรากฏวา่มีหน่ึงองคป์ระกอบ แสด
วงวา่แบบทดสอบฉบบันั้นมีความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง 

         ง.  วิธีค  านวณจากกลุ่มท่ีรู้ชดัอยู่แลว้ (Known-group technique)เป็นวิธีเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่มท่ีรู้ว่ามีลกัษณะท่ีตอ้งการวดักลุ่มท่ีรู้ว่าไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งการวดั เช่น 
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ท าไดโ้ดยน าแบบทดสอบคณิตศาสตร์
ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ (กลุ่มท่ีรู้ทางคณิตศาสตร์)กบักลุ่มท่ีเรียน
วิชาเอกภาษาไทย(กลุ่มท่ีไม่รู้หรือรู้น้อยทางคณิตศาสตร์) ค  านวณคะแนนเฉล่ียของทั้ง 2 กลุ่ม มา
ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ ถา้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ีมีลกัษณะท่ีตอ้งการวดัมีค่ามากกว่าคะแนน
เฉล่ียของกลุ่มท่ีไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งการวดัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติก็แสดงวา่เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนมี
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าความเ ท่ียงตรงของแบบทดสอบ หมายถึง คุณลักษณะ                
ของแบบทดสอบท่ีวดัจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดั ในการน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาความเท่ียงตรง 2 ชนิด คือ 
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความเท่ียวตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity)  
 

 

2.  ค่ำควำมยำกของข้อสอบ (Difficulty)  
นกัการศึกษาใหค้วามหมายของความยากของขอ้สอบ ไวด้งัน้ี 
ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543:185) กล่าวว่า ระดับความยากง่าย หมายถึง 

สัดส่วนของจ านวนผูท่ี้ตอบข้อสอบได้ถูกตอ้งต่อจ านวนผูท่ี้ตอบข้อสอบทั้งหมด หรือหมายถึง 
จ านวนร้อยละของผูต้อบขอ้สอบนั้น ๆ ถูก ตวัอยา่งเช่น ค่า p = 0.30 แสดงวา่ จ  านวนผูต้อบ 100 คน  
มีผูท่ี้ตอบขอ้นั้น ๆ ถูก 30 คน ค่าความยากง่ายจะมีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1.00 ในการพิจารณาค่าความยาก
ง่ายนั้น ถา้ขอ้สอบมีค่าความยากง่ายสูง เช่น p = 0.95 แสดงวา่ มีผูต้อบถูกจ านวนมาก จึงถือวา่เป็น
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ขอ้สอบท่ีง่าย แต่ในทางกลบักนั ถา้ขอ้สอบมีผูต้อบถูกนอ้ย เช่น p=0.15 เป็นขอ้สอบท่ียาก ขอ้สอบ
ท่ีดีจะมีระดบัความยากง่าย เท่ากบั 0.5 ซ่ึงจะท าให้เกิดค่าอ านาจจ าแนกสูงสุดและมีความเท่ียงตรง
สูง อยา่งไรก็ตามในการสอบวดัความรู้ผลการเรียนโดยทัว่ไป มกันิยมให้มีขอ้สอบท่ีมีระดบัความ
ยากง่ายในระดบัต่าง ๆ ปะปนไป  โดยจดัให้มีขอ้สอบมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ (p) มีค่าใกลเ้คียง 
0.5) เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงให้มีขอ้สอบท่ีค่อนขา้งยากและค่อนขา้งง่ายอีกจ านวนหน่ึง แต่ถา้เป็นขอ้
สอบแข่งขนัเพื่อคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ความสามารถควรมีสัดส่วนของขอ้สอบท่ียากสูงข้ึน ทั้งน้ี 
ขอ้สอบท่ีดีควรมีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20–0.80ซ่ึงแปลความหมายได ้ รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 

 

ตาราง 2 การแปลความหมายของค่าความยากง่าย ( p ) ของขอ้สอบ 

 

           
 ท่ีมา : ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ.  เทคนิคกำรวดัผลกำรเรียนรู้. (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ :  
                      สุวริียาสาส์น. 2543.     
                    

  นรินทร์  สังข์รักษา (2555:260) กล่าวถึงค่าความยากไวว้า่ แบบทดสอบท่ีดีควรจะมีความ
ยากง่ายพอเหมาะหรือปานกลาง คือ ค่าความยากอยูท่ี่ระดบั p=.5 การก าหนดค่าความยากพอเหมาะ
ตอ้งพิจารณาว่าขอ้สอบท่ีใช้วดักบันักเรียนระดบัใด ตอ้งพิจารณาเลือกให้เหมาะสม เพราะว่าถ้า
ขอ้สอบมีความง่ายเกินไป เด็กเก่งและเด็กอ่อนก็จะท าถูกตอ้งหมด และขอ้สอบท่ียากเกินไปเด็กท่ี
เก่งและเด็กท่ีอ่อนก็จะท าผิดหมด แบบทดสอบจะตอ้งมีความยากเหมาะสมกบัระดบัผูส้อบ จะเห็น
วา่ถา้ขอ้สอบมีความยากเกินไปหรือง่ายเกินไปจะไม่สามารถจ าแนกเด็กนกัเรียนท่ีเก่งหรืออ่อนจาก
กนัไดห้รือไม่มีอ านาจจ าแนก (ค่าความยากท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้p จะตอ้งมีค่า อยูร่ะหวา่ง .2-.8) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่  แบบทดสอบท่ีดีควรจะมีความยากง่ายพอเหมาะหรือปาน
กลาง เหมาะสมกบัระดบัผูส้อบ  จึงสามารถแยกเด็กเก่งและเด็กอ่อนออกจากกนัได ้ ค่าความยาก     
ท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้p จะตอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง .2-.8 

 
 

ควำมยำกง่ำยของข้อสอบ (p) ควำมหมำย 
0.80 – 1.00 
0.60 – 0.80 
0.40 – 0.59 
0.20 – 0.39 

0 - 0.19 

ง่ายมาก (ควรปรับปรุงหรือตดัท้ิง) 
ค่อนขา้งง่าย (ดี) 
ปานกลาง (ดีมาก) 
ค่อนขา้งยาก (ดี) 

ยากมาก ((ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 
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3.  อ ำนำจจ ำแนก (Discrimination Index) 
3.1  ความหมาย 
 นกัการศึกษาใหค้วามหมายของอ านาจจ าแนกไว ้ดงัน้ี 
 อนาสตาซี (Anastasi.1982:200) ให้ความหมายของอ านาจจ าแนกว่า หมายถึง

ระดบัของขอ้สอบท่ีสามารถจ าแนกระหวา่งกลุ่มผูมี้พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ลว้น สายยศ  และองัคณา สายยศ (2543ก:299) ใหค้วามหมายของค่าอ านาจจ าแนก

วา่เป็นความสามารถในการแยกลกัษณะของคน 2 กลุ่มได ้นัน่คือแยกคนท่ีมีคุณลกัษณะขั้นสูงกบั
คนท่ีมีคุณลกัษณะขั้นต ่า 

 บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ ์(มปป:135)ให้ความหมายของอ านาจจ าแนกว่าเป็นค่า
สหพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวมของการตอบแบบทดสอบฉบบัหน่ึงกบัคะแนนของการตอบขอ้สอบ
แต่ละขอ้ในแบบทดสอบนั้น 

 พวงรัตน์ ทวีรัตน์(2543:130-132) ได้กล่าวถึงค่าอ านาจจ าแนกว่า อ านาจจ าแนก
เป็นคุณสมบติัของเคร่ืองมือท่ีสามารถจ าแนกบุคคลออกเป็น 2 กลุ่มท่ีมีลกัษณะท่ีต่างกนัในเร่ือง     
ท่ีศึกษา ถา้เคร่ืองมือเป็นแบบทดสอบวดัความรู้และปัญญา (Cognitive domain) ก็จ  าแนกออกเป็น
กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน ถ้าเคร่ืองมือเป็นแบบทดสอบถามท่ีถามความคิดเห็นหรือเป็นมาตราวดั
ทศันคติก็จ  าแนกเป็น 2 กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่างกนั 

   นรินทร์  สังข์รักษา (2555:260) กล่าวถึงอ านาจจ าแนกว่า แบบทดสอบจะต้อง
สามารถจ าแนกเด็กนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง ออกจากนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนได ้นัน่คือ แบบทดสอบสามารถ
จ าแนกคนเก่งและอ่อนออกจากกนัได ้(ค่า r ของแบบทดสอบท่ีดีจะตอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 .2 - 1.0) 

จากความหมายของอ านาจจ าแนกดังกล่าวข้างตน้ ผูว้ิจยัให้ความหมายของอ านาจ
จ าแนกว่าเป็นคุณสมบติัของแบบทดสอบท่ีสามารถจ าแนกผูต้อบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมี
ความสามารถสูง และกลุ่มท่ีมีความสามารถต ่า อีกทั้งยงัเป็นค่าสหพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวมของการ
ตอบแบบทดสอบกบัคะแนนแต่ละขอ้ 

3.2  การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
 การหาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบจะใช้วิธีพิจารณาจากค่าสถิติและสามารถ

ตรวจสอบอ านาจจ าแนกของแบบวดัไดท้ั้งขอ้ค าถามเป็นรายขอ้และทั้งฉบบั มีวิธีหาอ านาจจ าแนก
หลายแบบข้ึนอยู่กบัธรรมชาติของคะแนนท่ีได้จากแบบวดันั้น ๆ (วิรัช วรรณรัตน์. 2532: 107)      
ซ่ึงจะไดก้ล่าวในส่วนของการหาอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบทดสอบ มีวธีิการดงัน้ี 

      3.2.1  ค่าสหพนัธ์แบบไบซีเรียล (Biserial Correlation : rbis ) เป็นวิธีการหาอ านาจ
จ าแนกโดยยึดหลกัสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้ (item score) กบัคะแนนรวมทั้ง
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ฉบบั (total score)ของกลุ่มผูต้อบทั้งหมด (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2544:190)โดยขอ้มูลจะตอ้งมีการแจก
แจงเป็นโคง้ปกติ (ลว้น สายยศ  และองัคณา สายยศ 2543ข:190) 

 3.2.2 ค่าสหพนัธ์สแบบพอยท์ไบซีเรียล(The Point-Biserial Correlation 
Coefficient) เป็นวิธีการหาอ านาจจ าแนกโดยยึดหลกัสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้ 
(item score) กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั (total score) ของกลุ่มผูต้อบทั้งหมด (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2544: 
190)ซ่ึงมีลกัษณะสหสัมพนัธ์ตวัแปร 2 ตวัหรือคะแนน 2 กลุ่ม ขอ้ตกลง คือ คะแนนกลุ่มหน่ึงเป็น  
ค่าต่อเน่ือง Continuous Variable อีกกลุ่มหน่ึงเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง Dichotomous Variable มี 2 กลุ่ม 
การให้คะแนนท าถูกได้ 1 คะแนน และท าผิดได้ 0 คะแนน เท่านั้น (ล้วน สายยศ  และองัคณา      
สายยศ 2543ก: 299) 

 3.2.3 ดัชนีสหสัมพันธ์เพียร์สัน เป็นวิธีการหาอ านาจจ าแนกโดยยึดหลัก
สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้ (item score) กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั (total score)    
ของกลุ่มผูต้อบทั้งหมด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2544: 190) มีขอ้ตกลงคือ กรณีตวัเลือกเป็นคะแนน
แบบช่วงเท่ากนั เช่น 1,2,3 หรือ 1,2,3,4 หรือมากกวา่ ดา้นคะแนนมากมกัจะเป็นลกัษณะเห็นดว้ย
อย่างมาก หรืมีคุณลักษณะนั้นอยู่อย่างมาก เม่ือผูต้อบเลือกตอบตัวเลือกท่ีมีคะแนนมากย่อม          
ได้คะแนนรวมมากด้วย หรือผูต้อบเลือกตอบตวัเลือกท่ีมีคะแนนน้อยย่อมได้คะแนนน้อยด้วย
ลกัษณะของคะแนน 2 อยา่งข้ึนตามกนั แสดงวา่ขั้นตอนนั้นจ าแนกได ้แต่ถา้ไม่ข้ึนลงตามกนัแสดง
วา่อ านาจจ าแนกไม่ดี หรืออาจข้ึนลงกลบักนัแปลวา่เป็นขอ้ท่ีไม่ดี ไม่ควรน ามาใชห้รือควรปรับปรุง 
และควรตรวจสอบการให้คะแนนให้ถูกตอ้ง ดชันีสหพนัธ์เพียร์สันของคะแนนค่าต่อเน่ืองระหวา่ง
คะแนนขอ้นั้นกบัคะแนนรวมของคนนั้น ในการตรวจสอบนัยส าคญัของอ านาจจ าแนกสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากตารางค่าวกิฤตของ r แบบเพียร์สัน(ลว้น สายยศ  และองัคณา สายยศ 2543ก: 302) 

สูตรท่ีใช้ในการหาอ านาจจ าแนกแบบดชันีสหพนัธ์เพียร์สันหรือการหาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมจากข้ออ่ืน ๆ ท่ีเหลือทั้ งหมด โดยใช้สูตร                             

ค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์อยา่งง่าย (Simple Correlation Coefficient) หรือ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
 
โดยใชสู้ตรดงัน้ี (สมนึก  ภทัทิยธนี. 2546 : 255) 

                    
 
   

            

                          

 

 

เม่ือ                      แทน ค่าสหพนัธ์ระหวา่งคะแนนชุด X กบั Y 
          แทน      ผลรวมทั้งหมดของคะแนน X 
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         แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน Y 
         แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
              แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
         แทน      ผลรวมทั้งหมดของคะแนน X และ Y แต่ละคู่ 
  N    แทน จ านวนของคนทั้งหมด 

  3.2.4  อ านาจจ าแนกจากการทดสอบที (t-test Index) ใช้ในกรณีท่ีคะแนนเป็น    
การแสดงความรู้สึกแต่ละข้อมีมากกว่า 1 คะแนน และควรให้คะแนนเท่ากัน หลักการ คือ           
การพยายามหาความแตกต่างของคะแนนกลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงกบักลุ่มท่ีไดค้ะแนนต ่าวา่ท าขอ้นั้น ๆ 
ได้คะแนนเป็นไปตามสภาพเป็นจริงหรือไม่ ตามทฤษฎีผู ้ท่ีได้คะแนนรวมสูงควรท าข้อนั้ น           
ไดค้ะแนนสูงด้วย ผูไ้ดค้ะแนนรวมต ่าควรท าขอ้นั้นไดค้ะแนนต ่า ความแตกต่างของกลุ่มสูงและ
กลุ่มต ่าก็จะต่างกนัถือว่าจ าแนกไดแ้ต่ในทางปฏิบติัคะแนนกลุ่มสูงกบักลุ่มต ่าอาจไม่แตกต่างกนั
หรือคะแนนกลุ่มต ่าอาจสูงกว่ากลุ่มสูง กรณีน้ีอาจจ าแนกจะใช้ไม่ได้ สูตรท่ีใช้คือ การหาอ านาจ
จ าแนกแบบที (t-test Index) 

อ านาจจ าแนกแบบที (t-test Index) ท่ีควรยอมรับ คือ 1.75 ถา้ค านวณไดต้ั้งแต่ 1.75 ข้ึนไป 
ถือวา่ค่าอ านาจจ าแนกใชไ้ด ้แต่ถา้ค่า t นอ้ยกวา่ 1.75 แสดงวา่ใชไ้ม่ได ้ตอ้งแกไ้ขปรับปรุง ในกรณี
ค่า t เป็นลบ ถือว่าใช้ไม่ไดเ้พราะเป็นผลกลบักนั ถา้ไม่ยึดเกณฑ์น้ีสามารถหาไดโ้ดยเปิดตาราง
ทดสอบค่า t และดูวา่ df ก าหนดระดบันยัส าคญั พิจารณาการทดสอบทิศทางเดียวถา้ค่า t มีระดบั
นยัส าคญัท่ีตอ้งการ แสดงว่ามีอ านาจจ าแนกและสามารถน าขอ้สอบ (ล้วน สายยศ  และองัคณา    
สายยศ. 2543ก: 302-306) 
 ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543:185)  กล่าวถึง อ านาจจ าแนก  หมายถึง 
ความสามารถของขอ้สอบในการจ าแนกหรือแยกใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งผูส้อบท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ต่างกนั  เพื่อท่ีจะใช้พยากรณ์หรือบ่งช้ีความแตกต่างท่ีเห็นชัดในด้านความสามารถ เช่น จ าแนก     
คนเก่งกบัคนอ่อนจากกนัได้ โดยถือว่าคนเก่งควรท าขอ้สอบข้อนั้นได้  ส่วนผูท่ี้อ่อนไม่ควรท า
ขอ้สอบขอ้นั้นได ้อ านาจจ าแนกของขอ้สอบ จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง + 1  ค่าอ านาจจ าแนกท่ีดี  ควรมี  
ค่าตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป กรณีค่า r ติดลบ แสดงวา่  ขอ้สอบนั้นจ าแนกกลบั  คนเก่งท าไม่ได ้ แต่คนอ่อน
ท าได ้   ถือวา่เป็นขอ้สอบท่ีไม่ดีควรตดัทิ้ง ซ่ึงสามารถแปลค่า รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี    
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ตาราง 3 การแปลค่าอ านาจจ าแนก (r) และพิจารณาระดบัอ านาจจ าแนก 
 

ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ควำมหมำย 
 

                     0.60 - 1.00 
0.40 - 0.59 
0.20 - 0.39 
0.10 - 0.19 
-1.00 - 0.09 

           
          อ านาจจ าแนกดีมาก 
          อ านาจจ าแนกดี 
          อ านาจจ าแนกพอใช ้
          อ านาจจ าแนกต ่า (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 
          อ านาจจ าแนกต ่ามาก (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 
 

 

 

ท่ีมา : ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ.  เทคนิคกำรวดัผลกำรเรียนรู้. (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ :       
                     สุวริียาสาส์น. 2543.     

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า วิธีการหาอ านาจจ าแนกมีหลายวิธีข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของแบบวดัและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของวิธีการหาอ านาจจ าแนก สามารถหาอ านาจจ าแนกไดท้ั้งรายขอ้
และทั้งฉบบั ดังนั้น ในการหาอ านาจจ าแนกนั้นจะต้องพิจารณาในข้อตกลงเบ้ืองต้นของวิธีท่ีจะ
เลือกใช ้ควรมีความเหมาะสมกบัแบบทดสอบนั้นๆ  

 

4. ควำมเช่ือมั่น 
4.1  ความหมายของความเช่ือมัน่ 

นกัการศึกษาและนกัจิตวทิยาหลายา่นไดใ้หค้วามหมายของความเช่ือมัน่ไวต่้าง ๆ ดงัน้ี 
นนันาลลี (Ninnally. 1964: 59) กล่าววา่ ความเช่ือมัน่เป็นสัดส่วนระหวา่งความแปรปรวน

ของคะแนนจริงกบัความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
 ลินดว์อลล์ และนิทโค (Lindvall & Nitko. 1967: 126) ให้ความหมายวา่ เป็นค่าสหสัมพนัธ์
ระหว่างคะแนนท่ีได้รับจากการสอบสองคร้ัง โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันสอบในเวลา           
ท่ีต่างกนั 
 อนาตาซี (Anastasi. 1982: 71) ให้ความหมายของความเช่ือมัน่ว่าเป็น ค่าคงท่ีของคะแนน  
ท่ีไดจ้ากการสอบบุคคลเดียวกนัในเวลาท่ีต่างกนั 
 ลอร์ด และโนวคิ (Lord and Novick. 1968: 93) ใหค้วามหมายความเช่ือมัน่วา่เป็นความคงท่ี
ของคะแนนจากการตอบแบบทดสอบซ ้ าและคะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบทดสอบคร้ังสองคร้ัง    
ท่ีเป็นอิสระ ไม่ข้ึนกบัความคลาดเคล่ือนของการวดัใด ๆ  
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 กรอนลนัต ์(Gronlund. 1976: 93) ให้ความหมายความเช่ือมัน่วา่เป็นความคงท่ีแน่นอนของ
คะแนนซ่ึงไดจ้ากการวดันกัเรียนกลุ่มเดียวกนัดว้ยแบบทดสอบฉบบัเดียวกนัหลาย ๆ คร้ังหรือดว้ย
แบบทดสอบสองฉบบัท่ีมีลกัษณะเสมอเหมือนกนั (Sets of equivalent items) หรือภายใตเ้ง่ือนไข
ของตวัแปรอ่ืน ๆ ในการสอบวดันั้น 
 ลว้น สายยศ  และองัคณา สายยศ (2539: 209) ให้ความหมายความเช่ือมัน่วา่เป็นความคงท่ี
ของคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบนกัเรียนคนเดียวกนัหลาย ๆ คร้ังในแบบทดสอบชุดเดิม 
 วญัญา วิศาลาภรณ์ (2540: 120) ให้ความหมายของความเช่ือมัน่วา่ หมายถึง ความมัน่คง 
ความสม ่าเสมอหรือความคงเส้นคงวาของผลจากการวดั 
 ศิริชยั กาญจนวสี (2544: 34) ให้ความหมายของความเช่ือมัน่ของแบบวดัวา่ เป็นความคงท่ี
หรือความคงเส้นคงวาของผลท่ีไดจ้ากการวดัว่า ถา้ตอ้งการวดัส่ิงเดียวกนัหลาย ๆ คร้ัง ถา้ไดค้่าท่ี
ค่อนขา้งคงเส้นคงวาสูงก็ถือวา่แบบวดัมีความเช่ือมัน่มากข้ึน 
 อนันต์ ศรีโสภา (2554: 42) ให้ความหมายแบบทดสอบหรือแบบสอบถามท่ีมีค่าความ
เช่ือมัน่สูง หมายถึง การท่ีเราน าแบบทดสอบหรือแบบสอบถามนั้นไปวดัส่ิงเดียวกนัสองคร้ัง จะให้
ระดบัความไม่เปล่ียนแปลงหรือมีคงท่ีของคะแนนท่ีไดสู้ง 
 สรุปไดว้า่ ความเช่ือมัน่เป็นความคงท่ีของคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบ แบบทดสอบท่ีมีค่า
คาวามเช่ือมัน่สูงเป็นแบบทดสอบท่ีน าไปวดักบับุคคลเดียวกนัก่ีคร้ังก็ตาม จะได้ค่าคงท่ีเสมอใน
ทางตรงขา้ม แบบทดสอบท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ต ่า เม่ือน าไปทดสอบบุคคลหรือกลุ่มเดียวกนั ค่าท่ีได้
จากการทดสอบแต่ละคร้ังของบุคคลหรือกลุ่มเดียวกนั จะมีการเปล่ียนแปลงมาก 
             4.2 การค านวณค่าความเช่ือมัน่ 
            อีเบล  และ ฟริสบาย (Ebel; & Frisbie. 1986: 73-78) ไดแ้บ่งวธีิการประมวล 
ค่าความเช่ือมัน่ออกเป็น 3 แบบดงัน้ี 
  1.  แบบสอบซ ้ า (test – Retest) วธีิน้ีโดยการเอาแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบ
กบักลุ่มทดลองกลุ่มเดียวกนัจ านวนสองคร้ังในเวลาท่ีต่างกนั แลว้น าเอาคะแนนของแต่ละคนท่ีได้
จากการทดสอบทั้งสองคร้ังไปหาค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์แบบเพียร์สัน ค่าท่ีไดเ้ป็นค่าสัมประสิทธ์ิ
ของความคงท่ี การประมาณค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีแบบสอบซ ้ าเป็นวิธีท่ีดีแต่มีข้อจ ากัดหลาย
ประการไดแ้ก่  
  ประการแรก ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้กล่าววา่ คุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดันั้นจะตอ้งมีสภาพ
คงท่ี ซ่ึงเป็นไปไดย้าก เพราะในช่วงเวลาท่ีต่างกนั ความรู้คร้ังหลงัอาจมีโอกาสเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมซ่ึงจะท าใหค้่าความเช่ือมัน่ท่ีไดไ้ม่ตรงกบัลกัษณะท่ีเป็นจริง 
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  ประการท่ีสอง ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้กล่าวว่า การสอบซ ้ าคร้ังท่ีสองนั้นไม่มีผลการฝึก
ท าขอ้สอบและการจ าค าตอบจากการสอบคร้ังแรก แต่ความเป็นจริงเป็นไปไดย้ากท่ีจะก าจดัความจ า
จากการสอบซ ้ าใหห้มดหมดไป ผลของความจ าจะท าใหค้่าความเช่ือมัน่ต ่ากวา่ลกัษณะท่ีเป็นจริง 
  ประการท่ีสาม ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้กล่าวไวว้่า ระหว่างการทดสอบคร้ังนั้นจะตอ้ง  
ไม่มีความรู้เกิดข้ึน ถา้หากเกิดการเรียนรู้ระหว่างการทดสอบคร้ังแรกกบัคร้ังหลงั ค่าความเช่ือมัน่   
ท่ีไดจ้ะมีค่าต ่า 
   2.  แบบความเท่าเทียม (Equivalent Form) วธีิน้ีเป็นการหาสัมประสิทธ์ิของ 
ความเท่าเทียมกนัด้วยการใช้แบบทดสอบท่ีคู่ขนานกนั คือ สร้างแบบทดสอบข้ึนมา 2 ชุด น าไป  
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคร้ังเดียวพร้อมกันทั้ งสองชุด น าคะแนนท่ีได้มาหาสหพันธ์กันเป็น
ค่าประมาณความเช่ือมัน่แบบทดสอบสองชุดวดัเน้ือหาเดียวกนัสามารใช้แทนกนัได ้ลกัษณะหรือ
รูปแบบการถามการตอบขอ้ค าถามคลา้ยกนั และมีค่าความยากพอ ๆ กนั วิธีน้ีมีปัญหายุง่ยากในการ
ท่ีจะสร้าง ขอ้ค าถามเป็นจ านวนมากและตอ้งใหมี้คุณสมบติัเหมือนกนัดว้ย ก็ยิง่ยากมากข้ึน 
  3.  วธีิวเิคราะห์ความสอดคลอ้งภายใน(Method of Internal Analysis) การประมาณ
ค่าความเช่ือมัน่ในลกัษณะน้ีท าใหท้  าไดห้ลายแบบ ท่ีนิยมกนัทัว่ไปคือ 
   3.1  แบบแบ่งคร่ึง (Split Halves) เร่ิมจากการน าแบบทดสอบไปทดสอบ 
กบักลุ่มตวัอย่างเพียงคร้ังเดียว แล้วน าผลไปวิเคราะห์ด้วยการแบ่งแบบทดสอบออกเป็น 2 ชุด         
ท่ีนิยมจะแบ่งเป็นขอ้คู่ ขอ้ค่ี จะไดแ้บ่งเป็นขอ้คู่ ขอ้ค่ี จะไดแ้บบทดสอบท่ีเป็นขอ้คู่ 1 ชุด กบัท่ีเป็น
ข้อค่ี 1 ชุด ตรวจให้คะแนนและรวมคะแนนเฉพาะข้อคู่และข้อค่ีของแต่ละคน แล้วน ามาหา           
ค่าสัมประสิทธ์ิแบบเพียร์สันสหพนัธ์ท่ีไดไ้ปแทนค่าในสูตรของสเปียร์แมน-บราวน์ เพื่อประมาณ
ค่าความเช่ือมัน่ขงแบบทดสอบเตม็ฉบบั 
   3.2  แบบใชสู้ตรคูเคอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) การประมาณ 
ค่าความเช่ือมัน่แบบน้ีท่ีนิยมใชท้ัว่ไปมี 2 สูตร คือ KR – 20 และ KR – 21 ใชก้บัลกัษณะขอ้มูลท่ีให้
คะแนนตอบถูกให ้1 ตอบผดิให ้0 
   3.3  แบบใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) การประมาณ 
ค่าความเช่ือมัน่ดว้ยสูตรน้ีจะใหค้่าใกลเ้คียงกบัสูตร KR-20 แต่สามารถใชไ้ดก้วา้งขวางกวา่ กล่าวคือ
สูตร KR-20 นั้นใชไ้ดเ้ฉพาะกรณีท่ีตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0 เท่านั้น แต่ถา้แต่ละค่าให้คะแนนถูก
ไม่เท่ากนัจะตอ้งใชสู้ตรสัมประสิทธิแอลฟา ดงันั้นสูตรน้ีจึงใชห้าค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
ทั้งปรนยัและอตันยัรวมทั้งแบบวดัเจตคติท่ีมีน ้าหนกัคะแนนแตกต่างกนัดว้ย 
 โคเฮน และ สเวิร์ดลิค (Cohen; & Swerdild. 2002 : 131 – 138) กล่าวถึงการประมาณ       
ค่าความเช่ือมัน่ มีดงัน้ี 
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 1.  การประมาณค่าความเช่ือมัน่แบบสอบซ ้ า (Test – Retest Reliability Estimates) หาได้
โดยการน าคะแนนการทดสอบสองคร้ังในกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียวกนัมาหาค่าสหพนัธ์กนัโดยจุดปะ
สงค์ของการวดัในส่ิงเดียวกันท่ีต้องทิ้งช่วงเวลา ค่าความเช่ือมั่นท่ีประมาณได้จะเป็นแบบ
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่แบบความคงท่ี (Coefficient of Stability) 
 2.  การประมาณค่าความเช่ือมัน่แบบคู่ขนาน (Parallel – Forms and Alternate – Forms 
Reliability Estimates) การประมาณค่าความเช่ือมัน่แบบน้ีสามารถน าแบบทดสอบสองฉบับ           
ท่ีสมมูลกนั (Alternate – Forms or Parallel – Forms) ไปทดสอบกบัผูส้อบกลุ่มหน่ึงในเวลาเดียวกนั
แล้วน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ท่ีหาได้
เรียกวา่สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่แบบความสมมูล (Coefficient of Equivalence) โดยท่ีแบบทดสอบ
ท่ีคู่ขนานกนั (Parallel-Forms) เป็นทดสอบท่ีมีค่าเฉล่ียและความแปรปรวนของคะแนนท่ีสังเกตได้
ทั้งสองฉบบัเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั และแบบทดสอบทั้งสองฉบบัน้ีสามารถน าไปแลกเปล่ียนใชว้ดั
แทนกนัได ้(Interchangeably)  
 การประมาณค่าความเช่ือมั่นแบบสอบซ ้ าและแบบคู่ขนานมีความคล้ายคลึงกันอยู่ 2 
ประเด็นคือ 
 1.  การทดสอบทั้งสองเป็นการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียวกนั 
 2.  มีองคป์ระกอบอาทิ แรงจูงใจ ความเหน็ดเหน่ือย การฝึกฝน การเรียนรู้ท่ีมีผลกบัคะแนน
การทดสอบได ้
 3.  การประมาณค่าความถ่ีเช่ือมัน่แบบความสอดคลอ้งภายใน (Internal Congruency 
Estimates of Reliability) เป็นการประมาณค่าความเช่ือมัน่โดยการทดสอบเพียงคร้ังเดียว ดว้ย
แบบทดสอบฉบบัเดียว ผูส้อบกลุ่มเดียว เป็นการวดัความสอดคลอ้งภายในของขอ้สอบ มีวิธีการ
ประมาณค่าความเช่ือมัน่ดงัน้ี 
  3.1 การประมาณค่าความเช่ือมัน่แบบแบ่งคร่ึง (Split – Half  Reliability Estimates) 
เป็นการหาสหพนัธ์ของคะแนนสองคู่ ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัโดยการทดสอบเพียงคร้ังเดียวเง่ือนไข
ในการหาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่แบบแบ่งคร่ึงคือ 
      1. แบ่งแบบทดสอบออกเป็นสองส่วนคลา้ยๆกนั 
      2. หาสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์แบบเพียร์สันของแบบทดสอบทั้งสองฉบบั 
      3. ปรับขยายค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบคร่ึงฉบบัให้เต็มฉบบั โดยใชสู้ตร
ของสเปียร์แมน-บราวน์(Spearman-Brown Formula) 
                      3.2  แบบใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (The Kuder-Richardson Fomulas) ท่ีเรียก     
กนัวา่ KR-20 เป็นวธีิการประมาณค่าความเช่ือมัน่โดยการทดสอบเพียงคร้ังเดียว โดยการตรวจสอบ
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ความเป็นเอกพนัธ์ของขอ้สอบ ลกัษณะของแบบสอบท่ีน ามาตรวจนั้น จะเป็นแบบเลือกตอบท่ีให้
คะแนนเป็นแบบ 0,1 และแบบถูก-ผิด และนอกจากน้ี คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson)      
ยงัพฒันาสูตร KR-21 ประมาณค่าแทนสูตร KR-20 เพื่อให้ค  านวณง่ายข้ึน โดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัค่าความยากตอ้งเท่ากนั 
       3.3  แบบใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Confficient alpha) พฒันาโดยครอนบาค 
(Cronbach. 1951) เป็นการประมาณค่าความเช่ือมัน่กบัแบบทดสอบท่ีไม่ใช่คะแนน 0,1 สามารถ
น าไปใชก้บัแบบทดสอบท่ีมีคะแนนแบบหลายค่า เช่น แบบทดสอบอตันยั แบบทดสอบตอบสั้น 
     บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 118-122) กล่าวถึงการหาความเช่ือมัน่ของแบบวดั    
ไวด้งัน้ี 
    1. วธีิหาความเช่ือมัน่ของแบบวดัซ ้ า เป็นการหาค่าสัมประสิทธ์ิของความคงท่ีของคะแนน
การสอบสงคร้ัง โดยเวน้ช่วงเวลาให้เหมาะสม (ไม่ควรนานเกิน 6 เดือน) ระยะเวลาท่ีเหมาะสมควร
เวน้ระยะเวลาประมาณหน่ึงสัปดาห์ถึงหน่ึงเดือน 
   2. วิธีหาความเช่ือมัน่แบบคู่ขนาน เป็นการหาค่าสัมประสิทธ์ิของความสมมูลกนัระหวา่ง
แบบทดสอบสองฟอร์มท่ีสร้างข้ึนมาให้มี คู่ขนานกัน แต่ในทางปฏิบัติจะไม่สามารถสร้าง
แบบทดสอบสองฟอร์มให้คู่ขนานกนัอยา่งแทจ้ริง การหาค่าความเช่ือมัน่แบบคู่ขนานหรือคะแนน
จริงสมมูลตอ้งน าแบบทดสอบทั้งสองฉบบัไปทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มเดียวกนั แลว้น าคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบมาค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
  3. วธีิแบ่งส่วนภายในฉบบั เป็นวิธีท่ีใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีสร้างข้ึนเพียงฉบบัเดียว น าไปสอลบ
กับนักเรียนกลุ่มเดียวกันเพียงคร้ังเดียวจากนั้น จึงน าคะแนนของเคร่ืองมือมาแบ่งเป็นส่วน ๆ 
โดยทัว่ไปแบ่งเป็นสองส่วน กบัแบ่งเป็นหลายส่วน และส่วนท่ีแบ่งภายในแต่ละส่วน อาจมีระดบั
ความคู่ขนานต่างกนัสามแบบคือ แบบมาตรฐานเดิม แบบคะแนนจริงสมมูล และแบบคะแนนจริง
สัมพนัธ์ 
 ศิริชยั กาญจนวาสี (2544: 35-36) ไดจ้  าแนกความเช่ือมัน่ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1. ความเช่ือมัน่แบบความคงท่ี (Measure of Stability) เป็นการหาความคงเส้นคงวาของ
คะแนนจากการวดัในช่วงเวลาท่ีต่างกนัโดยวิธีสอบซ ้ าดว้ยแบบสอบเดิม (Test-Retest Method) โดย
การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีวดัไดจ้ากคนกลุ่มเดียวกนัดว้ยเคร่ืองมือ
เดียวกนัโดยการวดัซ ้ าสองคร้ังในเวลาท่ีต่างกนั 
 2. ความเช่ือมัน่แบบความสมมูล (Measure of equivalence) เป็นการหาความสอดคลอ้งของ
คะแนนของการวดัในช่วงเวลาเดียวกันโดยใช้แบบทดสอบท่ีสมมูลกัน (Equivalence forms 
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Method) โดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีวดัได้ช่วงเวลาท่ีต่างกัน     
จากกลุ่มเดียวกนัโดยใชเ้คร่ืองมือ 2 ฉบบัท่ีทดัเทียมกนั 
  3. ความเช่ือมัน่แบบคงท่ีและสมมูล (Measure of stability and equivalence) เป็นการหา
ความสอดคลอ้งของคะแนนจากการวดัในช่วงเวลาท่ีต่างกนั โดยวิธีสอบซ ้ าดว้ยแบบสอบท่ีสมมูล
กนั (Test – retest with equivalent) โดยค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีวดัได้
ในช่วงเวลาท่ีต่างกนัจากกลุ่มคนเดียวโดยใชเ้คร่ืองมือ 2 ฉบบัท่ีทดัเทียมกนั 
  4. ความเช่ือมัน่แบบความสอดคลอ้งภายใน (Measure of Internal Congruency) เป็นวิธหา
ความสอดคลอ้งระหว่างคะแนนรายขอ้หรือความเป็นเอกพนัธ์ของเน้ือหารายขอ้ อนัเป็นตวัแทน
ของคุณลกัษณะเด่นเดียวกบัท่ีตอ้งการวดัโดยใชว้ธีิต่างกนั ดงัน้ี 
       4.1 วิธีแบ่งคร่ึงขอ้สอบ (Split – half method) โดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีวดัไดจ้ากการแบ่งคร่ึงขอ้สอบท่ีสมมูลกนั เช่น แบ่งเป็นขอ้คู่ - ขอ้ค่ี  
เป็นตน้ จากนั้นจึงใชสู้ตรของสเปียร์แมนบราวน์ 
       4.2 วธีิของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson method) โดยการค านวณค่าสถิติของ
คะแนนรายขอ้ (ซ่ึงใหค้ะแนนแบบ 0 , 1) คะแนนรวม จากนั้นจึงใชสู้ตรของคูเดอร์ –ริชาร์ดสัน 
       4.3 วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha method)โดยการค านวณ
ค่าสถิติของคะแนนรายข้อและคะแนนรวมจากนั้ นจึงใช้สูตรค านวณสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั 
        4.4 วธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท ์(Hoyt’s analysis of variance method) โดย
การวเิคราะห์แปรปรวนแบบสองทาง จากนั้นจึงใชสู้ตรของฮอยท ์

