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52255404 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คาสาคัญ : การพัฒนา / แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วรากรณ์ นาถมทอง : การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4. อาจารย์ที่ป รึ กษาวิทยานิ พนธ์ :
ผศ.ดร.มีชยั เอี่ยมจินดา , ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และ ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์. 198 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 สาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 2) ตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ในด้า นค่ า ความเที่ ยงตรง (Validity) ค่ า ความยากง่ า ย (Difficulty)ค่ า อ านาจจาแนก
(Discrimination) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้แบบแผนการวิจยั เป็ นลักษณะการวิจยั และพัฒนา(Research and
Development) มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการวิจยั 4 ขั้นตอน คือขั้นที่หนึ่ ง ขั้นของการวิจยั (Research:R1) เป็ นการศึกษาข้อมูล
พื้น ฐาน และส ารวจปั ญหา ขั้น ที่ สอง ขั้น ของการพัฒนา (Development:D1)เป็ นการพัฒนาและหาประสิ ท ธิ ภาพของ
แบบทดสอบ ขั้น ที่ สาม ขั้น ของการวิจยั (Implementation:R2) เป็ นการทดลองใช้เพื่อ หาคุณ ภาพแบบทดสอบ ขั้น ที่ สี่
ขั้นของการพัฒนา (Evaluation:D2) เป็ นการประเมินผลและพัฒนาแบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 กลุ่ ม โรงเรี ย นในจัง หวัด กาญจนบุ รี สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 8 ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2555 จานวน 900 คน เครื่ อ งมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 100 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ค่าร้อยละ
ค่าความเที่ยงตรง ค่าอานาจจาแนก ค่าความยากง่าย และค่าความเชื่อมัน่
ผลการวิจยั พบว่า
1) การพัฒ นาแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 100 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ เป็ นแบบทดสอบชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ครอบคลุม 5 สาระ 5 มาตรฐาน และ 36 ตัวชี้ วดั มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00
2) คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 จานวน 50 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.28- 0.72
ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.20-0.72 และค่าความเชื่อมัน่ มีค่าเท่ากับ 0.91 แบบทดสอบฉบับที่ 2 จานวน 50 ข้อ
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.45- 0.69 ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.50 - 0.88 และค่าความเชื่อมัน่ มีค่าเท่ากับ
0.96 และเกณฑ์ปกติ ฉบับที่ 1 มีคะแนนดิบ ตั้งแต่ 5 - 45 T- ปกติ ตั้งแต่ 32.82 -71.76 ฉบับที่ 2 มีคะแนนดิบ ตั้งแต่
1- 46 T - ปกติ ตั้งแต่ 34.12 - 66.63
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WARAKORN NATHOMTHONG : THE DEVELOPMENT OF THAILANGUAGE
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ เรื่ อง“การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4” ฉบับนี้ สาเร็ จลุ ล่วงได้ด้วยความกรุ ณา เอาใจใส่ ให้คาปรึ กษา แนะนา ตลอดจนตรวจแก้
ข้อบกพร่ องจาก ผศ.ดร.มี ชัย เอี่ ยมจิ นดา, ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิ ริธ รรม และผศ.ดร.บุ ษ บา
บัวสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. นริ นทร์ สังข์รักษา ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิ พนธ์
และดร. ไพรวัลย์ พิทกั ษ์สาลี ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่กรุ ณาให้คาแนะนา แก้ไขข้อบกพร่ อง และให้ความรู้
เชิงวิจารณ์เพื่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุณอาจารย์สุวณั นา ทัดเทียม อาจารย์สนอง หอทอง และอาจารย์อารี ยพ์ ร
อรรถวุฒิกุล ที่กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่ องมือในการวิจยั ให้มีความ
ครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ
ขอขอบพระคุ ณ คณะผูบ้ ริ ห าร คณะครู และนัก เรี ย นโรงเรี ย นร่ ม เกล้า กาญจนบุ รี
(ในโครงการพระราชดาริ ) โรงเรี ยนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา โรงเรี ยนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กาญจนบุรี โรงเรี ยนเทพมงคล จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรี ยน
ไทรโยคมณี กาญจน์วทิ ยา ที่ให้ความร่ วมมือและอานวยความสะดวกในการศึกษาวิจยั เป็ นอย่างดียงิ่
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผปู้ ระสิ ทธิประสาทความรู้ทุกท่าน ขอบคุณพี่ เพื่อน และน้อง
ร่ วมสถาบันทุกคนที่ให้การสนับสนุนทุกด้านแก่ผวู้ จิ ยั
ท้ายสุ ดขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ๆ ซึ่ งเป็ นผูว้ างรากฐานในการศึกษา และ
ครอบครัวซึ่ งเป็ นกาลังใจสาคัญ ส่ งผลให้ผวู้ จิ ยั ได้ศึกษาจนสาเร็ จตามที่มุ่งหวัง
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1

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การวัดและประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา
ในปั จจุบนั นอกจากให้ทว่ั ถึ งแล้ว ยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผูป้ กครอง สังคม และรัฐต้องการเห็น
หลัก ฐานอันเป็ นผลมาจากการจัดการศึ ก ษา นั่นคื อ คุ ณภาพของผูเ้ รี ย นที่ เป็ นไปตามหลัก สู ตร
หน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบนับ ตั้ง แต่ส ถานศึ ก ษา หน่ วยงานต้นสัง กัด หน่ วยงานระดับ ชาติ ที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยนตามความคาดหวังของหลักสู ตรดังนั้น
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกาหนดให้มีการวัดและประเมินผล
การเรี ย นใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรี ยน ระดับสถานศึก ษา ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา และ
ระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณ์เดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน เพื่อ
นาผลการประเมินมาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (เอกสารประกอบหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช, 2551:2)
เนื่องจากการวัดและประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษาเป็ นกรอบภาระงานและแนว
ปฏิ บตั ิ ด้านการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ซึ่ งจะต้องเชื่ อมโยงกับการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการ
เดียวกัน สาระของระเบียบดังกล่าวกาหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรี ยนการสอนและการ
วัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบ
ที่เกี่ ยวข้องและแนวปฏิ บตั ิที่สถานศึกษากาหนดเพิ่มเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิ งานของสถานศึ กษาที่จะช่ วยสร้ างความมัน่ ใจในกระบวนการดาเนิ นงานและสร้ างความ
เชื่ อมัน่ แก่สังคม ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามเป้ าหมายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดว่า การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ย น และตัดสิ นว่าผูเ้ รี ยนมี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอนบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้วดั ในระดับใด สามารถที่จะได้รับการเลื่อนชั้น หรื อจบการศึกษาได้
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หรื อไม่ สถานศึ กษาในฐานะผูร้ ั บผิดชอบจัดการศึ กษา จะต้องจัดทาระเบีย บว่า ด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่เป็ น
ข้อกาหนดของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดังนั้น การวัดและประเมินผลมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในการจัดการเรี ยนการ
สอน กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้กาหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ ในด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนไว้วา่ การวัดและประเมินผลนั้นต้องอยูบ่ นจุดมุ่งหมายพื้นฐานสอง
ประการ ประการแรกคือการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒ นาผูเ้ รี ยน โดยเก็บรวมรวบข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผลการเรี ยนและการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนในระหว่างการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์
แปลความหมายข้อมูล แล้วนามาใช้ในการส่ งเสริ มหรื อปรับปรุ งแก้ไขการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนและ
การสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็ นเรื่ องที่สัมพันธ์กนั หากขาดสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง
ใดการเรี ยนการสอนก็ขาดประสิ ทธิ ภาพ การประเมินระหว่างการเรี ยนการสอนเพื่อประเมินการ
เรี ยนรู ้ เช่ นนี้ เป็ นการวัดและประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนทุกวัน
เป็ นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ตอ้ งการปรับปรุ ง จึงเป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ในการ
เก็บข้อมูล ผูส้ อนต้องใช้วิธี การและเครื่ องมื อการประเมินที่หลากหลาย เช่ น การสังเกต การ
ซัก ถาม การระดมความคิ ดเห็ นเพื่อให้ไ ด้ม ติข ้อสรุ ป ของประเด็นที่ กาหนด การใช้แฟ้ มสะสม
ผลงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิ บตั ิ การประเมินความรู้ เดิม การให้ผเู้ รี ยนประเมินตนเอง
การให้เพื่อนประเมินเพื่อน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สิ่ งสาคัญในการประเมินเพื่อ
พัฒนาคือการให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู้ รี ยนในลักษณะคาแนะนาที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
ทาให้การเรี ยนรู ้พอกพูน แก้ไขความคิดความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผเู้ รี ยนสามารถ
ตั้งเป้ าหมายและพัฒนาตนได้ จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสิ นผล
การเรี ยนเป็ นการประเมินสรุ ปผลการเรี ยน (Summative Assessment) ซึ่ งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อ
เรี ยนจบหน่วยการเรี ยน จบรายวิชาเพื่อตัดสิ นให้คะแนนหรื อให้ระดับผลการเรี ยน ให้การรับรอง
ความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่าผ่านรายวิชาหรื อไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรื อไม่ หรื อสามารถ
จบหลักสู ตรหรื อไม่ ในการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนที่ดีตอ้ งให้โอกาสผูเ้ รี ยนแสดงความรู้
ความสามารถด้วยวิธีการหลากหลาย และพิจารณาตัดสิ นบนพื้นฐานของผลการปฏิบตั ิมากกว่าการ
เปรี ยบเทียบระหว่างผูเ้ รี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2)
การวัด และประเมิ น ผลสาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย ตามหลัก สู ต รแกนกลางศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้วดั และประเมินผลตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ 5 สาระ 5 มาตรฐาน ตัวชี้ วดั รายชั้นปี และสาระแกนกลางเป็ นกรอบ
โครงสร้างในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทย ตามหลักสู ตร
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แกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 วัดและประเมินผล
5 สาระ คือสาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟั ง การดู และการพูด สาระที่ 4
หลักการใช้ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดี และวรรณกรรม ซึ่ งประกอบด้วยตัวชี้ วดั รายชั้นปี 36
ตัวชี้วดั
จากสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ดงั กล่าว หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเมื่อจบชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ให้มีความรู้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่า ครบทุกมาตรฐานและตัวชี้ วดั ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงกับทฤษฎีของเบนจามิน
บลูม (Benjamin Bloom) ที่ได้กล่าวถึง พฤติกรรมการวัดออกเป็ น 3 ด้าน คือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิ
พิสัย ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับความรู้ ความคิด (วัดด้านสมอง) วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ได้แก่ การวัด
เกี่ ยวกับความรู ้ สึกนึ กคิด (วัดด้านจิตใจ) วัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การวัดเกี่ ยวกับการ
ใช้กล้ามเนื้อ และประสาทสัมผัสส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย (วัดด้านการปฏิบตั ิ)
ทั้งนี้ หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้สถานศึกษามีการวัดและ
ประเมินผลของแต่ละช่ วงชั้นในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยที่สาคัญตามที่กระทรวงศึกษาธิ การ
กาหนดเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับชั้นเรี ยน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ นอกจากนี้ โรงเรี ยนทุก
แห่ งจะต้องได้รับการประเมิ นภายนอกที่ดาเนิ นการโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การประเมิ น ภายนอกมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยรวมตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 วรรคสองที่กาหนดให้มีการประเมิน
ภายนอกสถานศึกษาทุกแห่ งอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุก 5 ปี โรงเรี ยนต้องมีบนั ทึกผลการประเมิน
เหล่านี้ และนาข้อมูลโดยเฉพาะผลการประเมินในสองระดับแรกไปใช้เป็ นแนวทางการปรับปรุ ง
พัฒนาการเรี ยนการสอนและคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
นอกจากนี้ กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็ นส่ วนที่สาคัญในการจัดการ
เรี ยนการสอนทุกระดับ เพื่อจะเป็ นสารสนเทศที่บ่งชี้ ถึงความสาเร็ จ ความล้มเหลวและจุดบกพร่ อง
ในการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งหมายถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของผูเ้ รี ยน เพราะฉะนั้น
การวัดและประเมินผลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมากอีกประการหนึ่ งในการจัดการศึกษาซึ่ งจะขาดเสี ยมิได้
โดยจะต้อ งท าให้ ไ ด้ม าตรฐานและมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ จึ ง จะเป็ นที่ ย อมรั บ ในผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการเรี ยนการสอน ในการวัดและประเมินผลการศึกษามีคาศัพท์ที่ตอ้ งทาความเข้าใจให้
ถูกต้องดังนี้ ธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2549 :1-20) กล่าวถึง การวัด การทดสอบ การประเมิน การ
ประเมินผล และแบบทดสอบ ซึ่ งสรุ ปได้วา่ การวัด เป็ นการนาเอาเครื่ องมืออย่างใดอย่างหนึ่ งไปวัด
กับคุณลักษณะในเชิงทฤษฎีให้ได้ผลออกมาเป็ นเชิงปริ มาณหรื อตัวเลข ส่ วนการวัดผลทางการศึกษา
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จะเป็ นการวัดในคุณลักษณะที่แฝง อยูใ่ นตัวผูเ้ รี ยน หรื ออาจเรี ยกว่าความสามารถ จะเป็ นการวัดผล
ทางอ้อม การทดสอบ เป็ นกระบวนการที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผล ซึ่ งเป็ นวิธีการหาปริ มาณ
จานวน และคุณภาพนักเรี ยน โดยการนาเครื่ องมือวัดผลทางการศึกษาไปกระตุน้ เร้า ให้ผเู้ รี ยนมี
การตอบสนองเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับตัวผูเ้ รี ยนในคุณลักษณะต่างๆ ที่ตอ้ งการวัด การประเมิน
เป็ นการรวบรวมสารสนเทศจากหลายๆ แหล่งที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน เช่ น
การสังเกต การประเมินผลภาคปฏิบตั ิ การทาโครงงาน การประเมินตนเอง ตลอดจนผลการสอบ
จากข้อสอบ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ ง คือการประเมินที่พิจารณาตัดสิ นคุณค่าจากสภาพที่เป็ นจริ งใน
สถานการณ์ที่มีลกั ษณะต่างๆกันออกไป หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งคือการประเมินผลตามสภาพจริ ง ซึ่ ง
การประเมินจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการประเมินผล คือกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการวัดผล เมื่อได้
ข้อมู ล จากการวัดแล้วจะต้องนาคะแนนนั้นไปตัดสิ นคุ ณค่ า หรื อการประเมิ นค่ า โดยอาจนาไป
เปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์หรื อกับกลุ่มของผูส้ อบ กล่ าวคือแบบทดสอบเป็ นเครื่ องมือวัดผลที่สาคัญ
เพราะเป็ นสิ่ งที่ ให้ขอ้ สนเทศแก่ ครู และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษาว่าการสอนบรรลุ
เป้ าหมายของการจัดการศึกษามากน้อยเพียงใด และสะท้อนถึงการจัดการเรี ยนการสอนว่ามีคุณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด และต้องปรับปรุ งแก้ไข หรื อไม่อย่างไร เพราะฉะนั้นแบบทดสอบ
ที่ใช้จะต้องมีคุณภาพในทุก ๆ ด้านจึงจะสามารถใช้ผลสอบเพื่อการตัดสิ นใจได้ อย่างถูกต้องและ
แม่นยา ดังนั้น การวางแผนการสร้ างแบบทดสอบจึงเป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญอย่างมากขั้นตอน
หนึ่ ง ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของข้อ สอบ ดัง นั้น ในการจัด การเรี ย นการสอน การวัด และการ
ประเมินผลการศึ กษาจะประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วนคือ การวัดและการประเมินผล จะขาด
กระบวนการหนึ่ งกระบวนการใดไม่ได้ มิฉะนั้นก็จะขาดความสมบูรณ์จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
และไม่สามารถบ่งบอกถึงความสาเร็ จและความล้มเหลวในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนได้เลย
จะเห็นว่า คาอธิ บายดังกล่าวกล่าวถึงการวัดและประเมินผลมีความสาคัญและมีความ
จาเป็ นต่อการจัดการศึกษา ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทย ครู ภาษาไทยจึงควรตระหนักเอา
ใจใส่ และปรับปรุ งเครื่ องมือที่เป็ นข้อสอบ วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้การวัด
และประเมินผลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกตัวชี้วดั
ปัจจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรให้ทุกโรงเรี ยนใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยเป็ นพื้นฐานที่ผเู้ รี ยนทุกคนต้อง
เรี ยนรู้ โดยเป็ นสาระการเรี ยนรู้แรกที่สถานศึกษาต้องใช้เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ าง
พื้ นฐานการคิ ด ซึ่ ง หลัก สู ตรกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทยได้ก าหนดความส าคัญที่ ต้องเรี ย น
ภาษาไทยไว้วา่ “ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ น
เอกภาพและเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพของคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมื อ ในการ
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ติ ดต่ อสื่ อสารเพื่ อสร้ า งความเข้าใจและความสัม พันธ์ที่ ดีต่อกัน ท าให้ส ามารถประกอบกิ จธุ ระ
การงาน และดารงชี วิตร่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็ นเครื่ องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชี พ ให้มี ค วามมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ
นอกจากนี้ยงั เป็ นสื่ อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุ นทรี ยภาพ
เป็ นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรี ยนรู ้ อนุรักษ์ และสื บสานให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป”
นอกจากนี้ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังกาหนดให้
การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยต้องครอบคลุมทั้ง 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1
การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง ดูและการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยและ
สาระที่ 5 วรรณคดี แ ละวรรณกรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพผู้เ รี ย นตามที่ ห ลัก สู ต รก าหนดไว้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2 – 5 )
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2544 : 4-5) กล่าวถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล
และประเมิ น ผลวิ ช าภาษาไทยว่า ผูส้ อนภาษาไทยมัก จะพบปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การวัด และ
ประเมินผล เช่น ปั ญหาการเลือกใช้วิธีวดั ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ปั ญหาการใช้เครื่ องมือ และ
ปั ญหาวิธีการสร้างเครื่ องมือ ในการกาหนดวัตถุประสงค์ผสู้ อนจาเป็ นต้องศึกษาองค์ประกอบอื่น ๆ
ที่เกี่ ยวข้องเพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการสร้างเครื่ องมือ พฤติกรรมทางภาษาไทย เป็ นเป้ าหมายสาคัญ
ที่ผูส้ อนต้องการให้ผเู ้ รี ยนแสดงออกด้วยการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมีความคิด
วิจารณญาณจนติดเป็ นนิสัย นอกจากนั้นยังรวมถึงพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของผูเ้ รี ยนด้วย พฤติกรรม
เฉพาะทางภาษาไทยเป็ นการวิเคราะห์ในส่ วนย่อยของพฤติกรรมทางภาษา ได้แก่ จา เข้าใจ นาไปใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าเรื่ องที่เรี ยน พฤติกรรมแยกย่อยนี้ จะเน้นแตกต่างกันไปสาหรับ
ผูเ้ รี ย นที่ มี ว ยั เพศ และอายุ แตกต่ า งกัน ผูส้ อนจึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งวิเ คราะห์ พ ฤติ ก รรมเฉพาะ
ทางภาษาไทย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ ทั้งนี้ การวัด
และการประเมิ น ผล เป็ นส่ ว นประกอบส าคัญ ของการสอน เมื่ อ ผู้ส อนต้อ งการรู้ ว่ า ผู้เ รี ย น
เปลี่ ยนแปลงพฤติก รรมทางภาษามากหรื อน้ อยก็ กระทาได้ด้วยการวัดผลโดยใช้เครื่ องมือที่เป็ น
แบบทดสอบหรื อไม่ ใ ช่ แบบทดสอบ อย่า งไรก็ ตาม เพื่ อ ให้ท ราบผลที่ แ ท้จ ริ ง ผูส้ อนควรใช้
วิธีวดั ผลมากกว่าหนึ่งวิธีแล้วนาผลที่ได้จากการวัดผลมาทาการประเมินต่อไป
นอกจากนี้ สภาพปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึ กษาที่พบใน
ปั จ จุ บ ัน พบว่า ครู ผูส้ อนมัก ประสบปั ญหาต่ า งๆหลายประการ ไม่ ว่า จะเป็ นปั ญ หาที่ ผูเ้ รี ย น
ไม่สนใจ ไม่เห็ นความสาคัญ ไม่ชอบเรี ยนวิชาภาษาไทย หรื อตัวครู เองไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของ
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หลักสู ตรวิชาภาษาไทย มีภาระงานรับผิดชอบมากจนเกิ นไป ไม่มีเวลาเตรี ยมการสอน ขาดการ
สนับสนุ นจากผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั และการอภิปรายของนักศึกษา
ทั้งระดับปริ ญญาบัณฑิ ตและบัณฑิ ตศึกษา พอจะประมวลปั ญหาของการเรี ยนการสอนภาษาไทย
ในระดับมัธยมศึกษาได้ดงั นี้ 1)ปั ญหาด้านครู 2)ปั ญหาด้านผูเ้ รี ยน 3)ปั ญหาด้านผูบ้ ริ หาร 4)ปั ญหา
ด้านหลักสู ตร ดังนั้นครู ภาษาไทยจึงควรศึกษาปั ญหาต่างๆเหล่านี้ และหาทางแก้ไข ก็จะส่ งผล
ให้การเรี ยนการสอนภาษาไทยมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น (มณฑณา วัฒนถนอม, มปป. : 8-9)
ผูว้ ิจยั ได้สารวจปั ญหาการสอนและการวัดผลภาษาไทยในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาเพื่อ
พัฒ นาแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อศึกษาปั ญหาการสอนภาษาไทยให้ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น และเพื่อยืนยันสภาพปั ญหา
ที่ผวู้ จิ ยั ศึกษาจากเอกสารงานวิจยั โดยสารวจกับครู ผสู้ อนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนร่ มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดาริ ) ตาบลลิ่นถิ่ น อาเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ในปี การศึกษา 2554 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนปลายปี
การศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 68.36 และปี การศึกษา 2555 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนปลายปี
เฉลี่ยร้อยละ 64.37 ซึ่ งไม่เป็ นที่น่าพอใจเพราะเกณฑ์ของสถานศึกษากาหนดไว้ ร้อยละ70 และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ในปี การศึกษา 2555 ของนักเรี ยนลดลงจากปี การศึกษา 2554 คิดเป็ น
ร้อยละ 3.99
จากข้อ ค้น พบของผูว้ ิจ ัย ในการศึ ก ษา เก็ บ ข้อ มู ล และการสั ม ภาษณ์ ค รู ภ าษาไทย
ประกอบกับข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรี ยนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย การออกข้อสอบของ
ครู ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4โรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 29 โรงเรี ยน ข้อค้นพบ
สิ่ ง ที่ ต้อ งการพัฒ นาเพื่ อ แก้ปั ญ หาพอสรุ ป ได้ดัง นี้ 1) ครู อ อกข้อ สอบไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ตัว ชี้ วัด
2) ข้อสอบไม่ตรงตามตัวชี้ วดั 3) ข้อสอบมีค่าความเที่ยงตรง (Validity) ค่าความยากง่าย (Difficulty)
ค่าอานาจจาแนก (Discrimination) และค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability)ไม่เหมาะสม 4) ครู ไม่มีความรู้
วิธีการสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผล 5)ครู ออกข้อสอบโดยเลือกเพียงสาระใดสาระหนึ่งใน 5
สาระ 6) การใช้ภาษาในการตั้งคาถามไม่ชดั เจน 7) คาถามบางข้อชี้นาคาตอบ 8) การจัดเรี ยงตัวเลือก
ไม่ถูกหลักเกณฑ์ 9) ตัวลวงบางข้อมีความเด่นชัดบอกคาตอบที่ถูก 10) ครู นาข้อสอบจากหนังสื อมา
ออกข้อสอบ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าครู มีปัญหาในการออกข้อสอบเป็ นอย่างยิง่ ส่ งผลให้ขอ้ สอบไม่มี
มาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า และได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามจุดประสงค์
จากปั ญหาที่ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลได้ท้ งั หมดที่กล่ าวมาเบื้ องต้น ผูว้ ิจยั จึงมี ความ
สนใจที่ จ ะท าวิ จ ัย เพื่ อ แก้ปั ญ หาการสร้ า งแบบทดสอบของครู ภ าษาไทยให้ ไ ด้ ตรงตามสาระ
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มาตรฐานและตัวชี้ วดั มีมาตรฐานตามเกณฑ์ปกติและสามารถนาไปใช้ในการวัดและประเมินได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาและสร้ างแบบทดสอบวัดและประเมินการเรี ยนรู้กลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เนื่องจากผูว้ จิ ยั สอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้ วดั โดยยึดทฤษฎี ของเบนจามิน บลูมที่ได้พฒั นา
กรอบทฤษฎีที่ใช้เป็ นเครื่ องมือ การจัดประเภทพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางปั ญญา
และการคิดอันเป็ นผลมาจากประสบการณ์การศึกษา เรี ยกว่า Bloom’s taxonomy โดยข้อสอบนั้น
คล้า ยข้อสอบมาตรฐานของส านัก ทดสอบทางการศึ ก ษา ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป
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กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าจากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ
มาตรฐาน และตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนร่ มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดาริ ) แนวคิดของ Benjamin Bloom (คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
แนวคิดในการสร้ างข้อสอบ รู ปแบบและแนวทางการสร้างแบบทดสอบตามหลักการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้
นาแนวคิดมาสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โดยกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของ Benjamin Bloom กับ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

กำรพัฒนำแบบทดสอบ
ดาเนินการสร้างข้อสอบ 4 ขั้นตอน
ดังนี้
1.ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
ความต้องการ
2.พัฒนาแบบทดสอบ
3.ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ
4.ประเมินผล และปรับปรุ ง
แก้ไขแบบทดสอบ

คุณภำพแบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย น ตามหลั ก สู ตรแ กนกล า ง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช
2551 สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี คุ ณ ภาพ
ชัดเจนด้านภาษา และองค์ประกอบ
ของข้อ สอบ ด้ า นความเที่ ย งตรง
( Validity) ค ว า ม ย า ก ง่ า ย
( Difficulty) อ า น า จ จ า แ น ก
(Discrimination) และความเชื่ อ มั่น
(Reliability)

คำถำมกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ต้ งั คาถามของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการพัฒ นาแบบทดสอบสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นอย่างไร
2. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้ นฐาน พุทธศัก ราช 2551 สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 ในด้านค่าความ
เที่ยงตรง (Validity) ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอานาจจาแนก (Discrimination) และค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น มีคุณภาพ หรื อไม่
3. การทดลองใช้ ตลอดจนการปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในด้านค่าความเที่ยงตรง (Validity) ค่าความยากง่ าย (Difficulty) ค่าอานาจ
จาแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดาเนินการอย่างไร
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วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในด้านค่าความเที่ยงตรง (Validity) ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอานาจจาแนก (Discrimination)
และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 29 โรงเรี ยน จานวน 5,500 คน จังหวัดราชบุรี
จานวน 26 โรงเรี ยน จานวน 5,000 คน รวมทั้งสิ้ น 10,500 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8)
กลุ่มตัวอย่ ำง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 กลุ่มโรงเรี ยนในจังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 6 โรงเรี ยนประกอบด้วย โรงเรี ยนร่ มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดาริ )
จานวน 150 คน โรงเรี ยนไทรโยคน้อยวิทยา จานวน 100 คน โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา จานวน 150
คน โรงเรี ยนไทรโยคมณี กาญจน์วิทยา จานวน 100 คน โรงเรี ยนเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ จานวน 200 คน และโรงเรี ยนเทพมงคล จานวน 200 คน รวมทั้งสิ้ น 900 คนซึ่ งได้มา
โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลาก
ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
เนื้ อหา ได้แก่ สาระ มาตรฐาน และตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4-6 จานวน 5 สาระ ได้แก่ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟั งการดูและการพูด
สาระหลัก การใช้ภ าษาไทย สาระวรรณคดี และวรรณกรรม และตัวชี้ วัด ในทุ ก สาระ รวม 36
ตัวชี้วดั ซึ่ งนามาใช้ทาการออกข้อสอบทุกตัวชี้วดั
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
ข้ อสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรี ยน หมายถึง ข้อสอบที่ใช้วดั ความสามารถในการเรี ยนรู้
หลังจากที่จบมาตรฐานการเรี ยนรู ้ น้ นั ๆ เพื่อการประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
คุณภำพของแบบทดสอบ หมายถึง คุณลักษณะของแบบทดสอบในการวัด ที่วดั ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ คือคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ ในด้านค่าความเที่ยงตรง (Validity) ค่าความยาก
ง่ า ย (Difficulty) ค่ า อ านาจจ าแนก (Discrimination) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
เพื่อประเมินความรู ้ ทักษะ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ครอบคลุม 5
มาตรฐาน 36 ตัวชี้วดั
ควำมเทีย่ งตรง หมายถึง ระดับความสามารถของแบบวัดหรื อเครื่ องมือในการวัดค่าของสิ่ ง
ที่ตอ้ งการวัดได้ตรงความเป็ นจริ งหรื อตรงตามวัตถุประสงค์ที่นกั วิจยั ต้องการวัด ค่าที่วดั ได้น้ นั ควร
มีความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจากการวัดต่า
อำนำจจำแนก หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพของตัวคาถาม ที่สามารถจาแนกนักเรี ยนที่ตอบถูก
และตอบผิดออกจากกลุ่มผูส้ อบทั้งหมด
ควำมยำกง่ ำย หมายถึง สัดส่ วนที่นกั เรี ยนตอบข้อสอบได้ถูกต้องเมื่อเทียบกับจานวน
นักเรี ยนทั้งหมด หาได้โดยใช้สูตรคานวณอย่างง่ าย ข้อสอบที่ดีควรมีค่าความยากง่ ายระหว่าง
0.20 – 0.80
ควำมเชื่ อมั่น หมายถึง ความสามารถของข้อสอบที่สามารถให้ผลการวัดที่คงที่ นักเรี ยน
อ่อนได้คะแนนน้อย ถ้าท าการสอบอีก ครั้ งโดยใช้ขอ้ สอบชุ ดเดิ มกับ กลุ่ ม เดิ ม นักเรี ยนที่เก่ งก็ย งั
เก่ ง อยู่ แ ละนั ก เรี ยนที่ อ่ อ นก็ ย ัง อ่ อ นเหมื อ นเดิ ม แสดงว่ า แบบทดสอบนี้ มี ค วามเชื่ อ มั่น สู ง
ซึ่ งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทัว่ ไปควรมีค่าความเชื่อมัน่ อย่างน้อย 0.80 ถึงจะเป็ น
ข้อสอบที่มีความเชื่อมัน่
เกณฑ์ ปกติ หมายถึง คุณภาพของข้อสอบที่เป็ นข้อเท็จจริ งทางสถิติที่บรรยายการแจกแจง
ของคะแนนกลุ่มตัวอย่างและเป็ นคะแนนที่จะบอกระดับความสามารถของผูส้ อบว่ามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นภาษาไทยของกลุ่ ม ประชากรอยู่ใ นระดับ ใด ซึ่ งได้จากการทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โดยแสดงเป็ นตารางความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนดิบ
จากแบบทดสอบที่ นัก เรี ย นท าได้ก ับ คะแนนที่ แ ปลงเป็ นคะแนนรู ป ที แ บบปกติ (Normalized
T - Score)โดยแปลความหมายออกเป็ น 5 ระดับ คือ นักเรี ยนที่ได้คะแนน T65 และสู งกว่า
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แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับสู งมาก นักเรี ยนที่ได้คะแนน T55 – T65 แปลว่า ความสามารถ
อยู่ในระดับสู ง นักเรี ยนที่ได้คะแนน T45 – T55 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง
นักเรี ยนที่ได้คะแนน T35 – T45 แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับต่า และนักเรี ยนที่ได้คะแนน T35
และต่ากว่า แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับต่ามาก
นักเรี ยน หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มโรงเรี ยน
ในจั ง หวัด กาญจนบุ รี จ านวน 6 โรงเรี ยนประกอบด้ ว ยโรงเรี ยนร่ มเกล้ า กาญจนบุ รี
(ในโครงการพระราชด าริ )โรงเรี ยนไทรโย คน้ อ ย วิ ท ยา โรงเรี ย นทองผาภู มิ วิ ท ย า
โรงเรี ยนไทรโยคมณี กาญจน์วทิ ยา โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
และโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี จานวน 1,500 คน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้แ บบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. ท าให้ ท ราบข้ อ มู ล พื้ น ฐานของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรีและกาญจนบุรี)
3. ทราบจุดอ่อนที่ผสู ้ อนหรื อผูเ้ รี ยนต้องปรับปรุ งแก้ไข เพื่อพัฒนาความสามารถและ
ทักษะของผูเ้ รี ยนให้เป็ นตามที่คาดหวัง
4. ได้ขอ้ มูลพื้นฐานสาคัญในการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
สาระการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
5. เพิ่ ม ทัก ษะในการสร้ า งข้อ สอบ และการหาคุ ณ ภาพข้อ สอบในด้า นค่ า ความ
เที่ยงตรง ค่าอานาจจาแนก ค่าความยากง่าย และค่าความเชื่ อมัน่ ตลอดจนมีความเข้าใจหลัก การ
เขียนข้อสอบที่มีคุณภาพ และสามารถคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพมารวมเป็ นฉบับข้อสอบที่ดี

12

บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “ การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4”
ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาค้นคว้า รวบรวมวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ย วข้องเพื่อใช้เป็ นพื้ นฐาน
สาหรับการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และสาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย
2. การวัดและประเมินผล และทฤษฎีของเบนจามิน บลูม
3. คุณภาพแบบทดสอบ
4. การวัดและประเมินผลสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. หลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551 และสำระกำรเรียนภำษำไทย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ หลักการ
จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรี ยนรู้ สาระการ
และมาตรฐานเรี ยนรู้ภาษาไทย หลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย เพื่อการกากับ
ติดตาม และประเมินผล ไว้ดงั นี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551:1)
วิสัยทัศน์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551:4)
มุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุ กคน ซึ่ งเป็ นก าลังของชาติ ให้เป็ นมนุ ษย์ที่ มี ความสมดุ ลทั้งด้านร่ างกาย ความรู้
คุ ณธรรม มี จิตส านึ กในความเป็ นพลเมื องไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์ทรงเป็ นประมุ ข มี ความรู้ และทักษะพื้ นฐาน รวมทั้ง เจตคติ
ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
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หลักกำร
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ:
2551:4)
1. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ เป็ นเป้ าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุ ณธรรมบน
พื้นฐาน ของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสู ตรการศึ กษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ
3. เป็ นหลัก สู ต รการศึ ก ษาที่ ส นองการกระจายอานา จให้ สั ง คมมี ส่ ว นร่ วมใน
การจัด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพและความต้อ งการของท้อ งถิ่ น
4. เป็ นหลักสู ตรการศึ กษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรี ยนรู้ เวลาและการ
จัดการเรี ยนรู้
5. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู้ และประสบการณ์
จุดหมำย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุง่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข
มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็ นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้ รี ยน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:5)
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และปฏิบตั ิ
ตนตามหลัก ธรรมของพระพุท ธศาสนา หรื อศาสนาที่ ตนนับถื อ ยึดหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทกั ษะชีวติ
3. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มี จิ ตส านึ ก ในการอนุ รัก ษ์วฒั นธรรมและภูมิ ปัญ ญาไทย การอนุ รั ก ษ์และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551:6-7)
สมรรถนะสำคัญของผู้เรี ยน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผเู้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551:6-7)
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่ อสำร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลื อกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุ ผ ลและความถู ก ต้อ ง ตลอดจนการเลื อ กใช้วิธี ก ารสื่ อ สาร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู้
หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ ปัญหำ เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ ทักษะชี วิต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดาเนินชี วิตประจาวัน การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่
ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้
การสื่ อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551:6-7)
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้รักสามัคคี
นอกจากนี้ สถานศึ กษาสามารถกาหนดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้อง
ตามบริ บ ทและจุ ดเน้นของตนเอง โดยโรงเรี ย นร่ ม เกล้า กาญจนบุรี ได้เน้นคุ ณลัก ษณะอันพึ ง
ประสงค์เพิม่ เติมเพื่อให้สอดคล้องตามบริ บทคือ รู้รักสามัคคี
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุ ปัญญา
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ 8 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551:8)
1. ภาษาไทย
2. คณิ ตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุ ขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ได้กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้เป็ นเป้ าหมายสาคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานการเรี ยนรู้ระบุส่ิ งที่ผเู้ รี ยนพึงรู้ ปฏิบตั ิได้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และ
ค่านิ ยม ที่ พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรี ยนรู้ยงั เป็ นกลไก
สาคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรี ยนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า
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ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อ
ประกันคุณภาพดังกล่าวเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรี ยนรู้กาหนดเพียงใด
สำระกำรเรี ยนรู้ภำษำไทย
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพ
และเสริ มสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุ ระ การงาน และดารงชีวิต
ร่ ว มกัน ในสั ง คมประชาธิ ป ไตยได้ อ ย่ า งสั น ติ สุ ข และเป็ นเครื่ องมื อ ในการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์ จากแหล่ งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้ างสรรค์ให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชี พให้มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยงั เป็ น
สื่ อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณี และสุ นทรี ยภาพ เป็ นสมบัติล้ าค่าควร
แก่การเรี ยนรู ้ อนุรักษ์ และสื บสานให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 37)
เรียนรู้อะไรในภำษำไทย
ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ตอ้ งฝึ กฝนจนเกิดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร การเรี ยนรู้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อนาไปใช้ในชีวติ จริ ง(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 37-38)
กำรอ่ ำน การอ่านออกเสี ยงคา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คาประพันธ์ชนิดต่างๆ การ
อ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่ งที่อ่าน เพื่อนาไป
ปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
กำรเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่ อสาร โดยใช้ถอ้ ยคาและรู ปแบบต่างๆ ของการ
เขียน ซึ่ งรวมถึงการเขียนเรี ยงความ ย่อความ รายงานชนิ ดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ
วิเคราะห์วจิ ารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
กำรฟั ง กำรดู และกำรพู ด การฟั ง และดู อย่า งมี วิจารณญาณ การพูดแสดงความคิ ดเห็ น
ความรู้สึก พูดลาดับเรื่ องราวต่างๆ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
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หลักกำรใช้ ภำษำไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิ พลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่า
ของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรี ยนรู้และทาความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก
เพลงพื้ น บ้า นที่ เ ป็ นภู มิ ปั ญ ญาที่ มี คุ ณ ค่ า ของไทย ซึ่ งได้ถ่ ายทอดความรู้ สึ ก นึ กคิ ด ค่ านิ ย ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่ องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความ
ซาบซึ้งและภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ได้สง่ั สมสื บทอดมาจนถึงปัจจุบนั
สำระและมำตรฐำนกำรเรี ยนรู้ภำษำไทย (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 12) กาหนดไว้ดงั นี้
สำระที่ 1 กำรอ่ำน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
สำระที่ 2 กำรเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขี ยน เขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียน
เรื่ อ งราวในรู ป แบบต่ า งๆ เขี ย นรายงานข้อ มู ล สารสนเทศและรายงานการศึ ก ษาค้น คว้า อย่า ง
มีประสิ ทธิภาพ
สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
ความรู ้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ และสร้างสรรค์
สำระที่ 4 หลักกำรใช้ ภำษำไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
สำระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
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มำตรฐำนและตัวชี้วดั ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4- 6 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 51-55) กาหนดไว้ดงั นี้
สำระที่ 1 กำรอ่ำน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้ก ระบวนการอ่ า นสร้ า งความรู้ แ ละความคิ ด เพื่ อ น าไปใช้ต ัด สิ น ใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
ท 1.1, ม.4/1 อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
ท 1.1, ม.4/2 ตีความ แปลความ และขยายความเรื่ องที่อ่าน
ท 1.1, ม.4/3วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่ องที่อ่านในทุก ๆด้านอย่างมีเหตุผล
ท 1.1, ม.4/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนาความรู้ ความคิดไป
ใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวติ
ท 1.1, ม.4/5 วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน และเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
ท 1.1, ม.4/6 ตอบคาถามจากการอ่าน งานเขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่กาหนด
ท 1.1, ม.4/7 อ่านเรื่ องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ
รายงาน
ท 1.1, ม.4/8 สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรี ยน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ
ท 1.1, ม.4/9 มีมารยาทในการอ่าน
สำระที่ 2 กำรเขียน
มาตรฐาน ท2.1 ใช้ก ระบวนการเขี ยนเขี ยนสื่ อสาร เขีย นเรี ย งความ ย่อความ และเขีย น
เรื่ องราวในรู ป แบบต่ า งๆ เขี ย นรายงานข้อมู ล สารสนเทศและรายงานการศึ ก ษาค้นคว้า อย่า ง
มีประสิ ทธิภาพ
ท 2.1, ม.4/1 เขียนสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรี ยบเรี ยง
ถูกต้องมีขอ้ มูลและสาระสาคัญชัดเจน
ท 2.1, ม.4/2 เขียนเรี ยงความ
ท 2.1, ม.4/3 เขียนย่อความจากสื่ อที่มีรูปแบบและเนื้ อหาหลากหลาย
ท 2.1, ม.4/4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรู ปแบบต่างๆ
ท 2.1, ม.4/5 ประเมินงานเขียนของผูอ้ ื่นแล้วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
ท 2.1, ม.4/6 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจตามหลักการเขีย นเชิงวิชาการและ
ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง
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ท 2.1, ม.4/7 บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาไปพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ท 2.1, ม.4/8 มีมารยาทในการเขียน
สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด
มาตรฐาน ท3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู ้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
ท 3.1, ม.4/1 สรุ ปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู
ท 3.1, ม.4/2 วิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่ องที่ฟังและดูอย่าง
มีเหตุผล
ท 3.1, ม.4/3 ประเมินเรื่ องที่ฟังและดูแล้วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวติ
ท 3.1, ม.4/4 มีวจิ ารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู
ท 3.1, ม.4/5 พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิด
ใหม่ดว้ ยภาษาถูกต้องเหมาะสม
ท 3.1, ม.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สำระที่ 4 หลักกำรใช้ ภำษำไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
ท 4.1, ม.4/1 อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา
ท 4.1, ม.4/2 ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ท 4.1, ม.4/3 ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคลรวมทั้งคาราชาศัพท์อย่าง
เหมาะสม
ท 4.1, ม.4/4 แต่งบทร้อยกรอง
ท 4.1, ม.4/5 วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
ท 4.1, ม.4/6 อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคาในภาษาไทย
ท 4.1, ม.4/7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
สำระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้า ใจและแสดงความคิ ด เห็ น วิ จ ารณ์ ว รรณคดี แ ละวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
ท 5.1, ม.4/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น
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ท 5.1, ม.4/2 วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวติ ของสังคมในอดีต
ท 5.1, ม.4/3 วิเคราะห์และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะ
ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ท 5.1, ม.4/4 สังเคราะห์ขอ้ คิดจากวรรณคดี และวรรณกรรมเพื่ อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ จริ ง
ท 5.1, ม.4/5 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา
ท 5.1, ม.4/6 ท่องจาและบอกกคุณค่าบทอาขยาน ตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจและนาไปใช้อา้ งอิง
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งพัฒนา
ผูเ้ รี ย นตาม วิ สั ย ทัศ น์ หลัก การ จุ ด หมาย สมรรถนะส าคัญ คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ และ
ยังกาหนดให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ทั้งนี้ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยกาหนดให้มี 5
สาระ คือ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟังการดูและการพูด สาระหลักการใช้ภาษาไทย
และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ได้กาหนดให้มีตวั ชี้วดั ในการเรี ยนรู้
36 ตัวชี้ วดั เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ ให้ผเู้ รี ยนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ในการดารงชีวติ เพื่อเป็ นกาลังของชาติต่อไป
2. กำรวัดและประเมินผล และแนวคิดทฤษฎีของเบนจำมิน บลูม
แนวคิ ด ด้า นการวัด และประเมิ น ผลเพื่ อ ประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (เอกสารประกอบ
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551:2) กล่ าวถึ ง การกากับ ดูแลคุ ณภาพ
การศึกษาไว้วา่ การศึกษาในปั จจุบนั นอกจากให้ทวั่ ถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผูป้ กครอง สังคม
และรั ฐต้องการเห็ นหลักฐานอันเป็ นผลมาจากการจัดการศึกษา นั้นคือ คุ ณภาพของผูเ้ รี ยนที่เป็ น
ไปตามหลักสู ตร หน่ วยงานที่ รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา หน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงาน
ระดับชาติที่ได้รับมอบหมายจึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยนตามความคาดหวัง
ของหลักสู ตร ดังนั้น หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกาหนดให้
มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นที่ การศึกษา และระดับชาติ ทุ กระดับมีเจตนารมณ์ เช่ นเดี ยวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้า
ในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลการประเมินมาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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แนวคิดกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
พุทธศักรำช 2551
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรี ยนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
ผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้วดั ของหลักสู ตร นาผลไปปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้และ
ใช้เป็ นข้อมู ล สาหรั บการตัดสิ นผลการเรี ย น สถานศึ กษาต้องมี กระบวนการจัดการที่เป็ นระบบ
เพื่อให้การดาเนิ นการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ และ
ให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ ความสามารถที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ร วมทั้ง สามารถรองรั บ การประเมิ น ภายในและการประเมิ น ภายนอก
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ สถานศึกษาจึงควรกาหนดหลักการวัดและประเมินผลการ
เรี ย นรู ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลัก สู ตร
สถานศึกษา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551:13-15)
1. สถานศึ ก ษาเป็ นผูร้ ั บผิด ชอบการวัดและการประเมิ นผลการเรี ย นรู้ ข องผูเ้ รี ย น
โดยเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม
2. การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน และตัดสิ นผล
การเรี ยน
3. การวัดและประเมิ นผลการเรี ย นรู้ ต้องสอดคล้องและครอบคลุ มมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ /ตัวชี้ วดั ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที่กาหนดให้หลักสู ตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนต้องดาเนิ นการด้วยเทคนิ ควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนได้
อย่า งรอบด้า นทั้ง ด้า นความรู ้ ความคิ ด กระบวนการ พฤติ ก รรมและเจตคติ เหมาะสบกับ สิ่ ง
ที่ ต้องการวัด ธรรมชาติ วิช าและระดับ ชั้นของผูเ้ รี ย น โดยตั้ง อยู่บ นพื้ นฐานของความเที่ ย งตรง
ยุติธรรม และเชื่อถือได้
5. การประเมินผูเ้ รี ยนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ การร่ วมกิ จกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรู ปแบบการศึกษา
6. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรี ยนรู้
7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรู ปแบบการศึกษา
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8. ให้สถานศึกษาจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็ นหลักฐานการประเมินผล
การเรี ยนรู้รายงานผลการเรี ยน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
จากแนวคิดด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาข้างต้น สรุ ปได้วา่ สถานศึกษาต้องมีการ
จัดการวัดและประเมิ นผลการศึ กษาที่ เป็ นระบบ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นมี ส่วนร่ วม มี การวัดและ
ประเมินผลครอบคลุมทุกตัวชี้วดั มีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน อีกทั้งสถานศึกษาต้องจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาเพื่อรองรับผลการเรี ยนและการเทียบ
โอนระหว่างสถานศึกษา
องค์ ประกอบของกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
พุทธศักรำช 2551
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดจุดหมาย สมรรถนะ
สาคัญของผูเ้ รี ยน คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรี ยนรู้ เป็ นเป้ าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชี วิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลกกาหนดให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ /ตัวชี้ วดั ที่กาหนดใน
สาระการเรี ยนรู้ 8 กลุ่มสาระมีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551:13-15) ดังแผนภูมิที่ 2
การเรี ยนรู ้
8 กลุ่มสาระ

การอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน

คุณภาพผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน

แผนภูมิที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสำรประกอบหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน พุทธศักรำช
2551 แนวกำรปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ . (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว, 2551.)