เฟอร์กูสัน (Ferguson. 1966: 365 – 366) และสแตนเลย ์และฮอปกินส์ (Standley and 
Hopkins. 1972 : 122 – 127) ไดก้ล่าวในท านองเดียวกนัวา่ วิธีการหาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่มี 4 
วธีิ ดงัน้ี 
 1.วิธีสอบซ ้ า (Test retest method) หรือบางคร้ังเรียกว่า สัมประสิทธ์ิของความคงตวั 
(Coefficient of Stability) เป็นการน าแบบทดสอบฉบบัเดียวไปท าการทดสอบกบับุคคลเดียวกนัซ ้ า
สองคร้ัง ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัพอสมควร คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบทั้งสองคร้ัง        
มีสหสัมพนัธ์กนัค่าสหสัมพนัธ์ท่ีไดค่้าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
 2. วิธีใชแ้บบทดสอบคู่ขนาน (Parallel – forms method) เป็นการน าแบบทดสอบลกัษณะ
คู่ขนานกันหรือเท่าเทียมกัน โดยมีเน้ือหา ค่าเฉล่ียและความแปรปรวนเท่ากัน ไปทดสอบ              
ในสหสัมพนัธ์ท่ีไดค่้าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมในของแบบทดสอบ 
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 3. วิธีแบ่งคร่ึงแบบทดสอบ (Split – half method) เป็นการน าแบบทดสอบฉบบัเดียวไป
ทดสอบบุคคลกลุ่มเดียว แลว้แบ่งคร่ึงแบบทดสอบเป็นชุดคะแนนของขอ้คู่และชุดคะแนนของขอ้ค่ี
น าคะแนนท่ีไดจ้ากากรแบ่งคร่ึงแบบทดสอบไปหาสหสัมพนัธ์กนั จากนั้นปรับขยายดว้ยสูตรของ 
สเปียร์แมน – บราวน์ เป็นสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
 4. วิธีวดัความคงท่ีภายในของแบบทดสอบ (Internal – Congruency method) เป็นการน า
แบบทดสอบฉบบัเดียวไปทดสอบกบักลุ่มบุคคลเดียวกนั และน าไปหาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบโดยวิธี คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) ซ่ึงเป็นการหาความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบโดยวิธีของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน น้ี เคร่ืองมือจะตอ้งมีลษัณะท่ีวดัองคป์ระกอบร่วมกนั 
และคะแนนแต่ละขอ้ตอ้งอยู่ในลกัษณะถา้ท าถูกได ้1 คะแนน ท าผิดได ้0 คะแนน เท่านั้น วิธีน้ีจะ     
มีสูตรท่ีใชใ้นการหาค่าความเช่ือมัน่อยู ่2 สูตร คือ KR-20 กบั KR-21 
 อนาสตาซ่ี (Anastasi. 1982: 105 – 133) กล่าววา่ การประมาณค่าความเช่ือมัน่มี 4 แบบ คือ 
 1. สัมประสิทธ์ิของความถ่ี เป็นค่าท่ีไดจากการน าแบบทดสอบฉบบัเดียวไปทดสอบซ ้ า   
ในเวลาท่ีต่างกนั ไดค้ะแนนสองชุดน าคะแนนสองชุดไปหาค่าสหสัมพนัธ์โดยวิธีอยา่งง่าย (Product 
Moment Correlation) ซ่ึงค่าสหสัมพนัธ์ท่ีได ้เป็นค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
 2. สัมประสิทธ์ิของความเท่าเทียมกัน เป็นค่าท่ีได้จากการน าแบบทดสอบสองฉบบัท่ี         
มีลักษณะเป็นคู่ขนานกัน คือเน้ือหาค่าเฉล่ียและความแปรปรวนของคะแนนจากคะแนน
แบบทดสอบทั้ งสองฉบับมาหาค่าสหสัมพันธ์  ค่า ท่ีได้เป็นสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ 
 3. สัมประสิทธ์ิของความคงท่ีและความเท่าเทียมกนัเป็นค่าท่ีได้จากการน าแบบทดสอบ
สองฉบบัท่ีมีลกัษณะคู่ขนานกนั คือมีเน้ือหา ค่าเฉล่ียและความแปรปรวนคะแนนจากแบบทดสอบ
เท่ากนั ไปทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มเดียวกนัในเวลาท่ีแตกต่างกนั โดยเวน้ช่วงเวลาระหว่างการท า
แบบทดสอบฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 พอสมควร จากนั้นน าคะแนนจากแบบทดสอบทั้งสองมาหาค่า
สหสัมพนัธ์ ค่าท่ีไดเ้ป็นค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ      

4. สัมประสิทธ์ิของความคงท่ีภายใน เป็นค่าท่ีไดจ้ากการน าแบบทดสอบฉบบัเดียวไปสอบ
กบันกัเรียนกลุ่มหน่ึงเพียงคร้ังเดียว และแบ่งคร่ึงซ่ึงนิยมแบ่งขอ้ค่ีและขอ้คู่ น าคะแนนจากการแบ่ง
คร่ึงแบบทดสอบทั้งสองชุดมาหาค่าสหสัมพนัธ์ และปรับขยายเป็นความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรปรับขยายของสเปียร์แมน – บราวน์ 
 เมห์เรนส์ และเลห์แมน (Mehrens and Lehman. 1984: 271 – 272) ไดก้ล่าวถึงการประมาณ
ค่าความเช่ือมัน่วา่มีวธีิการดงัน้ี 

1.  วธีิวดัความคงตวั (Measures of Stability) 
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2.  วธีิวดัความสมมูล (Measures of Equivalence) 
3.  วธีิใชว้ดัความสมมูล และความคงตวั (Measures of Equivalence and Stability) 
4.  วธีิวดัความสอดคลอ้งภายใน (Measures of Internal-Congruency) 
     4.1  วธีิแบ่งคร่ึงแบบทดสอบ (Split-half) 
     4.2  วธีิของ คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson estimates) 
     4.3  วธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient alpha) 
     4.4  วธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท ์(Hoyt’s analysis of variance produce) 
5.  ความเช่ือมัน่ของผูใ้หค้ะแนน (Score  Judge  reliability) 
ในการค านวณค่าความเช่ือมั่นมีวิธี ต่าง ๆ หลายวิธี  ซ่ึงในแต่ละวิธีท าให้เกิดความ

คลาดเคล่ือนไม่เหมือนกนั การท่ีจะเลือกใช้วิธีใดนั้นข้ึนอยู่กับความมุ่งหมาย และลักษณะของ
คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบนั้น ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัค  านวณหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
โดยใชสู้ตร KR- 20 ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีใชก้บัลกัษณะขอ้มูลท่ีใหค้ะแนนตอบถูกให ้1 ตอบผดิให ้0 

จากการหาค่าความเช่ือมัน่ สรุปไดว้า่  ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามหรือความสามารถ
ของขอ้สอบท่ีจะสามารถวดัคร้ังแรกแลว้น าไปวดัคร้ังท่ีสอง  ค่าท่ีไดจ้ะเหมือนเดิม หรือใกลเ้คียง 
กบัคร้ังแรก ไดแ้ก่การท่ีคนเก่งสอบไดค้ะแนนสูง คนอ่อนสอบไดค้ะแนนนอ้ย  การวดัในคร้ังท่ีสอง
ก็ยงัคงมีลกัษณะเช่นเดิมอีกหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่ามีความคงเส้นคงวา ถ้าแบบสอบไม่มีความ
เช่ือมัน่คะแนนท่ีวดัไดจ้ะไม่มีความน่าเช่ือถือเลย 

5.  เกณฑ์ปกติ (Norm) 
   นกัการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงเกณฑป์กติไว ้ ดงัต่อไปน้ี  

    5.1 ความหมาย 
    อนาตาซี (Anastasi. 1982: 65) ให้ความหมายไวว้า่ เกณฑ์ปกติ หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้าก
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นมาตรฐาน ใช้ส าหรับอา้งอิงในการตีความหมายคะแนนของแบบทดสอบ เพื่อ
ระบุวา่ผูถู้กทดสอบอยูใ่นต าแหน่งใดในการกระจายของคะแนน 
  โสภิษฐา  มวลจุมพล (2541: 3) ได้ให้ความหมายไวว้่า เกณฑ์ปกติ คือ คะแนนท่ีเป็น
มาตรฐานใชส้ าหรับตีความหมายคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบเพื่อระบุว่าผูถู้กทดสอบอยู่ในระดบั
ใด เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีใหค้วามหมายวา่เป็นมาตรฐานแลว้ 
   ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543ข: 313 – 317) ให้ความหมายของเกณฑ์ปกติว่า 
เป็นขอ้เท็จจริงทางสถิติท่ีบรรยายการแจกแจงของคะแนนจากประชากรท่ีนิยามไวอ้ย่างดีแลว้และ
เป็นคะแนนท่ีจะบอกความสามารถของผูส้อบว่าอยู่ในระดับใดของกลุ่ม กลุ่มตวัอย่างท่ีดีและ
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สามารถเป็นตวัแทนประชากรตอ้งมีจ านวนมากพอท่ีจะเป็นตวัแทนประชากร จึงจะท าให้ไดเ้กณฑ์
ปกติท่ีมีความเช่ือมัน่ได ้
    
 จากความหมายท่ีไดก้ล่าวมาน้ีสรุปไดว้า่ เกณฑป์กติ หมายถึง คะแนนท่ีเป็นมาตรฐานไดม้า
จากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นมาตรฐานด้วยแบบทดสอบฉบับนั้ นเพื่อใช้ส าหรับการ
ตีความหมายคะแนนของผูรั้บการทดสอบ ท าใหท้ราบวา่ผูรั้บการทดสอบอยูใ่นต าแหน่งใด 
    5.2 หลกัเกณฑใ์นการสร้างเกณฑป์กติ มี 3 ประการ ดงัน้ี 
  1) ความเป็นตวัแทนท่ีดี ในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีนิยมท าได้หลายวิธี
เลือกสุ่มตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประชากรเป็นส าคญั วิธีการสุ่มแบบธรรมดา วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น และวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เป็นวิธีท่ีใช้ในการสุ่มเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติมากท่ีสุด 
ดงันั้นก่อนการสร้างเกณฑป์กติตอ้งวางแผนการสุ่มใหดี้ เพื่อใหไ้ดเ้กณฑป์กติท่ีเช่ือมัน่ได ้
  2) มีความเท่ียงตรง เม่ือน าคะแนนดิบไปเทียบกับเกณฑ์ปกติท่ีสร้างไวแ้ล้ว
สามารถแปลความหมายได้ตรงกบัความเป็นจริง ความสอดคล้องของคะแนนการสอบกบัเกณฑ์
ปกติตามความเป็นจริงจึงเป็นส่ิงส าคญัมากในการแปลความหมายของคะแนนการสอบแต่ละคร้ัง 
  3) มีความทันสมัย เกณฑ์ปกติข้ึนอยู่กับความสามารถของประชากรกลุ่มนั้น      
การพฒันามีอยูต่ลอดเวลาดงันั้นเกณฑ์ปกติท่ีเคยศึกษาไวน้านแลว้หลายปี อาจมีความผิดพลาดจาก
ความเป็นจริง จ าเป็นต้องศึกษาใหม่หรือเปล่ียนแปลงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ควรเปล่ียนทุก ๆ 5 ปี        
จึงจะทนัสมยั ถา้เน้ือหาในหลกัสูตรเปล่ียนแปลงขอ้สอบตอ้งเปล่ียนดว้ย ดงันั้น เกณฑ์ปกติ ตอ้งมี
การเปล่ียนแปลงอยูแ่ลว้ ถา้เน้ือหาในหลกัสูตรไม่เปล่ียนแปลง เกณฑ์ปกติของขอ้สอบมาตรฐานชุด
นั้นควรเปล่ียนแปลงเร่ือย ๆ ตามความจ าเป็น เกณฑ์ปกติเดิมสามารถน ามาใช้เปรียบเทียบเพื่อดู
พฒันาการของนกัเรียนกลุ่มนั้นได ้ถึงแมว้า่จะสร้างเกณฑใ์หม่ไวเ้ปรียบเทียบแลว้ก็ตาม 
 5.3 ชนิดของเกณฑป์กติ 
 เกณฑป์กติมีหลายชนิดดว้ยกนั ท่ีใชม้ากและเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป มีดงัน้ี 
  1)  ต าแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentile ranks) เมอร์ฟ่ีและเดวดิชอฟเฟอร์ 
(โสภิษฐา มวลจุมพล. 2541: 31-32; อา้งอิงจาก Murphy & Davidshofer. 1991: 60-61) กล่าวไวว้า่ 
เป็นต าแหน่งท่ีแสดงให้ทราบถึงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งมาตรฐานท่ีไดค้ะแนนจากการท า
แบบทดสอบน้อยกว่าคะแนนของผู ้รับการทดสอบ ใช้ส าหรับเทียบคะแนนดิบกับต าแหน่ง
เปอร์เซ็นตไ์ทล์ การหาต าแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทล์ไดม้าจากการค านวณ โดยเอา 100 หารดว้ยจ านวน
คน ทั้งหมดแล้วไปคูณกบัผลบวกของความถ่ีสะสม (Cumulative frequency) กบัคร่ึงหน่ึงของ
ความถ่ี (Frequency) ของคะแนนแต่ละตวั (ชวาล แพรัตกุล. 2516: 387)    
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2)  เกณฑป์กติอาย ุ(Age Norms) เป็นเกณฑป์กติท่ีใชเ้ทียบคะแนนกบัอายวุา่ 
คะแนนท่ีผูรั้บการทดสอบท าไดน้ั้นเทียบไดก้บักลุ่มตวัอยา่งมาตรฐานอายุใด เมอร์ฟ่ีและเดวิดชอฟ
เฟอร์ (โสภิษฐา  มวลจุมพล. 2541: 31-32; อา้งอิงจาก Murphy & David shofer. 1991: 61-63) ให้
ความเห็นวา่ เกณฑ์ปกติอายุสร้างข้ึนโดยยึดหลกัส าคญั 2 ประการ คือ คุณลกัษณะท่ีวดันั้นจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามอายุ เพื่อวดัคุณลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัระดบัอายุนั้น ๆ ซ่ึง อนาตาซี (Anastasi. 
1982: 71 - 72) กล่าววา่ การสร้างเกณฑ์ปกติอายุไดม้าจากการน าคะแนนแบบทดสอบของกลุ่ม
ตวัอย่างมาตรฐานแต่ละระดบัอายุมาหาค่าเฉล่ีย (Mean) ของแต่ละระดบัอายุนั้นๆ ด้วยการรวม
คะแนนทั้งหมดแลว้หารดว้ยจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

3)  เกณฑป์กติชั้นเรียน (Grade norms) เป็นเกณฑป์กติใชเ้ทียบคะแนนกบัชั้นเรียน 
วา่คะแนนท่ีผูรั้บการทดสอบท าไดน้ั้น เทียบไดก้บัความสามารถของผูเ้รียนชั้นเรียนใด เกณฑ์ปกติ
ชนิดน้ีโดยมากใช้กบัแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนอกจากน้ีเมอร์ฟ่ีและเดวิด ชอฟเฟอร์
(โสภิษฐา มวลจุมพล. 2541: 31-32 ; อา้งอิงจาก Murphy & David shofer. 1991: 72-73) กล่าววา่ 
การสร้างเกณฑ์ปกติชั้นเรียนไดม้าจากการน าคะแนนแบบทดสอบของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละระดบัชั้น
เรียน มาหาค่าเฉล่ียของแต่ละชั้นเรียนนั้น ๆ ดว้ยการรวมคะแนนทั้งหมดแลว้หารดว้ยจ านวนขอ้มูล
ทั้งหมด 
  4)  เกณฑป์กติคะแนนมาตรฐาน (Standard score norms) เป็นเกณฑ์ปกติท่ีใชเ้ทียบ
คะแนนท่ีผูรั้บการทดสอบท าไดก้บัคะแนนมาตรฐาน  ซ่ึงคะแนนมาตรฐานอาจจะเป็น คะแนนซี   
(Z scores) คะแนนที (T scores) คะแนนเอจีซีที(AGCT scores)คะแนนทีปกติ(Normalized T scores) 
เป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งแปลงคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน 
 อนาตาซี (Anastasi. 1982: 78 - 81) กล่าววา่ เกณฑ์ปกติมาตรฐานเป็นเกณฑ์ปกติท่ีนิยม     
ใช้กนัมาก สามารถอธิบายความหมายของคะแนนการสอบไดอ้ยา่งชดัเจนและมีหลกัเกณฑ์ยิ่งข้ึน 
คะแนนมาตรฐาน หมายถึง ระยะห่างจากค่าเฉล่ียของแต่ละบุคคล ในรูปของส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของการแจกแจง (Standard deviation) คะแนนมาตรฐานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ชนิดแรกคือ 
คะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง (Liner transformation) หรือคะแนนซี ค านวณไดจ้าก ความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนดิบ (Raw scores) กบัค่าเฉล่ียของคะแนนแล้วหารด้วยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
คะแนนซีจะมีค่าเฉล่ียของคะแนนเป็น 0 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเป็น 1 เน่ืองจาก
คะแนนซีมีค่าเป็นไปไดท้ั้งจ  านวนเต็มและทศนิยม จ านวนบวกและลบ ท าให้ไม่สะดวกต่อการใช ้
จึงเปล่ียนเป็นคะแนนมาตรฐานรูปอ่ืนๆ ดว้ยการน าคะแนนซีมาคูณดว้ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนแลว้บวกดว้ยค่าเฉล่ียของคะแนน เช่น  ถา้เปล่ียนเป็นคะแนนที ก็น าคะแนนที ก็น าคะแนนซี
มาคูณด้วย 10 แล้วบวกด้วย 50 คะแนนทีจะมีค่าเฉล่ียของคะแนนเป็น 50 และส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานของคะแนนเป็น 10 ชนิดท่ีสองคือ คะแนนมาตรฐานปกติ (Normalized standard scores) 
เป็นคะแนนมาตรฐานท่ีมีการแจกแจงใหเ้หมาะสมกบัโคง้ปกติ ค านวณไดโ้ดยใชต้ารางท่ีก าหนดค่า
ร้อยละจ านวนคนท่ีตรงความแตกต่างของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกบัค่าเฉล่ียของโคง้
ปกติ ขั้นแรกให้หาค่าร้อยละตัวอย่างมาตรฐานท่ีมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าคะแนนดิบแต่ละค่า
เสียก่อน ค่าร้อยละน้ีจะปรากฏอยูใ่นตารางความถ่ีโคง้ปกติ ขั้นต่อไปจึงเทียบค่าคะแนนมาตรฐาน
ปกติท่ีตรงกนัได ้คะแนนมาตรฐานปกติมีอยูห่ลายชนิด เช่น คะแนนทีปกติ (Normalized T scores) 
คะแนนสเตไนน์ (Stanine scores) เป็นตน้ ซ่ึง ชวาล แพรัตกุล  เตือนใจ เศรษฐสักโก และสมบูรณ์ 
ชิตพงษ(์2513: 49-50) ไดก้ล่าวไวว้า่ คะแนนทีปกติมีหน่วยท่ีเท่ากนัและมีหลกัการสมบูรณ์มากกวา่
คะแนนแปลงรูปชนิดอ่ืน ๆ คะแนนทีปกติมีค่าเฉล่ียเป็น 50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 10 
ส าหรับวิธีแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนทีปกตินั้น ชวาล แพรัตกุล (2516: 384-387) ไดอ้ธิบาย  
ไวว้า่ ขั้นแรกใหเ้รียงล าดบัคะแนนจากมากไปนอ้ย ขั้นท่ีสองให้หาความถ่ี หรือ f ของคะแนนแต่ละ
คะแนน ขั้นท่ีสามหาความถ่ีสะสม หรือ cf โดยสะสมความถ่ีจากคะแนนน้อยไปหาคะแนนมาก   
ขั้นท่ีส่ี หาค่า cf+1/2f ขั้นท่ีห้าหาต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของคะแนนดว้ยการเอา 100 หารด้วย
จ านวนคนทั้ งหมด แล้วไปคูณกับ cf+1/2f และขั้นท่ีหกเปิดหาคะแนนทีปกติของต าแหน่ง
เปอร์เซ็นตไ์ทลจ์ากตารางเทียบ ซ่ึงคะแนนทีปกติจะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี คะแนนทีปกติตั้งแต่ 
65 และสูงกว่า แปลว่า ดีมาก คะแนนทีปกติตั้งแต่ 55-65 แปลว่า ดี คะแนนทีปกติตั้งแต่ 45-55 
แปลวา่ พอใช้ คะแนนทีปกติเฉพาะตรง 50 แปลว่า มีสามารถปานกลางพอดี คะแนนทีปกติตั้งแต่ 
35-45 แปลวา่  ยงัไม่พอใชแ้ละคะแนนทีปกติตั้งแต่ 35 และต ่ากวา่ แปลวา่ อ่อน 
 จากท่ีกล่าวมาเก่ียวกบัเกณฑ์ปกติจะเห็นไดว้า่ เกณฑ์ปกติเป็นส่วนส าคญัของแบบทดสอบ
มาตรฐาน ให้เป็นประโยชน์ในการแปลความหมายคะแนนของผูรั้บการทดลอง การสร้างเกณฑ์
ปกติมีหลายวธีิ แต่ละวธีิจะมีรายละเอียดแตกต่างกนัออกไป ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสร้างเกณฑ์ปกติ
(Norms) ในรูปแบบเกณฑ์ปกติคะแนนมาตรฐาน ด้วยการแสดงเป็นคะแนนทีปกติ (Normalized     
T scores) และหาเกณฑป์กติตามระดบัชั้น (Grade norms) 