23

จากองค์ป ระกอบการวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข ้า งต้น สรุ ป ได้ว่า กรอบทิ ศ ทาง
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนต้องได้เรี ยนทุกกลุ่มสาระ มีความสามารถด้านการ
อ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ทฤษฎีกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้คาจากัดความหรื อความหมายของการวัด การประเมินผลและ
การประเมินผลการศึกษา ไว้ดงั นี้
1. ควำมหมำยของกำรวัดผล (Measurement)
มีนักการศึ กษาได้ให้ความหมายของการวัดผลการศึกษาในทรรศนะที่แตกต่างกันหลาย
ท่าน อาทิ
อานวย เลิศชยันตรี (2542:7) กล่าวว่า การวัดผล หมายถึง ขบวนการที่ได้มาตรฐาน ที่
ต้องมีเครื่ องมือของการวัดเป็ นสิ่ งที่จะกาหนดคุณลักษณะของสิ่ งที่จะวัด (Objects) ผลที่ได้ออกมา
จะเป็ นปริ มาณ (Quantity ) ซึ่ งก็คือจานวนเลข ( Number )
ธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิ ศ (2549 :1) กล่ าวว่า การวัด ( Measurement ) หมายถึ ง การนาเอา
เครื่ องมืออย่างใดอย่างหนึ่งไปวัดกับคุณลักษณะ(Trait)ในเชิงทฤษฎีให้ได้ผลออกมาเป็ นเชิงปริ มาณ
หรื อตัวเลข เช่น การวัดส่ วนสู งก็ตอ้ งใช้ไม้เมตรวัดความสู งออกมา ส่ วนการวัดทางการศึกษาจะเป็ น
การวัดในคุณลักษณะที่แฝง (Latent Trait) อยูใ่ นตัวผูเ้ รี ยน หรื ออาจเรี ยกว่าความสามารถ (Ability)
จะเป็ นการวัดผลทางอ้อม (Indirect Measurement) เช่นความสามารถในวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่สามารถ
นาเครื่ องมือไปวัดได้โดยตรง จะต้องสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ แล้วไปกระตุน้
เร้า (Stimuli) ให้ผเู้ รี ยนแสดงความสามารถของตนออกมา (Response) ในรู ปของการตอบข้อสอบ
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549 :4) กล่าวว่า การวัดผล หมายถึงกระบวนการบ่งชี้ ผลผลิตหรื อ
คุ ณลักษณะที่ วดั ได้จากเครื่ องมื อวัดผลประเภทใดประเภทหนึ่ งอย่างมีระบบ ดังนิ ยามที่ว่า
“การวัดผล” คือการกาหนดตัวเลขให้กบั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งตามกฎเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ( 2551: 66-67) กล่ า วว่ า
การวัดผล หมายถึ ง การกาหนดตัวเลขให้กบั วัตถุ สิ่ งของเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรื อพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน การจะได้มาซึ่ งตัวเลขนั้น อาจต้องใช้เครื่ องมือวัด เพื่อให้ได้ตวั เลขที่สามารถแทน
คุณลักษณะต่างๆ ที่ตอ้ งการวัด เช่น ไม้บรรทัดวัดความกว้างของหนังสื อได้ 3.5 นิ้ว ใช้เครื่ องชัง่ วัด
น้ าหนักของเนื้อหมูได้ 0.5 กิโลกรัม ใช้แบบทดสอบวัดความรอบรู้ในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดง
ได้ 42 คะแนน
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ศิริชยั กาญจนวาสี (2552:7) กล่าวถึงการวัดผล ไว้วา่ หมายถึง กระบวนการกาหนด
ตัวเลข(Assignment of Numerals) ให้แก่ สิ่งต่ างๆตามกฎเกณฑ์การวัดจะเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งอาศัย
องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ส่ วน คือ จุดมุ่งหมายของการวัด เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและการแปลผล
และนาผลไปใช้
จากความหมายของการวัด ผลที่ ก ล่ า วมา สรุ ป ได้ว่ า การวัด ผลการศึ ก ษา หมายถึ ง
กระบวนการในการก าหนดตัว เลขหรื อสั ญ ลัก ษณ์ ใ ห้ก ับ สิ่ ง ของ บุ ค คล หรื อ เหตุ ก ารณ์ อย่า งมี
กฎเกณฑ์ โดยใช้เครื่ องมือเป็ นหลักในการวัด
2. ควำมหมำยของกำรประเมินผล (Evaluation)
มีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของการประเมินผลการเรี ยนรู้ ทางการศึกษาในทรรศนะ
ที่แตกต่างกันหลายท่าน อาทิ
อานวย เลิ ศ ชยันตี (2542:4) กล่ า วว่า การประเมิ นผล หมายถึ ง ขบวนการของการ
ค้นคว้า วิจยั เพื่อให้ได้มาซึ่ งมาตรฐาน ที่นามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการที่จะลงสรุ ปว่า สิ่ งที่
ได้รับจากการประเมินผลนี้มีคุณค่าสู งหรื อต่าเพียงใด ดี – เลว เหมาะ – ไม่เหมาะ ควร – ไม่ควร
ผ่าน – ตก
เตือนใจ เกตุษา (2543:10) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การนาผลจากการวัดหลาย ๆ
ครั้งมารวมกัน แล้วลงสรุ ป ตีราคา หรื อประเมินคุณภาพของผูถ้ ูกประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์วา่ ดี -เลว
ปานใด ควรจะให้สอบได้หรื อสอบตก เป็ นต้น
สุ วิม ล ว่อ งวาณิ ช (2544:7)ให้ค วามหมายของการประเมิน ผลการศึก ษาว่า หมายถึ ง
การตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งที่ถูกวัดโดยการเทียบกับเกณฑ์จุดเน้นของการประเมินอยูท่ ี่ความยุติธรรม
และความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นที่มีความโปร่ งใสและเปิ ดเผย
ธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิ ศ (2549:1) กล่าวว่า การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนที่
ต่อเนื่ องจากการวัดผล(Measurement)เมื่อได้ขอ้ มูลจากการวัดแล้วจะต้องนาคะแนนนั้นไปตัดสิ น
คุณค่า (Judgment) หรื อประเมินค่าโดยอาจนาไปเทียบกับเกณฑ์ หรื อกับกลุ่มของผูส้ อบ ถ้ามีแต่
การวัดผลแต่ขาดการประเมิ นผล คะแนนดังกล่าวก็จะไม่มีความหมาย และไม่มีคุณค่าในเชิ งการ
วัดผล เพราะไม่ สามารถบอกกล่ าวได้ว่าดี หรื อไม่ ดีใครดี เก่ งใครด้อยอ่อนหรื อผ่านเกณฑ์ไม่ ผ่าน
เกณฑ์ ดังนั้นการประเมิ นผลจะมี ค่าเท่ากับการวัดผลบวกการตัดสิ นคุ ณค่า
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549:9) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลและจัดข้อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ เพื่อช่วยให้มีการตัดสิ นได้หลายทาง เช่น ตัดสิ นว่าบุคคลนั้น ๆ มีความสนใจและมี
บุคลิกภาพอย่างไร

25

เยาวดี รางชัยกุล (2551:14) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตีความหมาย
และการตัดสิ นคุ ณ ค่ า จากสิ่ ง ที่ ว ดั ได้โดยอาศัย วิธี ก ารที่ มี ระบบแบบแผนในการรวบรวมข้อมู ล
ตลอดจนเหตุผลในการพิจารณาตัดสิ นว่ากิ จกรรมการศึกษานั้นดีหรื อเลวอย่างไรเหมาะสมหรื อไม่
ประการใด
ศิริชยั กาญจนวาสี (2552:7) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การตัดสิ นคุณภาพของสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ ง ด้วยวิธีการสื บสวน สอบสวน อย่างมีระเบียบแบบแผน การประเมินผลทางการศึกษา
เป็ นการตัดสิ น คุ ณค่าของสิ่ งที่เกี่ ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางการศึกษา สิ่ งที่ถูกประเมินอาจเป็ น
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน การสอน หลักสู ตร โครงการพิเศษ เป็ นต้น
จากความหมายของการประเมินผลที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ การประเมินผล เป็ นการ
หาคุ ณภาพของผลที่ ได้มาจากการวัดผล ด้วยการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว
หรื อมาตรฐานที่ ก าหนดขึ้ นมา เกณฑ์หรื อมาตรฐานดัง กล่ า ว อาจได้ม าจากค่ า นิ ย มของสัง คม
ความเห็นของคนส่ วนมากหรื อการวิจยั ก็ได้
3. ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำรศึกษำ
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายการประเมินผลการศึกษา ไว้ดงั นี้
เกษม สาหร่ ายทิพย์ (2531:2) กล่าวว่า การประเมินผลการศึกษา หมายถึง การตีค่าหรื อ
การกาหนดระดับคุณค่าของผลจากการวัดตามเกณฑ์หรื อจุดมุ่งหมายที่กาหนด
สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2544:7) กล่าวว่า การประเมินผลการศึกษา เป็ นการตัดสิ นคุณค่าของ
สิ่ งที่ถูกวัดโดยการเทียบกับเกณฑ์ จุดเน้นของการประเมินอยู่ที่ความยุติธรรมและความเหมาะสม
ของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นที่มีความโปร่ งใสและเปิ ดเผย
ธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิ ศ (2549:1) กล่ าวว่า การประเมิน(Assessment) หมายถึง การรวบรวม
สารสนเทศจากหลาย ๆ แหล่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ศิริชยั กาญจนวาสี (2552:7) กล่าวว่า การประเมิน (Evaluation) เป็ นกระบวนการตัดสิ น
คุณค่า (Value Judgment) ของสิ่ งต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
จากความหมายของคาว่าการประเมินผลการศึกษาข้างต้น สรุ ปได้วา่ การประเมินผลของ
การศึกษา หมายถึง การนาผลการวัดมาประเมินหรื อตัดสิ นคุณค่าว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถมาก
หรื อน้อย สอบได้หรื อตก หรื อมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไร
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3. คุณภำพแบบทดสอบ
เครื่ องมือในการวัดและประเมินผลที่ดี คือ แบบทดสอบ หรื อ ข้อสอบ แบบทดสอบหรื อ
ข้อสอบจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีระบบในการสร้างเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับความสามารถในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน การทดสอบเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งการเรี ยน
การสอน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์แก่ผสู้ อนและผูเ้ รี ยนได้ในขณะเดียวกัน
ควำมหมำยของแบบทดสอบ
คาว่า “แบบทดสอบ” นั้น มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2538:141) ให้ความหมายว่า แบบทดสอบ หมายถึง ชุด
ของคาถามที่สร้ างอย่างเป็ นระบบ ใช้วดั พฤติกรรมของนักเรี ยน อาจจะวัดทางสมอง (Cognitive
Domain) ทางอารมณ์ (Affective Domain) และทางความเคลื่ อนไหวของร่ างกาย (Psychomotor
Domain) ก็ได้
ภัทรา นิคมานนท์ (2540:20) ให้ความหมายว่า แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของคาถามหรื อ
กลุ่มงานใด ๆ ที่สร้างขึ้นมาแล้วนาไปเร้าให้เด็กหรื อผูส้ อบแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการออกมา
โดยผูส้ อนสามารถสังเกตและวัดได้ บางครั้งแบบดสอบมีลกั ษณะเป็ นคาสั่งให้ปฏิบตั ิ
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ (2542:72) ให้ความหมาย แบบทดสอบ ว่าเป็ นวิธีการเชิงระบบ
ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่ สองคนขึ้นไป ณ เวลาหนึ่ ง หรื อของบุคคลคน
เดียวหรื อหลายคนในเวลาต่างกัน
บราวน์ (อ้างใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2542:72) ให้ความหมายแบบทดสอบว่าเป็ น
วิธีการเชิงระบบที่ใช้สาหรับวัดตัวอย่างพฤติกรรมตามความหมายแบบทดสอบจะมีลกั ษณะที่สาคัญ
3 ประการ
1. แบบทดสอบเป็ นวิธี เ ชิ ง ระบบ(Systematic
Procedure)หมายความว่า
แบบทดสอบนั้น จะต้อ งมี ก ฎเกณฑ์แ น่ น อนเกี่ ย วกับ โครงการการบริ ห ารจัด การ และการให้
คะแนน
2. แบบทดสอบเป็ นเป็ นการวัดพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่ งจะวัดเฉพาะพฤติกรรมที่
วัดได้เท่านั้นโดยผูต้ อบสนองตอบต่อข้อคาถามที่กาหนดให้ มิใช่เป็ นการวัดโดยตรง
3. แบบทดสอบเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดทั้งหมด (Sample of all
possible items) ตามความเป็ นจริ ง ไม่มีแบบทดสอบชุ ดใดที่จะมีขอ้ คาถามวัดพฤติกรรมที่ตอ้ งการได้
ทั้งหมด ฉะนั้น จึ งต้องตกลงว่าข้อคาถามในแบบทดสอบเป็ นตัวแทนของข้อคาถามทั้งหมดที่ใช้วดั
พฤติกรรมนั้น และถ้าผูต้ อบตอบข้อคาถามใดคาถามหนึ่งถูกจะต้องให้คะแนนเท่ากัน
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พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543:96) ได้กล่าวถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นใน
ทานองเดียวกันว่า หมายถึง แบบทดสอบที่วดั ความรู ้ของนักเรี ยนที่ได้เรี ยนไปแล้ว ซึ่ งมักจะเป็ น
ข้อคาถามให้นกั เรี ยนตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิจริ ง
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2545:56) แบบทดสอบ ได้แก่ เครื่ องมือตรวจสอบทางการ
ศึ ก ษาที ่ ก ระตุ น้ สมองให้แ สดงพฤติก รรมออกมาในเชิ ง ความสามารถของบุค คลนั้ น ๆ
ประกอบด้วย ข้อสอบจานวนหนึ่ง ซึ่ งข้อสอบได้แก่ ข้อความหรื อข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมาย
ในการทดสอบ และเนื้อหาสาระที่ทดสอบเฉพาะอย่าง และเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกทดสอบ
สมนึก ภัททิยธนี (2546:78-82) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนว่า หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองต่างๆ ที่นกั เรี ยนได้รับการเรี ย นรู ้ ผ่า น
มาแล้ว ซึ่ ง แบ่ง ได้เป็ น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ค รู ส ร้ า งกับ แบบทดสอบมาตรฐาน แต่
เนื่องจากครู ตอ้ งทาหน้าที่วดั ผลนักเรี ยน คือเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ตนได้สอน ซึ่ งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับแบบทดสอบที่ครู สร้างและมีหลายแบบแต่ที่นิยมใช้มี 6 แบบ ดังนี้
1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรื อความเรี ยง ลักษณะทัว่ ไปเป็ นข้อสอบที่มีเฉพาะคาถาม
แล้วให้นกั เรี ยนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และข้อคิดเห็นแต่ละคน
2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด ลักษณะทัว่ ไป ถือได้วา่ ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด คือ ข้อสอบ
แบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แต่ตวั เลือกดังกล่าวเป็ นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น
ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริ ง-ไม่จริ ง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็ นต้น
3. ข้อสอบแบบเติม คา ลัก ษณะทัว่ ไปเป็ นข้อสอบที่ ประกอบด้วยประโยคหรื อ
ข้อความที่ ยงั ไม่สมบูรณ์ ให้ผตู ้ อบเติมคา หรื อประโยค หรื อข้อความลงในช่ องว่างที่เว้นไว้น้ ัน
เพื่อให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง
4. ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ ลักษณะทัว่ ไป ข้อสอบประเภทนี้ คล้ายกับข้อสอบแบบ
เติมคา แต่แตกต่างกันที่ขอ้ สอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเป็ นประโยคคาถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมคา
เป็ นประโยคที่ ย งั ไม่ส มบูร ณ์ )แล้ว ให้ผูต้ อบเป็ นคนเขีย นตอบ คาตอบที่ต อ้ งการจะสั้ น และ
กะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็ นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรื อความเรี ยง
5. ข้อสอบแบบจับคู่ ลักษณะทัว่ ไป เป็ นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีคาหรื อ
ข้อความแยกจากกันเป็ น 2 ชุด แล้วให้ผตู้ อบเลือกจับคู่วา่ แต่ละข้อความในชุดหนึ่ ง (ตัวยืน) จะคู่
กับคา หรื อข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่ผอู้ อก
ข้อสอบกาหนดไว้
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6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ ลักษณะทัว่ ไป ข้อสอบแบบเลือกตอบนี้ จะประกอบด้วย
2 ตอน ตอนนาหรื อคาถามกับตอนเลือก ในตอนเลือกนี้ จะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็ นคาตอบถูก
และตัวเลือกที่เป็ นตัวลวง ปกติจะมีคาถามที่
กาหนดให้นักเรี ยนพิจารณาแล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจาก
ตัว เลื อ กอื่ น ๆ และคาถามแบบเลื อ กตอบที่ ดี นิ ย มใช้ต วั เลื อ กที่ ใ กล้เ คี ย งกัน ดู เ ผิน ๆ จะเห็ น ว่า
ทุ ก ตัวเลือกถูกหมด แต่ความจริ งมีน้ าหนักถูกมากน้อยต่างกัน
ศิ ริชัย กาญจนวาสี (2552:165) กล่ าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็ นเครื่ องมื อ
สาหรั บการวัดและประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ย นรู ้ ของผูเ้ รี ย นตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ทา
ให้ผูส้ อนทราบว่าผูเ้ รี ยนได้พฒั นาความรู้ความสามารถถึ งระดับมาตรฐาน ที่ผูส้ อนกาหนดไว้หรื อยัง
หรื อมีความรู้ ความสามารถดีเพียงใด เมื่อเปรี ยบเทียบกับเพื่อน ๆ ที่เรี ยนด้วยกัน
จากความหมายของแบบทดสอบข้างต้น สรุ ปได้วา่ แบบทดสอบ คือ เครื่ องมือที่สร้างขึ้น
เพื่ อใช้วดั พฤติ ก รรมของผูเ้ รี ย นที่ แสดงออกในเชิ ง ปริ ม าณหรื อ ก าหนดค่ า เป็ นตัวเลข ซึ่ ง มี ท้ งั
แบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน
กำรวัดและประเมินผลด้ วยแบบทดสอบ
Oller (1979 : 36-70) กล่าวถึงแบบทดสอบทางภาษาว่ามี 3 ลักษณะ คือ
1. แบบทดสอบชนิ ดจุดย่อย (driscrete–point test) จะวัดองค์ประกอบย่อยทางภาษาใน
ระดับจุลภาค (micro – language) ที่หมายถึง หน่วยเสี ยง หน่วยคา วากยสัมพันธ์ หรื อทักษะต่าง ๆ
ที่แยกเป็ นทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน หรื อทักษะการเขียน
2.แบบทดสอบชนิดรวม (integrative test) เป็ นแบบทดสอบที่วดั ความสามารถโดยรวมของ
ทุกทักษะอยู่ในฉบับเดี ยวกัน วัดและประเมินผลการใช้ภาษาในระดับมหภาค (macro–language)
คือ วัดความสามารถในการสื่ อสาร ภาษา สังคม สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม แบบทดสอบ
ประเภทนี้ คือ การเขียนเรี ยงความ
3.แบบทดสอบภาคปฏิ บ ัติ (pragmatic test) เป็ นแบบทดสอบวัด องค์ค วามรู้ ทัก ษะ
กระบวนการและองค์ประกอบของภาษา มีบริ บทแวดล้อมที่เป็ นธรรมชาติของภาษาในด้านอื่น ๆ
ด้วย แบบทดสอบนี้ เป็ นการวัดความรู้ (the factive หรื อ cognitive aspect) และการให้ขอ้ มูล
การทดสอบด้านอารมณ์ เจตคติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้แก่ ท่าทาง น้ าเสี ยงและการเลือก
ถ้อยคาในการนาไปใช้
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คุณลักษณะของแบบทดสอบ
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ได้มาตรฐานมีลกั ษณะ ดังนี้คือ
1.มีความเที่ยงตรง (validity) หมายถึง แบบทดสอบที่สามารถวัดสิ่ งที่ตอ้ งการวัดได้พร้อม
กันทั้ง 4 ด้าน คือ
1.1 มีความเที่ยงตรงในเนื้อหาวิชา (Content Validity) หมายถึงแบบทดสอบนั้น
ใช้วดั ความรู ้ ไ ด้ตรงกับ เนื้ อหาวิช าที่ ต้องการ หรื อ ครอบคลุ ม รายละเอี ย ดเนื้ อหาที่ ตอ้ งการวัด
ได้อย่างครบถ้วน
1.2 มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construt Validity) หมายถึง แบบทดสอบ
นั้นสามารถวัดทักษะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนได้ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ทั้งทักษะการฟั ง
การพูด การอ่านและการเขียน ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ทางวัฒนธรรม
1.3 มีความเที่ยงตรงตามสภาพ (concurrent Validity) หมายถึง แบบทดสอบนั้น
สามารถช่วยให้ผสู ้ อนคาดคะเนความสามารถที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนได้ถูกต้อง
1.4 มีความเที่ยงตรงตามพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง แบบทดสอบ
สามารถทานายความสามารถหรื อความถนัดต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน
2. มี ค วามเชื่ อ มั่น (reliability) หมายถึ ง แบบทดสอบนั้น ผู้ต รวจสามารถให้ ค ะแนน
ได้แน่นอน สามารถวัดและประเมินผลได้ใกล้เคียงกันทุกครั้ง ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มีประสบการณ์เพิม่ ขึ้น
3. มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการน าไปปฏิ บ ั ติ (practicality) หมายถึ ง แบบทดสอบที่ มี
ประสิ ทธิภาพในการนาไปใช้ได้ เช่น ผูต้ รวจให้คะแนนได้โดยเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ภายในเวลา
ที่กาหนด การทดสอบใช้เงินและแรงงานน้อยที่สุด
4. มีความเฉพาะเจาะจง (specialty) หมายถึง ข้อทดสอบนั้น เมื่ออ่านคาถามหรื อคาสั่งของ
ข้อทดสอบแล้ว เข้าใจแจ่มแจ้งว่าให้ตอบคาถามอะไร
5. มีความเป็ นปรนัย (objectivity) หมายถึง แบบทดสอบมีความชัดเจนในความหมายของ
คาถาม มีความชัดเจนในการตรวจให้คะแนนและมีความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน
6. มี ค วามยุติ ธ รรม (faimess) หมายถึ ง โจทย์ห รื อค าถามของข้อ ค าถามของข้อ ค าถาม
ทั้งหลายในแบบทดสอบ ไม่เปิ ดช่องทางให้ผเู้ รี ยนเดาให้ถูก หรื อปกปิ ดข้อบกพร่ องของตนได้
7. มีระดับความยากง่าย (level of difficulty) หมายถึง แบบทดสอบนั้นจะต้องไม่ยากเกินไป
และไม่ง่ายจนเกินไป
8. มีระดับค่าอานาจจาแนก (level of discrimination) หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถ
ชี้ บอกระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนได้ ตั้งแต่อ่อนที่สุด ถึง เก่งที่สุด ค่าอานาจจาแนก ควรอยู่
สู งกว่า 0.20 และไม่เกิน 0.80
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วัตถุประสงค์ ของกำรสร้ ำงแบบทดสอบ
การสร้างแบบทดสอบมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อวัดความพร้อมในการเรี ยนภาษาของผูเ้ รี ยน
2. เพื่อจัดผูเ้ รี ยนเข้าชั้นเรี ยนตามระดับความสามารถ
3. เพื่อวินิจฉัยผูเ้ รี ยนว่าเก่งหรื ออ่อนในด้านใดบ้าง
4. เพื่อวัดความถนัดในการเรี ยนภาษาของผูเ้ รี ยน
5. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาของผูเ้ รี ยน
6. เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารของผูเ้ รี ยน
7. เพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพในการสอนของผูส้ อน
ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ (2542:20) ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนไว้ดงั นี้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู้ความเข้าใจ
ตามพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซึ่ งเกิดขึ้นจากการเรี ยนรู้ แบบทดสอบประเภทนี้แบ่งออกเป็ น 2
ชนิด คือ
1. แบบทดสอบที่ครู สร้างเอง (Teacher –Made Test)เป็ นแบบทดสอบที่สร้างกันโดยทัว่ ไป
เมื่อต้องการใช้ก็สร้างขึ้น ใช้แล้วก็เลิกกัน ถ้านาไปใช้อีกก็ตอ้ งตัดแปลง ปรับปรุ งแก้ไข เพราะเป็ น
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นใช้เฉพาะครั้ง อาจยังไม่มีการวิเคราะห์หาคุณภาพ
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็ นแบบทดสอบที่ได้มีการพัฒนาด้วยการ
วิเคราะห์ทางสถิ ติมาแล้วหลายครั้งหลายหน จนมีคุณภาพสมบูรณ์ท้ งั ด้านความตรง ความเที่ยง
ความยากง่าย อานาจจาแนก ความเป็ นปรนัยและมีเกณฑ์ปกติ (norm) ไว้เปรี ยบเทียบด้วย รวมความ
แล้วต้องมีมาตรฐานทั้งด้านการดาเนินการสอบและแปลผลคะแนนที่ได้
บรรดล สุ ข ปิ ติ (2547:7–12) กล่ า วถึ ง แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นมี ห ลาย
ประเภท ขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกดังนี้คือ
1. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรี ยน(Achievement Test) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้
ตรวจสอบระดับความสามารถหรื อความสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 แบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้นเอง(Teacher – Made Test) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั
และประเมินผลการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ส่ วนมากเป็ นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนวิชา
ต่าง ๆ แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
1.1.1 ข้อสอบเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
1.1.2 ข้อสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยนการสอน
1.2 ข้อ สอบมาตรฐาน(Standardized Test) เป็ นแบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ นแล้ว
นาไปใช้ทดสอบและวิเคราะห์ผลการสอบตามวิธีการ เพื่อปรับปรุ งคุ ณภาพและใช้เป็ นมาตรฐาน
ในการทดสอบกับเด็ก ๆ ทัว่ ไป มีการหาเกณฑ์ปกติ (Norm) เพื่อใช้เป็ นหลักในการเปรี ยบเทียบคา
ว่ามาตรฐานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสามารถวัดได้ 3 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและ
ลักษณะวิชาที่สอนคือ
1. วัด ด้า นปฏิ บ ัติ เป็ นการตรวจสอบระดับ ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ห รื อทัก ษะ
ของผูเ้ รี ยนโดยเน้นให้ผเู้ รี ยนได้แสดงความสามารถในรู ปของการปฏิบตั ิจริ ง เช่น วิชาศิลปศึกษา
พลศึ ก ษา งานช่ า ง งานประดิ ษ ฐ์ การวัดแบบนี้ ต้องวัดโดยใช้ข ้อ สอบภาคปฏิ บ ัติ (Performance
Test)
2. วัดด้านเนื้อหา เป็ นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอันเป็ นประสบการณ์
เรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น รวมทั้ง พฤติ ก รรมความสามารถในด้า นต่า ง ๆ สามารถวัดได้โดยใช้ข ้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
3. วัดด้า นทักษะ เป็ นแบบทดสอบที่ใ ช้วดั ภายหลัง การฝึ กฝนและได้เรี ยนแล้วเพื่อดูว่า
ผู ้เ รี ย นมี ท ัก ษะหรื อ ความคล่ อ งแคล่ ว ในการคิ ด แก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ เรื่ องที่ ไ ด้เ รี ย นขนาดไหน
แบบทดสอบนี้มุ่งวัดว่าผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดหรื อการทางานขนาดไหน ซึ่ งแตกต่างกับแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ที่วดั ว่าผูเ้ รี ยนมีความรู้ความสามารถระดับใด สาหรับผูม้ ีทกั ษะคือผูท้ ี่สามารถทางาน
ได้ปริ มาณมาก ๆ โดยใช้เวลาทาเพียงเล็กน้อย ทาได้สะดวกสบาย การวัดทักษะถ้าใช้แบบทดสอบ
ลักษณะของข้อสอบจะต้องเป็ นคาถามที่เป็ นปั ญหาง่าย ๆ แต่มีปริ มาณมาก แล้วให้ทาในเวลาจากัด
ผูใ้ ดทาได้มากแสดงว่ามีทกั ษะ ข้อสอบทักษะนี้ ถ้าให้ตอบโดยไม่จากัดเวลา ผูถ้ ูกสอบส่ วนใหญ่
จะทาได้และได้คะแนนเต็ม
2. แบบทดสอบเพื่อวินิจฉั ย (Diagnotie Test) เป็ นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้คน้ หา
ข้อบกพร่ องหรื อจุดอ่อนในการเรี ยนแต่ละวิชา เป็ นเรื่ อง ๆ ไป ข้อสอบนี้ มกั จะมีเนื้อหาต่าง ๆ หลาย
เรื่ อง เรื่ องละหลาย ๆ ข้อ และทดสอบดูว่าเด็กคนใดอ่อน พฤติกรรมด้านใดเพื่อหาทางปรับปรุ ง
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แก้ไขต่อไป แบบทดสอบชนิ ดนี้ มีประโยชน์สาหรั บครู ที่ตอ้ งการจะปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
เพราะจะได้รู้วา่ ควรสอนวิชาใด เรื่ องใด มากน้อยเพียงใด
3. แบบทดสอบที่มี ค ำถำมจ ำนวนมำก และจ ำกัด เวลำในกำรตอบ(Speed Test)เป็ น
แบบทดสอบที่จะต้องตอบโดยอาศัยความเร็ ว แบบทดสอบลักษณะนี้ ส่วนใหญ่ใช้สาหรับวัดทักษะ
ด้านใดด้านหนึ่งของนักเรี ยน ข้อสอบจะเป็ นข้อสอบง่าย ๆ ถ้าให้เวลาในการทามาก ผูส้ อบจะตอบ
ถูกหมด ฉะนั้นแบบทดสอบแบบนี้จึงต้องจากัดเวลาในการสอบ
4. แบบทดสอบทีเ่ ปิ ดโอกำสให้ ตอบในเวลำนำน (Power Test) เป็ นแบบทดสอบที่ตอ้ งการให้
นักเรี ยนได้แสดงความรู ้ความสามารถให้มากที่สุด เช่ น ข้อสอบอัตนัย การเขียนรายงาน การทา
ปริ ญญานิพนธ์ เป็ นต้น
5. ข้ อสอบแบบอัตนัย (Essay Test) เป็ นข้อสอบที่เปิ ดโอกาสให้ผตู้ อบได้แสดงออก ซึ่ ง
ความสามารถของตนเองโดยใช้ ภาษาของตน สามารถวัดความคิด ทัศนคติของผูส้ อบได้อย่างดี
ผูส้ อนต้องมี ความสามารถในการจัดระเบียบความรู้ แสดงความคิดริ เริ่ มและรู้ จกั การสังเคราะห์
จึงจะสามารถตอบข้อสอบได้ดี โดยทัว่ ไปแบ่งข้อสอบอัตนัยออกเป็ น 2 อย่างคือ
5.1 แบบไม่ จ ากั ด ค าตอบ จะเน้ น ความลึ ก และขอบเขตของความรู้ มี เ สรี ภาพ
ในการแสดงออก ยัว่ ยุให้เกิดความคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์
5.2 แบบจากัดค าตอบ จะต้องการคาตอบเฉพาะเจาะจงที่วดั ระเบีย บของความคิ ดเป็ น
อย่างดี ง่ายในการตรวจ มีความยุติธรรมสู ง มีความเชื่ อมัน่ สู งกว่าแบบไม่จากัดคาตอบลักษณะ
ของแบบทดสอบ
ธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2549: 91-92)ได้แบ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้เป็ น 2 พวก คือ
1. แบบทดสอบที่ ครู ส ร้ าง หมายถึ ง แบบทดสอบที่มุ่ งวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
เฉพาะกลุ่มนักเรี ยนที่ครู สอนเท่านั้นโดยครู ผสู้ อนเป็ นผูส้ ร้างขึ้นโดยมีลกั ษณะที่เฉพาะเจาะจงกับ
ลักษณะหลักสู ตรของแต่ละโรงเรี ยนหรื อมาตรฐานหลักสู ตรแต่ละท้องถิ่น
2.
แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้ สร้างขึ้นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาหรื อจากครู ผสู ้ อนวิชานั้นแต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระทัง่ มีคุณภาพดีจึง
สร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใช้เป็ นหลักเปรี ยบเทียบผล เพื่อประเมินค่าของการ
เรี ยนการสอนในเรื่ องใดๆ ก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือดาเนินการสอบ บอกวิธีสอน และ
ยัง มี ม าตรฐานในด้า นการแปลคะแนนด้ว ย ทั้ง แบบทดสอบที่ ค รู ส ร้ า งขึ้ น และแบบทดสอบ
มาตรฐานมีวธิ ี การสร้างข้อคาถามเหมือนกันเป็ นคาถามที่วดั เนื้ อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแล้ว จะเป็ น
พฤติกรรมที่สามารถตั้งคาถามวัดได้ ซึ่ งควรวัดให้ครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ความรู้ความจา

33

2. ความเข้าใจ
3. การนาไปใช้
4. การวิเคราะห์
5. การสังเคราะห์
6. การประเมินค่า
สมนึ ก ภัททิยธนี (2551:63)ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้
ดังนี้
1. แบบทดสอบที่ครู สร้ างขึ้นใช้เอง(Teacher – Made Test) ครู ผูส้ อนจัดสร้ างขึ้ นเพื่อวัด
ความก้ า วหน้ า ของนัก เรี ยน ภายหลัง จากได้มี ก ารเรี ยนการสอนไประยะหนึ่ งแล้ ว โดยปกติ
แบบทดสอบประเภทนี้จะใช้เฉพาะภายในกลุ่มนักเรี ยนที่ครู ผอู้ อกข้อสอบเป็ นผูส้ อน จะไม่นาไปใช้
กับนักเรี ยนกลุ่มอื่น ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบนักเรี ยนมีความรู้ความสามตามจุดมุ่งหมาย
ของการเรี ยนรู ้ มากน้อยเพียงใดและจะนาผลการสอบนี้ ไปใช้ท้ งั ปรับปรุ งซ่ อมเสริ มการเรี ยนการ
สอน กับนาไปใช้ตดั สิ นผลการเรี ยนของนักเรี ยนด้วยตัวอย่างแบบทดสอบที่ครู ใช้ในการสอบปลายภาค
หรื อปลายปี หรื อเมื่อสิ้ นสุ ด การเรี ยนการสอนในแต่ละบทแต่ละตอนนัน่ เอง
2. แบบทดสอบมาตรฐาน(Standardized Test) เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เช่ นเดี ยว
กับแบบทดสอบที่ ครู สร้ างขึ้ นใช้เอง แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรี ย บเทียบการเรี ยนด้านต่างๆ ของ
นักเรี ยนที่ต่างกลุ่มกัน
เยาวดี ชัยรางกุล (2552: 30 – 31) ได้แบ่งลักษณะของแบบทดสอบออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
มีคะแนนจุดตัดหรื อคะแนนเกณฑ์ที่ใช้สาหรับตัดสิ นว่าผูเ้ รี ยนมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หรื อไม่
การวัดเพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ซ่ ึ งเป็ นหัวใจของข้อสอบในการทดสอบประเภทนี้
2. แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างเพื่อวัดให้ครอบคลุมหลักสู ตร
สร้างตามตารางวิเคราะห์หลักสู ตร สามารถจาแนกผูเ้ รี ยนตามความเก่งอ่อนได้ การรายงานผลการสอบ
อาศัยคะแนนมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นคะแนนที่สามารถวัดได้ ที่แสดงสถานภาพความสามารถของบุคคล
เมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นที่ใช้เป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ
จากที่ กล่ าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
มีหลาย ประเภท คื อแบบทดสอบที่ ครู ส ร้ า งขึ้ นเอง แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบแบบอิง
เกณฑ์ หรื อ แบบทดสอบแบบอิ ง กลุ่ ม ใช้วดั ด้านปฏิบตั ิหรื อการวัดด้านเนื้อหา โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตรวจสอบนักเรี ยนมีความรู ้ ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู้มากน้อยเพียงใดและ
จะนาผลการสอบนี้ ไปใช้ท้ งั ปรับปรุ งซ่ อมเสริ มการเรี ยนการสอน กับนาไปใช้ตดั สิ นผลการเรี ยน
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ของนักเรี ยนด้วยตัวอย่างแบบทดสอบที่ ครู ใช้ในการสอบปลายภาคหรื อปลายปี หรื อ เมื่ อ สิ้ น สุ ด
การเรี ยนการสอนในแต่ละบทแต่ละตอนนัน่ เอง
กำรสร้ ำงแบบทดสอบปรนัย
ภัท รา นิ คมานนท์ (2540:39) กล่ า วถึ ง การสร้ างแบบทดสอบปรนัย ที่นิย มใช้และเป็ น
ที่รู้จกั กันดีมี 4 ประเภท ดังนี้
1. แบบทดสอบแบบถูก -ผิด คือแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกนัน่ เอง ผูต้ อบ
มี โอกาสเลื อกตอบเพี ย งอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง อาจตอบว่า ใช่ -ไม่ ใ ช่ , ถู ก -ผิด , จริ ง -ไม่ จริ ง เป็ นต้น
ตัวค าถามของแบบทดสอบประเภทนี้ ม กั จะเขี ย นในรู ป ประโยคบอกเล่ า ธรรมดา หรื ออาจเป็ น
รู ปคาถามโดยมีขอ้ ความถูกผิดบ้างคละเคล้ากันไป ซึ่ งผูต้ อบจะต้องตัดสิ นใจว่าข้อความนั้น ถูกต้อง
หรื อผิดจริ งหรื อเท็จ ใช่หรื อไม่ใช่
2. แบบทดสอบแบบเติมคา เป็ นแบบทดสอบประเภทให้ตอบสั้น ๆ มีขอบเขตในการตอบ
ภาคค าถามอาจอยู่ใ นรู ป ค าถามหรื อในรู ป ประโยคบอกเล่ า ที่ เ ป็ นข้อความไม่ ส มบูร ณ์ โดยเว้น
ช่องว่างสาหรับให้เติมคาหรื อข้อความให้ได้ความถูกต้องสมบูรณ์
3. แบบทดสอบแบบจับคู่ แบบทดสอบแบบจับคู่เป็ นแบบทดสอบปรนัยประเภทกาหนด
คาหรื อ ข้อความเป็ น 2 แถว แล้ว ให้ผูต้ อบเลื อ กค าหรื อ ข้อ ความจากแถวหนึ่ ง ไปใส่ ใ นค าหรื อ
ข้อ ความอี ก แถวหนึ่ งที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ห รื อสอดคล้อ งกัน แบบทดสอบประเภทนี้ คล้า ยกับ
แบบทดสอบแบบเลื อกตอบนัน่ เอง แต่ตวั เลื อกไม่แน่ นอนตายตัว เพราะตัวเลื อกจะลดลงเรื่ อย ๆ
เมื่อเลือกตอบไปแล้ว
4. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็ นแบบทดสอบปรนัยที่นิยมใช้กนั มากกว่าแบบทดสอบ
ปรนัยแบบอื่น แบบทดสอบแบบเลือกตอบที่ดีตวั เลือกทุกตัวมีน้ าหนักพอกัน ถ้าดูเผินๆ หรื อไม่มี
ความรู ้ในข้อนั้นจริ งจะเห็นว่าถูกหมด และการสอบแต่ละครั้งตัวเลือกแต่ละตัวจะมีโอกาสถูกเลือก
พอ ๆ กัน สาหรับแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่มีลกั ษณะถูกหรื อผิดอย่างเด่นชัดทาให้แบบทดสอบ
นั้นขาดคุณค่า และขาดความเป็ นปรนัยอันเป็ นคุณสมบัติของข้อสอบประเภทนี้
จากการสร้างแบบทดสอบปรนัยที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ การสร้างแบบทดสอบปรนัย
ที่ นิ ย มใช้ แ ละเป็ นที่ รู้ จ ัก กั น ดี มี 4 ประเภท ได้ แ ก่ แบบถู ก -ผิ ด (True-False), แบบเติ ม ค า
(Completion), แบบจับคู่ (Matching), แบบเลือกตอบ (Multiple-Choices) การปรับปรุ งลักษณะ
ของคาถาม และรู ปแบบของตัวเลื อกของแบบทดสอบได้กระทามาโดยตลอด ผูร้ ู้ หลาย ๆ ท่าน
พยายามหาวิธี สร้ า งแบบค าถามด้วยลี ลาใหม่ ๆ แปลกๆ ออกเผยแพร่ จนในปั จจุ บนั ปรากฏว่า
มีแบบฟอร์ มคาถามของข้อสอบเลื อกตอบต่าง ๆ มากมาย ซึ่ งทาให้เกิ ดผลดีเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพ
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ของการสอบวัด อันเป็ นประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมแก่นกั เรี ยนในการฝึ กสมรรถภาพทาง
สมองให้ฉลาดขึ้น
ลักษณะของแบบทดสอบเลือกตอบ
บุญชม ศรี สะอาด (2543:32) กล่าวถึง แบบทดสอบเลือกตอบ เป็ นแบบทดสอบที่กาหนด
ค าตอบไว้ใ ห้ แ ล้ว ผูต้ อบเพี ย งแต่ เ ลื อ กค าตอบที่ เ ห็ น ว่า ถู ก ต้อ งที่ สุ ด มาตอบเท่ า นั้น โดยทั่ว ไป
แบบทดสอบแบบเลือกตอบประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1. ส่ วนที่เป็ นตอนนาหรื อคาถาม (Stem of problem)
2. ส่ วนที่เป็ นตัวเลือก (Choice or alternative) แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
2.1 ตัวเลือกที่เป็ นตัวถูก (Correct choice)
2.2 ตัวลวง (Distracters) โดยปกติแล้วตัวเลือกนี้ มีไว้ให้ผตู้ อบเลือกคาตอบที่ถูกต้อง
ที่สุด ดีที่สุด หรื อเหมาะสมที่สุด
จากลัก ษณะของแบบทดสอบเลื อกตอบข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ข้อสอบแบบเลื อกตอบเป็ น
ข้อ สอบที่ ไ ด้มี ก ารพัฒ นารู ป แบบ และค าถามให้ พ ลิ ก แพลงได้ม ากมายหลายแบบ ท าให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพการวัด และมีประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมต่อผูส้ อบในการฝึ กสมรรถภาพทาง
สมองให้คิดเป็ น
หลักในกำรเขียนข้ อสอบประเภทเลือกตอบ
มีนกั การศึกษากล่าวถึงหลักในการเขียนข้อสอบประเภทเลือกตอบ ไว้ดงั นี้
ภัทรา นิคมานนท์ (2540 : 66) กล่าวถึง หลักในการเขียนข้อสอบประเภทเลือกตอบ ไว้ดงั นี้
1. เขี ย นตัวค าถามให้อยู่ใ นรู ป ของประโยคค าถามสมบูรณ์ การถามด้ว ยประโยคค าถาม
ที่สมบูรณ์ช่วยให้คาถามมีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น ผูส้ อบอ่านแล้วสามารถเข้าใจทันทีว่าผูถ้ าม
ต้องการให้ตอบในแง่ใด จะต้องพุ่งความคิดไปในทิศทางใด การเขียนแบบตอนนาแบบทิ้งท้ายไว้
คล้ายให้เติมคามักทาให้คาถามไม่กระชับ เกิดคาถามในการจะมีคาตอบหลายแง่มุม บางทีผสู้ อบต้อง
กลับไปอ่านข้อความซ้ าเพราะข้อความไม่ต่อเนื่องกัน ในกรณี ที่ตวั เลือกใช้คาที่ไปรับกับคาถามพอดี
จะเป็ นการเสนอแนะคาตอบ หากจาเป็ นที่จะต้องเขียนตอนนาแบบต่อความก็ควรเขียนเป็ นความ
ที่อ่านได้ความติดต่อกันกับตัวเลือก
2. เน้นเรื่ องที่ถามให้ชัดเจนและตรงจุด คาถามประเภทที่คลุ มเครื อ ทาให้ผสู้ อบเกิ ดความ
ลัง เลในการตอบ ไม่ ท ราบว่ า ครู ถ ามในแง่ ใ ดกัน แน่ ค าถามที่ มี ล ัก ษณะต่ อ ความมี โ อกาสท า
ให้คลุมเครื อได้ง่าย การเขียนตอบนาให้เป็ นคาถามจะช่วยให้ชดั เจนขึ้น
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3.ใช้ภ าษาให้เหมาะกับระบบครู ข้อสอบที่ ดีควรให้ยากด้วยเนื้ อหาของมันเองไม่ใ ช่ ย าก
ที่ภาษา สานวนที่ใช้หรื อการใช้คาพูดที่พลิกแพลง เพราะเราไม่ได้วดั ความสามารถของภาษา ยกเว้น
แต่ ข ้อสอบมี จุดมุ่ งหมายเช่ นนั้นโดยเฉพาะ การใช้ภาษายากตั้ง ข้อค าถามหรื อตัวเลื อกจะท าให้
ข้อสอบยากขึ้นโดยไม่จาเป็ น อาจทาให้ขอ้ สอบขาดความเที่ยงตรงและมีความเชื่ อมัน่ ต่าได้ผสู้ ร้าง
ข้อสอบควรตระหนักเสมอว่าขณะนี้ ตนเองกาลังสร้างคาถามวัดใคร ระดับไหน คาศัพท์หรื อภาษา
ที่ใช้ต้ งั คาถามนั้นนักเรี ยนเรี ยนรู ้ แล้วหรื อยัง การใช้ศพั ท์ภาษาต่างประเทศหรื อภาษาเทคนิคควรใช้
ให้เหมาะสมกับวิชานั้น ๆ
4. คาถามควรสั้นและชัดเจน การเขียนคาถามแบบยาว ๆ วกไปวนมา อาจทาให้ขอ้ สอบขาด
ความเที่ยงตรงตามสภาพไป เพราะจะเป็ นการทาการทดสอบการอ่านหนังสื อเร็ วแล้วจับใจความ
แทนที่จะทดสอบความรู้ความเข้าใจหรื อความสามารถทางวิชาการ การใช้ตวั เลือกที่มี ข้อความซ้ า ๆ
กันเป็ นการทาให้ขอ้ สอบยาวโดยไม่จาเป็ น ซึ่ งควรจะตัดข้อความที่ซ้ ากันนั้นออกเลยถ้าทาได้
5. พยายามหลี กเลี่ ยงการใช้คาถามปฏิ เสธหรื อปฏิ เสธซ้อน การใช้คาถามปฏิเสธทาให้
ผูต้ อบต้องคิดยอกย้อนโดยไม่จาเป็ น อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย แต่ถา้ มีความจาเป็ นจะต้อง
ใช้จริ ง ๆ ก็ควรขีดเส้นใต้คาที่ปฏิเสธหรื อพิมพ์ดว้ ยตัวเอนหรื อตัวหนาให้ต่างจากข้อความทัว่ ๆ ไป
เพื่อให้เห็นชัดขึ้นหรื อใช้ความหมายเชิงปฏิเสธแทน
6. ใช้ตวั เลื อกปลายเปิ ดให้เหมาะสม ตัวเลื อกปลายเปิ ดได้แก่ คาประเภท “ถูก ทุกข้อ ”
“ไม่มีขอ้ ใดถูก” “ยังสรุ ปแน่ นอนไม่ได้” การใช้ตวั เลือกแบบนี้ อาจเนื่ องมาจากผูอ้ อกข้อสอบไม่
สามารถหาตัวลวงที่เหมาะสมได้ หรื อคิดว่าอาจเป็ นตัวถูกหรื อตัวลวงที่ดีการใช้ตวั ลวงปลายเปิ ด
ด้วยเหตุ ผ ลที่ ผูอ้ อกข้อ สอบไม่ ส ามารถหาตัวลวงหรื อตัวถู ก ได้น้ ัน มัก ท าให้ข ้อ ค าถามนั้นด้อ ย
คุณภาพเพราะเป็ นการแนะคาตอบด้วยตัวเลือกนั้นข้อสอบที่เหมาะสมจะใช้ตวั เลือกปลายเปิ ดควร
เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่ยงั หาข้อสรุ ปไม่ได้ หรื อที่ยงั เป็ นปั ญหาโต้แย้งกันอยู่
ตัวเลื อ กปลายเปิ ดนอกจากจะใช้ไ ด้ดีก ับ เรื่ องราวที่ ไ ม่ มี ข ้อยุติแล้ว ยัง เหมาะสมที่ จะใช้ก ับ วิช า
ประเภทคานวณอีกด้วย ตัวเลือก “ถูกทุกข้อ” จะใช้ได้ดีกบั ข้อที่มีคาตอบที่เป็ นไปได้หลายข้อ เช่ น
การคานวณหาค่าที่ไม่ทราบค่าของสมการหลายขั้น ตัวเลือก “ไม่มีขอ้ ถูก” สามารถใช้ลวงผูท้ ี่ไม่
แม่ นยาในการค านวณคาตอบนั้น ๆ เมื่ อหาคาตอบที่ ถู กต้องไม่ ได้ก็ จะเอนเอีย งมาตอบตัวเลื อก
“ไม่มีขอ้ ถูก” ถ้าหากจาเป็ นต้องใช้ตวั เลือกปลายเปิ ดก็ควรใช้หลาย ๆ ข้อ จะได้ไม่เป็ นการแนะ
คาตอบและต้องจัดให้เลือกปลายเปิ ดนั้นเป็ นทั้งตัวถูกและตัวผิดพอ ๆ กับตัวเลือกอื่น
7. ใช้คาถามข้อสอบที่ดีไม่ควรถามด้วยความจามากนักแต่จะพยายามถามให้คิดลึกซึ้ งลงไป
และไม่ใช่ขอ้ ความที่พลิกแพลงจนกลายเป็ นข้อสอบที่วดั ความสามารถด้านภาษาไป ข้อสอบที่ถาม
ไม่คุม้ งานสอบจะไม่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก่การวัดเท่าที่ควร เช่น ข้อคาถามที่ง่ายมากจนผูส้ อบ
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ทุกคนหรื อเกือบทุกคนตอบถูกหมด หรื อข้อที่ยากมากจนไม่มีใครตอบถูกเลย จะทาให้ไม่ทราบว่า
ใครเก่งกว่าใคร การถามเนื้อหาไม่จาเป็ น ถือว่าเป็ นการถามไม่คุม้ งานสอบเช่นกัน
8. ข้อเดี ยวต้องมีคาตอบเดียว ในการเขียนคาถาม มีบ่อย ๆ ที่ผอู้ อกข้อสอบไม่ได้พิจารณา
ตัวลวงให้ดี เมื่อเด็กทาข้อสอบจึงมักมีปัญหามีขอ้ ถูกมากกว่า 1 ข้ออยูบ่ ่อย ๆ
9. เขียนตัวถูก-ผิด ให้ถูกหรื อผิดตามหลักวิชา การเขียนตัวถูกและตัวลวง ควรคานึงถึงความ
จริ ง และความเป็ นไปได้ตามเนื้ อหานั้น ๆ ด้วย การใช้ตวั ลวงโดยไม่ ค านึ งถึ ง ความถู ก ต้องตาม
หลักวิชาอาจเป็ นการแนะคาตอบให้เด่นชัดขึ้นการเขียนตัวลวงควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
หลีกเลี่ยงการใช้ศพั ท์เทคนิคที่ไม่มีในสาขาวิชานั้น
ตัวลวงผิดตามหลักการและข้อเท็จจริ งและเนื้อหานั้น
ตัวลวงที่ดีควรมีผเู ้ ลือกตอบและผูท้ ี่เลือกตอบควรเป็ นผูท้ ี่ไม่แม่นยาในเนื้ อหานั้นจริ ง อาจเข้าใจผิด
หรื อเกิดการผิดพลาดในการคิดโดยไม่เจตนา โดยเฉพาะวิชาคณิ ตศาสตร์ ตัวลวงควรได้มาจากวิธี
คานวณที่ผดิ ๆ ที่มกั เกิดขึ้นกับนักเรี ยนซึ่ งครู อาจสังเกตได้ในขณะที่ทาการสอน การใช้ตวั เลือกจาก
คาตอบของนักเรี ยนทั้งที่เป็ นตัวถูกและผิด จะทาให้ขอ้ สอบนั้นมีคุณภาพที่สูงกว่าข้อสอบที่สร้างมา
จากครู ส ร้ า งขึ้ นเองทั้ง ค่ า ความเที่ ย งตรง ความเชื่ อมัน่ และค่ า อานาจจาแนก นอกจากนี้ ข ้อสอบ
ที่ใช้ตวั เลือกที่ได้จากคาตอบของนักเรี ยนยังยากกว่าข้อสอบที่ได้ตวั เลือกจากที่ครู สร้างขึ้นเอง
10. เขียนตัวเลื อกให้เป็ นอิสระต่อกัน พยายามอย่าให้ตวั เลื อกทั้งที่เป็ นตัวถูกและตัวผิด
ก้า วก่ า ยกัน หรื อ มี ค วามหมายสื บ เนื่ อ งสั ม พัน ธ์ ก ัน หรื อ ครอบคลุ ม ตัวเลื อกอื่ น ๆ ซึ่ ง จะท าให้
เหมือนกับมีตวั เลือกน้อยลง และมีคาตอบที่ถูกหลายข้อ
11. เรี ยงลาดับตัวเลือกที่เป็ นตัวเลือก ข้อสอบที่มีคาตอบเป็ นตัวเลือก เช่น วิชาวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ เกี่ ยวกับวัน เดื อน ปี หรื อจานวนต่าง ๆ ควรจัดเรี ยงลาดับกัน อาจเรี ยงจากมากไปหา
น้อยหรื อน้อยไปมากก็ได้ เพื่อให้ผตู ้ อบหาคาตอบง่ายขึ้น ไม่เกิดการสับสน
12. พยายามให้รูปภาพช่ วย การใช้รูปภาพเป็ นตัวสถานการณ์ หรื อคาถาม หรื อตัวเลือก
จะช่วยคลายความเครี ยดให้ผสู ้ อบได้มาก โดยเฉพาะในชั้นเด็กตอนต้น การใช้รูปภาพนอกจะคลาย
ความเครี ยดได้แล้วยังช่ วยให้เด็กเข้าใจคาถามได้ง่ายขึ้น และยังช่ วยทาให้ขอ้ สอบน่ าสนใจยิ่งขึ้น
ข้อสาคัญรู ปภาพที่ใช้ควรเขียนให้ชดั เจน สวยงาม น่าดู และถูกต้อง ไม่ทาให้ผสู้ อบมองแล้วเข้าใจ
ผิด ในระดับสู ง รู ปภาพที่ ใช้ในข้อสอบอาจเป็ นตาราง แผนที่ หรื อแผนภูมิใด ๆ ก็ได้เป็ นการพัก
สายตาผูส้ อบด้วย
13. หลีกเลี่ยงคาถามที่แนะคาตอบ คาถามที่ใช้ตวั เลือกที่มีแง่คิดให้เด็กสามารถตัดตัวลวง
ออกได้โดยไม่ตอ้ งใช้ความคิด หรื อชี้ นาให้เด็กเลือกตอบได้ง่ายขึ้น ถือว่าเป็ นคาถามที่ช้ ี แนะคาตอบ
คาถามที่มีลกั ษณะแนะคาตอบมี ดังนี้
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13.1 ตัวคาตอบให้คาที่ซ้ ากับคาถาม หรื อใช้คาที่เกี่ยวเนื่องกัน
13.2 ออกคาถามที่ซ้ ากัน ได้แก่ การถามสิ่ งเดียวกัน แต่ใช้ถอ้ ยคาต่างกัน ซึ่ งผูส้ อบอาจ
ค้นพบคาตอบจากข้ออื่น ๆ ในข้อสอบฉบับเดียวกันได้
13.3 ตัวถูก ตัวผิด ยาวไม่สม่าเสมอกัน ตัวถูกสั้นหรื อยาวกว่าตัวอื่น ๆ ก็เป็ นข้อสะกิดใจ
ให้ผตู ้ อบสังเกตเห็นความแตกต่างได้ ผูอ้ อกข้อสอบควรแต่งตัวเลือกให้มีความยาวพอ ๆ กัน แต่ถา้
แต่งให้ยาวพอ ๆ กันไม่ได้ ก็ควรเรี ยงตัวเลือกตามลาดับความสั้นยาว
13.4 คาตอบที่ใช้คาศัพท์ หรื อภาษาที่แปลกกว่าตัวอื่น ๆ การใช้ภาษาที่แปลกสะดุดตาก
ว่า ตัว เลื อ กอื่ น ๆ จะเป็ นการชี้ แนะค าตอบประการหนึ่ ง ดัง นั้น ควรใช้ภ าษาประเภทเดี ย วกัน
ทุกตัวเลือก
13.5 คาตอบหรื อตัวลวงถูกหรื อผิดเด่นชัดเกิ นไป ถ้าตัวถูกกับตัวลวงแตกต่างกันมาก
จนสะดุ ดตา เด็ กอาจตอบถู กได้โดยไม่ตอ้ งใช้ค วามคิดมากนัก หรื ออาจใช้วิธีหาคาตอบ โดยตัด
ตัวเลือกที่เห็นว่าผิดแน่ ๆ ออกทีละตัวจนได้คาตอบ
13.6 คาถามกับตัวลวงไม่รับกัน นัน่ คือคาถามกับตัวลวงไม่สอดคล้องกัน นอกจากตัว
ถูกเท่านั้นที่มีถอ้ ยคารับกัน ซึ่ งมีสาเหตุจากการใช้คาถามแบบต่อความ แล้วตัดข้อความตอนท้ายเป็ น
ตัวถูก ส่ วนตัวลวงนั้นไม่ได้คานึงถึงข้อความที่เป็ นตอนนาของข้อคาถามนั้น จึงทาให้ผสู้ อบสามารถ
เดาคาตอบได้โดยการอ่านต่อข้อความกัน ถ้าข้อใดข้อความต่อกันได้ดีก็แสดงว่าเป็ นข้อถูก
13.7 ใช้คาขยายไม่ถูกที่การใช้คาขยายประเภท “เท่านั้น” “ทั้งหมด” “ทุกที” “เสมอ”
“แน่ นอน” กับตัวลวงจะทาให้เห็ นว่า ผิดเด่ นชัดขึ้น ส่ วนคาขยายประเภท “บางที ” “โดยมาก”
“โดยทัว่ ไป” ฯลฯ นั้น อาจใช้ไ ด้ก ับ ทั้ง ตัวถู ก และตัวลวง ถ้า หากใช้ค าประเภทนี้ ค วรใช้ก ับ ทุ ก
ตัวเลือกจึงจะดี แต่ถา้ เลี่ยงไม่ใช้คาเหล่านี้ได้ก็จะดี
13.8 ถามเรื่ องที่เด็กคล่องปาก เช่น การถามคาพังเพย สุ ภาษิต คติพจน์ หรื อคาเตือนใจ
ซึ่งเป็ นข้อความที่เด็กคล่องปากอยูแ่ ล้ว มักมีลกั ษณะช่วยแนะคาตอบในตัว
13.9 คาตอบไม่กระจาย ข้อสอบที่มีขอ้ ถูกซ้ า ๆ ที่ หรื อหมุนเวียนกันอย่างมีระบบจะทา
ให้ผสู ้ อบเดาได้ง่ายขึ้น วิธีเรี ยงตัวเลือกตามลาดับสั้นยาวของข้อความ การเรี ยงลาดับตัวเลือกที่เป็ น
ตัวเลือกก็จะเป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คาตอบไม่ซ้ าหรื อการเรี ยงตัวเลือกอย่างมีระบบ
ส านักทดสอบทางการศึ กษา(2551:7–33)กล่ าวถึ งหลักการสร้ างข้อสอบแบบเลื อกตอบมี
ขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ จุดประสงค์ เนื้ อหาวิชาโดยวิเคราะห์ ดูว่าหัวข้อใดที่ ต้องการให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ แต่ละข้อต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดพฤติกรรมอย่างไร
2. กาหนดพฤติกรรมย่อยที่จะออกข้อสอบ
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3. กาหนดรู ปแบบของคาถาม และวิธีการเขียนข้อสอบ
4. ลงมือเขียนข้อสอบตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
5. นาข้อสอบที่เขียนไว้ มาพิจารณาทบทวน โดยพิจารณาในเรื่ องความถูกต้องตามหลักวิชา
ความชัดเจนของภาษา
6. ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
7. พิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง
8. ทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพ และปรับปรุ ง
9. พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริ ง
จากหลั ก การเขี ย นแบบทดสอบแบบเลื อ กตอบข้า งต้น สรุ ปได้ ว่ า หลัก การเขี ย น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ต้องมีการวิเคราะห์จุดประสงค์ เนื้อหาวิชา โดยวิเคราะห์ดูว่าหัวข้อใดที่
ต้องการให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ แต่ ละข้อต้องการให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดพฤติ กรรมอย่างไร ควรก าหนด
พฤติกรรมย่อยที่จะออกข้อสอบ กาหนดรู ปแบบของคาถาม และวิธีการเขียนข้อสอบให้ลงมือเขียน
ข้อสอบตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ แล้วนาข้อสอบที่เขียนไว้ มาพิจารณาทบทวน โดยพิจารณาในเรื่ อง
ความถู กต้องตามหลักวิชา ความชัดเจนของภาษาให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิ จารณาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
จากนั้ นพิ ม พ์ แ บบทดสอบฉบับ ทดลองทดลองใช้ เพื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ และปรั บ ปรุ งพิ ม พ์
แบบทดสอบฉบับจริ งต่อไป
ข้ อดีของแบบทดสอบเลือกตอบ
สมนึก ภัททิยธนี (2541:83) ได้สรุ ปข้อดีของข้อสอบเลือกตอบ คือ
1. ความเที่ ย งตรงสู งเพราะสามารถเขี ย นค าถามวัด ได้ ค รอ บคลุ ม ทุ ก เนื้ อ หาและ
ทุกพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
2. ตรวจให้คะแนนได้ง่าย สะดวกรวดเร็ ว และยุติธรรม
3. สามารถนามาวิเคราะห์และปรับปรุ ง ให้ดียง่ิ ขึ้นจนเป็ นมาตรฐานได้
4. ตัดปั ญหาเรื่ องการอ่านเนื่องจากลายมือผูต้ อบอ่านยาก
5. สามารถวินิจฉัยข้อบกพร่ องหรื อความไม่เข้าใจในเนื้อหาได้อย่างมีระบบ
นอกจากนี้ ส านักทดสอบทางการศึ กษา (2551:7–33) กล่ าวว่าข้อดี ของข้อสอบแบบเลื อก
มีดงั นี้
1. วัดพฤติกรรมทางการศึกษาได้หลายด้าน ตั้งแต่ 1. ความรู้ความจา 2. ความเข้าใจ 3. การ
นาไปใช้ 4. การวิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ 6. การประเมินค่า
2. สามารถควบคุมความยากของข้อสอบได้
3. เป็ นข้อสอบที่ผวู ้ จิ ยั สามารถวินิจฉัยสาเหตุการทาข้อสอบผิดว่ามีสาเหตุอะไรบ้างโดย
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พิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ จากกระดาษคาตอบ
4. เป็ นข้อสอบที่ตรวจให้คะแนนง่าย ถูกต้อง รวดเร็ ว และมีความเป็ นปรนัยสู ง
5. สามารถใช้สัญลักษณ์ รู ปภาพ หรื อกราฟมาเขียนข้อสอบได้
นริ นทร์ สังข์รักษา (2555: 206-207) กล่าวถึง ข้อดีของข้อสอบแบบเลือกตอบ ไว้ดงั นี้
1. วัดพฤติกรรมทางการศึกษาไว้หลายด้าน ตั้งแต่ 1) ความรู้ความจา 2) ความเข้าใจ 3) การ
นาไปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินค่า
2. สามารถควบคุมความยากของข้อสอบได้
3. เป็ นข้อ สอบที่ ผู้วิจ ัย สามารถวินิ จ ฉัย สาเหตุ ก ารท าข้อ สอบผิ ด ว่า มี ส าเหตุ อ ะไรบ้า ง
โดยพิจารณาตัวเลือกต่างๆ จากกระดาษคาตอบ
4. เป็ นข้อสอบที่ตรวจให้คะแนนง่าย ถูกต้อง รวดเร็ ว และมีความเป็ นปรนัยสู ง
5. สามารถใช้สัญลักษณ์ รู ปภาพ หรื อกราฟมาเขียนข้อสอบได้
การเขี ย นข้อสอบที่ ดี ควรจะเริ่ ม จากจุ ดมุ่ งหมายว่า เขี ย นข้อสอบเพื่อจุ ดประสงค์อะไร
จะต้องเขี ยนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายนั้น หลักทัว่ ไปที่ควรคานึ งถึงในการเขียนข้อสอบแบบ
เลือกตอบ มีดงั นี้คือ
1. เขียนคาถามให้เป็ นประโยคคาถามที่สมบูรณ์
2. คาถามควรใช้คาให้พอเหมาะ ไม่ฟุ่มเฟื อย
3. ไม่ควรใช้คาถามแบบปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เพราะเข้าใจยาก ควรถามเป็ นประโยคคาถาม
ธรรมดาจะทาให้เข้าใจดีข้ ึน
4. เขี ยนคาถามให้ชัดเจนและถามให้ตรงจุด คาถามที่ ไม่ ชัดเจนว่า ต้อ งการคาแปลหรื อ
ความหมาย ควรถามให้ชดั เจน
5. ถามข้อละปัญหาเดียวหรื อเรื่ องเดียว
6. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของผูต้ อบ
7. ข้อเดียวต้องมีคาตอบเดียว
8. ให้ตวั ถูกและผิด ถูกผิดตามหลักวิชา การกาหนดตัวเลือกให้ถูกหรื อผิดให้สอดคล้องกับ
ความเชื่อของสังคม หรื อคาพังเพยทัว่ ๆ ไป ไม่ได้ จะต้องเป็ นไปตามหลักวิชา เช่น ถามว่า สิ่ งใด
ไม่ควรรั บประทาน ตัวเลื อกคื อ หมู เนื้ อ ปลา ผูถ้ ามกาหนดคาตอบให้เป็ นหมู เพราะนับถื อ
ศาสนาอิสลาม อย่างนี้ยอ่ มไม่ได้
9. ควรเรี ยงลาดับตัวเลือก ตัวเลือกที่เป็ นตัวเลข ควรเรี ยงจากค่าน้อยไปหาค่ามาก ส่ วนตัวเลือก
ที่เป็ นตัวหนังสื อควรเรี ยงข้อความจากสั้นไปหายาว
10. ให้ตวั เลือกเป็ นอิสระขาดจากกัน อย่าให้ตวั เลือกใดเป็ นส่ วนประกอบของตัวอื่น
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11. ระวังเรื่ องเพศและพจน์ของคาถามและตัวเลือก
12. ตัวเลือกถูกและตัวลวงอย่าให้ส้ นั ยาวแตกต่างกันมากนัก
13. อย่าให้ช้ ีแนะคาตอบซึ่ งกันและกัน
14. อย่าใช้คาศัพท์หรื อภาษาแปลกกว่าคาอื่น ๆ
15. อย่าให้ตวั เลือกถูกและผิดเด่นชัดเกินไป
16. คาถามควรเร้าให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิด คาถามควรถามให้นกั เรี ยนได้คิดเพื่อวัดความ
เข้าใจของนักเรี ยนบ้าง
17. ตัวเลือกต้องมีความเป็ นเอกพันธุ์ (Homogeneous) ตัวเลือกของคาถามข้อหนึ่ ง ๆ นั้น
ควรเขียนเป็ นเรื่ องเดียวกันทั้งตัวถูกและตัวลวง การเขียนตัวเลือกไปคนละทิศละทาง จะทาให้เกิด
ปัญหาในการเปรี ยบเทียบเพื่อหาคาตอบถูก
18. ไม่ควรถามในเรื่ องที่เด็กคล่องปากอยูแ่ ล้ว
19. ระวังคาถามแบบปลายเปิ ด ปลายปิ ด
20. ใช้ภาพประกอบคาถามด้วยยิง่ ดี เพราะจะทาให้นกั เรี ยนเข้าใจคาถามง่ายขึ้น โดยเฉพาะ
เด็กเล็ก การใช้แผนผัง ตารางเลข กราฟ นามาใช้เป็ นถามได้
21. อย่าให้ตวั ถูกมีคาซ้ าหรื อเสี ยงซ้ ากับตัวคาถาม จะทาให้สามารถเดาได้ง่าย
22. ตัวเลือกที่เป็ นตัวถูกควรให้กระจายออกไปเท่า ๆ กันและอย่าให้เรี ยงกันเป็ นระบบ
เพราะการเรี ยงตัวอย่างเป็ นระบบโดยต่อกันไปเป็ นช่ วง ๆ นั้นจะกลายเป็ นการชี้ แนะคาตอบที่ถูก
ให้กบั นักเรี ยน โดยไม่ต้ งั ใจ จานวนตัวถูกควรกระจายออกไปในลักษณะสุ่ มให้ครบทุกตัวเลือก
หลักกำรสร้ ำงตัวเลือก
Thorndike (1971 : 113-114) ได้เสนอการเขียนตัวเลือกของแบบทดสอบชนิดเลือกคาตอบ
ไว้ดงั นี้
1. ตัวเลือกที่ใช้ควรเหมาะสม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกัน
2. ตัวเลือกทุกตัวต้องสอดคล้องกับคาถาม
3. ให้ตวั ลวงทุกตัวดึงดูดความสนใจของผูต้ อบที่ไม่รู้จริ ง
4. หลีกเลี่ยงตัวเลือกที่เหลื่อมล้ ากัน
5. ไม่ควรใช้คาว่า “ข้างบนทั้งหมด” และ “ไม่ใช่ขา้ งบนทั้งหมด”
6. เรี ยงลาดับตัวเลือกตามลาดับตรรกวิทยา
7. ไม่เขียนตัวเลือกเป็ นลักษณะคล้ายแบบถูกผิด
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จากการสร้ างแบบทดสอบแบบเลือกตอบข้างต้น สรุ ปได้ว่า การใช้ตวั เลื อกปลายเปิ ด
บางทีก็มีความจาเป็ น และมีประสิ ทธิ ภาพได้ เช่ นกัน หากรู้จกั ใช้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ควรใช้ตวั ในแบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ เพื่อไม่ให้ผูส้ อบเดาคาตอบ เพราะการใช้ตวั เลื อกแบบนี้
เท่ากับเป็ นการบังคับให้ผสู ้ อบคิดคานวณคาตอบเองทุกข้อ แต่ควรเปิ ดไว้หลายๆ ข้อหรื อทุกข้อเลย
จะได้ไม่เป็ นการแนะคาตอบและควรให้ตวั เลือกประเภทนี้เป็ นทั้งคาตอบถูก และเป็ นตัวลวงในบาง
ข้อที่ สลับกันไปจึ งจะสามารถลวงเด็กที่ไม่รู้จริ ง ส่ วนตัวเลื อกปลายปิ ด อาจใช้กรณี ที่ตวั เลื อก
ทั้งหมดไม่สามารถแยกออกจากกันได้จริ งๆ ว่าข้อไหนถูกมากกว่ากัน ฉะนั้นในการเลือกตัวเลือกทั้ง
สองแบบนี้หากใช้ให้เหมาะสมก็จะมีคุณค่ามาก แต่การสร้างตัวเลือกแบบปลายปิ ดทาได้ยาก จึงไม่
นิยมเท่าแบบตัวเลือกปลายเปิ ด และการใช้ตวั เลือกทั้ง 2 แบบนี้ควรใช้เมื่อแน่ใจว่ามีความชานาญ
ในการเขียนข้อสอบพอสมควร
หลักในกำรเขียนข้ อสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ขั้นตอนในกำรสร้ ำงแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2549 : 95 -96) กล่าวถึงการสร้าง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ว่ามีข้ นั ตอนการสร้างแบ่งได้ 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผนการสร้างแบบทดสอบ ประกอบด้วย
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบ สิ่ งสาคัญประการแรกที่ผสู้ ร้างข้อสอบจะต้องรู้ คือ
อะไรคือจุดมุ่งหมายของการทดสอบ ทาไมจึงต้องมีการสอบ และจะนาผลการสอบไปใช้อย่างไร
2. กาหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด เนื้ อหาที่ตอ้ งการวัดได้จากจุดมุ่งหมายของกา
ทดสอบผูส้ ร้ างข้อสอบจะต้องวิเคราะห์จาแนกเนื้ อหาที่ตอ้ งการวัดให้ครอบคลุ มเนื้ อหาทั้งหมด
สาหรั บพฤติ กรรมที่ ตอ้ งการวัดนั้น อาจจาแนกตามทฤษฎี ใดทฤษฎี หนึ่ ง เช่ น ทฤษฎี ของบลู ม
(Benjamin S. Bloom) ซึ่ งจาแนกพฤติกรรมเป็ น 6 ระดับ คือ ความรู้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็ นต้น
3. กาหนดลักษณะหรื อรู ปแบบของแบบทดสอบ อาจเลือกแบบทดสอบประเภทความเรี ย ง
หรื อแบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) แบบตอบสั้น และเลือกตอบ หรื อแบบทดสอบปรนัย
(Objective Test) ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายของการทดสอบเช่นกัน
4. การจัดทาตารางวิเคราะห์เนื้ อหา และพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด เป็ นการวางแผนผัง
การสร้างข้อสอบ ทาให้ผสู ้ ร้างข้อสอบรู้ว่า ในแต่ละเนื้ อหา จะต้องสร้างข้อสอบในพฤติกรรม
ใดบ้าง พฤติกรรมละกี่ขอ้
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5. กาหนดส่ วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น คะแนน ระยะเวลาการสอบ
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการสร้างแบบทดสอบ เป็ นการเขียนข้อสอบ ตามเนื้ อหา พฤติกรรมและ
รู ปแบบของแบบทดสอบที่กาหนดไว้ โดยจัดทาเป็ นแบบทดสอบฉบับร่ าง
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ก่อนนาไปใช้ เมื่อสร้างแบบทดสอบแล้ว จึงนา
แบบทดสอบไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ซึ่ งคุณภาพของแบบทดสอบ อาจพิจารณาทั้ง
คุณภาพของแบบทดสอบรายข้อ ได้แก่ ความยาก (difficulty) และอานาจจาแนก (discrimination)
และคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับได้แก่ความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมัน่ (reliability)
การตรวจสอบสามารถทาได้ท้ งั ตรวจสอบเอง และให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจ การตรวจเองเป็ นการตรวจสอบ
คุณภาพของข้อคาถาม - คาตอบตามหลักการสร้างข้อสอบที่ดี สาหรับการตรวจโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจะ
เป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา เพื่อดูว่า ข้อคาถามแต่ล ะข้อสัม พันธ์ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวัดหรื อไม่ ครอบคลุมเนื้อหาและเป็ นตัวแทนของเนื้อหาที่กาหนดหรื อไม่
มาเรี ยม นิลพันธุ์ (2551:166) กล่าวถึง การสร้างแบบทดสอบที่เป็ นระบบนั้นมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. กาหนดเนื้ อหาและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
2. เลือกชนิด และรู ปแบบของแบบทดสอบให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้ อหา ระยะเวลา
3. เขียนข้อคาถามโดยการเลือกสถานการณ์ที่เป็ นตัวแทนของเนื้ อหามาสร้างสิ่ งเร้า เพื่อกระตุน้
ให้ผตู้ อบได้ตอบสนองและแสดงพฤติกรรมออกมา
4. ตรวจแก้ไข โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอดความสอดคล้องกับเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
5. ตรวจสอบความเป็ นปรนัย ความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่
กับกลุ่มที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง
6. ปรับปรุ งแก้ไข
7. นาแบบทดสอบไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กำรวำงแผนสร้ ำงแบบทดสอบ
กรอนลันด์ (Gronlund 1976 : 136) ได้กล่าวถึง ลาดับขั้นในการสร้างแบบทดสอบ ดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการสอบ
2. สร้างตารางวิเคราะห์หลักสู ตร
3. เลือกชนิดของแบบทดสอบที่เหมาะสม
4. เตรี ยมเขียนข้อสอบ
5. ทดลองใช้และปรับปรุ ง
6. ดาเนินการสอบ
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7. ประเมินผลการสอบ
8. นาผลการสอบไปใช้
ธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2549 : 95-100 ) กล่าวถึง การวางแผนสร้างแบบทดสอบไว้ ดังนี้
แบบทดสอบ (Test) เป็ นเครื่ องมือวัดผลที่สาคัญ เพราะเป็ นสิ่ งที่ให้ขอ้ สนเทศแก่ครู และ
ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษาว่าการสอนบรรลุเป้ าหมายของการจัดการศึกษามากน้อย
เพียงใด และสะท้อนถึ งการจัดการเรี ยนการสอนว่ามีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใดและ
ต้องปรับปรุ งแก้ไข หรื อไม่อย่างไร เพราะฉะนั้นแบบทดสอบที่ใช้จะต้องมีคุณภาพในทุกๆ ด้านจึง
จะสามารถใช้ผลการสอบเพื่อการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยา ดังนั้นการวางแผนการสร้าง
แบบทดสอบจึ ง เป็ นขั้นตอนที่ มีค วามสาคัญมากขั้นตอนหนึ่ งที่ จะส่ ง ผลต่ อคุ ณภาพของข้อสอบ
ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบ
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสอบให้ชดั เจน ว่าทดสอบเพื่อวัดอะไร แล้วนาผลที่ได้
ไปใช้ทาอะไร ได้แก่ ใช้ในการตัดสิ นใจว่านักเรี ยนมีความรู้ และทักษะในเรื่ องที่เรี ยนมากน้อย
เพียงใด เพื่อใช้วดั พัฒนาการหรื อความก้าวหน้าที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ตามระยะเวลาในแต่ช่วงของกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อนาผลที่ได้มาจัดลาดับความสามารถ
ของนักเรี ยน เพื่อนาผลที่ได้มาวินิจฉัยข้อบกพร่ องของนักเรี ยน เพื่อนาผลที่ได้มาประเมิน
ประสิ ทธิภาพการสอนของครู เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตร เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่กระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนขยัน ตั้งใจเรี ยน และขยันอ่านหนังสื อ เพื่อประเมินความรู้เบื้องต้นของผูเ้ รี ยนก่อนทาการ
เรี ยนการสอนเพื่อการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและสร้างองค์ค วามรู้ใหม่ จุดประสงค์ใน
การสอบแต่ ล ะครั้ งควรจะมี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการสอบหลาย ๆ ด้า น เพื่อ ความคุ ้ม ค่ า ในแง่ ข อง
งบประมาณของการสอบแต่ละครั้ง แต่ความสาคัญอาจจะไม่เท่ากัน โดยผูส้ ร้างแบบทดสอบจะต้อง
ทราบว่าจะวัดผลเพื่อวัตถุ ประสงค์อะไร อะไรเป็ นวัตถุประสงค์หลักและอะไรเป็ นวัตถุ ประสงค์
รองลงมา
2. กาหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ตอ้ งการวัดให้ชดั เจน
กระบวนการเรี ยนการสอนครู ผูส้ อนจะต้องกาหนดรายละเอียดของเนื้ อหาที่จะสอน
หรื อจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชดั เจน และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ในแต่ละรายวิชา
ว่าควรจะเน้นทางพฤติกรรมทางด้านใด ขอบเขตกว้างขวางมากน้อยเพียงใด
3. กาหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชดั เจน
การจัดการเรี ยนการสอนทุกครั้งครู ควรต้องกาหนดจุดมุ่งหมายของการสอนในแต่ละ
รายวิชาให้ชดั เจนว่าเมื่อหลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการเรี ยนในเนื้ อหานั้น นักเรี ยนควรจะต้องเกิ ด
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พฤติ ก รรมทางด้า นใด ครู ค วรจะขอความร่ ว มมื อ กับ ครู ใ นหมวดวิช าเดี ย วกันเพื่ อช่ วยก าหนด
จุดมุ่งหมายในการสอนวิชาของตนเอง ว่าในแต่ละเนื้ อหาควรจะเน้นพฤติกรรมด้านใดบ้าง ได้แก่
การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์เชิ ง พฤติ ก รรมให้มี ค วามชัดเจน เป็ นรู ป ธรรม สามารถวัดได้ มี ค วาม
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของกลุ่มวิชา หรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู้ทว่ั ไปในรายวิชานั้น ๆ
และจะต้องกระทาก่อนการเรี ยนการสอนอาจจะเป็ นช่ วงก่อนเปิ ดภาคเรี ยน ซึ่ งส่ วนประกอบของ
จุ ดประสงค์เชิ ง พฤติ ก รรมมี ส่ วนประกอบที่ ส าคัญ 3 ส่ ว น ได้แ ก่ พฤติ ก รรมปลายทางหรื อ
พฤติกรรมที่คาดหวัง (Expected or Behavior)สถานการณ์หรื อเงื่อนไข (Situation or Condition)
และเกณฑ์ (Criterion) การเขี ย นจุ ดประสงค์เชิ งพฤติ ก รรมจะต้องเขี ย นให้ครบคุ ณลักษณะของ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และทักษะพิสัย ซึ่ งมีหลักใน
การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังนี้ คือ พิจารณาเนื้อหาในเรื่ องนั้น ๆ ว่าควรเน้นพฤติกรรมด้าน
ใดแล้วกาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของเนื้อหานั้น ๆ
4. สร้างตารางวิเคราะห์หลักสู ตร (Table of Specification or Test Blue Print)
การวิเคราะห์ หลักสู ตร คือ เทคนิ ควิธีการที่จะช่ วยให้ครู ผูส้ อนทราบว่าจะต้องสอน
และออกข้อสอบอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่หลักสู ตรแต่ละวิชากาหนดไว้ และในการ
วิเคราะห์หลักสู ตรครู ผสู ้ อนจะต้องทาการวิเคราะห์ท้ งั เนื้ อหาวิชา และพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่ผสู้ อน
มุ่งหวังให้เกิดขึ้นหลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการเรี ยนการสอน การวิเคราะห์หลักสู ตรจะต้องกระทา
ก่อนการเรี ยนการสอนเพราะว่าครู ผูส้ อนจะได้ใช้ในการเตรี ยมการสอนให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของ
การเรี ยนการสอน และการวัดผลการเรี ยนรู้จากพฤติกรรมที่คาดหวังที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้องกัน ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจะต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์
กันกับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดผลสัมฤทธิ์ จากการทดสอบด้วยเช่นกัน
การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสู ตรเพื่อการเขียนข้อสอบ มีข้ นั ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. วิเคราะห์ เนื้ อหาในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งเนื้ อหาเป็ นหน่ วยย่อยแล้วเรี ยงลาดับ
ความต่อเนื่องของเนื้อหา
2. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการสอนวิชานั้น ๆ และกาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
3. กาหนดน้ าหนักตามความสาคัญของแต่ละเนื้ อหาในพฤติกรรมแต่ละด้าน ๆ ด้าน
ละ 10 คะแนนในทุกพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดทั้งหมด
การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน เป็ นวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของการประเมินผลใน
โรงเรี ยนได้ แบบทดสอบมาตรฐานมีลกั ษณะเด่น คือ มีคุณภาพดี เพราะผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว
มี เ กณฑ์ ป กติ ซ่ ึ งท าให้ ส ามารถแปลความหมายคะแนนได้ถู ก ต้อ งมี คู่ มื อด าเนิ น การสอบท าให้
วิธี ดาเนิ นการสอบเป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน การใช้แบบทดสอบมาตรฐานในโรงเรี ย นจะช่ วยให้
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สามารถปรั บคุ ณภาพของการศึ กษาในโรงเรี ยนไม่ให้ตกต่ าได้ การสร้ างแบบทดสอบมาตรฐาน
มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
1. สร้ า งตารางจ าแนกเนื้ อ หาและพฤติ ก รรม จะท าให้ ท ราบว่า จะสร้ า งแบบทดสอบ
วัดเนื้ อหาอะไร พฤติกรรมอะไร อย่างละเท่าไร รายละเอียดเกี่ ยวกับการสร้างตารางจาแนกเนื้อหา
และพฤติกรรมได้กล่าวไว้
2. สร้ างข้อคาถามตามตารางจาแนกเนื้ อหาและพฤติกรรม ศึกษาหลักการสร้างข้อคาถาม
ที่ดี และการใช้ตารางจาแนกเนื้อหาและพฤติกรมในการสร้างแบบทดสอบ
3. นาแบบทดสอบไปทดลองใช้ เป็ นการน าแบบทดสอบไปสอบในสถานการณ์ จริ ง
กับกลุ่มนักเรี ยนในระดับชั้นเดียวกับแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ควรไปสอบหลังจากที่นกั เรี ยนได้เรี ยน
เนื้อหาครบแล้ว
4. วิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนกของข้อสอบ ศึกษา
วิธีการวิเคราะห์และการแปลความหมายได้
5. ปรับปรุ งข้อสอบที่คุณภาพยังไม่ถึงเกณฑ์ แล้วนาไปทดลองใช้ใหม่ และนามาวิเคราะห์
หาค่าความยากง่าย และอานาจจาแนกอีกครั้งหนึ่ง
6. เก็บเข้าธนาคารข้อสอบ ข้อสอบที่มีคุณภาพดีแล้วจะนาเก็บเข้าธนาคารข้อสอบ
7. จัดพิมพ์แบบทดสอบเป็ นฉบับ เพื่อไว้ใช้ต่อไป
8. สร้างคู่มือดาเนิ นการสอบ โดยกาหนดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการสอบ ซึ่ งกล่าวถึงการเตรี ยม
ตัวก่อนการสอบ ได้แก่ การกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ อุปกรณ์การสอบ และผูด้ าเนิ นการสอบ
ว่าควรเตรี ยมตัวอย่างไร ข้อแนะนาเกี่ยวกับวิธีดาเนินการขณะสอบ การปฏิบตั ิตนของผูด้ าเนิ นการ
สอบให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และการปฏิบตั ิเมื่อหมดเวลาสอบ
9. หาเกณฑ์ปกติ เกณฑ์ปกติ โดยทัว่ ไปจะเป็ นคะแนนมาตรฐานเพื่อใช้สาหรับเปรี ยบเทียบ
คะแนนสอบ ทาให้สามารถแปลความหมายของคะแนนได้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
จากการวางแผนสร้างแบบทดสอบข้างต้น สรุ ปได้ว่า การสร้างตารางเพื่อเขียนข้อสอบ
ต้องวิเคราะห์เนื้ อหาในแต่ละรายวิชาโดยแบ่งเป็ นหน่ วยย่อย วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการสอน
วิชานั้น และก าหนดจุ ดจุ ดประสงค์เชิ งพฤติกรรม แล้วกาหนดน้ า หนักคะแนนตามความสาคัญ
ของแต่ละเนื้ อหาในพฤติกรรมแต่ละด้าน และกระบวนการสร้างแบบทดสอบแบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การวางแผนในการสร้างแบบทดสอบ 2) การสร้างแบบทดสอบ 3) การบริ หารการสอบ
4) การนาผลการสอบไปใช้ มีเกณฑ์ปกติซ่ ึ งทาให้สามารถแปลความหมายคะแนนได้ถูกต้องมีคู่มือ
ดาเนิ นการสอบทาให้วิธีดาเนิ นการสอบเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน การใช้แบบทดสอบมาตรฐานใน
โรงเรี ยนจะช่วยให้สามารถปรับคุณภาพของการศึกษาในโรงเรี ยนไม่ให้ตกต่าได้
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ หลักสู ตรในกำรสร้ ำงข้ อสอบ
การวิเคราะห์หลักสู ตรสามารถกระทาได้ 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง และ
การวิเคราะห์ในรู ปของคณะกรรมการ (ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ : 2549:96-97)
โดยการวิเคราะห์ในรู ปของคณะกรรมการมีข้ นั ตอนดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสู ตรประมาณ 5-8 คน ควรจะประกอบด้วย
ผูท้ ี่สอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เดียวกัน 1 คน และผูท้ ี่มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสู ตร 1 คน
2. แบ่งเนื้ อหาทั้งหมดที่จะทาการวิเคราะห์ออกเป็ นหมวดหมู่ย่อย เรี ยงลาดับตามความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาก่อนและหลัง
3.วิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็ นจุดหมายปลายทางที่มุ่งหวังให้ผเู้ รี ยนเกิดพฤติกรรมหลังจาก
จัดการเรี ยนการสอน โดยการวิเคราะห์จากจุดมุ่งหมายทัว่ ไป จุดมุ่งหมายเฉพาะ และจุดมุ่งหมาย
เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ในคู่มือครู ในพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
4. สร้างตารางวิเคราะห์หลักสู ตร ดังตัวอย่าง ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการสร้างตารางวิเคราะห์หลักสู ตร