 
4. กำรวดัและประเมินผลสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 

กำรวดัและประเมินผลกบักระบวนกำรสอนภำษำไทย 
 สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์ (2544 : 6) กล่าวไวว้า่  การวดัและประเมินผลจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมี
กระบวนการสอน ดงันั้นเพื่อใหมี้ความชดัเจนและเป็นท่ีเขา้ใจส าหรับผูส้อนภาษาไทยจึงจ าเป็นตอ้ง
มีการสร้างแผนการสอน (Lesson plan) ซ่ึงจะใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยช้ีน าในการสอนแต่ละคร้ัง  
แผนการสอนภาษาไทยเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการสอนท่ีน าพฤติกรรมทางภาษาไทยมา



 

76 
 

ก าหนดเป็นวตัถุประสงค ์ แผนการสอนมีส่วนประกอบคือ วตัถุประสงค์ เน้ือหากิจกรรม  ส่ือและ
การประเมินผล  วตัถุประสงคเ์ป็นทิศทางท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางภาษาสู่เป้าหมาย
ท่ีมีเกณฑ์เป็นเคร่ืองก าหนด  เน้ือหาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใชเ้ป็นส่ือเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมทางภาษาไทย กิจกรรมและส่ือการเรียนจดัข้ึนเพื่อช่วยเร้าให้ผูเ้รียนมีความสนใจโดยไม่
รู้สึกเบ่ือหน่ายและเกิดการเรียนรู้ ส่วนการวดัผลจะใชเ้คร่ืองมือชนิดต่าง ๆ เพื่อน าผลจากการวดัดว้ย
เคร่ืองมือมาท าการประเมิน จึงแสดงให้เห็นว่า การวดัและการประเมินผลมีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการเรียนการสอนดงันั้นการจดัเตรียมแผนการสอนผูส้อนควรค านึงถึงความส าคญัในเร่ือง
ต่อไปน้ี  

1. ก าหนดวตัถุประสงค์ของการสอนภาษาไทยให้ชัดเจนโดยระบุว่าต้องการให้
ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นใด โดยทัว่ไปการสอนภาษาไทยมกัจะเนน้วตัถุประสงคท์างดา้น
ความรู้ (Cognitive domain ) ทางดา้นจิตพิสัย(Affective domain ) และทางดา้นทกัษะ(Psychomotor 
domain)ควบคู่กนัไป 

2. ก าหนดเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ หมายถึงเน้ือหาท่ีจะใช้ในการสอน
แต่ละคร้ังจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารสอนและเน้ือหา ควรพอเหมาะกบัเวลาท่ีจะใชส้อน 
และเน้ือหาควรเป็นพื้นฐานท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมได ้

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาการจดักิจกรรม
ควรใหส้นองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น เพศ อาย ุและความสามารถ
ในการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 

4. ก าหนดส่ือการเรียนท่ีจะน ามาใชป้ระกอบกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตามวตัถุประสงค์ เน้ือหา และกิจกรรมการเรียนตามจุดมุ่งหมายการสอนภาษาไทย       
ในหลกัสูตร และปรัชญาการสอนภาษาไทย การวดัผลท่ีดีควรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมวดัผลการเรียน
ของตนเพื่อจะได้รู้ขอ้บกพร่องและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนของตนเอง    
ใหดี้ข้ึน 
 อน่ึงแผนการสอนท่ีดีควรมีการจดัเตรียมล่วงหนา้และปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นจริงท่ีผูส้อนและผูเ้รียนก าลงัเผชิญอยู ่ความรู้ เจตคติ และทกัษะจากการเรียนตามแผนการสอน
สามารถจะน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม 
นอกจากนั้นแผนการสอนท่ีดีควรประหยดั ใหป้ระโยชน์ต่อผูเ้รียนและต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
 

เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนภำษำไทย 
 สุนันทา  มัน่เศรษฐวิทย ์( 2544 :17)  ได้กล่าวถึงเคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยว่า การประเมินผลวิชาภาษาไทยจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการใช้เคร่ืองมือวดัผลทางภาษาไทย
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ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่  แบบทดสอบ  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  หรือเคร่ืองมือวดัอ่ืนๆ  ไปทดสอบ
หรือวดัผูเ้รียน แล้วน าผลท่ีได้จากการทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ ตลอดจนวิธีการอ่ืนๆ         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการวดัผลทางภาษาไทยมาท าการประเมินเพื่อวินิจฉยัการเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่มีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวตัถุประสงคม์ากหรือนอ้ย เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลมีหลายประเภท  ในกลุ่ม
ผูเ้รียนแต่ละระดบัอาจใชเ้คร่ืองมือท่ีแตกต่างกนั  เคร่ืองมือท่ีวดัผลแต่ละอยา่งมีวตัถุประสงคท่ี์ใชไ้ม่
เหมือนกนั  เช่น  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาไทยสูงสุดอาจวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทย  วดัเจตคติ  วดัความสนใจในการอ่าน  วดัอตัราเร็วการอ่านจบัใจความ  และวดัผลสัมฤทธ์ิ
การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ส่วนกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามรถทางภาษาไทยต ่าอาจวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  วดัเพื่อวิเคราะห์หาขอ้บกพร่องทางภาษาไทย  วดัเจตคติ  วดั
ความสนใจการอ่านเหล่าน้ีเหล่าน้ีเป็นตน้  ผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนับางคร้ังจ าเป็นตอ้งใช้
เร่ืองมือการวดัท่ีแตกต่างกนัดว้ย  เคร่ืองมือวดัผลทางภาษาไทยจึงมีหลายชนิด  แต่ถา้แยกประเภท
โดยทัว่ไปจะแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทคือ  เคร่ืองมือวดัผลท่ีใชอ้ยา่งเป็นทางการและเคร่ืองมือวดัผล
ท่ีใชอ้ยา่งไม่เป็นทางการ  เคร่ืองมือทั้งสองประเภทมีลกัษณะและวิธีวดัตลอดจนวตัถุประสงคข์อง
การใชว้ดัผลต่างกนั  
 

ลกัษณะกำรประเมินผลกำรเรียนภำษำไทย 
 สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์ (2544 : 17) กล่าวไว้ว่า การประเมินผลการเรียนภาษาไทย         
แบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. ประเมินพื้นฐานการเรียนของผูเ้รียนเพื่อผูส้อนจะไดเ้ตรียมแผนการสอนวิชาภาษาไทย
ให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนต่อไป เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั ไดแ้ก่ แบบทดสอบ  
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบส ารวจ  แบบสังเกต  ผูส้อนจะใช้ทั้งหมดให้เหมาะสมการ
ประเมินลกัษณะน้ีจะช่วยใหผู้ท่ี้เร่ิมตน้สอน  ผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะน ามาใชเ้ตรียมวตัถุประสงค ์ 
เน้ือหากิจกรรม  ส่ือและวิธีการประเมิน  โดยเลือกวิธีการวดัผลเพื่อความเหมาะสมของแต่ละ
บทเรียน  
              2. ประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อน ามาปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน เคร่ืองมือ    
ท่ีใชว้ดัมีแบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถามและแบบวดัเจตคติ ผูส้อนอาจใชท้ั้งหมดหรือเลือก 
ใชบ้างชนิดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 3. ประเมินผลเพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่องในการเรียนซ่ึงเป็นการประเมินตามวตัถุประสงค ์
ทั้งในดา้นความรู้และเจตพิสัย ผูส้อนจะเลือกใชเ้คร่ืองมือวตัถุประสงคบ์างขอ้เพื่อคน้หาจุดบกพร่อง
ในการเรียน แลว้น าผลไปใชจ้ดักิจกรรมการสอนซ่อมเสริมต่อไป 
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 4. ประเมินผลปลายภาค เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัจากผ่าน
กระบวนการของการฝึกฝนมาครบระยะตามท่ีตอ้งการ  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั ไดแ้ก่  แบบทดสอบแบบ
สังเกต  แบบสอบส ารวจและแบบประเมินค่า  ผลท่ีไดจ้ะน ามาประเมินการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บการ
ฝึกฝนมาตลอดภาคเรียนตลอดปีการศึกษา 
 จากการประเมินตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นล าดับขั้นท่ีครูเลือกใช้ให้
เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการสอน  การประเมินผลแต่ละลกัษณะมีเป้าหมายท่ีต่างกนัและ
ประเภทรูปแบบของเคร่ืองมือท่ีน ามาใชก้็แตกต่างกนัจึงเลือกใชใ้หเ้หมาะสม 
 

วตัถุประสงค์กำรสอนภำษำไทยตำมแนวคิดของ เบนจำมิน  บลูม (Benjamin S. Bloom) 
 นกัการศึกษาท่ีสนใจการสอนภาษาไดน้ าวตัถุประสงคท์างการศึกษาของ เบนจามิน  บลูม
(Benjamin S.Bloom) มาปรับให้เป็นวตัถุประสงค์ของการสอนอ่านทั้งในดา้นความรู้และด้าน       
จิตพิสัย  ดงัน้ี (สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย ์: 2544 :21-22) 
 วตัถุประสงค์ทำงด้ำนควำมรู้ 
 ล าดบัขั้นของความรู้ท่ีมุ่งให้นกัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นการเรียนภาษาไทยจาก
ระดบัพื้นฐานไปสู่ขั้นสูงสุดมีดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1  ความรู้ (Knowledge) เป็นการวดัความรู้ในเร่ืองท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนมาโดยสามารถจ า
เน้ือเร่ือง ช่ือบุคคล สถานท่ี และส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นเน้ือเร่ือง นอกจากนั้นยงัรวมไปถึงกฎ ทฤษฎี และ
หลกัการต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นเน้ือเร่ือง ในขั้นน้ีเป็น วตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ท่ีมีระดบัการคิดต ่าสุด ค าน าหนา้
บ่งช้ีพฤติกรรมการเรียนภาษาไทยของผูเ้รียนมีดงัตวัอยา่ง 

บอกหรือเขียนค าจ ากดัความได ้
บอกหรือเขียนค ายากได ้
บอกหรือเขียนช่ือตวัละคร บุคคล และสถานท่ีส าคญั 
บอกหรือเขียนค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือต่างกนั 
บอกหรือเขียน หลกั กฎ หรือทฤษฎีท่ีปรากฏในเน้ือเร่ือง 

ขั้นที่ 2  ความเขา้ใจ  (Comprehension) เป็นการวดัความเข้าใจในเน้ือเร่ืองท่ีได้เรียนมา    
โดยสามารถบอกหรือเล่าให้ผูอ่ื้นฟังได้ และสรุปเร่ืองย่อได้ นอกจากนั้ นยงัสามารถอธิบาย
ความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความ โดยใช้ค  าพูดของตนเองเพื่อส่ือสารให้เขา้ใจ       
ไดด้ว้ย ค าน าหนา้ท่ีบ่งช้ีพฤติกรรมการเขียนภาษาไทยของผูเ้รียนมีดงัตวัอยา่ง 

เรียงล าดบัเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง 
เล่าหรือเขียนเร่ืองยอ่ได ้



 

79 
 

สรุปเร่ืองดว้ยค าพดูของตนเองได ้
บอกหรือเขียนประโยคส าคญัไดถู้กตอ้ง 
เขียนแผนภูมิแสดงความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งเหตุการณ์หรือตวัละคร 

ขั้นที่ 3  การประยุกต์ใช้ (Application ) เป็นการวดัการน าเร่ืองท่ีเรียนไปใช้ประโยชน์      
ในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ ถ้อยค า วิธีการ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ และแนวคิด ค าน าหน้าท่ีบ่งช้ี
พฤติกรรมของผูเ้รียนมีดงัตวัอยา่ง 

แต่งเร่ืองโดยใชค้  าท่ีก าหนดให ้
อ่านเร่ืองเพิ่มเติมประกอบบทเรียน 
แสดงท่าทางประกอบการเล่าเร่ือง 

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์(Analysis) เป็นการวดัคุณลกัษณะย่อยจากเร่ืองท่ีอ่าน เช่น ลกัษณะ  
ของ ตวัละคร ส่ิงของและสถานท่ี นอกจากนั้นยงัสามารถเสนอแนวคิดยอ่ยอนัจะน าไปสู่แนวคิดรวม
ได ้ค าน าหนา้ท่ีบ่งช้ีพฤติกรรมของผูเ้รียนมีดงัตวัอยา่ง 

บอกหรือเขียนช่ือตวัละครท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเร่ืองท่ีเคยเรียนไปแลว้ 
อธิบายลกัษณะเด่นของตวัละคร 
บอกแนวคิดท่ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ย 
เขียนท่ีมาหรือความส าคญัของเร่ือง 
เขียนแผนภูมิแสดงเหตุการณ์ส าคญัของเร่ือง 

ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการวดัคุณสมบติัรวมของเหตุการณ์หรือเร่ืองราว    
ท่ีเรียนไปแล้ว นอกจากนั้นยงัเป็นการสรุปรวมแนวคิดเพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัเร่ืองอ่ืนๆ หรือ
ส านวนไทย สุภาษิตและค าพงัเพย ค าน าหนา้ท่ีบ่งช้ีพฤติกรรมของนกัเรียนมีดงัตวัอยา่ง 

บอกหรือเขียนเร่ืองท่ีคลา้ยกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้
เขียนเคา้โครงเร่ืองใหม่โดยใชแ้นวคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปแลว้ 
เขียนเร่ืองสั้นโดยใชจิ้นตภาพโดยอาศยัพื้นฐานจากเร่ืองท่ีอ่าน 

ขั้นที่ 6 การประเมินค่า(Evaluation) เป็นการวดัคุณค่า เหตุผล ขอ้เท็จจริง และการท านาย
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ค าน าหนา้ท่ีบ่งช้ีพฤติกรรมของผูเ้รียนมีดงัตวัอยา่ง 

บอกเหตุท่ีท าใหเ้กิดผลตามเร่ืองท่ีอ่าน 
เขียนค าท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งนอ้ย 1 เหตุการณ์ 
บอกขอ้เท็จและขอ้จริงจากเร่ืองท่ีเรียน 
อธิบายคุณค่าและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเร่ืองท่ีเรียน 
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จากวตัถุประสงคท์างการศึกษาของ เบนจามิน บลูม (Benjamin S.Bloom) ขา้งตน้สรุปไดว้า่  
วตัถุประสงคท์างการศึกษาทั้ง 6 ขั้น จะเรียงล าดบัการคิดขั้นพื้นฐานไปหาขั้นสูงสุดโดยการคิดขั้น 
ท่ี 1-3 คือ ความจ า  ความเขา้ใจ  และน าไปใชเ้ป็นวตัถุประสงคข์ั้นพื้นฐาน( Basic objectives) ส่วน   
ขั้นท่ี 4-6 คือวเิคราะห์ สังเคราะห์  และการประเมินค่า 

ล ำดับขั้นทำงปัญญำใหม่ของเบนจำมิน บลูม (Revised Bloom’s Taxonomy) 
        Anderson & Krathwhol และคณะ (2000) ไดท้  าการปรับปรุงล าดบัขั้นทางสติปัญญา 

ของบลูมท่ีเสนอไวใ้นปี 1956 โดยมีการปรับเปล่ียนสาระต่าง ๆ หลายประการ คือ 
ประกำรแรก  มีการเพิ่มองค์ประกอบดา้นสติปัญญาจากเดิมที่มี  3 ประเภทไดแ้ก่ ความรู้

ท่ีเป็นข้อเท็จจริง (factual) ความรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอด (conceptual) ความรู้ท่ีเป็นกระบวนการ  
(procedural)  มาเป็น  4  ประเภท  โดยองคป์ระกอบท่ีเพิ่มเขา้ไป   ไดแ้ก่ ความรู้ท่ีเป็นอภิปัญญา  
(meta-cognitive)    

ความรู้ท่ีเป็นขอ้เท็จจริง (Factual Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบัสาระส าคญัของวิชา 
ไดแ้ก่   ขอ้เทจ็จริงท่ีส าคญัของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ ( essential  facts )   ความรู้เก่ียวกบัศพัท ์ 
(terminology) หรือรายละเอียด (details  or elements) ท่ีเป็นเน้ือหาสาระท่ีเด็กควรรู้หรือตอ้งน าไปใช้
ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจหรือแกปั้ญหาในระดบัสูงต่อไป 

ความรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) เป็นความรู้เก่ียวกบัจดัหมวดหมู่ 
หลกัการ การสรุปอา้งอิง ทฤษฎี โมเดล หรือโครงสร้างเฉพาะของวชิา 

ความรู้ท่ีเป็นกระบวนการ (Procedural Knowledge) เป็นความรู้หรือสารสนเทศท่ีช่วยให้
นกัเรียนสามารถเรียนรู้หรือท างานในศาสตร์หรือวิชาท่ีเรียน  นอกจากน้ียงัหมายรวมถึง วิธีวิทยา 
วธีิการหรือเทคนิควธีิ หรือทกัษะเฉพาะสาขาหรือเฉพาะทางท่ีใชใ้นการคน้ควา้หาความรู้ 

ความรู้ท่ีเป็นอภิปัญญา (Meta-cognitive Knowledge) เป็นความรู้ตวัของบุคคลในกระบวนการ
ทางปัญญาของตนเอง จดัเป็นการสะทอ้นตนเองวา่ควรจะด าเนินการอยา่งไรต่อไป เก่ียวกบัวิธีการ
แกปั้ญหา การคิด ตลอดจนวธีิการรวมเอาความรู้ตามบริบท ความรู้ตามเง่ือนไขและความรู้ท่ีมีในตวั
ของตวัเองเขา้เป็นหน่ึงเดียว 

ประกำรทีส่อง  มีการเปล่ียนช่ือท่ีใชเ้รียกในแต่ละระดบัของความรู้ความคิดจากค านามเป็น
ค ากริยา  เพื่อให้สะทอ้นความเป็นกระบวนการของสมองท่ีช่วยให้มนุษยเ์กิดความรู้หรือสติปัญญาและ
เปล่ียนความรู้ในระดับการสังเคราะห์จากเดิมเป็นการสร้างสรรค์และจดัเป็นความรู้ขั้นสูงสุดของ
ล าดบัขั้นท่ีปรับปรุงใหม่   
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แนวคิดการสร้างแบบทดสอบภาษาไทยตามทฤษฎขีองเบนจามิน บลูม( Benjamin  Boom)    
การสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบโดยยึดหลกัการจดัจ าแนกทฤษฎีของเบนจามิน บลูม 

(Benjamin Bloom) คือ ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  และ
การประเมินค่ามีรายละเอียดดงัตวัอยา่งขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ,เอกสารอบรมโครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ : 2554 : มปป. )   

1. ควำมรู้  
ค าถามท่ีมุ่งประเมินพฤติกรรมดา้นความรู้ (Knowledge) เป็นค าถามท่ีถามเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง

ในแต่ละสาระ เช่น สาระการเรียนรู้หลกัภาษาไทย อาจถามเก่ียวกบัการสะกดค า  การอ่านออกเสียง
ขอ้เท็จจริงหรือหลกัการทางไวยากรณ์ หรือสาระการเรียนรู้ วรรณคดีและวรรณกรรมอาจถามเก่ียวกบั 
ประวติัผูแ้ต่ง  ท่ีมาของเร่ือง   
 ตวัอยา่งขอ้สอบ 

ขอ้ใดพยางคแ์รกไม่มีเสียงพยญัชนะสะกด 
ก.    โฆษณา   ข.      กรรมาธิการ 
ค.     วาตภยั   ง.       ทิฐิ  

2. ควำมเข้ำใจ 
ค าถามท่ีมุ่งประเมินพฤติกรรมดา้นความเขา้ใจ(Comprehension) เป็นค าถามท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน

สร้างความหมายต่อส่ิงท่ีศึกษาใหลุ่้มลึกข้ึน  ดว้ยการแปลความ ตีความและขยายความ ในสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยพฤติกรรมระดบัน้ีมกัเป็นค าถามท่ีถามเก่ียวกบัความหมายของค า วลี  ส านวนหรือ
ขอ้ความ  ถามเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย การตีความขอ้ความท่ีก าหนด  การจบัใจความส าคญัของส่ิงท่ีอ่าน
และการอนุมานจากเร่ืองท่ีอ่าน 

ตวัอยา่งขอ้สอบ 
     ขอ้ใดกล่าวถึง “ ค  าเป็นค าตาย ”   ไดถู้กตอ้ง 

 ก.     การวเิคราะห์ค าเป็นค าตายวเิคราะห์ไดใ้นค าไทยแทเ้ท่านั้น 
 ข.     การแต่งค าประพนัธ์ตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองค าเป็นค าตายเสมอ 
 ค.     ค  าเป็นค าตายปัจจุบนัเรียกวา่พยางคปิ์ดและพยางคเ์ปิด 
 ง.      การดูค าเป็นค าตายคือการพิจารณาพยางค ์
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3. กำรประยุกต์ใช้  
ค าถามท่ีมุ่งประเมินพฤติกรรมดา้นการประยกุตใ์ช ้ ( Application ) การประยกุตใ์ช ้คือ 

การใหผู้เ้รียนน าความรู้  มโนทศัน์ แนวความคิดหรือหลกัการเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีไดศึ้กษาไปแลว้
มาใชใ้นบริบทหรือสถานการณ์ใหม่  ขอ้สอบท่ีมุ่งวดัพฤติกรรมการประยุกตใ์ช ้ จึงมกัถามเก่ียวกบั
การน าค า  ส านวน  ค าราชาศพัท ์  ค  าเช่ือม  มาใชใ้หถู้กตอ้งตามหลกัการหรือบริบท 

ตวัอยา่งขอ้สอบ 
ขอ้ใดใชค้  าถูกตอ้ง 

 ก.    เชา้น้ีอากาศปลอดโปร่งนกัท่องเท่ียวต่างช่ืนชมกบัพระอาทิตยย์ามเชา้ 
 ข.    ก่อนไปสอบเป็นผูป้ระกาศข่าว ขา้พเจา้ฝึกอ่านข่าวกบัคุณศนัสนียจ์นคล่อง 
 ค.    นกัเรียนท่ีลงทะเบียนชา้กวา่ก าหนด  ตอ้งยืน่ค  าร้องกบัเจา้หนา้ท่ี 
 ง.     ในอนาคตขา้พเจา้อยากท างานกบักระทรวงศึกษาธิการ 
 

4. วเิครำะห์ 
ค าถามท่ีมุ่งประเมินพฤติกรรมดา้นการวิเคราะห์ (Analysis)  มุ่งประเมินพฤติกรรมดา้น  

การจ าแนกองค์ประกอบขอ้มูลหรือเหตุการณ์โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ในดา้นโครงสร้างความเป็นเหตุเป็นผล  ความเหมือนและความต่าง เป็นตน้  ในการ
ก าหนดค าถามจึงมกัถามเพื่อให้นกัเรียนวิเคราะห์หาเหตุผลองค์ประกอบโครงสร้างประเภท แนวคิด 
กลวธีิและทรรศนะ เป็นตน้ 

ตวัอยา่งขอ้สอบ 
ขอ้ใดใชโ้ครงสร้างแสดงเหตุผลต่างจากขอ้อ่ืน 

 ก.    บุหร่ีคร่าชีวติ  คิดสักนิดก่อนสูบ 
 ข.    ปฏิบติัตามกฎ  ช่วยลดอุบติัเหตุ 
 ค.    คนตายและติดคุก          ดว้ยสนุกคา้ยาบา้ 
 ง.     บา้หวยหวงัรวยลดั        จะวบิติัไม่รู้ตวั 
 

5. สังเครำะห์ 
ค าถามท่ีมุ่งประเมินพฤติกรรมดา้นการสังเคราะห์(  Synthesis  )  ค  าถามท่ีมุ่งวดัพฤติกรรม

ทางปัญญาดา้นการสังเคราะห์ หรือการสร้างสรรค์ข้ึนใหม่นั้น  การก าหนดค าถามให้เป็นขอ้สอบ
ปรนยัค่อนขา้งมีขอ้จ ากดัอยูม่าก เพราะตวัเลือกมีลกัษณะเป็นขอ้ค าตอบท่ีจ ากดัความคิดของผูต้อบ  
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะพฤติกรรมการสังเคราะห์ ท่ีมีลกัษณะเป็นความคิดสร้างสรรค ์ ขอ้สอบ
เพื่อมุ่งวดัพฤติกรรมเชิงสังเคราะห์  จึงควรเป็นขอ้สอบอตันยั และใชเ้กณฑ์การประเมินตามสภาพ
จริง ( rubric ) ในการประเมิน 
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ตวัอยา่งขอ้สอบ 
1.  นกัเรียนมีขอ้เสนออยา่งไรเพื่อยติุความขดัแยง้ระหวา่งทา้วกะหมงักุหนิงและกลุ่มวงศเ์ทวญั 
2.  จากความรู้เร่ืองค าราชาศพัท ์ใหน้กัเรียนเขียนค ากราบบงัคมทูลเน่ืองในวนัเฉลิมพระ 

ชนมพรรษา 
 

6. ประเมินค่ำ 
ค าถามท่ีมุ่งประเมินพฤติกรรมดา้นการประเมินค่า (Evaluation) มุ่งใหผู้เ้รียนประเมินความคิด

ของตนเองท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ โดยใชข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง ตรรกะหรือเหตุผล และประสบการณ์ใน
การให้ระดบัคุณค่า  ดงันั้นการสร้างขอ้ค าถามประเมินค่ามกัจะใชค้  าบ่งช้ีพฤติกรรมวา่ “ เหมาะสม   
สมควร   ดีท่ีสุด  ชดัเจนท่ีสุด  เด่นท่ีสุด ”        

ตวัอยา่งขอ้สอบ 
ขอ้ใดใชภ้าษาในงานเขียนเชิงวชิาการไดเ้หมาะสมท่ีสุด 

 ก.     การไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนไม่เพียงพอไม่ใชปั้ญหาส าคญัท่ีสุดของมหาวทิยาลยั 
 ข.     คนทัว่ไปอาจคิดไม่ออกวา่ เหตุใดการศึกษาจึงจะไปโยงใยกบัเศรษฐกิจของประเทศ 
 ค.     ความอ่อนแอของอุดมศึกษาไทย  คือสาเหตุท่ีท าใหป้ระเทศไทยเส่ือมทรุดลงเร่ือย ๆ 

ง.     ประเทศไทยตอ้งสร้างทีมร่วมระหวา่งอาจารยม์หาวิทยาลยัในประเทศกบันกัวิชาการ  
ต่างประเทศ 

 

 

องค์ประกอบที่เกีย่วข้องกบักำรวดัและประเมินผลภำษำไทย 
 สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์(2544 : 4-5) กล่าววา่  ผูส้อนภาษาไทยมกัจะพบปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวดัและประเมินผล เช่น ปัญหาการเลือกใชว้ิธีวดัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ปัญหาการใช้
เคร่ืองมือ และปัญหาวิธีการสร้างเคร่ืองมือ ในการก าหนดวตัถุประสงค์ผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษา
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการสร้างเคร่ืองมือดงัแผนภูมิท่ี  3  
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงขอ้มูลองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลภาษาไทย 
 

ท่ีมา : สุนนัทา   มัน่เศรษฐวิทย.์ กำรประเมินผลภำษำไทย. กรุเทพฯ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,    
                           2544. 
 องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลภาษาไทย จากแผนภูมิขา้งตน้ขยาย
ความดงัต่อไปน้ี (สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย ์: 2544:4-5) 

1. พฤติกรรมการทางภาษาไทย  เป็นเป้าหมายส าคัญท่ีผูส้อนต้องการให้ผูเ้รียน
แสดงออกดว้ยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมีความคิดวิจารณญาณจนติดเป็นนิสัย 
นอกจากนั้นยงัรวมถึงพฤติกรรมดา้นจิตพิสัยของผูเ้รียนดว้ย 

2. พฤติกรรมเฉพาะทางภาษาไทย เป็นการวิเคราะห์ในส่วนย่อยของพฤติกรรมทาง
ภาษา ไดแ้ก่ จ  า เขา้ใจ น าไปใช ้วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าเร่ืองท่ีเรียน พฤติกรรมแยกยอ่ย
น้ีจะเน้นแตกต่างกนัไปส าหรับผูเ้รียนท่ีมีวยั เพศ และอายุ แตกต่างกนัผูส้อนจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
วิเคราะห์พฤติกรรมเฉพาะทางภาษาไทย เพื่อให้ผูเ้รียนได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมดงักล่าวไปสู่
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

3. ความตอ้งการและความสนใจ ผูเ้รียนแต่ละคนยอ่มมีความตอ้งการและความสนใจ
ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวยั เพศ อายุ และสภาพแวดล้อมตลอดจนการอบรมเล้ียงดูจากบา้น    
การใชส่ื้อการเรียนภาษาไทยจึงควรแตกต่างกนั ผูส้อนจึงควรเลือกใช้ส่ือท่ีสอดคลอ้งซ่ึงจะช่วยให้
การเรียนภาษาไทยบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้

พฤติกรรมทางภาษาไทย 

ผลการเรียน พฤติกรรมเฉพาะ 
ฟัง  พดู  อ่าน เขียน 

 ผูเ้รียน 

การวดัและการประเมินผล 

ความตอ้งการและความสนใจ 

โปรแกรมสอน วตัถุประสงคก์ารสอน 
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4. วตัถุประสงค์การสอนภาษาไทยการท่ีผูเ้รียนจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียน
ตามท่ีก าหนดจ าเป็นต้องมีการเรียนการสอน กล่าวคือ การวางแผนด้วยการท าแผนการสอน        
ดว้ยทัว่ไปจะประกอบดว้ยการปฏิบติัหัวขอ้ต่างๆ คือ วตัถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรม ส่ือ และการ
ประมวลผล กล่าวได้ว่าการสอนเป็นแนวทางท่ีทางการ ช้ีให้เห็นพฤติกรรมทางภาษาของผูเ้รียน   
ซ่ึงวเิคราะห์มาจากพฤติกรรมเฉพาะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจ 

5. โปรแกรมการสอน เป็นแผนงานท่ีก าหนดไว้ในระยะยาว เป็นการก าหนด
วตัถุประสงค ์กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน และวธีิวดัผลการเรียนภาษาไทย แผนงานอาจ
ก าหนดไวใ้นระยะสั้นและระยะยาว โปรแกรมการสอนอาจร่วมกิจกรรมท่ีจดัในเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียน กิจกรรมทั้ งสองประเภทจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการใช้ภาษาผู ้เ รียนให้บรรลุ
วตัถุประสงคก์ารสอนภาษาไทย 

6. การวดัและประเมินผล เป็นส่วนประกอบส าคญัของโปรแกรมการสอน เม่ือผูส้อน
ตอ้งการเรียนรู้ว่า ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางภาษามากหรือน้อยก็กระท าไดด้ว้ยการวดัผล
ดว้ยใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นแบบทดสอบหรือไม่ใช่แบบทดสอบอย่างไรก็ตามเพื่อให้ทราบผลท่ีแทจ้ริง
ผูส้อนจึงควรใชว้ธีิวดัผลมากกวา่หน่ึงวธีิแลว้น าผลท่ีไดจ้ากการวดัมาท าการประเมินต่อไป 

7. ผลการเรียน เกิดจากการใช้เคร่ืองมือ อาจเป็นคะแนนหรือขอ้มูลประเภทอ่ืน เช่น
มาตราส่วนประเมินค่า หรือความคิดเห็น ผลท่ีไดจ้ะช้ีให้เห็นวา่ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
เกณฑ์ผูส้อนสามารถน ามาก าหนดเป็นพฤติกรรมทางภาษาไทยท่ีจะน ามาพฒันามาใช้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อไป 

 จากแผนภูมิจึงสรุปไดว้า่ องค์ประกอบแต่ละอย่างจะมีความเก่ียวขอ้งกนั พฤติกรรมทาง
ภาษาไทยท่ีผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนเปล่ียนแปลงนั้นจ าเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์ให้เป็นพฤติกรรมยอ่ย
ดว้ยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน แลว้จึงน ามาก าหนดให้เป็น
วตัถุประสงค์ของการสอนเพื่อน าไปสู่การจดัโปรแกรมการสอน จดัเน้ือหา กิจกรรมและส่ือการ
สอนให้เร้าความสนใจ เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมุ่งหวงัไว ้การวดัและการ
ประเมินผลจะช่วยให้รู้ผลการเรียนท่ีแท้จริงซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีความส าเร็จในการเรียนภาษาไทย      
โดยพิจารณาจากผลการเรียน ถา้มีจุดบกพร่องว่าจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมการ
เรียนและจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อไป 
      
สภำพปัจจุบันด้ำนกำรวดัและประเมินสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

จากการศึกษาขอ้มูล การเก็บขอ้มูล การวดัและประเมินผลของครูผูส้อนภาษาไทย  ผูว้ิจยั
พบว่า ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล เช่น ปัญหาการเลือกใช้วิธีวดัท่ีสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค ์ปัญหาการใชเ้คร่ืองมือ และปัญหาวิธีการสร้างเคร่ืองมือ ในการก าหนดวตัถุประสงค์
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ผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเคร่ืองมือ 
พฤติกรรมทางภาษาไทย เป็นเป้าหมายส าคญัท่ีผูส้อนต้องการให้ผูเ้รียนแสดงออกด้วยการฟัง      
การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมีความคิดวิจารณญาณจนติดเป็นนิสัย นอกจากนั้นยงัรวมถึง
พฤติกรรมด้านจิตพิสัยของผูเ้รียนด้วย  พฤติกรรมเฉพาะทางภาษาไทย เป็นการวิเคราะห์ใน
ส่วนย่อยของพฤติกรรมทางภาษา ไดแ้ก่ จ  า เขา้ใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
เร่ืองท่ีเรียน พฤติกรรมแยกยอ่ยน้ีจะเน้นแตกต่างกนัไปส าหรับผูเ้รียนท่ีมีวยั เพศ และอายุ แตกต่าง
กนั ผูส้อนจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งวิเคราะห์พฤติกรรมเฉพาะทางภาษาไทย เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ปล่ียนแปลง
พฤติกรรมดงักล่าวไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีการวดัและการประเมินผล  เป็นส่วนประกอบ
ส าคญัของการสอน  เม่ือผูส้อนตอ้งการรู้วา่ ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางภาษามากหรือนอ้ยก็
กระท าไดด้ว้ยการวดัผลโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นแบบทดสอบหรือไม่ใช่แบบทดสอบ อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้ทราบผลท่ีแทจ้ริงผูส้อนควรใชว้ิธีวดัผลมากกว่าหน่ึงวิธีแลว้น าผลท่ีไดจ้ากการวดัผลมาท า
การประเมินต่อไป 

 

จากสภาพปัจจุบนัด้านการวดัและประเมินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีกล่าวมาขา้งต้น     
จะเห็นว่า  การวดัผลประเมินผลเป็นส่วนประกอบส าคัญของการสอนเพื่อตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนโดยครูเป็นผูส้ร้างเคร่ืองมือ  ดงันั้นครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษา
ปัญหาต่างๆ แลว้น ามาปรับปรุงกระบวนการวดัและประเมินผลของตนเพื่อจะไดท้ราบผลท่ีแทจ้ริง 
   

5. งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งำนวจัิยในประเทศ 
 สันต ์คาวีรัตน์ (2542 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง การสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาปีตอนตน้ กลุ่มตวัอย่าง 397 คน ลกัษณะขอ้สอบ
เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 39 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีวดัองคป์ระกอบ 
ท่ีส าคญัของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 13 ทกัษะการสังเกต การวดั การจดัจ าแนกประเภท 
การหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัเวลา การค านวณ การส่ือความหมายขอ้มูล การลงความ
คิดเห็นจากขอ้มูล การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การก าหนดและควบคุมตวัแปร การก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบติัการ การทดลอง การตี ความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุปทกัษะละ 3 ขอ้ ค่าความยาก
และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบมีค่าอยู่ในช่วง 0.32-0.88, 022-0.49 ตามล าดบั คะแนนที
ปกติซ่ึงมีค่าปก ตั้งแต่ T20 ถึง T78 
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 นิตยารัตน์ คงนาลึก(2543:73-74) ได้สร้างแบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวชิา 1042104 หลกัการวดัและประเมินผลการศึกษา ผูว้ิจยัเขียนขอ้สอบตามตารางวิเคราะห์
หลกัสูตร และให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมท่ีต้องการวดัและน ามาหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตามวิธีของ โรวิเนลลีและแฮมเบิลตนั ปรากฏว่าข้อสอบมีคุณภาพด้านความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจ านวน 103 ขอ้ (IOC = 0.80-1.00) ผลการทดลองใชแ้บบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพของขอ้สอบรายขอ้ ดา้นความยากง่าย อ านาจจ าแนกและการตรวจคุณภาพในด้านความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบ และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดั โดยท าการทดลองใช ้3 คร้ัง 
ไดข้อ้สอบจ านวน 60 ขอ้ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.77 ความยากง่ายเฉล่ีย 0.48 ส่วน      
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่าตั้งแต่ 0.24-0.58 ค่าอ านาจจ าแนกเฉล่ียของแบบทดสอบเท่ากบั 0.37 
แบบทดสอบฉบบัน้ีมีความยากง่ายพอเหมาะ และสามารถจ าแนกคนเก่งออกจากคนอ่อนได้ดี       
ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.763 ซ่ึงเป็นค่าความ
เช่ือมัน่ท่ียอมรับได ้และมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดัเท่ากบั 3.06 
 วนัเพ็ญ  รัตนพันธ์(2546:บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน            
วดัผลสัมฤทธ์ิวชิาภาษาองักฤษโดยใชท้ฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ  ส าหรับระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาองักฤษ  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ  4 ตวัเลือก  ทั้งหมด  45 ขอ้ ผลการวิจยัพบวา่ 1). แบบทดสอบมีความตรงเชิงเน้ือหา
โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงักบัขอ้ค าถามผา่นเกณฑ์ ท่ียอมรับได ้ 
คือ 0.5 2). ขอ้สอบแต่ละขอ้มีค่าอ านาจจ าแนก (a) ตั้งแต่ 0.343 ถึง 1.921 ค่าความยาก (b) ตั้งแต่ 
ตั้งแต่  0.391 ถึง 1.794  และค่าการเดา (c) ตั้งแต่ 0.104 ถึง 0.273 3). แบบทดสอบมีความตรงเชิง
สภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธ์ิ
กบัคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษในทางบวก มีค่าเท่ากบั 0.777 
โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 4). แบบทดสอบมีค่าสารสนเทศของแบบทดสอบท่ีมีแนวโนม้
สูง ณ ระดบัความสามารถตั้งแต่ 0.2 ถึง 2.5 และมีค่าสูงสุดท่ีระดบัความสามารถ 1.30 นัน่คือ
แบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธ์ิฉบบัน้ีมีความเหมาะสมเพื่อใช้ทดสอบกบันกัเรียนท่ีมีระดบั
ความสามารถปานกลางถึงความสามารถสูง และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบความสอดคลอ้ง
ภายในของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.827 5). มีเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบทั้ งฉบับในรูป
เปอร์เซ็นต์ไทล์ปกติและคะแนนทีปกติ แบบทดสอบท่ีพฒันาข้ึน  มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับจะ
น าไปใช้วดัศกัยภาพทางภาษาองักฤษ เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน
หรือเพื่อการวจิยัต่อไป 
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สุดารัตน์  นนท์คลงั (2549:บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 สังกดักลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์ เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ผลการวิจยั
พบว่า  1). แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 
สังกดักลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์จ านวน  1 ฉบบัมี 40 ขอ้ 40 คะแนน มีความสอดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ครอบคลุมสาระการเรียนรู้หลกั
และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม มีค่าความยากง่าย ค่าความยากง่ายมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.2–0.79 ค่าอ านาจ
จ าแนกมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.21-0.47 ขอ้สอบสามารถจ าแนกนกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนออกจากกนั
ไดดี้ มีความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.86 นกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนสอบได้
คะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2).เกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 แปลคะแนนโดยเทียบกบั
คะแนนมาตรฐานสเตไนน์(Stanine score) 3). เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินการผา่นช่วงชั้นของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 ใช้การ
ประเมินค่าของคะแนนเฉล่ียแบบช่วงชั้นท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % พบนักเรียน ท่ีมีความรู้
ความสามารถในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท าคะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 18.91-20.75 คะแนน 
เท่ากบั PR43-PR61 เทียบกบัคะแนนมาตรฐานได ้98.17-101.17 ตรงกบัสเตไนน์ท่ี 5 ดงันั้นนกัเรียน
จะตอ้งท าคะแนนจากการใชแ้บบทดสอบฉบบัน้ีใหไ้ด ้18 คะแนน จึงจะสอบผา่นช่วงชั้นท่ี 3  

กฤษณา  คิดดี(2550:บทคดัยอ่)ไดส้ร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่าน แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ค่าความยากง่าย  
ค่าอ านาจจ าแนก คะแนนเปอร์เซ็นตไ์ทล ์ คะแนนมาตรฐานซี  คะแนนมาตรฐานเกา้ การประเมินค่า
แบบช่วงเพื่อหาจุดตดัท่ีเมาะสม ผลวจิยัพบวา่ 1).แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่าน กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ จ  านวน 1 ฉบบั 40 ข้อ  
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั มีค่าความยากง่ายท่ี
ค่อนข้างง่าย ถึงปานกลาง  มีความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัค่อนข้างสูง แบบทดสอบ
สามารถจ าแนกคนเก่งออกจากคนอ่อนไดดี้  นกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนสอบไดค้ะแนนแตกต่าง
กนั 2).การพฒันาระบบคะแนนและการแปลความหมายคะแนนโดยการแจงคะแนนดิบให้เป็น
คะแนนมาตรฐาน   โดยเทียบกบัคะแนนมาตรฐานเกา้ การแปลความหมายคะแนน 
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ในรูปของคะแนนเปอร์เซ็นตไ์ทล์  คะแนนมาตรฐานซีโดยสามารถน าคะแนนดิบท่ีไดจ้ากการสอบ
มาเทียบกบัเกณฑป์กติเม่ือตอ้งการรู้ความสามารถของนกัเรียนไดถึ้ง  9 ระดบั 
 นุชนารถ  บุญโกย (2551:บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นท่ี 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2544  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นท่ี 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ชนิด
เลือกตอบ จ านวน  60 ขอ้  ผลการวิจยัพบว่า  มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาตั้งแต่ 0.60-1.00 ความ
เท่ียงตรงเชิงสภาพค านวณจากสูตรสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  เท่ากบั  0.88  ค่าความยากง่าย (p) .20 
ถึง .82  ค่าอ านาจจ าแนก (r) .06 ถึง .76  และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัค านวณจากสูตร  KR-20 เท่ากบั 
0.89  เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ในรูป T-ปกติ  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1  ตั้งแต่ T 19  ถึง  T 81  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ตั้งแต่ T 14  ถึง  T 81 ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3  ตั้งแต่ T 21  ถึง  T 81  และรวมทุกระดบั  ตั้งแต่ T 16  ถึง  T 84 
 ชลิกา ศรีภทัดีสวสัด์ิ (2553 : บทคดัย่อ) ไดส้ร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีรูปแบบของข้อสอบเลือกตอบตาม
อตัราส่วนของจ านวนขอ้สอบต่างกนั เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  
จ านวน 4 ฉบบั  ท าการทดลองสอบ  2  รอบ คือ รอบท่ี 1 เป็นแบบทดสอบ ฉบบัละ  45  ขอ้         
แยกเป็นฉบบัท่ี  1  ทกัษะการฟัง  ฉบบัท่ี 2 ทกัษะการพูด  ฉบบัท่ี 3  ทกัษะการอ่าน  และฉบบัท่ี 4 
ทกัษะการเขียน  น าไปหาคุณภาพทั้งรายขอ้และทั้งฉบบั แล้วคดัเลือกไวฉ้บบัละ30 ขอ้ รอบท่ี 2 
ทดสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบซ ้ า และน ามาหาความเหมาะสมของรูปแบบขอ้สอบเลือกตอบ
กบัทกัษะภาษาไทย ตามอตัราส่วนของรูปแบบท่ีต่างกนั จากนั้นจึงสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ท่ีประกอบดว้ย 4 ทกัษะอยูใ่นฉบบัเดียวกนั จ านวน 4 ฉบบั 
ฉบบัละ 30 ขอ้ โดยมีอตัราส่วนของจ านวนขอ้สอบรูปแบบค าถามเด่ียว ต่อ รูปแบบตวัเลือกคงท่ี  
ต่อ รูปแบบสถานการณ์เท่ากบั 9:12:9;6:12:12;6:15:9 และ 6:18:6 ตามล าดบั  ผลการวิจยัปรากฏ
ดงัน้ี 1) ไดแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ท่ีมีคุณภาพตามอตัราส่วนของจ านวนขอ้สอบต่างกนั จ านวน 4 
ฉบบั ๆละ 30 ข้อ  โดยมีรูปแบบค าถามเด่ียว ต่อ รูปแบบตวัเลือกคงท่ี ต่อ รูปแบบสถานการณ์ 
เท่ากบั ฉบบัท่ี 1อตัราส่วน 9:12:9 ฉบบัท่ี 2 อตัราส่วน6:12:12 ฉบบัท่ี 3 อตัราส่วน 6:15:9 และฉบบั
ท่ี 4 อตัราส่วน 6:18:6 2) ความเหมาะสมของรูปแบบขอ้สอบแบบเลือกตอบกบัทกัษะภาษาไทย   
ในการจดัอตัราส่วนของจ านวนขอ้ สอบต่างกนั ดงัน้ี แบบทดสอบทกัษะการฟัง รูปแบบท่ีเหมาะสม
คือ รูปแบบสถานการณ์ แบบทดสอบทกัษะการพูด รูปแบบท่ีเหมาะสม คือรูปแบบค าถามเด่ียว 

http://www.library.msu.ac.th/web/searching.php?MAUTHOR=%20%AA%C5%D4%A1%D2%20%C8%C3%D5%C0%D1%B7%B4%D5%CA%C7%D1%CA%B4%D4%EC
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แบบทดสอบทกัษะการอ่าน รูปแบบตวัเลือกคงท่ี  3) คุณภาพของแบบทดสอบ 4 ฉบบั พบว่า       
3.1) ค่าความยากเฉล่ียของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้ง 4 ฉบบั มีค่าตั้งแต่.54 ถึง 58 
ถือว่ามีความยากปานกลาง เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าความยากเฉล่ีย พบว่าไม่แตกต่างกนั 
3.2) ค่าอ านาจจ าแนกเฉล่ียของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ ง 4 ฉบับ                           
มีค่าตั้งแต่.16    ถึง .53 ถือว่าสามารถจ าแนกได ้เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าความยาวเฉล่ีย 
พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และเม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่พบว่า 
แตกต่างกนั 3 คู่ คือ แบบทดสอบฉบบัท่ี 2 แตกต่างกบัฉบบัท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 ฉบบัท่ี 4 ส่วน
แบบทดสอบคู่อ่ืน ๆ จ านวน 3 คู่ มีค่าอ านาจจ าแนกเฉล่ียไม่แตกต่างกนั  3.3) ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้ง 4 ฉบบั มีค่าตั้งแต่.75 ถึง.85 ถือวา่มีความเช่ือมัน่สูง  
เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าความเช่ือมัน่ พบว่าไม่แตกต่างกนั   ผลสรุปไดว้่า แบบทดสอบ
ฉบบัท่ี 4 คือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก รูปแบบค าถามเด่ียว : รูปแบบตวัเลือกคงท่ี : 
รูปแบบสถานการณ์ ท่ีมีอตัราส่วนของจ านวนขอ้สอบคิดเป็น 6:18:6 มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้
มากท่ีสุด เพราะมีคุณภาพดา้นความยาวเฉล่ียทั้งฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกเฉล่ียทั้งฉบบั และค่าความ
เช่ือมัน่ทั้ งฉบบัท่ีดีท่ีสุด ส่วนฉบบัอ่ืน ๆ อีก 3 ฉบบั มีคุณภาพรองลงมาจึงสามารถน าไปใช้    
ทดแทนกนัได ้
 วนิดา รวมธรรม (2553 : บทคดัยอ่)  ไดส้ร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
รูปแบบของขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีมีอตัราส่วนของจ านวนขอ้สอบต่างกนักลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะมีคุณภาพไดต้อ้ง
ประกอบดว้ยหลายองค์ประกอบ และท่ีส าคญัยิ่งคือคุณภาพเก่ียวกบั ความเท่ียงตรง(validity)ความ
เช่ือมัน่(objectivity) อ านาจจ าแนก (discrimination) และความยาก (difficulty) ถ้าแบบทดสอบท่ี
สร้างข้ึนนั้นมีคุณภาพตามหลกัวิชาการแลว้ การวดัผลจะมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนการสอนยิ่งข้ึน การวิจยัคร้ังน้ีจึงมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามรูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบท่ีมีอัตราส่วนของจ านวนข้อสอบต่างกัน     
กลุ่มสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงเป็นซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
4 ตวัเลือก  ท่ีมีอตัราส่วนซองประเภทค าถามเด่ียว ตวัเลือกคงท่ี และแบบสถานการณ์ แตกต่างกนั
จ านวน 4 ฉบบั กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2552  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ านวน 800 คน จากโรงเรียน  25          
โรงเรียน  ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random  sampling) เพื่อใชท้ดสอบ 
แล้วน าคะแนนมาสร้างเกณฑ์ปกติ ในรูปคะแนนที-ปกติ ส่วนการขยาย ที-ปกติ อาศยัการสร้าง
สมการพยากรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

http://www.library.msu.ac.th/web/searching.php?MAUTHOR=%20%C7%B9%D4%B4%D2%20%C3%C7%C1%B8%C3%C3%C1
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จ านวน 4 ฉบบั ฉบบัละ 40 ขอ้ ท่ีมีอตัราส่วนของรูปแบบค าถามเด่ียว : ตวัเลือกคงท่ี : แบบ
สถานการณ์ เท่ากบั 32 : 4 : 4, 24 : 8 : 8, 16 : 12 : 12 , 16 : 8  : 16 ตามล าดบั ทั้งน้ีไดป้รับมาจาก
แบบทดสอบฉบบัพื้นฐาน ชนิดเลือก 4 ตวัเลือก ประเภทค าเด่ียว จ านวน 45 ขอ้ ผลการวิจยัปรากฏ
ดงัน้ี 1) ค่าความยากเฉล่ียของแบบทดสอบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามรูปแบบของขอ้สอบ
แบบเลือกตอบท่ีมีอัตราส่วนของจ านวนข้อสอบต่างกัน ก ลุ่มสาระเรียนรูวิทยาศาสตร์                   
ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 1 มีค่าสูงสุด (0.45) รองลงมาไดแ้ก่ ฉบบัท่ี 2 (0.44) ฉบบัท่ี 3(0.43) 
และฉบบัท่ี 4 (0.40) ซ่ึงค่าความยากเฉล่ียของแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบบั มีค่าตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.45 ถือวา่
มีค่ายากปานกลาง เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าความยากเฉล่ีย พบว่าไม่แตกต่างกนั 2) ค่าอ านาจ
จ าแนกเฉล่ียของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามรูปแบบของขอ้สอบแบบเลือกตอบ   
ท่ีมีอตัราส่วนของจ านวนขอ้สอบต่างกนั กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ฉบบัท่ี มีค่าสูงสุด (0.39) รองลงมาได้แก่ ฉบบัท่ี 1 (0.38) ฉบบัท่ี 3(0.37) และฉบบัท่ี 4 (0.36)        
ซ่ึงค่าอ านาจเฉล่ียของแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบบั มีค่าตั้งแต่ 0.6 ถึง 0.39 ถือว่าสมารถจ าแนกไดเ้ม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าอ านาจจ าแนกพบวา่มีค่าอ านาจเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 3) ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามรูปแบบของขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีมีอตัราส่วน
ของจ านวนขอ้สอบแตกต่างกนั กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 2   
มีค่าสูงสุด (0.77) รองลงมาคือฉบบัท่ี 1 (0.74) ฉบบัท่ี 3 (0.73) และฉบบัท่ี 4 (0.72)  ถือวา่ค่าความ
เช่ือมัน่สูงเม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าความเช่ือมัน่ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 4) ค่าความเท่ียงตรง
ของแบบทสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามรูปแบบของขอ้สอบแบบเลือกตอบ ท่ีมีอตัราส่วน
ของจ านวนข้อสอบต่างกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ฉบับท่ี 2           
มีค่าสูงสุด (0.99) ส่วนฉบบัท่ี 1  ฉบบัท่ี 3และฉบบัท่ี 4 มีค่าความเท่ียงตรง (0.98) 5) เกณฑ์ปกติของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามรูปแบบของขอ้สอบแบบเลือกตอบ ท่ีมีอตัราส่วนของ
จ านวนขอ้สอบต่างกนั กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี 6ฉบบัท่ี 1 มีคะแนนT 
ปกติ ตั้งแต่ T31 ถึง T70 ฉบบัท่ี 2 มีคะแนน T ปกติ ตั้งแต่ T28 ถึง T70 ฉบบัท่ี 3 มีคะแนน  T ปกติ
ตั้งแต่ T29 ถึง T81 และฉบบัท่ี 4 มีคะแนน T ปกติ ตั้งแต่ T32  
 
งำนวจัิยต่ำงประเทศ 
 เบิร์น ( Burn, et al.1982 อา้งถึงใน สันต ์คาวีรัตน์ 2542) ไดพ้ฒันาแบบทดสอบช่ือว่า 
Development of a Integrate process Skill Test TIPS 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความเท่ียงตรง 
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แบบทดสอบมีจ านวน 36 ข้อ 
หลงัจากทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งแลว้ไดค้ะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบเท่ากบั 19.14 ค่าความเช่ือมัน่
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ทั้งฉบบัเท่ากบั .86  ความยากเฉล่ียเท่ากบั .53 ค่าอ านาจจ าแนกเฉล่ียเท่ากบั .35  สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของแบบทดสอบแต่ละทกัษะกบั TIPS 2 และ TIPS  เป็น  .86  และ .90 แบบทดสอบ
ฉบบัน้ีมีขอ้สอบร่วมในการวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 
  ดอจ และคณะ ( Doug and others 1982) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของการวดัผลโดยตรง 
คะแนนของแบบทดสอบมาตรฐาน   เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบท่ีวดัทั้งความ
ถนัดและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพื่อแยกเด็กไม่มีความสามารถทางการเรียนออกจากนักเรียน      
ท่ีเรียนไดแ้ต่ไม่เรียน ส าหรับนกัเรียนเกรด 3-6  โดยใชว้ธีิการใหเ้ด็กอ่านและเขียน เป็นเกณฑ์ในการ
จ าแนกเด็ก  ผลปรากฏวา่คะแนนท่ีไดจ้ากการวดัโดยตรง และเม่ือท าซ ้ า ( ส าหรับค าท่ีโดดเด่น และ
การอ่านปากเปล่า ) สามารถจ าแนกเด็กทั้ง 2 กลุ่ม ไดเ้ช่นเดียวกบัแบบทดสอบมาตรฐานท่ีใชใ้นเชิง
ธุรกิจ และการใชแ้บบทดสอบความถนดักบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  อย่างไรก็ตาม  การวดัผลโดยตรง
ช่วยใหล้ดค่าใชจ่้ายและเวลา ผลท่ีไดรั้บเพิ่มเติมอีกก็คือ การใชว้ิธีวดัโดยตรงและการสอบซ ้ า ยงัได้
ขอ้มูลท่ีสามารถเก็บเป็นฐานขอ้มูล ในการวดัและการประเมินการเรียนการสอนไดอี้กดว้ย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแบบทดสอบ พบว่า แบบทดสอบ
มาตรฐานวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีท่ีสร้างข้ึน มีการวาง
แผนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงการตรวจสอบคุณภาพท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา ส่วนกระบวนการในการ
วิเคราะห์คุณภาพรายขอ้นั้น มีการน าไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพในด้านค่าความยากง่าย  
อ านาจจ าแนก จนได้แบบทดสอบท่ีมีค่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ และได้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบทั้งฉบบัในด้านความเช่ือมัน่ การตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา    
โดยการให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา การตรวจสอบคุณภาพรายขอ้ในดา้นความยากง่าย อ านาจจ าแนก 
และความเป็นปรนยั ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบบัในดา้นความเช่ือมัน่ และความ
เท่ียงตรงของแบบทดสอบทั้งฉบบั  และส่งผลใหก้ารวดัและประเมินผลไดม้าตรฐาน 
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บทที ่3 

 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 

  การวิจยัเร่ือง “ การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 4  ”  ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาแบบทดสอบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 2)เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในดา้นค่าความเท่ียงตรง (Validity)  ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination)  และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

แบบแผนการวิจยัเป็นลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นทีห่น่ึง  ขั้นของการวจิยั (Research : R1 ) เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และส ารวจปัญหา 
ขั้นที่สอง   ขั้นของการพฒันา (Development : D1 ) เป็นการพฒันาและหาประสิทธิภาพ  

ของแบบทดสอบ 

ขั้นที่สำม   ขั้นของการวิจยั (Implementation : R2 ) เป็นการทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
แบบทดสอบ 