พฤติกรรม
ตัวชี้วดั
เรื่ องที่ 1
เรื่ องที่ 2
เรื่ องที่ 3
เรื่ องที่ 4
เรื่ องที่ 5
เรื่ องที่ 6
เรื่ องที่ 7
เรื่ องที่ 8
เรื่ องที่ 9
เรื่ องที่ 10
รวม
อันดับ
ความ
สาคัญ

ความรู ้
ความจา

ความ
เข้าใจ

การนา
ไปใช้

การ
วิเคราะห์

การ
สังเคราะห์

การ
ประเมิน
ค่า

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

8
7
10
8
9
3
3
5
2
3
58

5
8
8
2
3
26

6
2
3
5
3
3
22

6
6
7
7
6
5
37

1
1
2

5
5
10

1

3

4

2

6

5

รวม อันดับ
ความ
สาคัญ

24
20
18
28
23
7
6
10
13
6

2
4
5
1
3
8
9
7
6
9

155

ที่มา: ธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ. เอกสำรประกอบกำรสอนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ. ภาควิชา
พื้นฐานทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2549.
5. ให้คะแนนในแต่ละบท และแต่ละพฤติกรรมด้านละ 10 คะแนนเต็ม
6. น าคะแนนของกรรมการทุ ก คนมารวมกัน แล้ว หาค่ า เฉลี่ ย ในทุ ก พฤติ ก รรมของ
แต่ละเนื้อหา
7. นาตารางที่ได้ในข้อ 6 มาจัดทาเป็ นตาราง 100 หรื อตาราง 1,000 โดยทาให้คะแนน
เต็มของคะแนนทั้งหมดเป็ นคะแนนที่มีคะแนนเต็ม 100 หรื อ 1,000 ก็ได้เพื่อให้ความสะดวกใน
การวางแผนการสอนว่าเนื้ อหาใดสาคัญมากน้อย โดยพิจารณาจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ

49

สะดวกในการคานวณจานวนข้อสอบ การแปลงคะแนนจากคะแนนดิบเป็ นคะแนนในตาราง 100
หรื อ ตาราง 1,000 และตารางจานวนข้อสอบจริ งนั้น สามารถใช้วธิ ีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
8. ถ้าหากทราบจานวนของข้อสอบที่ตอ้ งการใช้ ก็อาจจะไม่ตอ้ งแปลงตารางวิเคราะห์
หลักสู ตรเป็ นตาราง 100 หรื อ ตาราง 1,000 ก็ได้ ก็สามารถแปลงเป็ นตารางข้อสอบตามจานวน
ข้อสอบที่ตอ้ งการใช้จริ งเลยก็ได้ เช่ น ถ้าต้องการข้อสอบจานวน 40 ข้อ จะต้องทาคะแนนเต็ม
ของตารางให้เป็ นจานวนข้อสอบที่ตอ้ งการ แต่ควรจะบวกเพิ่มจานวนข้อสอบไว้จานวนหนึ่ งเพื่อไว้
ทดแทนข้อสอบกรณี ที่ตอ้ งมีการตัดข้อสอบที่ ไม่มีคุณภาพออก เช่ น ต้องการจานวน 40 ข้อ ก็อาจ
จะสร้างไว้จานวน 60 ข้อ เป็ นต้น
จากการวางแผนสร้างแบบทดสอบการวัดผลการศึกษาข้างต้น สรุ ปได้วา่ การวางแผน
สร้างแบบทดสอบการวัดผลการศึกษา ต้องมีข้ นั ตอน ต่อไปนี้ 1) กาหนดจุดมุ่งหมายของการสอบ
2) กาหนดเนื้อหาวิชาที่ตอ้ งการวัด 3) กาหนดจุดมุ่งหมายที่สาคัญของการสอนในกระบวนการวิชา
ที่จะออกข้อสอบ 4) สร้างตารางวิเคราะห์หลักสู ตร 5) การสร้างแบบทดสอบ 6) การทดลองใช้
7) นามาแก้ไขปรับปรุ งข้อบกพร่ อง
คุณลักษณะของเครื่องมือวัดผลทีด่ ี
ธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2549 : 134-136 ) กล่าวถึง คุณลักษณะของเครื่ องมือวัดผลที่ดี
ไว้ดงั นี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity)
หมายถึ ง แบบทดสอบสามารถวัดได้ตรงเป้ าหมายหรื อวัตถุ ประสงค์ของการเรี ยนรู้
หรื อวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม โดยพิจารณาจากความมุ่งหวังให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความสามารถใน
ด้านใด เครื่ องมือวัดผลจะต้องมีความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา คือวัดได้ตรงประเด็นหรื อวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู ้และครอบคลุมเนื้ อหาสาระทั้งหมดที่เรี ยนมา และต้องมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง คือ
ต้องวัดพฤติ กรรมในด้า นต่า ง ๆ ที่สอดคล้องกับคุ ณลักษณะทางจิตวิทยา นอกจากนี้ ควรจะต้อง
มีความเที่ยงตรงเชิ งสภาพและความเที่ยงตรงเชิ งพยากรณ์ ดว้ ย ซึ่ งความเที่ยงตรงถือว่าเป็ นหัวใจ
สาคัญที่สุดของการวัดผลแบบประเพณี นิยม (Classical Test Theory)
2. ความเชื่อมัน่ ได้ (Reliability)
หมายถึง ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามหรื อความสามารถของข้อสอบที่จะสามารถ
วัดครั้งแรกแล้วนาไปวัดครั้งที่สองค่าที่ได้จะเหมือนเดิม หรื อใกล้เคียงกับครั้งแรก ได้แก่การที่คน
เก่งสอบได้คะแนนสู ง คนอ่อนสอบได้คะแนนน้อย การวัดในครั้งที่สองก็ยงั คงมีลกั ษณะเช่นเดิมอีก
หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่ามีความคงเส้นคงวา ถ้าแบบสอบไม่มีความเชื่อมัน่ คะแนนที่วดั ได้จะไม่มี
ความน่าเชื่อถือเลย
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3. ความเป็ นปรนัย (Objectivity)
หมายถึง ข้อสอบที่ดีจะต้องมีความเป็ นปรนัย สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประการ ๆ
แรกคื อ ผูอ้ ่ า นหรื อ ผูท้ าข้อ สอบอ่ า นข้อ ค าถามแล้ว มี ค วามเข้า ใจตรงกัน ว่า ค าถามหมายความ
ว่า อย่า งไร การตอบถู ก หรื อ ผิด เกิ ด จากความรู้ ข องผูต้ อบแต่ ล ะบุ ค คลเท่ า นั้น ถ้า ตอบผิดก็ เ ป็ น
การตอบผิดไม่ ได้เกิ ดจากความกากวมของข้อคาถาม แต่ผูต้ อบไม่มีค วามรู้ เรื่ องนั้นเอง ประการ
ที่ ส อง คื อ มี แบบแผนการตรวจค าตอบที่ เหมื อนกัน คื อไม่ ว่า ใครเป็ นผูต้ รวจจะต้องได้ค ะแนน
เท่ากัน (กรณี ขอ้ สอบปรนัย ) และประการที่สาม คือ มีก ารแปลความหมายของคะแนนไม่ตรงกัน
ไม่วา่ จะผูใ้ ดจะเป็ นผูด้ าเนินการแปลผลก็ตาม
4. ประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
หมายถึ ง ข้อ ค าถามนั้น สามารถวัด ได้จริ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มี ค วามถู ก ต้อง โดย
สามารถประหยัดเวลา และงบประมาณได้ดีที่ สุ ด วัดได้หลายด้า น มี ค วามคุ ้ม ค่ า ใช้ป ระโยชน์
ได้หลายอย่าง
5. ความยากง่ายเหมาะสม (Difficulty)
หมายถึง แบบทดสอบที่ดีควรจะมีความยากง่ายพอเหมาะหรื อปานกลาง คือ ค่าความ
ยากอยูร่ ะดับ p = .5 การกาหนดค่าความยากพอเหมาะต้องพิจารณาว่าข้อสอบที่ใช้วดั กับนักเรี ยน
ระดับใด ต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสมเพราะว่าถ้าข้อสอบมีความง่ายเกินไป เด็กเก่งและเด็กอ่อนก็
จาถูกต้องหมด และข้อสอบที่ยากเกินไปเด็กที่เก่งและเด็กที่อ่อนก็จะทาผิดหมด จะเห็นว่าถ้าข้อสอบ
มีความยากเกินไปหรื อง่ายเกินไปจะไม่สามารถจาแนกเด็กนักเรี ยนที่เก่งหรื ออ่อนจากกันได้ หรื อไม่
มีอานาจจาแนก (ค่าความยากของข้อสอบที่สามารถนาไปใช้ได้มีค่าอยูร่ ะหว่าง .2 - .8)
6. อานาจจาแนก (Discrimination)
หมายถึง แบบทดสอบจะต้องสามารถจาแนกนักเรี ยนที่เรี ยนเก่ง ออกจากเด็กนักเรี ยน
ที่เรี ยนอ่อน (ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบที่ดีมีค่าอยูร่ ะหว่า 0.2 – 1.0)
7. คาถามถามลึก (Searching)
หมายถึง การถามคาถามวัดพฤติกรรมที่ลึกกว่าพฤติกรรมทางด้านความจา ความเข้าใจ
ได้แก่การนาไปใช้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ หรื อการประเมินค่า เป็ นต้น
8. คาถามยัว่ ยุ (Exemplary)
หมายถึ ง การถามข้อ ค าถามที่ มี ล ัก ษณะถ้า ทายให้เด็ ก อยากคิ ดอยากท ามี ข้อ ค าถาม
ดึงดูดความสนใจ มีรูปภาพประกอบ และการเรี ยงลาดับของข้อสอบควรเรี ยงจากง่ายไปหายาก
9. จาเพาะเจาะจง (Definite)หมายถึง คาถามที่ดีตอ้ งไม่ถามกว้างเกินไป ไม่คลุมเครื อ และมี
ความชัดเจน และมีความเฉพาะ เจาะจงในข้อคาถาม
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10. เวลาพอเหมาะ (Speediness)
หมายถึ ง เวลาที่ ใ ช้ ต้อ งมี ค วามพอเหมาะกับ จ านวนข้อ สอบ หรื อประเภทของ
แบบทดสอบว่าเป็ นแบบทดสอบประเภท Power Test หรื อ Speed Test
11. ความยุติธรรม (Fairness)
หมายถึ ง แบบทดสอบที่ ดี ต้ อ งมี ค วามยุ ติ ธ รรม คื อ เมื่ อ ผู้ส อบกลุ่ ม ใดก็ ต าม
ที่ใช้แบบทดสอบชุดนั้นแล้วจะต้องไม่มีการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบกันในตัวข้อคาถามที่เอื้อประโยชน์
ให้กบั กลุ่มหนึ่ งกลุ่มใด หรื อเกิดความลาเอียงหรื อเรี ยกว่าข้อสอบมีความลาเอียง (Item Bias) ที่มีผล
ต่ อ การตอบข้อ สอบ ได้แ ก่ เ พศ สภาพแวดล้อ ม ภู มิ ห ลัง ที่ แ ตกต่ า งกัน เป็ นต้น โดยที่ ค ะแนน
ความแตกต่างที่ได้เป็ นผลมาจากความสามารถของนักเรี ยนเองเท่านั้นไม่ใช่ปัจจัยอื่น
12. ความสามารถในการนาไปใช้ (Usibility)
หมายถึ ง แบบทดสอบที่จะต้องสามารถนาไปใช้สอยได้สะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ดา้ นที่ 1 ความง่ายต่อการดาเนิ นการสอบ คือ การมีคาชี้ แจงในการสอบเกี่ยวกับ
วิธีการ เวลาสอบที่แน่ นอนเป็ นต้น ด้านที่ 2 กาหนดเวลาที่เหมาะกับจานวนข้อสอบและประเภท
ของข้อสอบ ด้านที่ 3 ความง่ายในการให้คะแนน และด้านที่ 4 ความง่ายในด้านการแปลความหมาย
สิ่ ง ต่ า ง ๆที่ ก ล่ า วนอกจากท าให้ ก ารสอบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและวัด ได้ถู ก ต้อ งและตรงสภาพ
ความเป็ นจริ ง แล้วจะยังสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง
สมนึก ภัททิยธนี ( 2551 : 67 ) กล่าวถึง ลักษณะของเครื่ องมือวัดผลที่ดี ไว้วา่ เครื่ องมือ
วัดผลเป็ นชุ ดของสิ่ งเร้าที่ใช้วดั พฤติกรรมหรื อคุณลักษณะเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมหรื อ
คุณลักษณะของสิ่ งนั้น ตามที่ผวู ้ ดั ต้องการ เครื่ องมือวัดผลนี้อาจได้มาจาก 2 ทาง คือ
1. เครื่ องมือที่มีผอู้ ื่นสร้างไว้แล้วหรื อเครื่ องมือมาตรฐาน
2. เครื่ องมือที่ครู สร้างขึ้นเองเนื่องจากไม่สามารถหาเครื่ องมือวัดได้ตรงกับพฤติกรรมหรื อ
คุณลักษณะที่จะวัดได้ จึงต้องสร้างใหม่อย่างมีหลักวิชาและต้องหาคุณภาพของเครื่ องมือด้วย
ลักษณะของแบบทดสอบที่ดีมี 10 ประการดังนี้ คือ
1. มีความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบที่สามารถวัดได้
ในสิ่ งที่ตอ้ งการจะวัดหรื อคะแนนจากแบบทดสอบนั้นให้ความหมายแก่เราตรงตามที่ตอ้ งการ
ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ แบ่งเป็ น 4 ชนิด
1.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (content Validity) หมายถึงแบบทดสอบนั้นมีคาถาม
สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาวิชาตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร และได้สัดส่ วนที่ถูกต้องตรงกับความ
จริ ง ซึ่ งเราสามารถตรวจสอบดู ไ ด้จ ากการน าไปเที ย บกับ ตารางวิเคราะห์ ห ลัก สู ต รที่ ท าไว้ใ น
ด้านเนื้อหาวิชา
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1.2 ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง ความสามารถ
ของแบบทดสอบที่จะวัดสมรรถภาพของสมองหรื อพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนได้ตรงตาม
ที่ระบุไว้ในหลักสู ตร ในภาคความมุ่งหมาย
1.3 ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง ความสามารถ
ของแบบทดสอบที่สามารถเร้าให้นกั เรี ยนตอบสนองออกมาตรงตามสภาพความเป็ นจริ งของเขา
เกณฑ์ที่ใช้เทียบก็คือ สภาพความเป็ นจริ งในปัจจุบนั ของนักเรี ยน
1.4 ความเที่ยงตรงตามพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึงความสามารถ
พยากรณ์ผลการเรี ยนในอนาคตของนักเรี ยนได้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง เกณฑ์ที่ใช้เทียบคือสภาพ
ความเป็ นจริ งหรื อสภาพความสาเร็ จในอนาคตของผูเ้ รี ยน
2. มีความเชื่ อมัน่ ได้ (Reliability) หมายถึงแบบทดสอบนั้นสามารถให้ผลการวัดที่คงที่
ไม่กลับไปกลับมา ไม่ว่าจะนาไปวัดกี่ หนกับผูเ้ รี ยนกลุ่ มเดิ มก็ตาม เช่ น เด็กที่เก่ งได้คะแนนมาก
เด็ ก อ่ อนได้ค ะแนนน้อยถ้า ท าการสอนอี ก ครั้ งโดยใช้ข ้อ สอบชุ ด เดิ ม กับ กลุ่ ม เดิ ม เด็ก ที่ เก่ ง ก็ ย งั
เก่งอยูแ่ ละเด็กที่อ่อนก็ยงั อ่อนเหมือนเดิม แสดงว่าแบบทดสอบนี้มีความเชื่อมัน่ สู ง
3. มีความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) หมายถึงข้อสอบแต่ละข้อควรมีคนตอบถูกและ
ผิดอย่างละครึ่ งของจานวนคนที่เข้าสอบ ข้อสอบที่ง่ายคือมีจานวนคนตอบถูกมากและข้อสอบที่
ยากเกิ นไปคือมีจานวนคนตอบถูกน้อยมากนั้นจัดได้ว่าเป็ นข้อสอบที่ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะ
ไม่สามารถจาแนกผูเ้ รี ยนได้วา่ ใครเก่ง ใครอ่อน
4. มีอานาจจาแนก (Discrimination) หมายถึ งแบบทดสอบสามารถแยกเด็กออก
เป็ นประเภทๆ ได้ทุกชั้นทุกระดับ ตั้งแต่อ่อนสุ ดจนถึงเก่งสุ ด คือถ้าแบ่งเด็กออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยที่
กลุ่มหนึ่งได้คะแนนมาก อีกกลุ่มได้คะแนนน้อย ถ้ากลุ่มได้คะแนนมากตอบถูกมากกว่า กลุ่มที่ได้
คะแนนน้อยในแต่ละข้อแสดงว่าข้อสอบนั้น ๆ มีอานาจจาแนกดีแต่ถา้ หากว่ากลุ่มได้คะแนนมาก
ตอบได้ถูกจานวนพอ ๆ กับกลุ่มได้คะแนนน้อยก็แสดงว่าข้อสอบนั้น ๆ ไม่มีอานาจจาแนก
5. มีความยุติธรรม (Fair) หมายถึงข้อคาถามในแบบทดสอบนั้นต้องไม่แนะแนวทาง
ให้ นั ก เรี ยนเดาค าตอบได้ ถู ก ไม่ ล าเอี ย งต่ อ เด็ ก กลุ่ ม หนึ่ งโดยเฉพาะการที่ ข ้ อ สอบจะให้
ความเสมอภาพเช่นนี้ได้ ก็ตอ้ งอาศัยการสร้างข้อสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาในหลักสู ตรนัน่ เอง
6. ถามลึก (Searching) หมายถึง แบบทดสอบที่มีคาถามวัดพฤติกรรมหลาย ๆด้าน ไม่เน้น
เฉพาะด้านความจาเพียงด้านเดียว ควรใช้คาถามที่ให้นกั เรี ยนได้ใช้สติปัญญา ในการคิดหาคาตอบ
ให้มากกว่าความจาให้ใช้ความเข้าใจ การนาไปใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินค่า
7. มีความเป็ นปรนัย (Objectivity) ความเป็ นปรนัยของแนวทดสอบคุณสมบัติ 3 ประการ
คือ
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7.1 มีความชัดเจนในตัวคาถาม
7.2 มีความชัดเจนในวิธีการตรวจให้คะแนน
7.3 มีความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน
8. ต้องยัว่ ยุ (Exemplary) หมายถึ งแบบทดสอบนั้นจะต้องมีลกั ษณะท้าทายชวนให้
เด็ก คิ ดหาคาตอบ เช่ น โดยการเรี ยงล าดับ ค าถาม จากข้อง่ า ยไปหาข้อยาก หรื อการใช้รูปภาพ
ประกอบคาถาม
9. จาเพาะเจาะจง (Definite) หมายถึงมีความชัดเจนในคาถามไม่ถามหลายแง่หลายมุมหรื อ
ใช้คาคลุ มเครื อซึ่ งจะทาให้นักเรี ยนงงได้ คาถามที่จาเพาะเจาะจงคือ ทุกคนอ่านแล้วต้องเข้าใจ
คาถามตรงกัน
10. ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึงแบบทดสอบนั้นสามารถวัดความรู้ได้มากที่สุด
ในเวลาที่กาหนดให้สอบและการตรวจให้คะแนนทาได้รวดเร็ ว ถูกต้อง สะดวกในการคุมสอบและ
ดาเนินการสอบ ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายในการจัดทาข้อสอบน้อย พิมพ์ได้ชดั เจนอ่านง่าย เป็ นต้น
กำรตรวจสอบและพัฒนำคุณภำพเครื่องมือวัดผล
ธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2549 : 137 ) กล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ไว้ดงั นี้
การตรวจสอบหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ขั้น ตอนหนึ่ ง หลัง จากการสร้ า ง
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวัดแล้ว นัก วัดผลยัง ไม่ ส ามารถใช้เครื่ องมื อนั้นในการเก็ บ รวบรวมข้อมูล
ได้ท ัน ที นัก วัด ผลต้อ งท าการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งดัง กล่ า วก่ อ นน าไปใช้จ ริ ง โดยการน า
แบบทดสอบหรื อแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มเป้ าหมายที่มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กลุ่ ม ประชากรที่ ต้อ งการศึ ก ษา จ านวนประมาณ 30 คนขึ้ น ไป แล้วก็ นาผลที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์
หาคุณภาพต่อไป และดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งคุณภาพของเครื่ องมือให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
เพราะว่ า ถ้ า ไม่ ด าเนิ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อ และปรั บ ปรุ งแล้ว เครื่ องมื อ วัด
จะไม่มีคุ ณภาพ ผลการวัดที่ ไ ด้ก็ ย่อมมีความผิดพลาด และขาดความน่ าเชื่ อถื อ ซึ่ งการวิเคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพส่ วนใหญ่นิยมหาคุณภาพของเครื่ องมือในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ความเชื่อมัน่ (Reliability) ทั้งฉบับ
2. ความเที่ยงตรง (Validity) ทั้งฉบับ
3. ความยาก (Difficulty) รายข้อ
4. อานาจจาแนก (Discriminatin Index) รายข้อ
5. ความเป็ นปรนัย (Objectivity) รายข้อ
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จากคุณลักษณะของเครื่ องมือวัดผลที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า เครื่ องมือวัดผลที่ดีจะต้อง
เป็ นเครื่ องมื อที่มีคุณภาพจึงจะช่ วยให้การวัดผลมีความถูกต้องเชื่ อถือได้และผลการประเมินที่ได้
ย่อมเชื่ อถือได้ดว้ ย ดังนั้นเครื่ องมือที่ครู สร้างขึ้นเองก่อนจะนาไปใช้จริ งจึงควรตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือก่อนทุกครั้ง การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือเป็ นการวิเคราะห์เครื่ องมือ การตรวจสอบ
คุณสมบัติของเครื่ องมื อในเรื่ อง ความเที่ยงตรง ความเชื่ อมัน่ ความยาก ความง่าย อานาจจาแนก
และความเป็ นปรนัย ก่อนนาไปใช้จริ ง
คุณภำพของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คุ ณ ภาพของแบบทดสอบเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ยิ่ ง เมื่ อ สร้ า งแบบทดสอบแล้ว จึ ง จ าเป็ นต้อ ง
ตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบ เพื่อให้ทราบว่าแบบทดสอบมีคุณภาพดีเพียงใด ถ้าเครื่ องมือ
ไม่มีคุณภาพจะไม่สามารถวัดได้ตรงกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัดและเป็ นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ จะทาให้การ
วัดนั้นไม่มีประโยชน์ สิ่ งที่มีความสาคัญของแบบทดสอบ คือ อานาจจาแนก ความเที่ยงตรง ความ
เชื่ อ มั่ น นอกจากนี้ เกณฑ์ ป กติ ก็ มี ค วามส าคั ญ ที่ ส ามารถบอกระดั บ ความสามารถของ
ผูท้ าแบบทดสอบว่าอยู่ใ นระดับ ใดของกลุ่ ม ประชากร มี นัก การศึ ก ษากล่ า วถึ ง การหาค่ าอานาจ
จาแนก ความเที่ยงตรง และความเชื่อมัน่ รวมถึงเกณฑ์ปกติ ไว้ดงั นี้
1. หลักฐำนควำมเทีย่ งตรง (Validity)
1.1 ความหมายของความเที่ยงตรง
ความเที่ ย งตรงของแบบทดสอบเป็ นอี ก คุ ณ สมบัติ ที่ ส าคัญ ของแบบทดสอบ
นักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
อนาสตาซี (Anastasi.1982:99) กล่าวว่า ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบเป็ นระดับที่
แสดงว่า แบบทดสอบวัดได้จริ งในสิ่ งที่ตอ้ งการจะวัด
สแตนเลย์และฮอปกิ้นส์ (Stanley & Hopkins.1972:101) ได้กล่าวถึงความเที่ยงตรงของ
เครื่ องมือวัดว่า หมายถึง เครื่ องมือวัดนั้นตรงตามหน้าที่ที่จะวัดได้ดีเพียงใด หรื อระดับที่การวัดนั้น
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายแบบอย่างได้
กู๊ด (Good.1973:636) ให้นิยามความเที่ยงตรง หมายถึง ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยาจากการ
อ้างอิงของคะแนนแบบทดสอบ
ทัค แมน (Tuckman.1975:114) กล่ า วว่า ความเที่ ย งตรงของแบบทดสอบ หมายถึ ง
แบบทดสอบฉบับหนึ่งวัดในสิ่ งที่เราต้องการให้วดั ได้ถูกต้องตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการวัด
อัลเลน ; เยน (Allen;Yen.1979:95) กล่าวว่าความเที่ยงตรง หมายถึง แบบทดสอบที่
สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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กรอนลันด์ (Gronlund. 1981: 65) กล่าวถึงความเที่ยงตรงว่า เป็ นผลการประเมินความ
สอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย
ไฟสต์ (Feiet. 1990: 702) ให้นิยามความเที่ยงตรงหมายถึง แบบทดสอบหรื อเครื่ องมือ
ที่สามารถวัดได้ถูกต้องแม่นยา
การศึ ก ษาเกี่ ยวกับความเที่ยงตรงมี สองแนวคิ ด คือ แนวคิ ดเดิ ม กับแนวคิดปั จจุบ นั
แนวคิดเดิมอธิ บายความเที่ยงตรงว่าเป็ นสมบัติของเครื่ องมือวัด ถ้าเครื่ องมือวัดสามารถให้ขอ้ มูล
หรื อคะแนนตรงตามจุดมุ่งหมายของการสัดแสดงว่าเครื่ องมือวัดนั้นมีความเที่ยงตรง เครื่ องมือวัด
ที่มีความเที่ยงสู ง จะสามารถวัดสิ่ งที่ตอ้ งการวัดได้ถูกต้อง ครอบคลุมมากกว่าเครื่ องมือวัดที่มีความ
เที่ยงต่า ความเที่ยงตรงของเครื่ องมือวัดจึงเป็ นระดับของความสอดคล้องหรื อความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนที่ได้จากการวัดกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัดนัน่ เอง “สิ่ งที่ตอ้ งการวัด” ก็คือ “ตัวเกณฑ์” (Criterion)
ดังนั้น “ความเที่ยงตรง” จึงเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการทดสอบกับคะแนนที่ได้
จากตัวแปรเกณฑ์ การหาความเที่ยงตรงของเครื่ องมือวัด จึงเป็ นการตรวจหาความถูกต้องแม่นยา
ของค่าวัดที่ ใช้สาหรั บพยากรณ์ หรื อลงความเห็ นค่าวัดหรื อข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือวัด ซึ่ งกล่ า ว
ให้กว้างขึ้นได้วา่ การหาความเที่ยงตรงเป็ นการตรวจสอบความสมเหตุผลของการแปลความหมาย
คะแนนจากเครื่ องมือวัด และการตรวจดังกล่าว เป็ นการเปรี ยบเทียบค่าที่วดั ได้จากเครื่ องมือวัดสร้าง
ขึ้ นกับ ตัว แปรที่ ถื อ เป็ นตัว แปรเกณฑ์ ดัง นั้น เป้ าหมายของการหาความเที่ ย งตรงจึ ง ท าเพื่ อ
แปลความหมายข้อ มูลที่ ได้จากการทดสอบกับคะแนนที่ได้จากตัวแปรเกณฑ์ การหาความเที่ ย ง
ของเครื่ องมื อวัด จึ ง เป็ นการตรวจหาความถู ก ต้องแม่ นย า ของค่ า วัดที่ ใ ช้ส าหรั บ พยากรณ์ หรื อ
ลงความเห็นค่าวัดหรื อข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือวัด ซึ่ งกล่าวให้กว้างขึ้นได้วา่ การหาความเที่ยงตรง
เป็ นการตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลของการแปลความหมายคะแนนจากเครื่ องมื อ วัด
จากการตรวจสอบดังกล่าว เป็ นการเปรี ยบเทียบค่าที่วดั ได้จากเครื่ องมือวัดที่สร้างขึ้นกับตัวแปรที่ถือ
เป็ นตัวแปรเกณฑ์ ดังนั้นเป้ าหมายของการหาความเที่ยงตรงจึงทาแปลความหมายข้อมูลที่ได้จาก
การวัดว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็ นตัวแทนที่ดี ในการบรรยายคุณลักษณะและพยากรณ์คุณลักษณะอื่น
ได้ดีเพีย งไร ความเที่ ยงตรง จึ งเป็ นความสัม พันธ์ระหว่างค่ าที่ ได้จากเครื่ องมือวัดกับ ค่ าวัดของ
ตัวแปรเกณฑ์ หรื อระดับของความถูกต้องแม่นยาที่เครื่ องมือวัดจะวัดสิ่ งที่ตอ้ งการวัด ถ้ามีความ
ถูกต้องแม่นยาสู งก็แสดงว่าเครื่ องมือวัดนั้นมีความเที่ยงตรงสู ง
เนื่ องจากตัวแปรเกณฑ์ เป็ นตัวแปรที่ผสู้ ร้างเครื่ องมือวัดคุณลักษณะนั้น หรื อต้องการ
พยากรณ์ ไปถึง เช่น “เนื้ อหาวิชาที่กาหนดให้” “ความสามารถในการปฏิบตั ิจริ ง ” “ความสามารถ
ในการเรี ยนในอนาคต,ความสาเร็ จในชีวิต” คุณลักษณะที่วดั ในปั จจุบนั หรื ออนาคตต่างก็ใช้ตวั แปร
เกณฑ์ได้ท้ งั สิ้ น ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ได้จากเครื่ องมือที่สร้างขึ้นกับตัวแปรเกณฑ์ต่าง ๆ กัน
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เหล่ า นี้ จึ ง มี ค วามเที่ ย งตรงหลายชนิ ด เช่ น เมื่ อ ใช้ เ นื้ อหาสาระวิ ช าเป็ นเกณฑ์ ก็ เ รี ยกว่ า
ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Content Validity) เมื่อนาค่าที่วดั ได้มาสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ในอนาคต
ก็เรี ยกว่า ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างหรื อ
ลักษณะทางจิตวิทยาที่ตอ้ งการวัด เช่น ความมีเหตุผล ก็เรี ยกว่า ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง ดังนั้น
จึ ง กล่ า วได้ว่าความเที่ ย งตรงทุ ก ชนิ ด เป็ นความเที่ ยงตรงที่ เกี่ ย วข้องกับ เกณฑ์ท้ งั สิ้ นแต่เรี ยกชื่ อ
ต่างกันไปตามเกณฑ์
ความเที่ ย งตรง (Validity) เป็ นคุ ณ ภาพของแบบทดสอบที่ ห มายถึ ง แบบทดสอบ
ที่ ส ามารถวัด ได้ต รงตามลัก ษณะหรื อ จุ ด ประสงค์ที่ ต้อ งการจะวัด ซึ่ งเป็ นคุ ณ สมบัติ ที่ ส าคัญ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ความถนัด เจตคติ จริ ยธรรม บุคลิกภาพ และอื่น ๆ แบบทดสอบทุก
ฉบับจะต้องมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงจึงจะเชื่อได้วา่ เป็ นแบบทดสอบที่ดีและผลที่ได้จากการวัด
จะถูกต้องตรงตามที่ตอ้ งการ
1.2 การคานวณหาค่าความเที่ยงตรง
ความเที่ ย งตรงในการวัด จ าแนกตามคุ ณ ลัก ษณะหรื อ จุ ด ประสงค์ที่ ต้อ งการวัด ได้
3 ประเภท คือ
1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
2. ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion-Related Validity)
3. ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)
1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ความเที่ ย งตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) หมายถึ ง เครื่ องมื อที่ ส ามารถวัดได้
ตามเนื้อหาที่ตอ้ งการจะวัด และการพิจารณาความเที่ยงตรงชนิดนี้จะใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
(rational analysis) ดังนั้น ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาจึงขึ้นอยูก่ บั บุคคลที่จะวิเคราะห์ทาให้ผลที่ได้
จึงมักจะไม่ค่อยแน่ นอนขาดความเป็ นปรนัย ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาจาแนกออกเป็ น 2 ชนิ ด
ดังนี้
1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity)
1.2 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity)
1.1 ความเที่ยงตรงเชิ งเหตุผล (Logical Validity) บางครั้งเรี ยกว่า ความเที่ยงตรงเชิ ง
การสุ่ ม (Sampling Validity) เป็ นความเที่ยงตรงที่ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อนี้
วัดได้ตรงตามตารางวิเคราะห์รายละเอียด (Table of Specifications) หรื อไม่ ถ้าเป็ นแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ แบบอิ งกลุ่ม ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางสาขาวิชานั้นจะต้องพิจารณาว่าแบบทดสอบฉบับนั้น
มีขอ้ สอบแต่ละข้อตรงตามพฤติกรรมที่จะวัดและจานวนข้อสดคล้องกับตารางวิเคราะห์รายละเอียด
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หรื อไม่ ส าหรั บ แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ แบบอิ ง เกณฑ์น้ ัน ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางสาขาวิช าจะต้อ ง
พิจารณาว่า ข้อสอบของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรื อไม่
จากนั้นนาค่าการพิจารณามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruency : IOC)
โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543:248-249;
อ้างอิงจาก Rowinelli and Hambleton. 1977) ดังนี้