ขั้นทีส่ี่   ขั้นของการพฒันา (Evaluation : D2 ) เป็นการประเมินผลและพฒันาแบบทดสอบ 
 ซ่ึงรายละเอียดแสดงการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษา     
ปีท่ี 4 แสดงไวใ้นตารางท่ี 10  หนา้ 128 
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ขั้นตอนกำรวจัิย 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1  กำรวจัิย (Research : R1) กำรศึกษำข้อมูลพืน้ฐำนและส ำรวจปัญหำ 
                    การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ส ารวจปัญหา  เก็บข้อมูล ความต้องการ ในการพฒันา
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ประกอบด้วย  ว ัตถุประสงค ์ 
วิธีด าเนินการ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล  และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
 

 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ส ารวจปัญหาเก่ียวกับการพฒันาแบบทดสอบ        
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในจงัหวดักาญจนบุรี  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารแนวทางการสร้างแบบทดสอบ               
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เอกสารเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล เอกสารการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ภาษาไทย  แนวคิด  ทฤษฎี  และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

  วธีิด ำเนินกำร  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ  ดงัน้ี  
 1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช  2551   
 2. ศึกษารูปแบบ  และแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบ                
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 

 3. วิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย          
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 

4. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของเบนจามิน บลูม   
5. ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
6. ออกแบบแบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
7. ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของครูในการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 29 คน (โรงเรียนละ 1 คน ) 
ซ่ึงไดม้าดว้ยการสุ่มอยา่งง่าย  ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชต้ารางการสร้างขอ้สอบ 

8. วิเคราะห์ข้อมูลข้อสอบจากแบบส ารวจคุณภาพข้อสอบท่ีรวบรวมได้ ด้านปัญหา         
ในการสร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

9. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการสร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีพบ เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการด าเนินการวจิยัต่อไป 
  

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำข้อมูลพืน้ฐำน 
  ประชำกร 
                              ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2  
ปีการศึกษา 2555 เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8  จงัหวดักาญจนบุรี  และจงัหวดัราชบุรี   
ประกอบดว้ยจงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน 29 โรงเรียน  (จ านวน  29  คน)  จงัหวดัราชบุรี  จ  านวน  26  
โรงเรียน  (จ านวน 26 คน) รวมทั้งส้ิน 55 โรงเรียน (จ านวน 55 คน) (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 8)            
                    
                                กลุ่มตัวอย่ำง 
        ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2555 กลุ่มโรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี   จ  านวน 29  คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัสลาก   
             เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  ไดแ้ก่ 
 แบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงมีลกัษณะ  
เป็นตารางวเิคราะห์แบบทดสอบตามตวัช้ีวดั ดูรายละเอียดตวัอยา่งในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบ    
 
รหสั ขอ้มูลของขอ้สอบ 
 ประเภทขอ้สอบ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ช่ือวชิา/กลุ่มสาระ  ภาษาไทย 
 ระดบัชั้น  มธัยมศึกษาปีท่ี   4 
 

สาระท่ี 1 การอ่าน 
 

มาตรฐาน ท1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 ตวัช้ีวดัท่ี  1 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้   และบทร้อยกรองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ไพเราะ 
เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

 
สมรรถภาพ 

 ชนิดของขอ้สอบ  ปรนยัแบบเลือกตอบ    ชนิด 4 ตวัเลือก 
 ผลการทดลอง    คร้ังท่ี 1         คน       ค่า p                      ค่า r                

                           คร้ังท่ี 2         คน       ค่า p                      ค่า r   
 รายละเอียดการน าไปใช้              
 

ขอ้ท่ี 1 โจทยแ์ละตวัเลือก 
 ขอ้ใดอ่านเวน้วรรคตอนไดเ้หมาะสม 

1) แขกเตา้/จบัเต่าร้าง/ร้อง            เหมือนร้างห้อง/มาหยา/รัศมี 
2) นางนวล/จบันาง/นวลนอน       เหมือนพี่แนบ/นวลสมร/จินตหรา 
3) นกแกว้/จบัแกว้/พาที                เหมือนแกว้/พี่ทั้งสาม/สั่งความมา 
4) เคา้โมง/จบัโมงอยู/่เอกา            เหมือนพี่/นบัโมงมา/เม่ือไกลนาง 

                             ง่ายไปส าหรับ ม. 4 ครับ 
 
 

 
เฉลยขอ้   1 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน               ตอบถูกได ้1  คะแนน       ตอบผดิได ้0 คะแนน 
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ขั้นตอนกำรสร้ำง แบบส ำรวจคุณภำพข้อสอบ  ประกอบดว้ย 
 การสร้างแบบส ารวจคุณภาพข้อสอบ เพื่อการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ             
ทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4    ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
 1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2551 

2. วิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 

3. ออกแบบแบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบ  โดยเทียบเคียงกบัส านักทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีประเด็นขอ้มูลของขอ้สอบ ต่อไปน้ี  ประเภทขอ้สอบ  ช่ือวิชา
กลุ่มสาระ  ระดบัชั้น  สาระท่ี  มาตรฐาน  ตวัช้ีวดัท่ี   สมรรถภาพ   ชนิดของขอ้สอบ   ผลการ
ทดลอง  รายละเอียดการน าไปใช ้ ขอ้ท่ี  เฉลย   และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

4. น าแบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบ  อภิปรายร่วมกนัในกลุ่มผูท้  าวิจยั พร้อมทั้งให้อาจารย ์    
ท่ีปรึกษา  ตรวจสอบความเหมาะสม ก่อนน าไปเก็บขอ้มูล 

5. น าแบบส ารวจคุณภาพข้อสอบ  ไปส ารวจข้อมูลพื้นฐาน  กับครูภาษาไทยใน          
จงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน 29 โรงเรียน                          

  
ข้ันตอนกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูว้จิยัด าเนินการ   ดงัน้ี 
1. น าแบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบ  มาจดัรวมเป็นชุด  จ านวน  29  ชุด ๆ ละ 50  ขอ้ (คิดเป็น

จ านวนขอ้ได ้ 1,450  ขอ้) โดยใหค้รบทุกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ผูว้ิจยัน าแบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบ  ไปขอความร่วมมือจากครูผูส้อนวิชาภาษาไทย 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน  29 โรงเรียน  โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัสลาก   

3. ผูว้จิยัแนะน าการกรอกขอ้มูลลงในแบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบ   
4. ผูว้ิจยัแจ้งก าหนดวนั เวลา  สถานท่ี ในการเก็บรวบรวมแบบส ารวจคุณภาพข้อสอบ    

โดยขอความร่วมมือผูก้รอกขอ้มูล  1  สัปดาห์ 
   
กำรวเิครำะห์ข้อมูล   

 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีดว้ยการน าแบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบของ
ครูภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จ  านวน  29  คน มาวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis)      
โดยวเิคราะห์ตามประเด็นต่อไปน้ี 
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 1. เนน้ความจ าจากเน้ือหาท่ีเรียน 
 2. ตั้งค  าถามไม่ชดัเจน 
 3. ตวัเลือกช้ีน าค าตอบมากเกินไป 
 4. ค  าตอบไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 5. ไม่มีการยกขอ้ความประกอบค าถาม 
 6. ใชค้  าถามท่ีง่ายไม่เหมาะสมกบัระดบัชั้น 
 7. ค  าถามไม่ตรงตามตวัช้ีวดั 
 8. ใชภ้าษาก ากวม 
 น าขอ้มูลมาหาค่าร้อยละ (Percentage) แสดงจ านวนร้อยละของครูท่ีมีปัญหาในการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   
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แผนภูมิท่ี 4  แสดงการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างแบบทดสอบและการส ารวจปัญหา 

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน   เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษารูปแบบและแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 

วเิคราะห์หลกัสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้  และตวัช้ีวดั  
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของเบนจามิน  บลูม 

ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ออกแบบแบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบ   

ศึกษาปัญหาและความต้องการของครูในการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน 29  คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)  ดว้ยการจบัสลาก 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลขอ้สอบดา้นเน้ือหา ดา้นปัญหาในการสร้างขอ้สอบ 
 

สรุปวเิคราะห์ขอ้มูลในการสร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เพื่อเป็นขอ้มูลในการด าเนินการวจิยั 
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  แผนภูมิท่ี 5  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

วเิคราะห์หลกัสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                                       พุทธศกัราช  2551 
 
 

 สร้างแบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบ   

อภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัแบบส ารวจคุณภาพ
ขอ้สอบ   

น าแบบส ารวจคุณภาพขอ้สอบไปส ารวจขอ้มูล  
                        พื้นฐาน   

 



 

101 
 

  ขั้นตอนที่ 2 กำรพฒันำ  (Development : D1)  กำรพฒันำและหำประสิทธิภำพของแบบทดสอบ 
                    การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบดว้ย  วตัถุประสงค ์ วธีิด าเนินการ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ขั้นตอน
การสร้างเคร่ืองมือ  ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล  และการวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
                

วัตถุประสงค์  เพื่อด าเนินการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ   ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 
            วิธีด ำเนินกำร  การพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4           
มีวธีิการด าเนินการ  ประกอบดว้ย   

1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2551 

2. วิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 

3.  ศึกษารูปแบบ  และแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 

4. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
             5. วางแผนปฏิบติังาน โดยก าหนดวิธีปฏิบติังาน ก าหนดช่วงเวลาท่ีจะด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอน  

6. สร้างตารางการสร้างขอ้สอบ 
การสร้างตารางเพื่อใช้ในการออกขอ้สอบฉบบัร่างหลงัจากท่ีวิเคราะห์ตวัช้ีวดัตามตาราง

วเิคราะห์หลกัสูตรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ดูรายละเอียดในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  ตวัอยา่งตารางการสร้างขอ้สอบฉบบัร่าง       
           

รหสั ขอ้มูลของขอ้สอบ 
 ประเภทขอ้สอบ       

 ช่ือวชิา/กลุ่มสาระ    
 ระดบัชั้น         
 สาระท่ี       

 มาตรฐาน  

 ตวัช้ีวดัท่ี    

 สมรรถภาพ 

 

 ชนิดของขอ้สอบ      ปรนยัแบบเลือกตอบ     ชนิด   4     ตวัเลือก 
 ผลการทดลอง    คร้ังท่ี 1         คน       ค่า p                      ค่า r                

                           คร้ังท่ี 2         คน       ค่า p                      ค่า r   
 รายละเอียดการน าไปใช ้             
 ขอ้ท่ี       โจทยแ์ละตวัเลือก 

  
 
 
 
 
 
 

 เฉลยขอ้    

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน               ตอบถูกได ้1  คะแนน       ตอบผดิได ้0 คะแนน 
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7. สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตรตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4    
             8. สร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ทั้งหมด จ านวน 200 ขอ้   
             9.  ประ เ มินและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบด้านความ เ ท่ี ยงตรง  (Validity)                 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน   คดักรองใหเ้หลือ จ านวน  100  ขอ้               

              เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  ไดแ้ก่ 
        1. แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ 
                   2. แบบทดสอบวิชาภาษาไทยท่ีผ่านการคัดกรอง การประเมินและการตรวจสอบ
คุณภาพ ขอ้สอบตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน จ านวน 
100 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ฉบบั ๆ ละ  50  ขอ้                                  

             ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  โดยมีขั้นตอนโดยละเอียด  ดงัน้ี 
 การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ตามมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั โดยมีขั้นตอนการสร้างต่อไปน้ี 

1. นิยำมควำมหมำยตัวช้ีวดั และสำระกำรเรียนรู้ 
ตวัช้ีวดั  หมายถึง ส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้ และปฏิบติัได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผูเ้รียนใน    

วิชาภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้  เป็นเกณฑ์ส าคญัส าหรับ         
การวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน 

สาระการเรียนรู้  หมายถึง  องคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคใ์นวชิาภาษาไทยซ่ึงก าหนดใหผู้เ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตอ้งเรียนรู้ 

2. ก ำหนดระดับพฤติกรรมกำรวดั 
ผูว้จิยัไดน้ าวตัถุประสงคท์างการศึกษาของ Benjamin S.Bloom (1956:57) ดา้นความรู้

ท่ีมุ่งใหน้กัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นการเรียนภาษาไทย  ดงัน้ี 
       ขั้นท่ี 1  ความรู้ความจ า (Knowledge) 
       ขั้นท่ี 2  ความเขา้ใจ (Comprehension) 
       ขั้นท่ี 3  การประยกุตใ์ช ้(Application )    
       ขั้นท่ี 4 การวเิคราะห์ (Analysis) 
       ขั้นท่ี 5 การสังเคราะห์ (Synthesis)   

ขั้นท่ี 6 การประเมินค่า (Evaluation) 
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3. กำรสร้ำงตำรำงกำรสร้ำงข้อสอบ  
การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      

ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 200 ขอ้  
โดยการสร้างตารางเพื่อใช้ในการออกข้อสอบฉบับร่างหลังจากท่ีวิ เคราะห์ตัว ช้ีว ัดตาม              
ตารางวเิคราะห์เป็นท่ีเรียบร้อย 

4. กำรสร้ำงตำรำงวิเครำะห์หลกัสูตรตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวดั 
              เพื่อการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยวิเคราะห์
แบบทดสอบตามตวัช้ีวดั เพื่อเตรียมสร้างแบบทดสอบลงในตารางการสร้างขอ้สอบจ านวน 200  ขอ้       
                    ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์หลกัสูตร (ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ : 2549:96-98) ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการวเิคราะห์หลกัสูตร จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  ครูผูส้อนภาษาไทย  
ครูวชิาการ   และนกัวดัผล 

2. จดัเรียงตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ทั้ง  5 สาระ  ตามล าดบั  ตั้งแต่ตวัช้ีวดัท่ี 1-36 

3. วเิคราะห์พฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามิน บลูม ทั้ง  6  ขั้น 
4. สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ  โดยจ าแนกขอ้สอบตามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
5. การสร้างแบบทดสอบตอ้งสร้างไวเ้กินจ านวนท่ีตอ้งการจริงอย่างน้อย  1  เท่า  

ดงันั้นเม่ือตอ้งการขอ้สอบจริง  100  ขอ้  ผูว้ิจยัจึงสร้างขอ้สอบ  จ านวน  200  ขอ้  เพื่อไวใ้ชส้ าหรับ
แทนขอ้สอบท่ีไม่มีคุณภาพท่ีถูกตดัออก  ดูรายละเอียดในตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 6  ตารางวเิคราะห์หลกัสูตรตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
                 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
สำระที ่1 กำรอ่ำน   

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

 

พฤติกรรม 
ตวัช้ีวดั 

ความ 
รู้ 

ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

ประ
ยกุต์
ใช ้

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประ 
เมินค่า 

รวม 
ขอ้ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  
และบทร้อยกรองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
ไพเราะและเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  ตีความ  แปลความ  และขยาย
ความเร่ืองท่ีอ่าน 

 

- 
 

3 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

4 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 วเิคราะห์  วจิารณ์เร่ืองท่ีอ่าน
ในทุก ๆดา้นอยา่งมีเหตุผล 

 

- 
 

- 
 

1 
 

3 
 

- 
 

- 
 

4 

ตวัช้ีวดัท่ี 4  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ือง 
ท่ีอ่านและประเมินค่าเพ่ือน าความรู้  
ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหา 
ในการด าเนินชีวติ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

5 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 วเิคราะห์  วจิารณ์แสดงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน   
และเสนอความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

3 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 ตอบค าถามจากการอ่าน  งาน
เขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาท่ีก าหนด 

 

- 
 

- 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียน
กรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก   
ยอ่ความ  และรายงาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

ตวัช้ีวดัท่ี 8 สงัเคราะห์ความรู้จากการอ่าน  
ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ มาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  
และพฒันาความรู้ทางอาชีพ 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 9 มีมารยาทในการอ่าน  

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
รวม    - 6    4    11 1 1 23 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
สำระที ่2 กำรเขียน 
              มาตรฐาน ท  2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ 
 

พฤติกรรม 
ตวัช้ีวดั 

ความรู้ 
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

ประยกุต์
ใช ้

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประ 
เมิน
ค่า 

รวม 
ขอ้ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 เขียนส่ือสารในรูปแบบ
ต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 
โดยใชภ้าษาเรียบเรียงถูกตอ้งมีขอ้มูล
และสาระส าคญัชดัเจน 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  เขียนเรียงความ - 1 1 - - - 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 เขียนยอ่ความจากส่ือ 
ท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาหลากหลาย 

- - 2 - - - 2 

ตวัช้ีวดัท่ี 4  ผลิตงานเขียนของตนเอง
ในรูปแบบต่างๆ  

- 1 - - 1 - 2 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น
แลว้น ามาพฒันางานเขียนของตนเอง 

- - - 2 - 1 3 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 เขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจตามหลกัการเขียน
เชิงวชิาการและใชข้อ้มูลสารสนเทศ
อา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 บนัทึกการศึกษาคน้ควา้
เพ่ือน าไปพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

- - - 1 - - 1 

ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีมารยาทในการเขียน - - - 1 - - 1 
รวม 

 
- 4 3 5 2 2 16 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
สำระที ่3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 

มาตรฐาน ท3.1  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 

พฤติกรรม 
ตวัช้ีวดั 

ความรู้ 
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

ประยกุต์
ใช ้

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประ 
เมิน
ค่า 

รวม 
ขอ้ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 สรุปแนวคิดและแสดงความ
คิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

- 1 - 2 - - 3 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  วเิคราะห์แนวคิดการใช้
ภาษาและความน่าเช่ือถือจากเร่ืองท่ีฟัง
และดูอยา่งมีเหตุผล 

- - - 4 - - 4 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 ประเมินเร่ืองท่ีฟังและดูแลว้
ก าหนดแนวทางน าไปประยกุตใ์ชใ้น
การด าเนินชีวติ 

- - - 1 - 2 3 

ตวัช้ีวดัท่ี 4  มีวจิารณญาณในการเลือก
เร่ืองท่ีฟังและดู 

- - - - 1 1 2 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 พดูในโอกาสต่างๆ พดู
แสดงทรรศนะ  โตแยง้  โนม้นา้วใจ 
และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้ง
เหมาะสม 

- 2 - 1 - - 3 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 มีมารยาทในการฟัง   
การดู  และการพดู 

- 1 - 1 - - 2 

รวม - 4 - 9 1 3 17 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
สำระที ่ 4  หลกักำรใช้ภำษำไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและ
พลงัของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ      
 

พฤติกรรม 
ตวัช้ีวดั 

ความรู้ 
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

ประยกุต์
ใช ้

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประ 
เมิน
ค่า 

รวม 
ขอ้ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 อธิบายธรรมชาติของ
ภาษา  พลงัของภาษา และลกัษณะ
ของภาษา 

- 1 - 1 - - 2 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  ใชค้  าและกลุ่มค าสร้าง
ประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์

- 2 1 1 - - 4 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 ใชภ้าษาเหมาะสม 
แก่โอกาส  กาลเทศะ  และบุคคล
รวมทั้งค  าราชาศพัทอ์ยา่เหมาะสม 

- 2 1 1 - - 4 

ตวัช้ีวดัท่ี 4  แต่งบทร้อยกรอง - 2 - - - - 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 วเิคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน 

- 1 - 1 - - 2 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 อธิบายและวเิคราะห์
หลกัการสร้างค าในภาษาไทย 

- 1 - 3 - - 4 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 วเิคราะห์  และประเมิน
การใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพ ์
และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

- - - 4 - - 4 

รวม - 9 2 11 - - 22 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
สำระที ่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่ง
เห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

พฤติกรรม 
ตวัช้ีวดั 

ความรู้ 
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

ประ 
ยกุตใ์ช ้

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประ 
เมินค่า 

รวม 
ขอ้ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 วเิคราะห์และวจิารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลกัการวจิารณ์เบ้ืองตน้ 

 

- 
 

1 
 

- 
 

4 
 

- 
 

- 
 

5 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  วเิคราะห์ลกัษณะเด่น 
ของวรรณคดีเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้
ทางประวติัศาสตร์และวถีิชีวติของ
สงัคมในอดีต 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

 
- 

 
- 

 
6 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 วเิคราะห์และประเมินค่า
ดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดก 
ทางวฒันธรรมของชาติ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
- 

 
1 

 
6 

ตวัช้ีวดัท่ี 4  สงัเคราะห์ขอ้คิด 
จากวรรณคดีและวรรณกรรม 
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

- 
 

1 
 

3 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 รวบรวมวรรณกรรม
พ้ืนบา้นและอธิบายภูมิปัญญา 
ทางภาษา 

 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 ท่องจ าและบอกกคุณค่า
บทอาขยาน  ตามท่ีก าหนดและบท
ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ
และน าไปใชอ้า้งอิง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

รวม - 2 - 17 1 2 22 
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ตารางท่ี 7 ตารางสรุปการวเิคราะห์หลกัสูตรตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้   
                ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 ระดับพฤติกรรมกำรวดัทีต้่องกำรวดั 
พฤติกรรม 

ตวัช้ีวดั 
ความรู้ 
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

ประยกุตใ์ช ้ วเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า 

รวม 
100 
ขอ้ 

สาระท่ี 1 - 6 4 11 1 1 23 
สาระท่ี 2 - 4 3 5 2 2 16 
สาระท่ี 3 - 4 - 9 1 3 17 
สาระท่ี 4 - 9 2 11 - - 22 
สาระท่ี 5 - 2 - 17 1 2 22 
รวม - 25 9 53 5 8 100    

                 
                5. กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    
ตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวดั  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 4   
              สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ฉบบัร่าง จ านวน 200 ขอ้ 
เป็นขอ้สอบปรนยัเลือกตอบ ชนิด 4 ตวัเลือก  พร้อมเฉลย    แลว้คดักรองขอ้สอบมาตรฐานเหลือ  
100 ขอ้ แบ่งเป็น 2  ฉบบั ๆ ละ  50  ขอ้  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนคือ  ผูท่ี้ตอบถูกได ้1 คะแนน  
ตอบผดิหรือไม่ไดต้อบได ้ 0  คะแนน   
                6. ตรวจสอบควำมเทีย่งตรง (Validity)   
  ตรวจสอบความตรงของแบบทดสอบโดยผูว้ิจยัและผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา และตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

6.1 ตรวจสอบความชดัเจนของภาษาท่ีใช ้ พร้อมทั้งองคป์ระกอบต่างๆ โดยผูเ้ช่ียวชาญ  
        6.2  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน  รวมทั้งตรวจสอบความเป็นปรนยัของขอ้ค าถามและตวัเลือก  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา เพื่อพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อวดัได้สอดคล้องกับเน้ือหา  มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั โดยใชว้ธีิหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index  of  Item  Objective  Congruence  : IOC )          
 



 

111 
 

              7. ปรับปรุงแบบทดสอบ 
            ปรับปรุงแบบทดสอบตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน าแลว้น าไปทดลองใช(้ try out )กบันกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง 
  

 ข้ันตอนกำรเกบ็ข้อมูล  ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
                 1. ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  3  ท่าน  ตรวจสอบเน้ือหา     
การใชภ้าษา        
                2. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูเ้ช่ียวชาญเพื่อขอความ
อนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ  ได้แก่  ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวชิาการ  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผล 

  3. ผูว้จิยัน าแบบทดสอบท่ีสร้าง  ไปขอความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบ 
   4. ผูว้จิยัแนะน าการเก็บขอ้มูลและวตัถุประสงค ์ ใหค้ณะกรรมการทราบ  
   5. ผูว้ิจยัแจง้ก าหนดวนั เวลา  สถานท่ี ในการเก็บรวบรวมแบบทดสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยขอความร่วมมือ  1  สัปดาห์ 
                
 กำรวเิครำะห์ข้อมูลเพือ่ตรวจสอบควำมเทีย่งตรงเชิงเนือ้หำ   
 วิเคราะห์ข้อมูลในตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  ของแบบทดสอบ      
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ด าเนินการดงัน้ี 
 1.วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบ  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  4  
ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา  และค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index  of  Item  Objective  Congruence  : 
IOC ) โดยใชเ้กณฑก์ารก าหนดคะแนนความคิดเห็นไวด้งัน้ี  (พวงรัตน์  ทวรัีตน์ : 2543 : 117 ) 
                            
             + 1      เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบมีความเหมาะสม 
   0      เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  -1      เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบไม่มีความเหมาะสม 
และน าผลการพิจารณาของผู ้เ ช่ียวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา           
โดยใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง ( Index  of  Item  Objective  Congruence  : IOC ) ดงัน้ี 
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โดยใชสู้ตร 
 
   
           IOC                          แทน    ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบ 
                           แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  N                          แทน    จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 
 2. น าค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้มาเทียบกับเกณฑ์  ซ่ึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  ( Index  of  Item  Objective  Congruence  : 
IOC )  ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 แสดงวา่ขอ้สอบมีความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ   
ถา้ดชันีความสอดคลอ้ง  ( Index  of  Item  Objective  Congruence  : IOC ) ท่ีค  านวณไดมี้ค่านอ้ย
กวา่  0.50  แสดงวา่ขอ้สอบไม่มีความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ  
  คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป  เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัไดต้รงหรือสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและตวัช้ีวดั  
             ซ่ึงการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการสร้าง
ตารางเพื่อใช้ในการออกข้อสอบฉบบัร่าง หลังจากท่ีวิเคราะห์ตวัช้ีวดัตามตารางวิเคราะห์เป็น          
ท่ีเรียบร้อย  ดงันั้นเม่ือตอ้งการขอ้สอบจริง  100  ขอ้ การสร้างแบบทดสอบตอ้งสร้างไวเ้กินจ านวน
ท่ีตอ้งการจริงอยา่งนอ้ย  1  เท่า    ผูว้ิจยัจึงสร้างขอ้สอบ  จ านวน  200  ขอ้  เพื่อไวใ้ชส้ าหรับแทน
ขอ้สอบท่ีไม่มีคุณภาพท่ีถูกตดัออก  รายละเอียดการวิเคราะห์หลกัสูตรตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 6 - 7 
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  แผนภูมิท่ี 6  แสดงวธีิการสร้างขอ้สอบและหาประสิทธิภาพของขอ้สอบ 
 

การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

วเิคราะห์หลกัสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

วเิคราะห์หลกัสูตร ก าหนดกรอบโครงสร้าง และก าหนดค่าน ้าหนกัของแบบทดสอบ 

ศึกษารูปแบบ และแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วางแผนปฏิบติังาน ก าหนดวิธีปฏิบติังาน  ก าหนดช่วงเวลาท่ีจะด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

ก าหนดแนวทางการสร้างและพฒันา
แบบทดสอบ 

เสนอแผนและกรอบโครงสร้างและพฒันาแบบทดสอบ 

สร้างตารางการสร้างขอ้สอบ 

สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

พฒันาขอ้สอบฉบบัร่าง 
 

 

ประเมินและตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบ 
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 แผนภูมิท่ี 7  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 
 
 
 
 
 

นิยามความหมายตวัช้ีวดั 
และสาระการเรียนรู้ 

 

          ก าหนดระดบัพฤติกรรมการวดั 
 

การสร้างตารางการสร้างขอ้สอบ  
 

       การสร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 
             ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั 
 

                ปรับปรุงแบบทดสอบ 

         ตรวจสอบความตรง (Validity)   
 

           การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการ    
    เรียนรู้ภาษาไทย  ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   
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ขั้นตอนที ่3  กำรวจัิย (Implementation : R2)  กำรทดลองใช้เพือ่หำคุณภำพแบบทดสอบ 
 การทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ประกอบดว้ย 
วตัถุประสงค์  ประชากร  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง  และวิธีการด าเนินการทดลอง              
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
            วัตถุประสงค์   เพื่อทดลองใช้และหาคุณภาพแบบทดสอบ  ในการพฒันาแบบทดสอบ       
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
              ประชำกร 
             นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 8  จงัหวดักาญจนบุรี   จ  านวน  29 โรงเรียน  จ  านวน 5,500 คน  จงัหวดัราชบุรี  
จ  านวน  26 โรงเรียน  จ านวน 5,000  คน   รวมทั้งส้ิน 10,500 คน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 8)                        
               กลุ่มตัวอย่ำง 
               นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2555 กลุ่มโรงเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรี จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการ
พระราชด าริ) จ  านวน 150 คน โรงเรียน ไทรโยคน้อยวิทยา จ านวน 100 คน โรงเรียนทองผาภูมิ
วิทยา  จ  านวน  150  คน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  จ  านวน  100  คน  โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  จ  านวน 200 คน  และโรงเรียนเทพมงคลรังษี  จ  านวน 
200 คน  รวมทั้งส้ิน 900 คน  ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)               
ดว้ยการจบัสลาก 
 กำรทดลองใช้ 
 ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1. การทดลองคร้ังท่ี 1 คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มโรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี  
จ  านวน 6 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนร่มเกลา้ กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชด าริ) โรงเรียน
ไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โรงเรียนเฉลิม   
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี และโรงเรียนเทพมงคลรังษี  ภาคเรียนท่ี 2                
ปีการศึกษา 2555  รวม   500  คน 
 2. การทดลองคร้ังท่ี 2 คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มโรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี  
จ  านวน 6  โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนร่มเกลา้กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชด าริ) โรงเรียน
ไทรโยคน้อยวิทยา  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา   โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โรงเรียนเฉลิม



 

116 
 

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี และโรงเรียนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2555   รวม  400  คน 
 

              วธีิกำรด ำเนินกำรทดลอง   
               1.ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร ถึงผูบ้ริหารโรงเรียน  เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการทดลองใชแ้บบทดสอบ  ท่ีพฒันาข้ึน 

       2.ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน  ไปทดลองใช ้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน  
2  คร้ัง เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ ดา้นค่าความยากง่าย  ด้านค่าอ านาจจ าแนก   และ        
ค่าความเช่ือมัน่   

 3. ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ  ดงัน้ี 
      3.1  ค่าอ านาจจ าแนก (r) (พวงรัตน์  ทวรัีตน์ : 2543 : 130) 
 โดยใชสู้ตร                               
 

                           
                    

     

   
    

 
เม่ือ r         หมายถึง    ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ 

         หมายถึง จ านวนผูต้อบถูกในขอ้นั้นในกลุ่มเก่ง 
         หมายถึง จ านวนผูต้อบถูกในขอ้นั้นในกลุ่มอ่อน 
  N       หมายถึง จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   

 ซ่ึงการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบรายขอ้  โดยขอ้ค าถามท่ีดีควรมีค่าอ านาจ
จ าแนก 0.20  ข้ึนไป  

 ส าหรับการแปลค่าอ านาจจ าแนก  แปลผลไดด้งัน้ี (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ : 2543 : 130) 
 ค่าอ านาจจ าแนก     0.40 – 1.00     คือ  จ  าแนกไดดี้ เป็นขอ้สอบท่ีดี 
 ค่าอ านาจจ าแนก     0.30 – 0.39  คือ จ าแนกได้ เป็นข้อสอบท่ีดีพอสมควร อาจต้อง  
ปรับปรุง 
 ค่าอ านาจจ าแนก     0.20 – 0.29     คือ  จ  าแนกไดพ้อใช ้แต่ตอ้งปรับปรุง  
 ค่าอ านาจจ าแนก    -1.00 – 0.19     คือ ไม่สามารถจ าแนกได ้ตอ้งปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

117 
 

               3.2 ค่าความยากง่ายรายขอ้ (Difficulty)  (พวงรัตน์  ทวรัีตน์ : 2543 : 129) 
  

 โดยใชสู้ตร                   
 

                  
 

 
  

 
 เม่ือ             หมายถึง        ค่าความยากของค าถามแต่ละขอ้ 
  R     หมายถึง        จ  านวนผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 
  N    หมายถึง        จ  านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 
 ซ่ึงการวเิคราะห์ความยากง่ายของขอ้สอบรายขอ้  ใชก้ารวเิคราะห์แบบอิงกลุ่มขอ้ค าถามท่ีดี
ควรมีค่าความยากง่ายระหวา่ง  0.20 – 0.80  ถา้ค่าความยากง่ายนอ้ยกวา่ 0.20 ถือวา่ขอ้ค าถามนั้นยาก
เกินไป  และถา้ค่าความยากง่าย มากกวา่ 0.80  ถือวา่ขอ้ค าถามนั้นง่ายเกินไป  นัน่คือ  ค่า  p นอ้ย   
ขอ้ทดสอบจะยาก  ค่า  p  มาก  ขอ้ทดสอบจะง่าย   
 ส าหรับการแปลความหมายของค่าความยากง่ายของขอ้สอบ  (ศิริชยั  กาญจนวาสี : 2544 : 
184) เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบท่ีมีมาตรฐาน  มีดงัน้ี 
 ค่าความยากง่าย  0.00 – 0.19  เป็นขอ้สอบท่ียากมาก 
 ค่าความยากง่าย  0.20 – 0.39  เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งยาก 
 ค่าความยากง่าย  0.40 – 0.60  เป็นขอ้สอบท่ียากง่ายปานกลาง 
 ค่าความยากง่าย  0.61 – 0.80 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่าย 
 ค่าความยากง่าย  0.81 – 1.00  เป็นขอ้สอบท่ีง่ายมาก      

3.3 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยใชว้ธีิของคูเดอร์ – ริชาร์ด   สูตร KR20  (ศิริชยั   
กาญจนวาสี : 2544 : 185) 
 

 โดยใชสู้ตร                                
 

             
      

     

  
       

  
   
 เม่ือ        
                                  หมายถึง      ความเช่ือมัน่ของขอ้สอบทั้งฉบบั 
              n หมายถึง     จ านวนขอ้ 
  P หมายถึง      สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละขอ้ 
  q หมายถึง     สัดส่วนของคนท าผดิในแต่ละขอ้ =  1 – p 
    

  หมายถึง     ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 
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 ซ่ึงการวดัความเช่ือมัน่ได ้ (Reliability) หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถให้ ผลการวดัท่ี
คงท่ีไม่กลบัไปกลบัมา ไม่วา่จะน าไปวดัก่ีหนกบัผูเ้รียนกลุ่มเดิมก็ตาม  เช่น เด็กท่ีเก่งไดค้ะแนนมาก 
เด็กอ่อนไดค้ะแนนนอ้ยถา้ท าการสอนอีกคร้ังโดยใชข้อ้สอบชุดเดิมกบักลุ่มเดิม เด็กท่ีเก่งก็ยงัเก่งอยู่
และเด็กท่ีอ่อนก็ยงัอ่อนเหมือนเดิม แสดงวา่แบบทดสอบน้ีมีความเช่ือมัน่สูง 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลจากการหาคุณภาพแบบทดสอบ 
5. น าผลของแบบทดสอบท่ีเป็นคะแนนไปแปลความหมายคะแนนต่อไป 
6. ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบท่ีไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และคัดเลือกข้อสอบท่ีมี         

ค่าอ านาจจ าแนก  ค่าความยากง่าย ค่าความเช่ือมนั ตามเกณฑ ์
 
ขั้นตอนกำรน ำแบบทดสอบไปทดลองใช้  

ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบไปทดลองใช้  2 คร้ัง กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าแบบทดสอบ              
มาวเิคราะห์รายขอ้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินทดลองดงัน้ี 
 

ข้ันตอนกำรน ำข้อสอบไปทดลองใช้และหำคุณภำพ คร้ังที ่1  
ผูว้ิจ ัยน าแบบทดสอบไปทดลองใช้คร้ังท่ี 1 กับ กลุ่มตวัอย่าง แล้วน าแบบทดสอบ             

มาวเิคราะห์รายขอ้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินทดลองดงัน้ี 
            การด าเนินการวิจัย การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 4   
              กลุ่มตัวอย่ำง  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ในจงัหวดั
กาญจนบุรี  ภาคเรียนท่ี 2    ปีการศึกษา 2555  จ านวน 500  คน          
               เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย    
              แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  
แบบเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน  100  ขอ้   จดัเป็น  2  ฉบบั  ดงัน้ี 
               ฉบบัท่ี  1  จ านวน  50   ขอ้  ผูเ้ขา้สอบจ านวน  250  คน     
               ฉบบัท่ี  2  จ านวน  50   ขอ้  ผูเ้ขา้สอบจ านวน  250  คน                      

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ  ผูท่ี้ตอบถูกได ้ 1  คะแนน  ตอบผดิหรือไม่ตอบได ้ 0  คะแนน
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 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  

โรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน 6  โรงเรียน จดันกัเรียนเป็น ห้องๆ ละ 50   คน เท่ากบั
จ านวนแบบทดสอบ คือ 2  ฉบบั  รวมนกัเรียน  500  คน  ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2555 

 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ ( Try  Out ) คร้ังท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี   1 - 30 ธันวาคม           
พ.ศ. 2555 กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ ดูรายละเอียดในตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 ก าหนดการทดลองใชแ้บบทดสอบ  คร้ังท่ี 1 
 

วนั  เวลา โรงเรียน ระดบัชั้น/จ านวน 
24  ธนัวาคม  

2555      

 

โรงเรียนร่มเกลา้ กาญจนบุรี  
 

จ านวน 100 คน        

25  ธนัวาคม  
 2555      

บ 
โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา 

 

จ านวน 100 คน        

26  ธนัวาคม  
2555      

โรงเรียนไทรโยคนอ้ยวทิยา จ านวน 50 คน        

26  ธนัวาคม  
 2555      

โรงเรียนไทรโยคมณี-กาญจน์
วทิยา 

จ านวน 50 คน        

27  ธนัวาคม  
 2555      

 
 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 

 

จ านวน 100 คน        

27  ธนัวาคม  
 2555      

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี- 

นครินทร์ กาญจนบุรี  

 
จ านวน 100 คน        

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลจากการทดลองวเิคราะห์ผล  ดงัน้ี 

1. ค่าอ านาจจ าแนก 
2. ค่าความยากง่าย 
3. ค่าความเช่ือมัน่ 
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น าผลการทดสอบมาวเิคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความยากง่าย (p) และค่าความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบ  แลว้คดัเลือกเฉพาะขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหวา่ง .20 ถึง .80  และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ .20 ข้ึนไป  และน าขอ้ท่ีมีค่าไม่ถึงเกณฑ์ (ค่าความยากง่ายระหว่าง .20 ถึง .80  และ     
ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ข้ึนไป) มาปรับปรุงแกไ้ขใหม่  น าไปทดลองใชใ้นคร้ังท่ี 2  ต่อไป                    

    
 ข้ันตอนกำรน ำแบบทดสอบไปทดลองใช้และหำคุณภำพ คร้ังที ่2 
  การทดลองใชแ้บบทดสอบ คร้ังท่ี 2 น าไปทดลองใชใ้นเดือน มกราคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงเป็น
การเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2  ของปีการศึกษา 2555  แลว้น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์ค่าความ
ยากง่าย   ค่าอ านาจจ าแนก  และค่าความเช่ือมัน่ แลว้พฒันาปรับปรุงแบบทดสอบ น ากลบัไปทดลอง
กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนคนละหอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังท่ี 1   
             การด าเนินการวิจัยการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4   
               กลุ่มตัวอย่ำง  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  ในจงัหวดั
กาญจนบุรี  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2555  จ านวน 400  คน          
 

               เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย    
              แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  
แบบเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน  100  ขอ้   จดัเป็น  2  ฉบบั  ดงัน้ี 
               ฉบบัท่ี 1 จ านวน  50 ขอ้  ผูเ้ขา้สอบจ านวน  200  คน     
               ฉบบัท่ี 2 จ านวน  50 ขอ้  ผูเ้ขา้สอบจ านวน  200  คน     

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ  ผูท่ี้ตอบถูกได ้1 คะแนน  ตอบผิดหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน 
  

 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  
โรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน 6 โรงเรียน จดันกัเรียนเป็น ห้องๆ ละ 50 คน  เท่ากบัจ านวน
แบบทดสอบ คือ 2 ฉบบั  รวมนกัเรียน 400 คน  ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2555 
 ผูว้ิจยัจึงไดท้ดลองใชแ้บบทดสอบคร้ังท่ี 2   กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในจงัหวดั
กาญจนบุรี  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2555  จ านวน 400 คน ท่ีไม่ซ ้ ากบักลุ่มท่ีทดลองใชค้ร้ังแรก 
และได้ก าหนดการน าแบบทดสอบไปทดลองใช้ระหว่างวนัท่ี 5 – 30 มกราคม พ.ศ. 2556                
ดูรายละเอียดในตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9  ก าหนดการทดลองใชแ้บบทดสอบ คร้ังท่ี 2 
 

วนั  เวลา โรงเรียน ระดบัชั้น/จ านวน 
7 มกราคม  2556 ร่มเกลา้ กาญจนบุรี 

(ในโครงการพระราชด าริ) 
อ าเภอทองผาภูมิ 

 
จ านวน 50 คน 

8 มกราคม  2556 ทองผาภูมิวทิยา 
อ าเภอทองผาภูมิ 

 

จ านวน 50 คน 

9 มกราคม  2556 ไทรโยคนอ้ยวทิยา 
อ าเภอไทรโยค 

 

จ านวน 50 คน 

9 มกราคม  2556 ไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา 
อ าเภอไทรโยค 

 

จ านวน 50 คน 

10 มกราคม  2556 เทพมงคลรังษี 
กาญจนบุรี 

 

จ านวน 100 คน 

10 มกราคม  2556 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 

อ าเภอท่าม่วง 

 
จ านวน 100 คน 

              
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลจากการทดลองวเิคราะห์ผล  ดงัน้ี 

1. ค่าอ านาจจ าแนก 
2. ค่าความยากง่าย 
3. ค่าความเช่ือมัน่ 
จากการทดลองใช้แบบทดสอบคร้ังท่ี 2 ผูว้ิจยั เป็นผูท้  าการวิเคราะห์ น าผลการทดสอบ      

มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  ท าการ
วเิคราะห์เป็นรายขอ้   วิเคราะห์แยกตามรายฉบบั  ไดข้อ้สอบ 100 ขอ้ โดยเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความ
ยากง่ายระหวา่ง .20 ถึง .80  และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ข้ึนไป  เป็นขอ้สอบท่ีสมบูรณ์   จดัเป็น
ขอ้สอบมาตรฐานท่ีใชไ้ด ้น าขอ้ท่ีมีค่าไม่ถึงเกณฑม์าปรับปรุงแกไ้ขใหม่   
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 ขั้นตอนที ่4  กำรพฒันำ (Evaluation : D2) การประเมิน และพฒันาแบบทดสอบ 
 การประเมินและพฒันาแบบทดสอบ   ในการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบด้วย  วตัถุประสงค์  วิธีด าเนินการ  เคร่ืองมือท่ีใช้           
ในการวจิยั  และ การวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินและแปลความหมายของคะแนน 
 

วิธีด ำ เนินกำร  การประเมินและพัฒนาแบบทดสอบ  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  4  มีขั้ นตอน               
การด าเนินการดงัน้ี 
 1. การประเมินระหว่างการท าแบบทดสอบ  โดยสังเกตพฤติกรรมการท าข้อสอบ           
ของนกัเรียน 
 2. การประเมินหลังการท าแบบทดสอบ  ด้วยการประเมินความรู้ ความเข้าใจ  โดย         
การตรวจขอ้สอบทุกฉบบั 
 3. ประมวลผลท่ีได้จากการทดลองใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเป็นคะแนน  มาแปลความหมายของคะแนน  แลว้น ามา
วเิคราะห์เพื่อพฒันา ปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 4. น าแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพไปใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนร่มเกลา้  กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) ในปีการศึกษาต่อไป           
 

กำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
 การแปลความหมายของคะแนน ผู ้วิจ ัยเลือกแปลความหมายของคะแนนคร้ังน้ีด้วย         
การสร้างเกณฑป์กติ (Norms)  โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี                                                                 
                       กำรสร้ำงเกณฑ์ปกติ(Norms)                                                                                                            
         การสร้างเกณฑป์กติ (Norms) ของแบบทดสอบทั้งฉบบั น าไปค านวณหาค่า
เปอร์เซ็นตไ์ทล ์โดยใชค้ะแนนทีปกติ  การหาคะแนนทีปกติ (Normalized  T - scores) ตามล าดบั
ขั้นตอนดงัน้ี 

               1.หาค่าความถ่ีของคะแนนจากผลการทดสอบ (Frequency:f) 
               2.หาความถ่ีสะสม (Cumulative  Frequency: cf) 
               3.หาค่า Percentile Rank  
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โดยใชสู้ตร 
                                                                

 

 
   

   

 
 

   
 เม่ือ   PR          แทน    ต าแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทล ์
            f           แทน    ความถ่ีของคะแนน 
            cf         แทน     ความถ่ีสะสม 
            N         แทน    จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

           4.แปลงคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ให้เป็นคะแนนที (T) ปกติ โดยใช้ตารางส าหรับ
แปลงคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ให้เป็นคะแนนที (T) ปกติของ Garrett 1965:445 (ลว้นสายยศ และ
องัคณา สายยศ 2539:311 อา้งถึงใน ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ 2549:230) 
           5.สร้างตารางเกณฑ์ปกติโดยแสดงเป็นตารางความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนดิบ   
กบัคะแนนทีปกติ (Normalized T-scores) ทุกค่าของคะแนนดิบ 
  6. แปลความหมายของคะแนน     
              การแปลผลคะแนนโดยใชค้ะแนนทีปกติ กระท าโดยการเทียบวา่คะแนนดิบท่ีได้
ตรงกบัคะแนนทีปกติเท่าไรโดยมีเกณฑใ์นการแปลผลคะแนนอา้งถึงใน(ชวาล  แพรัตกุล, 2520 :20) 
ดงัน้ี 
  ตั้งแต่ T65 และสูงกวา่  แปลวา่    ความสามารถอยูใ่นระดบัสูงมาก  
  ตั้งแต่ T55 – T65  แปลวา่    ความสามารถอยูใ่นระดบัสูง  
  ตั้งแต่ T45 – T55  แปลวา่    ความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง  
  ตั้งแต่ T35 – T45  แปลวา่    ความสามารถอยูใ่นระดบัต ่า  
  ตั้งแต่ T35 และต ่ากวา่  แปลวา่    ความสามารถอยูใ่นระดบัต ่ามาก  
 การแบ่งระดบัขั้นขา้งตน้ จะมีคะแนนทีบางตวัซ ้ ากนั เช่น T55 ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะต าแหน่ง 
T55 นั้น เป็นจุดแบ่งเขตระหวา่งกลุ่ม ดงันั้นนกัเรียนคนใดไดค้ะแนนทีตรงจุดแบ่งเขตพอดี คือ T35, 
T45, T55 และ T65 ใหเ้ล่ือนนกัเรียนคนนั้นไปอยูใ่นกลุ่มสูงถดัไปเสมอ เพื่อใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้รียน     
         

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 รวบรวมผลการทดลองใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีเป็น
คะแนน  จ านวน 2 ฉบบั ฉบบัละ  50  ขอ้ มาแปลความหมายของคะแนนต่อไป 
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 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 ผูว้จิยัไดน้ าผลการทดสอบท่ีเป็นคะแนนไปวิเคราะห์ผล  ดงัน้ี 

1. ต าแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทล ์
2. คะแนนทีปกติ (Normalized T-scores) 
3. เกณฑป์กติ (Norms) และแปลความหมายของคะแนน 

  ซ่ึงการสร้างเกณฑป์กติ (Norms) และแปลความหมายของคะแนนของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
ตอ้งน าไปค านวณหาค่าเปอร์เซ็นตไ์ทล์ หาค่าทีปกติ เทียบวา่คะแนนดิบท่ีไดต้รงกบัคะแนนทีปกติ
เท่าไรโดยแสดงเป็นตารางความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนดิบกับคะแนนทีปกติ (Normalized           
T-scores) ทุกค่าของคะแนนดิบ  แลว้แปลผลคะแนนตามเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน     
ดูรายละเอียดขอ้มูลไดจ้ากตารางท่ี 20 หนา้ 153 
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 แผนภูมิท่ี 8   แสดงวธีิด าเนินการประเมินและพฒันาแบบทดสอบ  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินระหวา่งการท าแบบทดสอบ 

 

 

 
 

การประเมินหลงัการท าแบบทดสอบ 

 

 

 

  

ประมวลผลท่ีไดจ้ากการทดลองใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

 

 

น าแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพไปใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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  แผนภูมิท่ี 9   แสดงขั้นตอนการแปลความหมายของคะแนน  
 
 

 

หาค่าความถ่ีของคะแนนจากผลการทดสอบ 
(Frequency:f) 

 

 

 

 

 

 

               หาความถ่ีสะสม 
    (Commulaive  Frequency: cf) 

 

 

 

 
 

 หาค่า Percentile Rank 

 

 

 

 

 

แปลงคะแนนเปอร์เซ็นตไ์ทล์ใหเ้ป็นคะแนนที (T) ปกติ 

 

 

 

 

สร้างตารางเกณฑป์กติ(Norms)  
 

 

 

 

แปลความหมายของคะแนน 
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ตารางท่ี 10  แสดงการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง             
                  การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551กลุ่มระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 
ปัจจยัน าเขา้/ 
จุดประสงค ์

กระบวนการ ผลลพัธ์ 

ขั้นตอน เคร่ืองมือ วธีิการ สถิติ 

กำรวิจัย  
(research: R1) 
จุดประสงคเ์พื่อศึกษา  
ขอ้มลูพ้ืนฐาน ส ารวจ
ปัญหาเก่ียวกบัการ
พฒันาแบบทด 
สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ตาม
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืน -ฐาน
พุทธศกัราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4   
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตรการ ศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 
เอกสารแนวทางการ
สร้างแบบ ทดสอบ
วดัผล สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเอกสารเก่ียวกบั
การวดัและ 
ประเมินผล เอกสาร 
การวดัและประเมิน 
ผลการเรียนรู้
ภาษาไทย  แนวคิด  
ทฤษฎี  และเอกสาร
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและ
ความตอ้งการ 
1.ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   
2.ศึกษารูปแบบ  และ
แนวทางการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน   
3. วเิคราะห์หลกัสูตร  
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั   
4. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
ของเบนจามิน บลูม   
5.ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
6.ออกแบบแบบส ารวจ
คุณภาพขอ้สอบ 
 7.ศึกษาปัญหาและความ
ตอ้งการในการพฒันา
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
8. วเิคราะห์ขอ้มูลขอ้สอบ
จากแบบส ารวจคุณภาพ
ขอ้สอบ 
9.สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  

แบบส ารวจ
คุณภาพ
ขอ้สอบ 

การ
วเิคราะห์
แบบส ารวจ
คุณภาพ
ขอ้สอบ
ของครูผู ้
ออกสอบ 

ค่าร้อยละ 
(%) 
และการ
วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

ขอ้มูล
พ้ืนฐาน
และความ
ตอ้งการใน
การพฒันา
แบบ 
ทดสอบ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
ปัจจยัน าเขา้/ 
จุดประสงค ์

กระบวนการ ผลลพัธ์ 

ขั้นตอน เคร่ืองมือ วธีิการ สถิติ 

กำรพฒันำ
(development :D1 ) 
จุดประสงคเ์พื่อ
ด าเนินการพฒันา
และหาประสิทธิ- 
ภาพของ
แบบทดสอบ ใน
การพฒันา
แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ตามหลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน
พทุธศกัราช 2551  
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4  

การพฒันาแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  ดงัน้ี 
1.ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐาน เอกสารที่
เก่ียวขอ้ง   
2.วเิคราะห์หลกัสูตร  มาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัช้ีวดั  สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4   
3.  ศึกษารูปแบบ  และแนวทาง
การสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
4. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.วางแผนปฏิบติังาน  
6.สร้างตารางการสร้างขอ้สอบ  
7.สร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตร
ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั   
 8.สร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ทั้งหมด 
จ านวน 200 ขอ้  
9.ประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพแบบทดสอบดา้นความ
เท่ียงตรง (Validity)  โดย
อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 
และผูเ้ช่ียวชาญคดักรองเหลือ 
 จ  านวน  100  ขอ้  
10. ปรับปรุงแบบทดสอบ 
11. น าแบบทดสอบไปทดลอง
ใช ้

แบบ 

ทดสอบ 

ฉบบัร่าง 

200 ขอ้ 

หาค่าดชันี
ความ
สอดคลอ้ง 
โดย 
ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 
ท่าน 

ค่าดชันี
ความ
สอดคลอ้ง  
(Index of  
Item  
Objective  
Congru -
ence  : 
IOC ) 

ไดแ้บบ 

ทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการ
เรียนสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 4  
จ านวน 

200 ขอ้
จ านวน  3 
ฉบบั  
ฉบบัละ  
50 ขอ้ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
ปัจจยัน าเขา้/ 
จุดประสงค ์

กระบวนการ ผลลพัธ์ 

ขั้นตอน เคร่ืองมือ วธีิการ สถิติ 

กำรวจิยั 
(research: R2 ) 
จุดประสงคเ์พื่อ
ทดลองใชแ้ละ 
หาคุณภาพ
แบบทดสอบ 
 ในการพฒันา
แบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4 
 

การทดลองใชเ้พื่อหาคุณภาพ
แบบทดสอบดงัน้ี 

1.ขอหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ในการทดลองใช้
แบบทดสอบ  จากบณัฑิต
วทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร   
 2.น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน 
ไปทดลองใช ้กบันกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   จ านวน 
2 คร้ัง  ดงัน้ี 
 

      2.1 ทดลองคร้ังท่ี 1 กบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ในจงัหวดักาญจนบุรี  
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555  จ านวน 500  คน          

2.2 วเิคราะห์ค่าความยาก
ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
และค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบเพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน คร้ังท่ี 1 

2.3 พฒันาปรับปรุง
ขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย(p) 
นอ้ยกวา่ .20 และมากกวา่.80  
และค่าอ านาจจ าแนก 
ต ่ากวา่  .20   
 

แบบ 
ทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้น
มธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 
จ านวน 100 
ขอ้ 2 ฉบบั 
ฉบบัละ 50 
ขอ้ 
 

 

 

 

การทดลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การ
ทดลอง
คร้ังท่ี  1  
หา
คุณภาพ
ดงัน้ี 
1.ค่าความ
ยาก (p) 
2.ค่า
อ านาจ
จ าแนก (r) 
3.ค่าความ
เช่ือมัน่
(ฉบบั) 
 

 

 

 

 

 

 

ไดแ้บบ 

ทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการ
เรียนสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 4   
จ านวน  
100 ขอ้ 
แบ่งเป็น  2 
ฉบบั  
ฉบบัละ  
 50  ขอ้ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
ปัจจยัน าเขา้/ 
จุดประสงค ์

กระบวนการ ผลลพัธ์ 

ขั้นตอน เคร่ืองมือ วธีิการ สถิติ 
       2.4 ทดลองคร้ังท่ี 2 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ในจงัหวดักาญจนบุรี   
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2555  จ านวน 400  คน          

2.5 วเิคราะห์ค่าความยาก
ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
และค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบเพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน คร้ังท่ี 2 

2.6 วเิคราะห์และ
ปรับปรุงขอ้สอบ 

2.7 น าผลของ
แบบทดสอบไปแปล
ความหมายคะแนนต่อไป 
 

จ านวน  
100 ขอ้  
แบ่งเป็น 2 
ฉบบั 
ฉบบัละ  
50 ขอ้ 
 

การทดลอง การ
ทดลอง
คร้ังท่ี 2 
หา
คุณภาพ
ดงัน้ี 
1.ค่าความ
ยาก (p) 
2.ค่า
อ านาจ
จ าแนก (r) 
3.ค่าความ
เช่ือมัน่
(ฉบบั) 

ไดแ้บบ 

ทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการ
เรียนรู้
ภาษาไทย  
ชั้นมธัยม 

ศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีมี
มาตรฐาน 

จ านวน  
100 ขอ้ 
แบ่งเป็น  2 
ฉบบั 
ฉบบัละ   
50 ขอ้ 
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ตารางท่ี 10 ต่อ 
ปัจจยัน าเขา้/ 
จุดประสงค ์

กระบวนการ ผลลพัธ์ 

ขั้นตอน เคร่ืองมือ วธีิการ สถิติ 

กำรพฒันำ
(development: D2) 

จุดประสงคเ์พื่อ 
ประเมินและ
แปลความหมาย 
ของคะแนน 

การประเมินผลการปรับปรุง
แกไ้ขแบบทดสอบดงัน้ี 

1.การประเมินระหวา่งการท า
แบบทดสอบ  โดยสงัเกต
พฤติกรรมการท าขอ้สอบ  
ของนกัเรียน 
2.การประเมินหลงัการท า
แบบทดสอบ  ดว้ยการประเมิน
ความรู้ ความเขา้ใจ  โดยการ
ตรวจขอ้สอบทุกฉบบั 
3.น าผลท่ีไดจ้ากการทดลองใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ท่ีเป็นคะแนน มาแปล
ความหมายของคะแนน    
โดยการสร้างเกณฑป์กติ   
มีขั้นตอนดงัน้ี 

  1. หาค่าความถ่ีของ
คะแนนจากผลการทดสอบ 
(Frequency:f) 

 2. หาความถ่ีสะสม 
(Commulaive  Frequency: cf) 
         3. หาค่า Percentile Rank 

 4.แปลงคะแนน
เปอร์เซนตไ์ทลใ์หเ้ป็นคะแนน
ที (T) ปกติ โดยใชต้าราง
ส าหรับแปลงคะแนน
เปอร์เซนตไ์ทลใ์หเ้ป็นคะแนน
ที (T) ปกติ 

1.ผลคะแนน
จากการ
ทดสอบ 

การแปล
ความ 

หมาย 
ของ
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.หาค่า 
Percentie 
Rank 
2.หา
คะแนนที
ปกติ 
3. หา
เกณฑ์
ปกติ
(Norm) 

แบบ 

ทดสอบ 

ท่ีเป็น
คะแนน 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
ปัจจยัน าเขา้/ 
จุดประสงค ์

กระบวนการ ผลลพัธ์ 

ขั้นตอน เคร่ืองมือ วธีิการ สถิติ 
 5.สร้างตารางเกณฑป์กติ

โดยแสดงเป็นตาราง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนน
ดิบกบัคะแนนทีปกติ 
(Normalized T-scores)  
ทุกค่าของคะแนนดิบ 

6. แปลความหมายของ
คะแนน                           
       7. น าแบบทดสอบท่ีมี
คุณภาพไปใชว้ดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนร่มเกลา้ กาญจนบุรี 
(ในโครงการพระราชด าริ)  
ในปีการศึกษาต่อไป           
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บทที่  4 

 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง “การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 4”  ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาแบบทดสอบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย         
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในดา้นค่าความเท่ียงตรง (Validity)  ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination)  และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
            ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัทั้ง 2 ขอ้  
ตามล าดบั  ดงัน้ี 
            ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามจุดประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 1  

1.1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
1.2 ผลการวเิคราะห์หลกัสูตร  

      ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามจุดประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี  2  
     ตอนท่ี 1 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบและการทดลองใชค้ร้ังท่ี 1  ดงัน้ี 

1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบดา้นค่าความเท่ียงตรง  
    1.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบด้านค่าความยากง่าย และด้านค่า
อ านาจจ าแนก 
                 ตอนท่ี 2 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบและการทดลองใชค้ร้ังท่ี 2  ดงัน้ี 
         2.1  ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบด้านค่าความยากง่าย และด้านค่า
อ านาจจ าแนก   
     2.2  ผลการวเิคราะห์คุณภาพแบบทดสอบดา้นค่าความเช่ือมัน่  
                  2.3  การหาเกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลตำมจุดประสงค์กำรวจัิยข้อที ่1  
1.1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 

  ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน   และส ารวจปัญหาการพฒันาแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดย 1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  2) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของชาติ 3) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผลและการวดัผลประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของเบนจามิน บลูม 5) ศึกษารูปแบบและแนว
ทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 6) ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 7) ออกแบบการเก็บขอ้มูลแบบทดสอบเพื่อน ามาใชใ้น
การรวบรวมขอ้สอบ 8)รวบรวมขอ้มูลแบบทดสอบ 9) วิเคราะห์ขอ้มูลแบบทดสอบท่ีรวบรวมได ้
10) สรุปผลวเิคราะห์ขอ้มูลแบบทดสอบ 

ผลการวิเคราะห์  จากการส ารวจปัญหาการสร้างข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
ครูภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จ  านวน 29  คน พบวา่ การตั้งค  าถามจะเนน้ความจ าจากเน้ือหา 
ร้อยละ 44.83  ตั้งค  าถามไม่ชัดเจน ร้อยละ 10.34  ตวัเลือกช้ีน าค าตอบมากเกินไป ร้อยละ 6.90 
ค  าตอบไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ร้อยละ 6.90 ไม่มีการยกขอ้ความเพื่อประกอบค าถาม ร้อยละ 
3.44 ใชค้  าถามท่ีง่ายไม่เหมาะสมกบัระดบัชั้น ร้อยละ 6.90 ค  าถามไม่ตรงตามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 13.79   
ใชภ้าษาก ากวม ร้อยละ 6.90  จากนั้นน าผลการวิเคราะห์  สภาพปัญหาการออกขอ้สอบดา้นเน้ือหา      
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีว ัดมาสังเคราะห์   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบ                   
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูว้ิจ ัยและตรงตามหลักสูตรและตามแนว ทางการปฏิรูปการเรียนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง            
ลายละเอียดดงัตารางท่ี 11  
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ตารางท่ี 11  แสดงจ านวนร้อยละของครูท่ีมีปัญหาในการสร้างแบบทดสอบวชิาภาษาไทย                 
                    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จากการส ารวจขอ้มูลครูในจงัหวดักาญจนบุรี 
 

รายการ จ านวนคน ร้อยละ 
1. เนน้ความจ าจากเน้ือหาท่ีเรียน 13 44.83 
2. ตั้งค  าถามไม่ชดัเจน 3 10.34 
3. ตวัเลือกช้ีน าค าตอบมากเกินไป 2 6.90 
4. ค าตอบไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 2 6.90 
5. ไม่มีการยกขอ้ความประกอบค าถาม 1 3.44 
6. ใชค้  าถามท่ีง่ายไม่เหมาะสมกบัระดบัชั้น 2 6.90 
7. ค าถามไม่ตรงตามตวัช้ีวดั 4 13.79 
8. ใชภ้าษาก ากวม 2 6.90 

รวม 29 100 
 
จากตารางท่ี  11  แสดงจ านวนร้อยละของครูท่ีมีปัญหาในการสร้างแบบทดสอบ              

วชิาภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จากการส ารวจขอ้มูลครูในจงัหวดักาญจนบุรี  พบวา่จ านวนครู
ท่ีออกขอ้สอบ เน้นความจ าจากเน้ือหาท่ีเรียน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83  ตั้งค  าถาม            
ไม่ชดัเจน จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 ตวัเลือกช้ีน าค าตอบมากเกินไป  จ  านวน 2  คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.90 ค าตอบไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จ านวน 2  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.90  ไม่มีการยก
ขอ้ความประกอบค าถาม จ านวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.44 ใชค้  าถามท่ีง่ายไม่เหมาะสมกบัระดบัชั้น 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 ค าถามไม่ตรงตามตวัช้ีวดั จ านวน 4  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.79   
ใชภ้าษาก ากวม จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 

1.2 การวเิคราะห์หลกัสูตร  
ผูว้ิจยัพิจารณาก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัของหลักสูตรท่ีต้องการวดัเพื่อ      

ให้สอดคล้องกับทฤษฎีของเบนจามิน  บลูม  ซ่ึงมีตัวช้ีวดัท่ีต้องการออกข้อสอบ  จ านวน  36  
ตวัช้ีวดั  ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12  ตารางสรุปการวเิคราะห์หลกัสูตรตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้  
                   ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 

ระดบัพฤติกรรมการวดัท่ีตอ้งการวดั 
พฤติกรรม 
ตวัช้ีวดั 

ความรู้ 
ความจ า 

ความ
เขา้ใจ 

ประยกุต์
ใช ้

วเิคราะห์ สังเคราะห์ ประ 
เมินค่า 

รวม 
100 
ขอ้ 

สาระท่ี 1 - 6 4 11 1 1 23 
สาระท่ี 2 - 4 3 5 2 2 16 
สาระท่ี 3 - 4 - 9 1 3 17 
สาระท่ี 4 - 9 2 11 - - 22 
สาระท่ี 5 - 2 - 17 1 2 22 
รวม - 25 9 53 5 8 100 

 

             ผูว้ิจยั เขียนขอ้สอบตามตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  จ  านวน 200 ขอ้ เพื่อน ามาพฒันา
และตรวจสอบใหไ้ดข้อ้สอบท่ีมีมาตรฐาน จ านวน  100  ขอ้  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
มาตรฐาน  ตัวช้ีวดั พฤติกรรมการรับรู้ตามแนวคิดทฤษฎีของเบนจามิน  บลูม และข้อค าถาม       
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามจ านวนขอ้สอบ           
ท่ีวเิคราะห์ 
 
 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลตำมจุดประสงค์กำรวจัิยข้อที ่ 2 
 

ตอนที ่1 ผลกำรตรวจสอบคุณภำพแบบทดสอบและกำรทดลองใช้คร้ังที ่1   
1.1 ผลกำรตรวจสอบคุณภำพแบบทดสอบด้ำนกำรหำค่ำควำมเทีย่งตรง (Validity)   

 การหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยน าแบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาวา่ขอ้สอบแต่ละขอ้
วดัได้ตรงตามมาตรฐาน ตวัช้ีวดั และทฤษฎีของเบนจามิน  บลูม นั้ นจริงหรือไม่จริง  แล้วได้
ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ  โดยค านวณหาค่า
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ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบ ( Index  of  Item  Objective  Congruence  : IOC ) ดว้ยสูตรของ
โรวเินลลี และแฮมเบิล  ดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 สรุปผลดชันีความสอดคลอ้งของการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ  
                  ของแบบทดสอบ  ( IOC )   ดงัน้ี 

ขอ้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญ รวม IOC แปลผล 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
22 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
23 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
24 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี  13 (ต่อ) 
ขอ้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 
25 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
26 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
27 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
28 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
29 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
30 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
31 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
32 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
33 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
34 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
35 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
36 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
37 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
38 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
39 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
40 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
41 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
42 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
43 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
44 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
45 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
46 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
47 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
48 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
49 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
50 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี  13 ( ต่อ) 
ขอ้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 
51 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
52 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
53 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
54 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
55 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
56 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
57 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
58 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
59 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
60 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

61 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

62 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

63 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
64 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
65 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
66 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
67 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
68 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

69 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
70 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
71 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
72 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
73 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
74 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
75 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

76 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี  13 (ต่อ) 
ขอ้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 
77 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
78 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
79 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
80 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
81 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
82 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
83 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

84 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
85 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
86 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
87 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

88 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
89 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
90 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
91 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
92 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
93 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
94 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
95 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
96 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
97 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
98 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
99 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

100 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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 จากตารางท่ี 13 พบว่า  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  
ขอ้สอบท่ีสร้างข้ึนจ านวน  100 ขอ้  IOC  อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00  ขอ้ค าถามของแบบทดสอบในแต่
ละขอ้มีค่า IOC  มากกวา่ 0.50 ทุกขอ้ ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ  IOC ตอ้งมีค่ามากกวา่หรือ
เท่ากบั 0.50  จึงจะถือวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดต้รงตามเน้ือหา  ดงันั้นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนจึงวดัไดต้รง
ตามมาตรฐานตวัช้ีวดั  และระดบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั  สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   
  1.2 ผลกำรตรวจสอบคุณภำพแบบทดสอบด้ำนค่ำควำมยำกง่ำย (Difficulty) รำยข้อ  และ
ด้ำนค่ำอ ำนำจจ ำแนก (Discrimination) ดงัน้ี 
              การทดลองใชค้ร้ังท่ี 1   ระหวา่งวนัท่ี   1 - 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2555      
              ผู ้วิจ ัยน าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน                
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          
ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มาค านวณหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ          
ดว้ยวธีิวเิคราะห์ผลแบบอิงกลุ่มโดยแยกเป็น  2  ฉบบั ฉบบัละ 50  ขอ้ ดงัปรากฏในตารางท่ี 14 , 15 
และ 16  
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 ตารางท่ี 14   แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  
                    ทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่ม    
                    สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   การทดลองใชค้ร้ังท่ี  1   ฉบบัท่ี 1    
 

ข้อที่ p r กำรตัดสิน ข้อที่ p r กำรตัดสิน 

1 0.34 0.29 คดัเลือกไว ้ 26 0.60 0.71 คดัเลือกไว ้

2 0.49 0.31 คดัเลือกไว ้ 27 0.52 0.61 คดัเลือกไว ้

3 0.65 0.40 คดัเลือกไว ้ 28 0.47 0.48 คดัเลือกไว ้

4 0.40 0.52 คดัเลือกไว ้ 29 0.28 0.15 ปรับปรุง 
5 0.19 0.08 ปรับปรุง 30 0.24 0.26 คดัเลือกไว ้

6 0.39 0.26 คดัเลือกไว ้ 31 0.22 0.08 ปรับปรุง 
7 0.46 0.15 ปรับปรุง 32 0.52 0.50 คดัเลือกไว ้
8 0.65 0.58 คดัเลือกไว ้ 33 0.19 0.23 ปรับปรุง 
9 0.18 0.19 ปรับปรุง 34 0.27 0.19 ปรับปรุง 

10 0.57 0.60 คดัเลือกไว ้ 35 0.31 0.10 ปรับปรุง 
11 0.19 0.19 ปรับปรุง 36 0.19 0.11 ปรับปรุง 
12 0.65 0.65 คดัเลือกไว ้ 37 0.35 0.19 ปรับปรุง 
13 0.56 0.44 คดัเลือกไว ้ 38 0.19 0.20 ปรับปรุง 
14 0.35 0.37 คดัเลือกไว ้ 39 0.40 0.47 คดัเลือกไว ้
15 0.22 0.18 ปรับปรุง 40 0.19 0.28 ปรับปรุง 
16 0.55 0.48 คดัเลือกไว ้ 41 0.48 0.66 คดัเลือกไว ้
17 0.35 0.39 คดัเลือกไว ้ 42 0.35 0.39 คดัเลือกไว ้
18 0.49 0.50 คดัเลือกไว ้ 43 0.35 0.35 คดัเลือกไว ้
19 0.56 0.76 คดัเลือกไว ้ 44 0.49 0.63 คดัเลือกไว ้
20 0.42 0.16 ปรับปรุง 45 0.47 0.58 คดัเลือกไว ้
21 0.61 0.68 คดัเลือกไว ้ 46 0.32 0.23 คดัเลือกไว ้
22 0.39 0.26 คดัเลือกไว ้ 47 0.40 0.44 คดัเลือกไว ้
23 0.40 0.48 คดัเลือกไว ้ 48 0.45 0.35 คดัเลือกไว ้
24 0.42 0.39 คดัเลือกไว ้ 49 0.48 0.66 คดัเลือกไว ้
25 0.38 0.53 คดัเลือกไว ้ 50 0.29 0.00 ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  15  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
                   ทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่ม  
                   สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   การทดลองใชค้ร้ังท่ี  1   ฉบบัท่ี 2    
 

ข้อที่ p r กำรตัดสิน ข้อที่ p r กำรตัดสิน 

1 0.31 0.26 คดัเลือกไว ้ 26 0.34 0.23 คดัเลือกไว ้

2 0.61 0.29 คดัเลือกไว ้ 27 0.37 0.45 คดัเลือกไว ้

3 0.48 0.24 คดัเลือกไว ้ 28 0.35 0.35 คดัเลือกไว ้

4 0.15 0.18 ปรับปรุง 29 0.25 0.05 ปรับปรุง 
5 0.31 0.32 คดัเลือกไว ้ 30 0.49 0.37 คดัเลือกไว ้

6 0.72 0.37 คดัเลือกไว ้ 31 0.52 0.35 คดัเลือกไว ้

7 0.77 0.40 คดัเลือกไว ้ 32 0.33 0.50 คดัเลือกไว ้

8 0.35 0.23 คดัเลือกไว ้ 33 0.27 0.26 คดัเลือกไว ้

9 0.66 0.58 คดัเลือกไว ้ 34 0.47 0.42 คดัเลือกไว ้

10 0.17 0.11 ปรับปรุง 35 0.35 0.32 คดัเลือกไว ้

11 0.52 0.48 คดัเลือกไว ้ 36 0.26 0.13 ปรับปรุง 
12 0.33 0.21 คดัเลือกไว ้ 37 0.21 0.26 คดัเลือกไว ้

13 0.31 0.03 ปรับปรุง 38 0.55 0.68 คดัเลือกไว ้

14 0.61 0.42 คดัเลือกไว ้ 39 0.33 0.11 ปรับปรุง 
15 0.65 0.35 คดัเลือกไว ้ 40 0.38 0.47 คดัเลือกไว ้

16 0.39 0.16 ปรับปรุง 41 0.62 0.50 คดัเลือกไว ้

17 0.42 0.29 คดัเลือกไว ้ 42 0.33 0.37 คดัเลือกไว ้

18 0.57 0.50 คดัเลือกไว ้ 43 0.48 0.63 คดัเลือกไว ้

19 0.71 0.35 คดัเลือกไว ้ 44 0.45 0.61 คดัเลือกไว ้

20 0.40 0.35 คดัเลือกไว ้ 45 0.31 0.16 ปรับปรุง 
21 0.21 0.06 ปรับปรุง 46 0.24 0.35 คดัเลือกไว ้
22 0.36 0.19 ปรับปรุง 47 0.34 0.16 ปรับปรุง 
23 0.27 0.11 ปรับปรุง 48 0.42 0.39 คดัเลือกไว ้

24 0.66 0.48 คดัเลือกไว ้ 49 0.47 0.29 คดัเลือกไว ้

25 0.44 0.21 คดัเลือกไว ้ 50 0.55 0.45 คดัเลือกไว ้
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ตารางท่ี 16  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิติการทดลองใชข้อ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
                   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้   
                   ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 คร้ังท่ี 1  
 

 
 

ฉบับที ่

 
 

ข้อทีค่่ำ r ต ่ำกว่ำ 0.20 

 

 
ข้อทีค่่ำ p 
ต ่ำกว่ำ
0.20 

 

 
ข้อทีค่่ำ p และค่ำ r 

ต ่ำกว่ำ0.20 
 

 
ข้อทีค่่ำ 
p มำก 
กว่ำ 
0.80 

 

 
รวมข้อสอบ

ทีต้่อง
ปรับปรุงและ

พฒันำ 

ฉบบัท่ี 
1 
 

7,15,20,29,34,35,37,50 - 5,9,11,33,36,38,40 - 15 

ฉบบัท่ี 
2 
 

13,16,22,23,29,36,39, 
45,47 

- 4,10 - 11 

 
จากตารางท่ี 14, 15  และ16  การวเิคราะห์ค่าสถิติ  สรุปไดด้งัน้ี 

  ขอ้สอบวดัผลวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  จ  านวน 100 ขอ้ 

 ฉบบัท่ี 1  จ านวน  50  ขอ้ ใชไ้ด ้ 35 ขอ้ และจ านวนขอ้ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือ   
ทั้ง  2  เกณฑ์ (ค่า p และค่า r)  ตอ้งพฒันา 15  ขอ้ โดยปรับแกไ้ขโจทย ์ ให้อ่านแลว้เขา้ใจประเด็น
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนว่าค าถามหมายความว่าอย่างไร  ค  าถามต้องการให้ผูเ้ข้าสอบท าอะไรหรือ            
ท าอย่างไร    และพิจารณาตวัเลือกทั้ง  4  ตวัว่าผูเ้ขา้สอบเลือกอย่างไรบา้ง  กรณีท่ีผูส้อบเลือก
ตวัเลือกขอ้อ่ืน ๆ มากกวา่ขอ้ท่ีถูกตอ้งนั้น  อาจเป็นเพราะตวัเลือกมีความใกลเ้คียงกนัมาก  ผูส้อบไม่
สามารถวเิคราะห์หรือเลือกตอบได ้ หรือตวัเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้งยงัเขียนไม่ชดัเจน  ผูว้ิจยัจึงปรับแกไ้ข  
เพื่อให้มีความชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งข้ึน  15  ข้อ  ผลการทดลองใช้แบบทดสอบคร้ังท่ี 1          
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบรายข้อด้านค่าความยากง่าย  และค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบ ไดข้อ้สอบ  35  ขอ้   มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.65  เป็นขอ้สอบท่ี         
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ยากง่ายปานกลาง  ส่วนค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่าตั้งแต่ 0.23 – 0.76  แบบทดสอบน้ีจ าแนกได ้ 
เป็นขอ้สอบท่ีดีพอสมควร อาจตอ้งปรับปรุง   

 ฉบบัท่ี 2  จ านวน  50  ขอ้ ใชไ้ด ้ 39 ขอ้  และจ านวนขอ้ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง หรือ
ทั้ง  2  เกณฑ์ (ค่า p และค่า r)  ตอ้งพฒันา  11  ขอ้ โดยปรับแกไ้ขโจทย ์ ให้อ่านแลว้เขา้ใจประเด็น
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนว่าค าถามหมายความว่าอย่างไร  ค  าถามต้องการให้ผูเ้ข้าสอบท าอะไรหรือท า
อยา่งไร  และพิจารณาตวัเลือกทั้ง  4  ตวัวา่ผูเ้ขา้สอบเลือกอยา่งไรบา้ง  กรณีท่ีผูส้อบเลือกตวัเลือกขอ้
อ่ืน ๆ มากกว่าขอ้ท่ีถูกตอ้งนั้น  อาจเป็นเพราะตวัเลือกมีความใกลเ้คียงกนัมาก  ผูส้อบไม่สามารถ
วเิคราะห์หรือเลือกตอบได ้ หรือตวัเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้งยงัเขียนไม่ชดัเจน  ผูว้ิจยัจึงปรับแกไ้ข  เพื่อให้
มีความชดัเจนและถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน  11  ขอ้ ผลการทดลองใชแ้บบทดสอบคร้ังท่ี 1 เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพของขอ้สอบรายขอ้ดา้นค่าความยากง่าย  และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ ไดข้อ้สอบ  
39  ขอ้   มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.21 – 0.77  เป็นขอ้สอบท่ียากง่ายปานกลาง ส่วนค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้มีค่าตั้งแต่  0.21 – 0.68    แบบทดสอบน้ีจ าแนกได ้ เป็นขอ้สอบท่ีดีพอสมควร       
อาจตอ้งปรับปรุง   
 
ตอนที ่2 ผลกำรตรวจสอบคุณภำพแบบทดสอบ และกำรทดลองใช้คร้ังที ่2  ดังนี ้

2.1  ผลกำรตรวจสอบคุณภำพแบบทดสอบด้ ำน ค่ำควำมยำก ง่ำย  (Difficulty)                                                             
และด้ำนค่ำอ ำนำจจ ำแนก (Discrimination)   
                        ผูว้ิจ ัยน าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มาค านวณหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ ดว้ยวิธี
วเิคราะห์ผลแบบอิงกลุ่ม โดยแยกเป็น  2  ฉบบั  ฉบบัละ  50  ขอ้  ดงัปรากฏในตารางท่ี  17  และ 18   
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ตารางท่ี 17   แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
                   ทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551                 
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   การทดลองใชค้ร้ังท่ี 2 ฉบบัท่ี 1    
 

ข้อที่ p r กำรตัดสิน ข้อที่ p r กำรตัดสิน 

1 0.58 0.68 คดัเลือกไว ้ 26 0.63 0.50 คดัเลือกไว ้

2 0.62 0.44 คดัเลือกไว ้ 27 0.49 0.58 คดัเลือกไว ้

3 0.61 0.34 คดัเลือกไว ้ 28 0.52 0.48 คดัเลือกไว ้

4 0.49 0.54 คดัเลือกไว ้ 29 0.47 0.38 คดัเลือกไว ้

5 0.40 0.68 คดัเลือกไว ้ 30 0.46 0.68 คดัเลือกไว ้

6 0.49 0.54 คดัเลือกไว ้ 31 0.30 0.44 คดัเลือกไว ้

7 0.53 0.54 คดัเลือกไว ้ 32 0.41 0.38 คดัเลือกไว ้

8 0.65 0.42 คดัเลือกไว ้ 33 0.33 0.26 คดัเลือกไว ้

9 0.50 0.60 คดัเลือกไว ้ 34 0.30 0.28 คดัเลือกไว ้

10 0.59 0.54 คดัเลือกไว ้ 35 0.42 0.20 คดัเลือกไว ้

11 0.49 0.54 คดัเลือกไว ้ 36 0.31 0.26 คดัเลือกไว ้

12 0.72 0.52 คดัเลือกไว ้ 37 0.42 0.24 คดัเลือกไว ้

13 0.62 0.40 คดัเลือกไว ้ 38 0.28 0.36 คดัเลือกไว ้

14 0.62 0.68 คดัเลือกไว ้ 39 0.48 0.64 คดัเลือกไว ้

15 0.50 0.60 คดัเลือกไว ้ 40 0.33 0.22 คดัเลือกไว ้

16 0.60 0.60 คดัเลือกไว ้ 41 0.47 0.70 คดัเลือกไว ้

17 0.49 0.42 คดัเลือกไว ้ 42 0.51 0.54 คดัเลือกไว ้

18 0.58 0.68 คดัเลือกไว ้ 43 0.55 0.50 คดัเลือกไว ้

19 0.59 0.54 คดัเลือกไว ้ 44 0.53 0.58 คดัเลือกไว ้

20 0.53 0.70 คดัเลือกไว ้ 45 0.46 0.72 คดัเลือกไว ้

21 0.55 0.66 คดัเลือกไว ้ 46 0.46 0.44 คดัเลือกไว ้

22 0.64 0.52 คดัเลือกไว ้ 47 0.47 0.63 คดัเลือกไว ้

23 0.46 0.72 คดัเลือกไว ้ 48 0.49 0.50 คดัเลือกไว ้

24 0.45 0.46 คดัเลือกไว ้ 49 0.52 0.72 คดัเลือกไว ้

25 0.47 0.62 คดัเลือกไว ้ 50 0.45 0.50 คดัเลือกไว ้
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จากตารางท่ี 17 การวเิคราะห์ค่าสถิติ  สรุปไดด้งัน้ี 
 ฉบบัท่ี 1  จ านวน  50  ขอ้    ใชไ้ด ้ 50  ขอ้   และจ านวนขอ้ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง  

หรือทั้ง  2  เกณฑ์ (ค่า p และค่า r) ไม่มี   ผลการทดลองใชแ้บบทดสอบคร้ังท่ี 2  เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพของขอ้สอบรายขอ้ดา้นค่าความยากง่าย  และค่าอ านาจจ าแนก การตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบ ไดข้อ้สอบ 50  ขอ้   มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.28 – 0.72 เป็นขอ้สอบท่ียากง่าย
ปานกลาง  ส่วนค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.72 แบบทดสอบน้ีจ าแนกไดดี้เป็น
ขอ้สอบท่ีดี   

จากค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  แสดงในรูปของกราฟไดด้งัน้ี 

 
แผนภูมิท่ี 10  แสดงการกระจายของค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 การทดลองใชค้ร้ังท่ี 2 ฉบบัท่ี 1   
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ตารางท่ี  18 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
                  ทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม 
                  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   การทดลองใชค้ร้ังท่ี  2   ฉบบัท่ี 2    
 

ข้อที่ p r กำรตัดสิน ข้อที่ p r กำรตัดสิน 

1 0.62 0.72 คดัเลือกไว ้ 26 0.52 0.76 คดัเลือกไว ้

2 0.69 0.50 คดัเลือกไว ้ 27 0.56 0.68 คดัเลือกไว ้

3 0.58 0.76 คดัเลือกไว ้ 28 0.51 0.86 คดัเลือกไว ้

4 0.53 0.74 คดัเลือกไว ้ 29 0.53 0.86 คดัเลือกไว ้

5 0.59 0.70 คดัเลือกไว ้ 30 0.48 0.76 คดัเลือกไว ้

6 0.53 0.78 คดัเลือกไว ้ 31 0.51 0.70 คดัเลือกไว ้

7 0.50 0.64 คดัเลือกไว ้ 32 0.51 0.82 คดัเลือกไว ้

8 0.55 0.70 คดัเลือกไว ้ 33 0.49 0.82 คดัเลือกไว ้

9 0.51 0.58 คดัเลือกไว ้ 34 0.51 0.70 คดัเลือกไว ้

10 0.50 0.84 คดัเลือกไว ้ 35 0.48 0.72 คดัเลือกไว ้

11 0.55 0.54 คดัเลือกไว ้ 36 0.52 0.88 คดัเลือกไว ้

12 0.55 0.74 คดัเลือกไว ้ 37 0.52 0.68 คดัเลือกไว ้

13 0.49 0.62 คดัเลือกไว ้ 38 0.55 0.62 คดัเลือกไว ้

14 0.46 0.64 คดัเลือกไว ้ 39 0.48 0.76 คดัเลือกไว ้

15 0.54 0.64 คดัเลือกไว ้ 40 0.56 0.84 คดัเลือกไว ้

16 0.51 0.66 คดัเลือกไว ้ 41 0.45 0.74 คดัเลือกไว ้

17 0.51 0.66 คดัเลือกไว ้ 42 0.53 0.82 คดัเลือกไว ้

18 0.53 0.78 คดัเลือกไว ้ 43 0.45 0.74 คดัเลือกไว ้

19 0.57 0.70 คดัเลือกไว ้ 44 0.56 0.68 คดัเลือกไว ้

20 0.49 0.74 คดัเลือกไว ้ 45 0.58 0.60 คดัเลือกไว ้

21 0.47 0.54 คดัเลือกไว ้ 46 0.47 0.82 คดัเลือกไว ้

22 0.48 0.56 คดัเลือกไว ้ 47 0.52 0.76 คดัเลือกไว ้

23 0.55 0.70 คดัเลือกไว ้ 48 0.57 0.62 คดัเลือกไว ้

24 0.52 0.56 คดัเลือกไว ้ 49 0.49 0.82 คดัเลือกไว ้

25 0.49 0.66 คดัเลือกไว ้ 50 0.61 0.66 คดัเลือกไว ้
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จากตารางท่ี 18   การวเิคราะห์ค่าสถิติ  สรุปไดด้งัน้ี 
ฉบบัท่ี 2  จ านวน  50 ขอ้ ใชไ้ด ้ 50 ขอ้ และจ านวนขอ้ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือ    

ทั้ง  2  เกณฑ์ (ค่า p และค่า r) ไม่มี  ผลการทดลองใชแ้บบทดสอบคร้ังท่ี 2  เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ
ของขอ้สอบรายขอ้ดา้นความยากง่าย  และอ านาจจ าแนก การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
ไดข้อ้สอบ 50 ขอ้ มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.45 – 0.69 เป็นขอ้สอบท่ียากง่ายปานกลาง ส่วนค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่าตั้งแต่ 0.50 – 0.88  แบบทดสอบน้ีจ าแนกไดดี้เป็นขอ้สอบท่ีดี   

จากค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แสดงในรูปของกราฟไดด้งัน้ี 

 

 
แผนภูมิท่ี 11  แสดงการกระจายของค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 การทดลองใชค้ร้ังท่ี 2 ฉบบัท่ี 2    
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2.2 ผลกำรวเิครำะห์คุณภำพแบบทดสอบด้ำนควำมเช่ือมั่น (Reliability)       
  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั  การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนน้ีผูว้ิจยัไดน้ าคะแนนท่ีได้

จากการทดสอบจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 4ไปทดสอบกับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  จ านวน 100 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ฉบบั ฉบบัละ 50 ขอ้ มาวิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบค านวณดว้ยสูตรของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (KR-20) (ศิริชยั กาญจนวาสี 
: 2544 : 185) มีค่าความเช่ือมัน่ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 19 
   

ตารางท่ี 19  แสดงผลค่าความเช่ือมัน่การทดลองใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน              
                 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
                 ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4     
                         

 

ฉบับที ่
 

n 
ค่ำควำมเช่ือมั่นทั้งฉบับ 

KR - 20 
ฉบบัท่ี 1 200 0.91 
ฉบบัท่ี 2 200 0.96 

 
จากตารางท่ี 19 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ มีค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบทดสอบทั้งฉบบั ฉบบัท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.91 ฉบบัท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 0.96   ซ่ึงเป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ี
ยอมรับได ้  และสามารถแยกคนเก่งออกจากคนอ่อนไดดี้   
 

2.3 กำรหำเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบ 
การประมวลผลท่ีไดจ้ากการทดลองใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน แบ่ง เป็น 2 ฉบบั  ฉบบัละ 200  
คน ท่ีเป็นคะแนนดิบน ามาวิเคราะห์เพื่อพฒันา ปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยเลือก
ผลสัมฤทธ์ิจากการทดลองใช้แบบทดสอบคร้ังท่ี  2 มาเป็นขอ้มูลในการประมวลผล  สร้างตาราง
เกณฑ์ปกติโดยแสดงเป็นตารางความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนดิบกบัคะแนนทีปกติ (Normalized   
T-scores) ทุกค่าของคะแนนดิบ  แล้วมาแปลความหมายของคะแนน  ซ่ึงประมวลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของแบบทดสอบแต่ละฉบบั 
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 การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบโดยน าคะแนนดิบ (Raw score)              
จากแบบทดสอบท่ีตรวจสอบคุณภาพแลว้ไปค านวณหาค่าเปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Percentile rank) แลว้
เทียบหาค่า T – ปกติ   
 อย่างไรก็ตาม จากคะแนน T- ปกติ  สามารถน ามาเทียบกบัความหมายตามเกณฑ์การ    
แปลผลคะแนนท่ีอา้งใน ชวาล  แพรัตกุล (2520 : 20) ไดด้ว้ย รายละเอียดดงัตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20  ตารางแสดงเกณฑป์กติ (Norms)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           
                   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                   ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 
 

   
 
 

 

 
คะแนนดิบ 

 

จ ำนวนคนทีส่อบได้ 
(คน) 

 

คะแนน T – ปกติ 
 

ระดับควำมหมำย 

ฉบับ 1 ฉบับ  2 ฉบับ 1 ฉบับ  2 ฉบับ 1 ฉบับ  2 

46 - 6 - 66.63  สูงมาก 
45 10 8 71.76 65.90 สูงมาก สูงมาก 
44 6 19 70.78 65.18 สูงมาก สูงมาก 
43 4 13 69.81 64.46 สูงมาก สูงมาก 
42 - 6 - 63.74  สูง 
41 1 - 67.86 - สูงมาก  
39 1 - 65.92 - สูงมาก  
38 2 1 64.94 60.85 สูง สูง 
37 3 1 63.97 60.12 สูง สูง 
36 6 1 63.00 59.40 สูง สูง 
35 1 - 62.02 - สูง  
34 1 - 61.05 - สูง  
33 1 - 60.08 - สูง  
32 3 - 59.10 - สูง  
31 2 2 58.13 55.79 สูง สูง 
30 1 - 57.16 - สูง  
29 2 - 56.18 - สูง  
28 4 2 55.21 53.62 สูง ปานกลาง 
27 7 1 54.23 52.90 ปานกลาง ปานกลาง 
26 6 1 53.26 52.18 ปานกลาง ปานกลาง 
25 8 5 52.29 51.46 ปานกลาง ปานกลาง 
24 6 2 51.21 50.73 ปานกลาง ปานกลาง 
23 7 8 50.34 50.01 ปานกลาง ปานกลาง 
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ตารางท่ี 20  (ต่อ) 
 

คะแนนดิบ 
 

 

จ ำนวนคนทีส่อบได้ 
 

คะแนน T – ปกติ 
 

ระดับควำมหมำย 
 

ฉบับ 1 ฉบับ  2 ฉบับ 1 ฉบับ  2 ฉบับ 1 ฉบับ  2 

22 7 6 49.37 49.29 ปานกลาง ปานกลาง 
21 8 4 48.39 48.57 ปานกลาง ปานกลาง 
20 10 8 47.42 47.84 ปานกลาง ปานกลาง 
19 10 8 46.45 47.12 ปานกลาง ปานกลาง 
18 7 8 45.47 46.42 ปานกลาง ปานกลาง 
17 8 7 44.50 45.68 ต ่า ปานกลาง 
16 10 4 43.53 44.95 ต ่า ต ่า 

15 13 6 42.55 44.23 ต ่า ต ่า 

14 8 7 41.58 43.51 ต ่า ต ่า 

13 13 15 40.61 42.79 ต ่า ต ่า 

12 12 12 39.63 42.06 ต ่า ต ่า 

11 5 8 38.66 41.34 ต ่า ต ่า 

10 2 8 37.69 40.62 ต ่า ต ่า 

9 2 4 36.71 39.90 ต ่า ต ่า 

8 1 2 35.74 39.17 ต ่า ต ่า 

7 - 3 - 38.45  ต ่า 

6 1 2 33.79 37.73 ต ่ามาก ต ่า 

5 1 3 32.82 37.01 ต ่ามาก ต ่า 

4 - 4 - 36.28  ต ่า 

3 - 1 - 35.56  ต ่า 
2 - 2 - 34.84  ต ่ามาก 
1 - 2 - 34.12  ต ่ามาก 
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จากตารางท่ี 20  ผลการวเิคราะห์ พบวา่  เกณฑป์กติของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยหาคะแนน  T – ปกติ  การทดลองใช้แบบทดสอบ มีดงัน้ี   
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 และแปลความหมายออกเป็น  5  ระดบั  คือ  
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน T65 และสูงกว่า แปลว่า ความสามารถอยูใ่นระดบัสูงมาก นกัเรียนท่ีได้
คะแนน T55 – T65 แปลวา่ ความสามารถอยูใ่นระดบัสูง นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน T45 – T55 แปลวา่ 
ความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน T35 – T45 แปลวา่ ความสามารถอยูใ่น
ระดบัต ่า และนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน T35 และต ่ากว่า แปลว่า ความสามารถอยูใ่นระดบัต ่ามาก         
ถา้พิจารณา คะแนน  T – ปกติ  จากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเม่ือน ามาจดัล าดบัความสามารถแยกตาม
ฉบบั  พบวา่ แบบทดสอบฉบบัท่ี 1 อยูใ่นระดบัความหมาย  ระดบัปานกลาง 76 คน  ระดบัต ่า 74 
คน   ระดบัสูง  26  คน  ระดบัสูงมาก  22  คน   และระดบัต ่ามาก  2  คน  ตามล าดบั รวม  200  คน  
แบบทดสอบฉบบัท่ี 2  อยูใ่นระดบัความหมาย  ระดบัต ่า 79 คน ระดบัปานกลาง 60 คน ระดบัสูง
มาก  46 คน ระดบัสูง  11  คนและระดบัต ่ามาก  4  คน ตามล าดบั  รวม  200  คน  

 
กำรปรับปรุงแก้ไขข้อสอบ 
 หลงัจากผูว้ิจยัไดท้  าการทดลองใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 4  ได้พบข้อควรปรับปรุงให้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้วดัผลการเรียน  ซ่ึงข้อควร
ปรับปรุงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ปรับปรุงขอ้ค าถามใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
2. ปรับปรุงตวัลวงใหมี้ความเหมาะสมไม่ใหล้วงชดัเจน 
3. ปรับปรุงขอ้ความท่ีใชอ่้านตอบใหมี้ความเหมาะสมไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป 
4. ปรับปรุงขอ้สอบท่ียากเกินระดบัความสามารถของนกัเรียน 
5. ปรับปรุงขอ้สอบท่ีง่ายไม่เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน 
6. ปรับปรุงขอ้สอบท่ีวดัไม่ตรงพฤติกรรมการวดั  ไม่ตรงมาตรฐาน และตวัช้ีวดั 
7. ปรับปรุงขอ้ความและภาพประกอบท่ีไม่เหมาะสมในการสร้างขอ้สอบ เช่น ศาสนา

และการเมืองการปกครอง     
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บทที ่5  

 

สรุป  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 
  

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4” ใช้แบบแผนการวิจยัเป็นลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research And Development)            
มีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 4 ขั้นตอน คือขั้นท่ีหน่ึง  ขั้นของการวิจยั (Research:R1)เป็นการศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐาน และส ารวจปัญหา ขั้นท่ีสอง ขั้นของการพฒันา (Development:D1)เป็นการพฒันา

และหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ ขั้นท่ีสาม ขั้นของการวิจยั (Implementation:R2)เป็นการ

ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบ  ขั้นท่ีส่ี ขั้นของการพฒันา (Evaluation:D2)เป็นการ
ประเมินผลและพฒันาแบบทดสอบ โดยการวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาแบบทดสอบ
สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดา้นค่าความเท่ียงตรง(Validity) ค่าความยากง่าย (Difficulty) 
ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยมีความมุ่งหมายส าคญั 
เพื่อพฒันาแบบทดสอบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีมาตรฐาน ดว้ย
กระบวนการพฒันาตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  จากนั้นน ามาสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) 
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียน           
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8  จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 29 โรงเรียน 
จ านวน  5,500  คน  จงัหวดัราชบุรี  จ  านวน 26 โรงเรียน จ านวน 5,000 คน รวมทั้งส้ิน 10,500  คน 
(ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8)  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
กลุ่มโรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 6โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนร่มเกลา้กาญจนบุรี
(ในโครงการพระราชด าริ) จ  านวน 150 คน โรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยา จ านวน 100 คน โรงเรียน
ทองผาภูมิวิทยา  จ  านวน 150  คน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ านวน 100 คนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จ  านวน 200 คนและโรงเรียนเทพมงคล 
จ านวน 200 คน รวมทั้งส้ิน 900 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
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ดว้ยการจบัสลาก  จ  าแนกเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการหาคุณภาพแบบทดสอบการทดลองคร้ังท่ี 1 คือ
นกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มโรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 6 โรงเรียนประกอบดว้ย 
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชด าริ) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียน    
ทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี และโรงเรียนเทพมงคลรังษี ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2555 รวม 500 คน 
เพื่อหาค่าความเท่ียงตรง ค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ การทดลอง       
คร้ังท่ี 2 คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มโรงเรียนในจงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน 6 โรงเรียน 
ประกอบดว้ย โรงเรียนร่มเกลา้กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชด าริ) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ กาญจนบุรี และโรงเรียนเทพมงคลรังษี  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2555 รวม  400  
คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย  ค่าความเช่ือมั่น และน ามาสร้างเกณฑ์ปกติ            
การพัฒนาแบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ           
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 2 ฉบบั ฉบบัละ 50 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 100 ขอ้    
ใชเ้วลาในการท า  90  นาที   

                              

สรุปผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
                จากการวจิยัเพื่อพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ผูว้จิยัสามารถสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีมีคุณภาพจ านวน 100 ขอ้ แบ่งเป็น  
2 ฉบบั  ฉบบัละ 50 ขอ้ ในการสรุปขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัเสนอตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

        

 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลตำมวตัถุประสงค์ข้อที ่1 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ด้วยวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการออกข้อสอบของครู
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
กาญจนบุรี จากการส ารวจข้อมูลครูในจังหวดักาญจนบุรี  พบว่าจ านวนครูท่ีออกข้อสอบเน้น
ความจ าจากเน้ือหาท่ีเรียน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83  ตั้งค  าถามไม่ชดัเจน จ านวน 3 คน    
คิดเป็นร้อยละ 10.34 ตวัเลือกช้ีน าค าตอบมากเกินไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 ค าตอบ    
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 ไม่มีการยกขอ้ความประกอบค าถาม 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.44ใช้ค  าถามท่ีง่ายไม่เหมาะสมกับระดับชั้ น จ านวน 2 คน               
คิดเป็นร้อยละ 6.90 ค าถามไม่ตรงตามตวัช้ีวดั จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 ใชภ้าษาก ากวม 
จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 6.90  
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 2. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ทฤษฎีของเบนจามิน  บลูม  สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  และตวัช้ีวดั
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 36  ตวัช้ีวดั  น ามาใช ้   
ในการสร้างขอ้สอบจ านวน 200 ขอ้ น าไปตรวจสอบคุณภาพไดข้อ้สอบมาตรฐาน จ านวน  100  ขอ้ 

         
 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลตำมวตัถุประสงค์ข้อที ่2 

            จากจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในดา้นค่าความเท่ียงตรง (Validity)  ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination)  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  และการหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ผูว้ิจยัเสนอ
ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
       1.  ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบด้านความเท่ียงตรงเชิงเ น้ือหา (Validity)           
โดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
มาตรฐาน ตวัช้ีวดั และทฤษฎีของเบนจามิน  บลูม  แลว้น ามาวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
โดยใชว้ิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้งดว้ยวิธีของโรเนลลีและแฮมเบิลตนั( Index  of  Item  Objective  
Congruence:IOC ) ผลปรากฏวา่ขอ้สอบมีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจ านวน 100  ขอ้ มีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67-1.00  และผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะให้มีการปรับปรุงภาษา  ท่ีใช้
ในขอ้ค าถาม  ตวัเลือกบางขอ้ใหมี้ความชดัเจน  และใหต้รงกบัทฤษฎีของเบนจามิน  บลูม      

   2. การทดลองใช ้เพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบ ดงัน้ี 
       2.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบโดยการหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
และค่าความยากง่าย (Difficulty) 
 ฉบบัท่ี 1  จ านวน  50  ขอ้ มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.28–0.72 เป็นขอ้สอบท่ียากง่าย
ปานกลาง  ส่วนค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่าตั้งแต่ 0.20–0.72 วิเคราะห์สรุปผลไดด้งัน้ี  ค่าอ านาจ
จ าแนก 0.40–1.00  คือ จ าแนกไดดี้เป็นขอ้สอบท่ีดี  มีจ  านวน 40  ขอ้  ค่าอ านาจจ าแนก 0.30–0.39  
คือ จ าแนกได้เป็นขอ้สอบท่ีดีพอสมควร อาจตอ้งปรับปรุง มีจ านวน 4  ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก       
0.20–0.29 คือ จ าแนกไดพ้อใช ้แต่ตอ้งปรับปรุง  มีจ  านวน 6 ขอ้  รวม 50 ขอ้ แบบทดสอบน้ีจ าแนก
ไดดี้เป็นขอ้สอบท่ีดี  และมีค่าความยากง่าย 0.20–0.39 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งยาก มีจ านวน 6 ขอ้  
ค่าความยากง่าย 0.40–0.60 เป็นขอ้สอบท่ียากง่ายปานกลาง มีจ าวน 36 ขอ้ ค่าความยากง่าย        
0.61–0.80 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่าย มีจ านวน  8  ขอ้  รวม  50  ขอ้ 
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 ฉบบัท่ี 2  จ านวน  50  ขอ้  มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.45–0.69 เป็นขอ้สอบท่ียากง่าย
ปานกลาง ส่วนค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่าตั้งแต่ 0.50–0.88 วิเคราะห์สรุปผลไดด้งัน้ี ค่าอ านาจ
จ าแนก 0.40–1.00 คือ จ าแนกไดดี้ เป็นขอ้สอบท่ีดี มีจ านวน  50  ขอ้  แบบทดสอบน้ีจ าแนกไดดี้
เป็นขอ้สอบท่ีดี และมีค่าความยากง่าย 0.40–0.60 เป็นขอ้สอบท่ียากง่ายปานกลาง มีจ านวน 47  ขอ้ 
ค่าความยากง่าย 0.61–0.80 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่าย มีจ านวน  3  ขอ้ รวม  50  ขอ้ ซ่ึงการวิเคราะห์
ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบรายขอ้  โดยขอ้ค าถามท่ีดีควรมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ข้ึนไป ส าหรับ
การแปลค่าอ านาจจ าแนก  แปลผลไดด้งัน้ี ค่าอ านาจจ าแนก 0.40–1.00  คือ จ าแนกไดดี้ เป็นขอ้สอบ
ท่ีดี ค่าอ านาจจ าแนก 0.30–0.39  คือ จ าแนกได ้เป็นขอ้สอบท่ีดีพอสมควร อาจตอ้ง  ปรับปรุงค่า
อ านาจจ าแนก  0.20–0.29 คือ จ าแนกไดพ้อใช ้แต่ตอ้งปรับปรุง  ค่าอ านาจจ าแนก  1.00–0.19  คือ 
ไม่สามารถจ าแนกได ้ตอ้งปรับปรุงหรือตดัทิ้งแบบทดสอบน้ีจ าแนกไดดี้เป็นขอ้สอบท่ีดี  และมีค่า
ความยากง่ายระหวา่ง  0.20–0.80  ถา้ค่าความยากง่ายนอ้ยกวา่ 0.20 ถือวา่ขอ้ค าถามนั้นยากเกินไป  
และถา้ค่าความยากง่าย มากกวา่ 0.80  ถือวา่ขอ้ค าถามนั้นง่ายเกินไป  นัน่คือ  ค่า p นอ้ย ขอ้ทดสอบ
จะยาก  ค่า  p  มาก  ขอ้ทดสอบจะง่าย  ส าหรับการแปลความหมายของค่าความยากง่ายของขอ้สอบ   
เพื่อให้ไดข้อ้สอบท่ีมีมาตรฐาน  มีดงัน้ี คือ ค่าความยากง่าย 0.00–0.19 เป็นขอ้สอบท่ียากมาก ค่า
ความยากง่าย 0.20–0.39 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งยาก ค่าความยากง่าย   0.40–0.60 เป็นขอ้สอบท่ียาก
ง่ายปานกลาง ค่าความยากง่าย 0.61–0.80 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่าย ค่าความยากง่าย 0.81–1.00 
เป็นขอ้สอบท่ีง่ายมาก 
             2.2 ผลการวเิคราะห์คุณภาพแบบทดสอบโดยการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
             แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผูว้ิจยั พบว่ามีค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั ฉบบัท่ี 1  มีค่าเท่ากบั 0.91  และฉบบัท่ี 2  มีค่าเท่ากบั 0.96  แสดง
วา่มีค่าความเช่ือมัน่ของคะแนนอยูใ่นเกณฑสู์ง  ซ่ึงเป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได ้
             2.3 ผลการวเิคราะห์คุณภาพแบบทดสอบโดยการหาเกณฑป์กติ (Norm) 
การหาเกณฑ์ปกติแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  การทดลอง  
ใชแ้บบทดสอบ 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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อภิปรำยผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 คร้ังน้ี  สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
       1. จากผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ไดแ้บบทดสอบฉบบัสมบูรณ์จ านวน 100 ขอ้ แยกเป็น  2 
ฉบบั  ฉบบัละ  50  ขอ้ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก ครอบคลุมสาระหลกั 5 สาระ  
มาตรฐาน 5  มาตรฐาน และตวัช้ีวดั  36 ตวัช้ีวดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และงานวิจัยของ กฤษณา  คิดดี (2550)  ย ังพบว่า 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่าน กลุ่มสาระภาษาไทย  ช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์จ านวน 1 ฉบบั 40 ขอ้ ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ดงันั้นจึงสามารถน าแบบทดสอบน้ีไปใชส้อบวดัความรู้ความสามารถ
ในกลุ่มสาระภาษาไทย  โรงเรียนร่มเกลา้กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชด าริ) ในปีการศึกษาต่อไป 
       2.  จากผลการวิจยัพบว่า คุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านค่าความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาเป็นผูต้รวจสอบ โดยใชว้ิธีหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งดว้ยวิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตนั( Index  of  Item  Objective  Congruence: 
IOC ) ผลปรากฏวา่ขอ้สอบขอ้สอบมีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจ านวน 100  ขอ้ ไดค้่า 
IOC  เกิน 0.5  (ระหวา่ง 0.67-1.00  )  ตรงตามท่ีก าหนดทุกขอ้  แสดงวา่ ครอบคลุมสาระหลกั 5 
สาระ  5  มาตรฐาน และ  36  ตวัช้ีวดั  สอดคลอ้งกบัโครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   ท าให้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้ง 2 ฉบบัน้ีมีความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาท่ีเช่ือถือได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ลว้น สายยศ ; และองัคณา สายยศ.2543:247-249) กล่าวไวว้า่ 
การพิจารณาค่าความสอดคลอ้ง IOC  มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 แสดงวา่ขอ้สอบมีความเหมาะสม
ในดา้นต่างๆ และงานวจิยัของ นิตยารัตน์ คงนาลึก (2543:73-74) ท่ีพบวา่ แบบทดสอบมาตรฐานวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา  1042104 ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยใช้วิธีหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ตามวิธีของ โรวิเนลลีและแฮมเบิลตนั ปรากฏว่า ขอ้สอบมีคุณภาพด้านความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจ านวน 103 ขอ้ (IOC = 0.80-1.00) จึงกล่าวไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจริง  สามารถน าแบบทดสอบ
น้ีไปใชว้ดัความรู้ความสามารถของนกัเรียนได ้            
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         3. จากผลการวิจยัพบว่า คุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค่าความยาก
ง่าย (Difficulty) และดา้นค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  
             ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบฉบบัท่ี 1 จ านวน 50 ขอ้ มีค่าความ
ยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.28–0.72   และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.20–0.72 และแบบทดสอบ
ฉบบัท่ี 2 จ านวน  50 ขอ้ มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.45–0.69 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่า
อยูร่ะหว่าง 0.50–0.88  สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี คือ  ค่าอ านาจจ าแนก 0.40–1.00  คือ จ าแนกไดดี้  
เป็นขอ้สอบท่ีดี  มีจ  านวน 90  ขอ้  ค่าอ านาจจ าแนก 0.30–0.39 คือ จ าแนกได ้เป็นขอ้สอบท่ีดี
พอสมควร อาจตอ้ง  ปรับปรุง  มีจ  านวน  4  ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก 0.20–0.29 คือ จ าแนกไดพ้อใช ้แต่
ตอ้งปรับปรุง  มีจ  านวน 6 ขอ้  รวม 100 ขอ้  และ ค่าความยากง่าย 0.20–0.39 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้ง
ยาก มีจ านวน 6 ขอ้ ค่าความยากง่าย 0.40–0.60 เป็นขอ้สอบท่ียากง่ายปานกลาง มีจ าวน 83  ขอ้      
ค่าความยากง่าย 0.61–0.80 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่าย จ านวน  11  ขอ้  รวม  100  ขอ้  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั (ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2543:187) กล่าวไวว้า่ ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบรายขอ้  
โดยขอ้ค าถามท่ีดีควรมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20  ข้ึนไป และค่าความยากง่ายของขอ้สอบรายขอ้  ใช้
การวิเคราะห์แบบอิงกลุ่ม ขอ้ค าถามท่ีดีควรมี  ค่าความยากง่ายระหวา่ง  0.20–0.80  ถา้ค่าความยาก
ง่ายน้อยกว่า 0.20 ถือวา่ขอ้ค าถามนั้นยากเกินไป  และถา้ค่าความยากง่าย มากกวา่ 0.80  ถือวา่ขอ้
ค าถามนั้นง่ายเกินไป  นัน่คือ  ค่า  p  นอ้ย  แสดงวา่ขอ้ทดสอบยาก  ค่า  p  มาก  แสดงวา่ ขอ้ทดสอบ
ง่าย  จึงกล่าวไดว้่าแบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึน รวม
ทั้งส้ิน 100 ขอ้  มีคุณภาพ ตามหลกัเกณฑ์ของการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบทดสอบน้ีจ าแนกไดดี้เป็นขอ้สอบท่ีดี และสามารถแยกคนเก่งออกจากคนอ่อนไดดี้       
           4. จากผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีสร้างข้ึน มีค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัด้วยวิธีการของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน ผลปรากฏว่า ฉบบัท่ี 1 มีค่า
เท่ากบั 0.91  ฉบบัท่ี 2  มีค่าเท่ากบั 0.96  และเม่ือแยกเป็นรายฉบบั พบวา่ ฉบบัท่ี 2 มีค่าสูงกวา่ฉบบั
ท่ี 1  จึงท าใหแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึน มีค่าความ  
เ ช่ือมั่นสูง  มี คุณภาพท่ี เ ช่ือมั่นได้ แบบทดสอบนั้ นมีผลการว ัด ท่ีคงท่ีไม่กลับไปกลับมา                             
ไม่ว่าจะน าไปวดัก่ีคร้ังกับนักเรียนกลุ่มเดิม  ผลการวดัท่ีออกมาจะเป็นคะแนนความรู้จริงของ
นกัเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ เบนจามิน  บลูม  (Bloom. 1971:167) ท่ีวา่ แบบทดสอบวดั
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไปควรมีค่าความเช่ือมัน่อยา่งนอ้ย  0.80  ถึงจะเป็นขอ้สอบท่ีมีความ
เช่ือมัน่ได ้ 
           5. จากผลการวิจยัพบวา่ การหาเกณฑ์ปกติ (Norm) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ผูว้ิจยัสร้างเกณฑ์ปกติจากขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งหมด 400 คน 
แบ่งเป็น  2 กลุ่ม กลุ่มละ 200  คน โดยน าคะแนนดิบ (Row score) มาค านวณค่าเปอร์เซ็นตไ์ทล ์
(Percentile  rank) แลว้เทียบคะแนนในรูป T–ปกติ มีพิสัยดงัน้ี  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     
จะเห็นวา่คะแนนทีปกติท่ีไดมี้ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุดแต่ละฉบบัรวมกนัมีค่าสูงกวา่  100  แสดงว่า
คะแนนดิบท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาสร้างเกณฑ์ปกตินั้นมีการกระจายดี กลุ่มตวัอย่างมีขนาด
ใหญ่  ซ่ึงโดยหลกัการแลว้ในการสร้างเกณฑป์กตินั้นจะตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่  คะแนน
จึงจะกระจายเป็นโค้งปกติ เพื่อบอกระดับผลการเรียนว่าอยู่ระดับใดของประชากร  หากน า
แบบทดสอบไปใช ้ สามารถน าคะแนนของนกัเรียนมาเทียบกบัเกณฑป์กติท่ีสร้าง และสามารถบอก
ระดบัความสามารถของนกัเรียนได ้ ซ่ึงสอดคล้องกบั ชวาล แพรัตกุล (2520 :20)  ท่ีกล่าวว่า  
คะแนนทีปกติแบ่งเป็น  5  ระดบั  ดงัน้ี คือตั้งแต่ T65 และสูงกว่า แปลว่า ความสามารถอยู่ใน
ระดบัสูงมาก ตั้งแต่ T55–T65 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดับสูง ตั้ งแต่ T45–T55 แปลว่า 
ความสามารถอยู่ในระดบัปานกลาง ตั้งแต่ T35–T45 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดบัต ่า และ
ตั้งแต่ T35 และต ่ากวา่ แปลวา่ ความสามารถอยูใ่นระดบัต ่ามาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
      ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจัิยไปใช้  
             1. จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 การสร้างขอ้สอบให้ครอบคลุมทุกตวัช้ีวดั สอดคล้องกบัเน้ือหาท่ีครูสอน    
โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีของเบนจามิน บลูม  ควรใช้เน้ือหาจากวรรณคดี วรรณกรรม บทเพลง 
บทความ ข่าวและพระบรมราโชวาทในการออกขอ้สอบ เพื่อใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน 
การคิดวเิคราะห์ วจิารณ์ ตีความ แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะ
เน้ือหาดงักล่าว สามารถฝึกทกัษะทางดา้นการอ่าน  การเขียนอยา่งมีวิจารณญาณไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงดูจาก
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการวจิยั วา่ผูส้อบท าคะแนนไดดี้ท่ีสุดในการตอบขอ้สอบลกัษณะน้ี   
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 2.  จากผลการวิจยัพบว่า ในการจดัสอบเพื่อเก็บคะแนนหรือเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ควรค านึงเก่ียวกบัระดบัความสามารถของผูส้อบ ขนาดกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนท่ีสอบ ช่วงเวลา
ในการสอบ ความพร้อมทางด้านอารมณ์ของผูส้อบ และคุณภาพของแบบทดสอบ ด้านความ
เท่ียงตรง ดา้นค่าความยากง่าย ดา้นค่าอ านาจจ าแนก และดา้นความเช่ือมัน่ของขอ้สอบให้มีระดบัท่ี
พอเหมาะ  เน่ืองจากผลคะแนนมีความส าคญัต่อนกัเรียนเป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งการตรวจให้คะแนน 
ควรตรวจและบนัทึกผลดว้ยความระมดัระวงัเพื่อประโยชน์ของผูเ้รียน  ขอ้สอบท่ีไดจึ้งจะมีความ
เท่ียงตรงในการวดัและประเมินผล      
 3. จากผลการวิจยัพบวา่ ในการพิจารณาวา่นกัเรียนมีความรู้อยูใ่นระดบัใด ตอ้งเปล่ียน
คะแนนดิบให้เป็นคะแนน T–ปกติ แล้วพิจารณาเทียบกับเกณฑ์ปกติระดับชั้ นเรียนท่ีเรียน              
ว่าความสามารถอยู่ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต ่า หรือระดับต ่ามาก และยงัสามารถท านาย
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และระดบัท่ีสูงข้ึน 
   
        ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป  
                1.  ควรมีการวิจยัเพื่อสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในระดบัอ่ืน ๆ  เพื่อพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
  2. ควรมีการวิจยัสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ Programme for International Students Assessment (PISA)          
เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนนักเรียน สร้างเกณฑ์ปกติ  และเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในระดับ      
เขตพื้นท่ี  ระดบัจงัหวดั  หรือระดับประเทศต่อไป (PISA เป็นโครงการประเมินนักเรียนระดับ
นานาชาติท่ีทั่วโลกยอมรับ และเป็นการประเมินท่ีเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีนักเรียนไทย         
ในปัจจุบนัตอ้งปรับปรุงโดยเร็ว)      
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