เมื่อ

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

1.2 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เป็ นคุณภาพของแบบทดสอบที่พิจารณาว่า
ข้อสอบแต่ละข้อวัดได้ตรงตามคุ ณลักษณะที่นิยามไว้หรื อไม่ ซึ่ งเป็ นความเที่ยงตรงที่เหมาะสม
สาหรับ แบบทดสอบวัดด้านความรู้สึก (Affective domain) เช่น การวัดทางด้านบุคลิกภาพค่านิยม
เป็ นต้น ซึ่ งแบบทดสอบเหล่านี้ก่อนสร้างข้อสอบ จะต้องนิยามสิ่ งที่จะวัดให้ชดั เจนก่อนหลังจากนั้น
จึงสร้ างข้อสอบหรื อข้อความให้สอดคล้องกับนิ ยามไว้ แล้วให้ผเู้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบข้อสอบหรื อ
ข้อความแต่ ล ะข้อว่า สร้ า งตรงตามที่ นิย ามไว้หรื อไม่ ถ้า สร้ า งได้ตรงตามที่ นิ ย ามไว้ ก็ แสดงว่า
แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทางด้านความเที่ยงตรงเชิงพินิจนัน่ เอง สาหรับแบบทดสอบ
วัดผลสั ม ฤทธิ์ นั้นจะสร้ า งข้อสอบให้มี ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหาด้า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เหตุ ผ ล
มากกว่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
2. ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์
ความเที่ ย งตรงตามเกณฑ์ สั ม พัน ธ์ (Criterion-Related Validity) หมายถึ ง คุ ณ ภาพ
ของเครื่ อ งมื อ ที่ เ อาผลการวัด ของแบบทดสอบไปหาความสั ม พัน ธ์ กับ เกณฑ์ ที่ ต้อ งการ เช่ น
เกณฑ์เกี่ ยวกับผลสัมฤทธิ์ หรื อผลการเรี ยนในปั จจุบนั เกณฑ์เกี่ ยวกับผลการทางานหลังจากเรี ยน
สาเร็ จ ไปแล้ว เพื่อใช้ในการพยากรณ์ ดังนั้นความเที่ยงตรงประเภทนี้จาแนกออกเป็ น 2 ชนิด คือ
2.1 ความเที่ยงตรงเชิ งสภาพ (concurrent Validity) หมายถึง ความเที่ยงตรงที่เอาผล
การวัด แบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปหาความสั ม พัน ธ์ ก ับ เกณฑ์ ใ นสภาพปั จ จุ บ ัน เช่ น คะแนน
ของแบบทดสอบที่ ว ดั ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การว่ า ยน้ า ไปหาความสั ม พัน ธ์ ก ับ คะแนนการว่ า ยน้ า
ในเชิ งปฏิ บตั ิ ในปั จจุ บนั ถ้าผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กนั สู ง ก็แสดงว่าแบบทดสอบวัดความรู้
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เกี่ ย วกับ การว่า ยน้ า มี ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง สภาพสู ง กล่ า วคื อ คนที่ ว่า ยน้ า เป็ นจะท าแบบทดสอบ
วัดความรู ้ได้และคนที่วา่ ยน้ าไม่เป็ นจะทาแบบทดสอบวัดความรู้ไม่ค่อยได้หรื อไม่ได้ เป็ นต้น
การค านวณหาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ งสภาพนั้ นจะจ าแนกวิ ธี ค านวณตามชนิ ด
ของแบบทดสอบ ดังนี้
ก. ความเที่ ยงตรงเชิ งสภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่ ม เป็ นการหาความเที่ยงตรง
เชิ งสภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ใช้ในการสอบนักเรี ยนเพื่อประเมินผลรวม (Summative
evaluation) เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจบวิชานั้นแล้ว มีความรู้อยูใ่ นระดับของคะแนนเกรด A, B, C, D หรื อ
E หรื อมีความรู้ เก่ งกว่าคนอื่นมากน้อยเพียงใด ดังนั้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบอิงกลุ่มนี้
เมื่อจะคานวณหาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ จะต้องนาแบบทดสอบฉบับที่จะหาความเที่ยงตรงไปทา
การทดสอบกับ นั ก เรี ยนที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง แล้ว น าผลการสอบมาค านวณหาสมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) กับคะแนนความรู้หรื อเกรดเฉลี่ย (GPA) ของวิชานั้นซึ่ งถือว่า
เป็ นคะแนนเกณฑ์ (Criteria)ของนักเรี ยนที่สอบแบบทดสอบฉบับนั้น
ข. ความเที่ ย งตรงเชิ งสภาพของแบบทดสอบอิ งเกณฑ์ เป็ นการหาความเที่ ย ง
ตรงเชิ ง สภาพของแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบนัก เรี ย นเพื่อประเมิ น ผลย่อ ย
(Formative evaluation)ซึ่งความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ หมายถึงแบบทดสอบ
อิ ง เกณฑ์ ที่ ส ามารถวัด ความรอบรู้ (Master) และไม่ ร อบรู้ (Non - master)ของนัก เรี ย น
ในการทดสอบ (Test status) ในแต่ละจุดประสงค์วา่ ตรงกับสถานภาพความรู้จริ ง (Known status)
หรื อไม่ ถ้าตรงกับสภาพความรู ้ จริ ง ก็แสดงว่ามีความเที่ยงตรงสู ง การคานวณค่าความเที่ยงตรง
ชนิ ดนี้ ชร็ อคและคอสแคร์ ลี ได้วางเกณฑ์ไว้ว่า ถ้าเป็ นแบบทดสอบที่วดั จุดประสงค์ที่สาคัญมาก
ควรจะมีค่าความเที่ยงตรงมากกว่า 0.95 และแบบทดสอบที่วดั จุดประสงค์ที่สาคัญ ควรจะมีค่าความ
เที่ยงตรงมากกว่า 0.75 ส่ วนแบบทดสอบที่วดั จุดประสงค์ทว่ั ๆไปควรมีค่าความเที่ยงตรงมากกว่า
0.50 ถ้ามีค่าต่ากว่า 0.50 แสดงว่าเป็ นแบบทดสอบที่ขาดความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
2.2 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง ความเที่ยงตรงที่ได้จาก
การเอาการวัดของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปคานวณหาความสัมพันธ์กบั เกณฑ์ในอนาคต เพื่อที่
จะเอาผลการสอบไปพยากรณ์ผลความสาเร็ จในอนาคต และการคานวณความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์
นี้ จะคานวณตามชนิดของแบบทดสอบดังนี้
ก. ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงกลุ่ม การหาความเที่ยงตรงของ
แบบทดสอบอิ งกลุ่ม เป็ นการหาโดยเอาคะแนนของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธ์กบั ผลงาน
ที่ ส าเร็ จ ไปแล้ว เช่ น คะแนนเกรดเฉลี่ ย (GPA) ที่ จ บการศึ ก ษาไปแล้ว ผลการปฏิ บ ัติ ง านเมื่ อ
จบการศึกษาไปแล้ว ฯลฯ แบบทดสอบที่จะหาความเที่ยงตรงเชิ งพยากรณ์ จะต้องสอบก่อนที่กลุ่ม
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ตัวอย่างจะเรี ยนสาเร็ จ เช่ น แบบทดสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือก เมื่อสอบกลุ่ มตัวอย่างแล้วต้อง
รอให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งนี้ เรี ยนจบไปก่ อ น หรื อส าเร็ จท างานไปแล้ ว จึ ง เอาเกรดเฉลี่ ย หรื อ
ผลการปฏิ บตั ิงานมาหาความสัมพันธ์กบั คะแนนสอบคัดเลือก ถ้าความสัมพันธ์มีค่าสู ง แสดงว่ามี
ความเที่ ย งตรงเชิ ง พยากรณ์ จึ ง สามารถนาแบบทดสอบไปสอบคัดเลื อกได้ หรื อ น าไปใช้เ พื่ อ
พยากรณ์ความสาเร็ จในการเรี ยน หรื อพยากรณ์ความสาเร็ จในการทางาน การหาความเที่ยงตรงชนิด
นี้ คานวณจากสู ตร rxy เช่นเดียวกับค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่ม โดยที่ x คือ
คะแนนของแบบทดสอบที่ตอ้ งการหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ และ y เป็ นคะแนนที่เป็ นผลงาน
หลังจากที่สาเร็ จไปแล้ว เป็ นต้น
ข. ความเที่ยงตรงเชิ งพยากรณ์ ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ การหาความเที่ยงตรง
ของแบบทดสอบอิ ง เกณฑ์ ก็ มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกับ แบบทดสอบอิ ง กลุ่ ม ต่ า งกั น แต่ วิ ธี
การคานวณหาค่าความเที่ยงตรง ซึ่ งจะคานวณในลักษณะหาค่าความสอดคล้องของความรอบรู้กบั
ไม่รอบรู ้ ของผลการทดสอบแบบทดสอบที่จะหาความเที่ยงตรงกับสถานภาพในอนาคต (Future
status)
3. ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้ าง (Construct Validity) หมายถึ ง คุ ณภาพของเครื่ องมื อ
ที่สามารถวัดได้ตรงตามลักษณะหรื อตามทฤษฎี ต่าง ๆ ของโครงสร้ างนั้น หรื อวัดได้ครอบคลุ ม
ตามลักษณะขอโครงสร้ างของแบทดสอบมาตรฐาน การคานวณค่าความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้าง
ทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อิงกลุ่มหรื ออิงเกณฑ์ มีวธิ ีการคานวณเหมือนกัน ดังนี้
ก. คานวณจากค่าความสัมพันธ์ เป็ นการคานวณความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
ของแบบทดสอบที่ตอ้ งการหาความเที่ยงตรงโดยเอาคะแนนที่ได้จากการทดสอบกับคะแนนที่ได้
จากการทดสอบมาตรฐานที่ สั ด ลั ก ษณะเดี ย วกั น ไปค านวณค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พัน ธ์
ถ้าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีนยั สาคัญ แสดงว่าข้อสอบที่สร้างขึ้นมีโครงสร้างเดียวกันกับข้อสอบ
มาตรฐาน นัน่ คือ แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ข. วิธีคานวณจากหลายลักษณะวิธี (The Multitrait – Multimethod Matrix) เป็ น
วิธีหาความเที่ยงตรงแบบหลายลักษณะหลายวิธี (Multitrait – Multimethod Validity) ซึ่ งแคมพ์เบล
และฟิ สต์ (Campbell amd Fisks. 1959) ได้กล่าวถึงการวัดความเที่ยงตรงแบบหลายลักษณะหลายวิธี
นี้ ว่า เป็ นการหาความเที่ ย งตรงของแบบทดสอบที่ ป ระกอบด้วยลัก ษณะที่ วดั มี 2 ลัก ษณะ หรื อ
มากกว่า 2 ลักษณะและมีวธิ ีการสัด 2 วิธี หรื อมากกว่า แล้วคานวณหาความเที่ยงตรง 2 ลักษณะ ดังนี้
1) ความเที่ยงตรงเชิ งเหมือน (Convergent Validity) เป็ นความเที่ยงตรงที่เกิ ดจาก
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผลการวัด ลัก ษณะเดี ย วกั น หรื อวิ ธี ว ัด เดี ย วกัน ซึ่ งก็ คื อ ความเชื่ อ มั่น
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แบบทดสอบที่สอบซ้ ากัน (Reliability of test–retest) และวัดลักษณะเดียวกันแต่ต่างกันวิธีวดั จะมี
ความสัมพันธ์กนั มีค่าสู ง
2) ความเที่ยงตรงเชิ งจาแนก (Discriminant Validity) เป็ นความเที่ยงตรงที่เกิ ดจาก
ความสัม พันธ์ ระหว่า งผลการวัดที่ ต่างลัก ษณะกันจะใช้วิธีวดั เดี ยวกันหรื อต่ า งวิธี ก ันก็ ตามจะมี
ค่าความสัมพันธ์กนั ต่าหรื อค่าต่ากว่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือน
ค. วิธีการคานวณจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็ นวิธีที่จะต้อง
ค านวณหาค่ า สหพัน ธ์ ภ ายใน (Intercorrelation) ของข้ อ สอบแต่ ล ะข้ อ สอบแต่ ล ะข้ อ หรื อ
แบบทดสอบย่อย (Subtest) แต่ละฉบับ จากนั้นจึงหาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ (Factor loading)
เพื่ อพิ จารณาว่า ข้อสอบแต่ ล ะข้อหรื อแบบทดสอบย่อยแต่ ล ะฉบับ นั้นวัดองค์ป ระกอบเดี ย วกัน
หรื อไม่ ถ้าผลปรากฏว่า เมื่อคานวณค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่ามีหนึ่งองค์ประกอบ แสด
วงว่าแบบทดสอบฉบับนั้นมีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
ง. วิธีคานวณจากกลุ่มที่รู้ชดั อยู่แล้ว (Known-group technique)เป็ นวิธีเปรี ยบเทียบ
คะแนนเฉลี่ ยระหว่างกลุ่ มที่ รู้ว่ามี ลกั ษณะที่ตอ้ งการวัดกลุ่ มที่รู้ว่าไม่มีลกั ษณะที่ตอ้ งการวัด เช่ น
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ทาได้โดยนาแบบทดสอบคณิ ตศาสตร์
ไปทดสอบกับกลุ่ มตัวอย่างที่เรี ยนวิชาเอกคณิ ตศาสตร์ (กลุ่มที่รู้ทางคณิ ตศาสตร์ )กับกลุ่ มที่เรี ยน
วิชาเอกภาษาไทย(กลุ่มที่ไม่รู้หรื อรู้น้อยทางคณิ ตศาสตร์ ) คานวณคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่ม มา
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิ ติ ถ้าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่มีลกั ษณะที่ตอ้ งการวัดมีค่ามากกว่าคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มที่ไม่มีลกั ษณะที่ตอ้ งการวัดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติก็แสดงว่าเครื่ องมือที่สร้างขึ้นมี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
จากที่ ก ล่ า วมาสรุ ปได้ ว่ า ความเที่ ย งตรงของแบบทดสอบ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะ
ของแบบทดสอบที่วดั จุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการวัด ในการนี้ ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาความเที่ยงตรง 2 ชนิ ด คือ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยวตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity)
2. ค่ ำควำมยำกของข้ อสอบ (Difficulty)
นักการศึกษาให้ความหมายของความยากของข้อสอบ ไว้ดงั นี้
ล้ว น สายยศ และอัง คณา สายยศ (2543:185) กล่ า วว่า ระดับ ความยากง่ า ย หมายถึ ง
สัดส่ วนของจานวนผูท้ ี่ ตอบข้อสอบได้ถูก ต้องต่ อจานวนผูท้ ี่ ตอบข้อสอบทั้ง หมด หรื อหมายถึ ง
จานวนร้อยละของผูต้ อบข้อสอบนั้น ๆ ถูก ตัวอย่างเช่น ค่า p = 0.30 แสดงว่า จานวนผูต้ อบ 100 คน
มีผทู ้ ี่ตอบข้อนั้น ๆ ถูก 30 คน ค่าความยากง่ายจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1.00 ในการพิจารณาค่าความยาก
ง่ายนั้น ถ้าข้อสอบมีค่าความยากง่ายสู ง เช่น p = 0.95 แสดงว่า มีผตู้ อบถูกจานวนมาก จึงถือว่าเป็ น
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ข้อสอบที่ง่าย แต่ในทางกลับกัน ถ้าข้อสอบมีผตู้ อบถูกน้อย เช่น p=0.15 เป็ นข้อสอบที่ยาก ข้อสอบ
ที่ดีจะมีระดับความยากง่าย เท่ากับ 0.5 ซึ่ งจะทาให้เกิดค่าอานาจจาแนกสู งสุ ดและมีความเที่ยงตรง
สู ง อย่างไรก็ตามในการสอบวัดความรู้ผลการเรี ยนโดยทัว่ ไป มักนิ ยมให้มีขอ้ สอบที่มีระดับความ
ยากง่ายในระดับต่าง ๆ ปะปนไป โดยจัดให้มีขอ้ สอบมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ (p) มีค่าใกล้เคียง
0.5) เป็ นส่ วนใหญ่ รวมถึงให้มีขอ้ สอบที่ค่อนข้างยากและค่อนข้างง่ายอีกจานวนหนึ่ ง แต่ถา้ เป็ นข้อ
สอบแข่ งขันเพื่อคัดเลื อกผูท้ ี่ มีค วามรู้ ความสามารถควรมี สัดส่ วนของข้อสอบที่ ยากสู งขึ้ น ทั้ง นี้
ข้อสอบที่ดีควรมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80ซึ่งแปลความหมายได้ รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตาราง 2 การแปลความหมายของค่าความยากง่าย ( p ) ของข้อสอบ
ควำมยำกง่ ำยของข้ อสอบ (p)
0.80 – 1.00
0.60 – 0.80
0.40 – 0.59
0.20 – 0.39
0 - 0.19

ควำมหมำย
ง่ายมาก (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิง้ )
ค่อนข้างง่าย (ดี)
ปานกลาง (ดีมาก)
ค่อนข้างยาก (ดี)
ยากมาก ((ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง)

ที่มา : ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคกำรวัดผลกำรเรียนรู้ . (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ :
สุ วรี ิ ยาสาส์น. 2543.
นริ นทร์ สังข์รักษา (2555:260) กล่าวถึงค่าความยากไว้วา่ แบบทดสอบที่ดีควรจะมีความ
ยากง่ายพอเหมาะหรื อปานกลาง คือ ค่าความยากอยูท่ ี่ระดับ p=.5 การกาหนดค่าความยากพอเหมาะ
ต้องพิจารณาว่าข้อสอบที่ใช้วดั กับนักเรี ยนระดับใด ต้องพิจารณาเลื อกให้เหมาะสม เพราะว่าถ้า
ข้อสอบมีความง่ายเกิ นไป เด็กเก่งและเด็กอ่อนก็จะทาถูกต้องหมด และข้อสอบที่ยากเกิ นไปเด็กที่
เก่งและเด็กที่อ่อนก็จะทาผิดหมด แบบทดสอบจะต้องมีความยากเหมาะสมกับระดับผูส้ อบ จะเห็น
ว่าถ้าข้อสอบมีความยากเกินไปหรื อง่ายเกินไปจะไม่สามารถจาแนกเด็กนักเรี ยนที่เก่งหรื ออ่อนจาก
กันได้หรื อไม่มีอานาจจาแนก (ค่าความยากที่สามารถนาไปใช้ได้ p จะต้องมีค่า อยูร่ ะหว่าง .2-.8)
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ แบบทดสอบที่ดีควรจะมีความยากง่ายพอเหมาะหรื อปาน
กลาง เหมาะสมกับระดับผูส้ อบ จึงสามารถแยกเด็กเก่งและเด็กอ่อนออกจากกันได้ ค่าความยาก
ที่สามารถนาไปใช้ได้ p จะต้องมีค่าอยูร่ ะหว่าง .2-.8
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3. อำนำจจำแนก (Discrimination Index)
3.1 ความหมาย
นักการศึกษาให้ความหมายของอานาจจาแนกไว้ ดังนี้
อนาสตาซี (Anastasi.1982:200) ให้ค วามหมายของอ านาจจ าแนกว่า หมายถึ ง
ระดับของข้อสอบที่สามารถจาแนกระหว่างกลุ่มผูม้ ีพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดได้อย่างถูกต้อง
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543ก:299) ให้ความหมายของค่าอานาจจาแนก
ว่าเป็ นความสามารถในการแยกลักษณะของคน 2 กลุ่มได้ นัน่ คือแยกคนที่มีคุณลักษณะขั้นสู งกับ
คนที่มีคุณลักษณะขั้นต่า
บุญเชิ ด ภิญโญอนันตพงษ์ (มปป:135)ให้ความหมายของอานาจจาแนกว่าเป็ นค่า
สหพันธ์ระหว่างคะแนนรวมของการตอบแบบทดสอบฉบับหนึ่ งกับคะแนนของการตอบข้อสอบ
แต่ละข้อในแบบทดสอบนั้น
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543:130-132) ได้กล่าวถึงค่าอานาจจาแนกว่า อานาจจาแนก
เป็ นคุณสมบัติของเครื่ องมือที่สามารถจาแนกบุคคลออกเป็ น 2 กลุ่ มที่มีลกั ษณะที่ต่างกันในเรื่ อง
ที่ศึกษา ถ้าเครื่ องมือเป็ นแบบทดสอบวัดความรู้และปั ญญา (Cognitive domain) ก็จาแนกออกเป็ น
กลุ่ ม เก่ ง และกลุ่ ม อ่อน ถ้าเครื่ องมื อเป็ นแบบทดสอบถามที่ ถ ามความคิ ดเห็ นหรื อเป็ นมาตราวัด
ทัศนคติก็จาแนกเป็ น 2 กลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างกัน
นริ น ทร์ สั ง ข์รั ก ษา (2555:260) กล่ า วถึ ง อ านาจจ าแนกว่ า แบบทดสอบจะต้อ ง
สามารถจาแนกเด็กนักเรี ยนที่เรี ยนเก่ง ออกจากนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนได้ นัน่ คือ แบบทดสอบสามารถ
จาแนกคนเก่งและอ่อนออกจากกันได้ (ค่า r ของแบบทดสอบที่ดีจะต้องมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 .2 - 1.0)
จากความหมายของอานาจจาแนกดัง กล่ าวข้า งต้น ผูว้ ิจยั ให้ความหมายของอานาจ
จาแนกว่า เป็ นคุ ณ สมบัติข องแบบทดสอบที่ ส ามารถจาแนกผูต้ อบออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ มี
ความสามารถสู ง และกลุ่มที่มีความสามารถต่า อีกทั้งยังเป็ นค่าสหพันธ์ระหว่างคะแนนรวมของการ
ตอบแบบทดสอบกับคะแนนแต่ละข้อ
3.2 การหาค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ
การหาอานาจจาแนกของแบบทดสอบจะใช้วิธีพิจารณาจากค่าสถิติและสามารถ
ตรวจสอบอานาจจาแนกของแบบวัดได้ท้ งั ข้อคาถามเป็ นรายข้อและทั้งฉบับ มีวิธีหาอานาจจาแนก
หลายแบบขึ้ นอยู่กบั ธรรมชาติ ข องคะแนนที่ได้จากแบบวัดนั้น ๆ (วิรัช วรรณรั ตน์ . 2532: 107)
ซึ่งจะได้กล่าวในส่ วนของการหาอานาจจาแนกรายข้อของแบบทดสอบ มีวธิ ีการดังนี้
3.2.1 ค่าสหพันธ์แบบไบซี เรี ยล (Biserial Correlation : rbis ) เป็ นวิธีการหาอานาจ
จาแนกโดยยึดหลักสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (item score) กับคะแนนรวมทั้ง
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ฉบับ (total score)ของกลุ่มผูต้ อบทั้งหมด (ศิริชยั กาญจนวาสี . 2544:190)โดยข้อมูลจะต้องมีการแจก
แจงเป็ นโค้งปกติ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2543ข:190)
3.2.2 ค่ า สหพัน ธ์ ส แบบพอยท์ไ บซี เ รี ย ล(The Point-Biserial Correlation
Coefficient) เป็ นวิธีการหาอานาจจาแนกโดยยึดหลักสัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
(item score) กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (total score) ของกลุ่มผูต้ อบทั้งหมด (ศิริชยั กาญจนวาสี . 2544:
190)ซึ่ งมีลกั ษณะสหสัมพันธ์ตวั แปร 2 ตัวหรื อคะแนน 2 กลุ่ม ข้อตกลง คือ คะแนนกลุ่มหนึ่ งเป็ น
ค่าต่อเนื่ อง Continuous Variable อีกกลุ่มหนึ่ งเป็ นแบบไม่ต่อเนื่อง Dichotomous Variable มี 2 กลุ่ม
การให้คะแนนทาถู ก ได้ 1 คะแนน และท าผิดได้ 0 คะแนน เท่ า นั้น (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ 2543ก: 299)
3.2.3 ดัช นี ส หสั ม พัน ธ์ เ พี ย ร์ สั น เป็ นวิ ธี ก ารหาอ านาจจ าแนกโดยยึ ด หลัก
สัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (item score) กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (total score)
ของกลุ่ มผูต้ อบทั้งหมด (ศิริชัย กาญจนวาสี . 2544: 190) มีขอ้ ตกลงคือ กรณี ตวั เลื อกเป็ นคะแนน
แบบช่ วงเท่ากัน เช่ น 1,2,3 หรื อ 1,2,3,4 หรื อมากกว่า ด้านคะแนนมากมักจะเป็ นลักษณะเห็นด้วย
อย่า งมาก หรื มี คุ ณ ลัก ษณะนั้น อยู่อ ย่า งมาก เมื่ อ ผูต้ อบเลื อ กตอบตัว เลื อ กที่ มี ค ะแนนมากย่อ ม
ได้ค ะแนนรวมมากด้วย หรื อผูต้ อบเลื อ กตอบตัวเลื อกที่ มี ค ะแนนน้อยย่อมได้ค ะแนนน้อยด้วย
ลักษณะของคะแนน 2 อย่างขึ้นตามกัน แสดงว่าขั้นตอนนั้นจาแนกได้ แต่ถา้ ไม่ข้ ึนลงตามกันแสดง
ว่าอานาจจาแนกไม่ดี หรื ออาจขึ้นลงกลับกันแปลว่าเป็ นข้อที่ไม่ดี ไม่ควรนามาใช้หรื อควรปรับปรุ ง
และควรตรวจสอบการให้คะแนนให้ถูกต้อง ดัชนีสหพันธ์เพียร์ สันของคะแนนค่าต่อเนื่องระหว่าง
คะแนนข้อนั้นกับคะแนนรวมของคนนั้น ในการตรวจสอบนัยสาคัญของอานาจจาแนกสามารถ
ตรวจสอบได้จากตารางค่าวิกฤตของ r แบบเพียร์สัน(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2543ก: 302)
สู ตรที่ใช้ในการหาอานาจจาแนกแบบดัชนี สหพันธ์เพียร์ สัน หรื อการหาสัมประสิ ทธิ์
สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งคะแนนรายข้อ กับ คะแนนรวมจากข้อ อื่ น ๆ ที่ เ หลื อ ทั้ง หมด โดยใช้สู ต ร
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Coefficient) หรื อ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
โดยใช้สูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 255)

เมื่อ

แทน ค่าสหพันธ์ระหว่างคะแนนชุด X กับ Y
แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน X
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แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน Y
แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน X แต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน Y แต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน X และ Y แต่ละคู่
N
แทน จานวนของคนทั้งหมด
3.2.4 อานาจจาแนกจากการทดสอบที (t-test Index) ใช้ในกรณี ที่คะแนนเป็ น
การแสดงความรู ้ สึ ก แต่ ล ะข้อ มี ม ากกว่ า 1 คะแนน และควรให้ ค ะแนนเท่ า กัน หลัก การ คื อ
การพยายามหาความแตกต่างของคะแนนกลุ่มที่ได้คะแนนสู งกับกลุ่มที่ได้คะแนนต่าว่าทาข้อนั้น ๆ
ได้ค ะแนนเป็ นไปตามสภาพเป็ นจริ ง หรื อ ไม่ ตามทฤษฎี ผู้ที่ ไ ด้ค ะแนนรวมสู ง ควรท าข้อ นั้น
ได้คะแนนสู งด้วย ผูไ้ ด้คะแนนรวมต่าควรทาข้อนั้นได้คะแนนต่า ความแตกต่างของกลุ่มสู งและ
กลุ่มต่ าก็จะต่างกันถื อว่าจาแนกได้แต่ในทางปฏิบตั ิคะแนนกลุ่ มสู งกับกลุ่มต่ าอาจไม่แตกต่างกัน
หรื อคะแนนกลุ่ มต่ าอาจสู งกว่ากลุ่มสู ง กรณี น้ ี อาจจาแนกจะใช้ไม่ได้ สู ตรที่ใช้คือ การหาอานาจ
จาแนกแบบที (t-test Index)
อานาจจาแนกแบบที (t-test Index) ที่ควรยอมรับ คือ 1.75 ถ้าคานวณได้ต้ งั แต่ 1.75 ขึ้นไป
ถือว่าค่าอานาจจาแนกใช้ได้ แต่ถา้ ค่า t น้อยกว่า 1.75 แสดงว่าใช้ไม่ได้ ต้องแก้ไขปรับปรุ ง ในกรณี
ค่า t เป็ นลบ ถื อว่าใช้ไม่ได้เพราะเป็ นผลกลับกัน ถ้าไม่ยึดเกณฑ์น้ ี สามารถหาได้โดยเปิ ดตาราง
ทดสอบค่า t และดูวา่ df กาหนดระดับนัยสาคัญ พิจารณาการทดสอบทิศทางเดียวถ้าค่า t มีระดับ
นัยสาคัญที่ตอ้ งการ แสดงว่ามีอานาจจาแนกและสามารถนาข้อสอบ (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2543ก: 302-306)
ล้ว น สายยศ และอัง คณา สายยศ (2543:185) กล่ า วถึ ง อ านาจจ าแนก หมายถึ ง
ความสามารถของข้อสอบในการจาแนกหรื อแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างผูส้ อบที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่างกัน เพื่อที่ จะใช้พยากรณ์ หรื อบ่งชี้ ความแตกต่างที่เห็ นชัดในด้านความสามารถ เช่ น จาแนก
คนเก่ ง กับ คนอ่อนจากกันได้ โดยถื อว่าคนเก่ ง ควรทาข้อสอบข้อนั้นได้ ส่ วนผูท้ ี่อ่อนไม่ ควรท า
ข้อสอบข้อนั้นได้ อานาจจาแนกของข้อสอบ จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง + 1 ค่าอานาจจาแนกที่ดี ควรมี
ค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป กรณี ค่า r ติดลบ แสดงว่า ข้อสอบนั้นจาแนกกลับ คนเก่งทาไม่ได้ แต่คนอ่อน
ทาได้ ถือว่าเป็ นข้อสอบที่ไม่ดีควรตัดทิง้ ซึ่ งสามารถแปลค่า รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 3 การแปลค่าอานาจจาแนก (r) และพิจารณาระดับอานาจจาแนก
ค่ ำอำนำจจำแนก
0.60 - 1.00
0.40 - 0.59
0.20 - 0.39
0.10 - 0.19
-1.00 - 0.09

ควำมหมำย
อานาจจาแนกดีมาก
อานาจจาแนกดี
อานาจจาแนกพอใช้
อานาจจาแนกต่า (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง)
อานาจจาแนกต่ามาก (ควรปรับปรุ งหรื อตัดทิง้ )

ที่มา : ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคกำรวัดผลกำรเรียนรู้ . (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ :
สุ วรี ิ ยาสาส์น. 2543.
จากที่ กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า วิธีการหาอานาจจาแนกมีหลายวิธีข้ ึนอยู่กบั ลักษณะ
ของแบบวัดและข้อตกลงเบื้องต้นของวิธีการหาอานาจจาแนก สามารถหาอานาจจาแนกได้ท้ งั รายข้อ
และทั้ง ฉบับ ดัง นั้น ในการหาอานาจจาแนกนั้นจะต้องพิจารณาในข้อตกลงเบื้ องต้นของวิธี ที่ จะ
เลือกใช้ ควรมีความเหมาะสมกับแบบทดสอบนั้นๆ
4. ควำมเชื่อมั่น
4.1 ความหมายของความเชื่อมัน่
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลาย่านได้ให้ความหมายของความเชื่อมัน่ ไว้ต่าง ๆ ดังนี้
นันนาลลี (Ninnally. 1964: 59) กล่าวว่า ความเชื่อมัน่ เป็ นสัดส่ วนระหว่างความแปรปรวน
ของคะแนนจริ งกับความแปรปรวนของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ลินด์วอลล์ และนิทโค (Lindvall & Nitko. 1967: 126) ให้ความหมายว่า เป็ นค่าสหสัมพันธ์
ระหว่า งคะแนนที่ ไ ด้รับ จากการสอบสองครั้ ง โดยใช้แ บบทดสอบฉบับ เดี ย วกัน สอบในเวลา
ที่ต่างกัน
อนาตาซี (Anastasi. 1982: 71) ให้ความหมายของความเชื่ อมัน่ ว่าเป็ น ค่าคงที่ของคะแนน
ที่ได้จากการสอบบุคคลเดียวกันในเวลาที่ต่างกัน
ลอร์ด และโนวิค (Lord and Novick. 1968: 93) ให้ความหมายความเชื่อมัน่ ว่าเป็ นความคงที่
ของคะแนนจากการตอบแบบทดสอบซ้ าและคะแนนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบครั้งสองครั้ง
ที่เป็ นอิสระ ไม่ข้ ึนกับความคลาดเคลื่อนของการวัดใด ๆ

66

กรอนลันต์ (Gronlund. 1976: 93) ให้ความหมายความเชื่อมัน่ ว่าเป็ นความคงที่แน่นอนของ
คะแนนซึ่ งได้จากการวัดนักเรี ยนกลุ่มเดียวกันด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกันหลาย ๆ ครั้งหรื อด้วย
แบบทดสอบสองฉบับที่มีลกั ษณะเสมอเหมือนกัน (Sets of equivalent items) หรื อภายใต้เงื่อนไข
ของตัวแปรอื่น ๆ ในการสอบวัดนั้น
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539: 209) ให้ความหมายความเชื่อมัน่ ว่าเป็ นความคงที่
ของคะแนนที่ได้จากการสอบนักเรี ยนคนเดียวกันหลาย ๆ ครั้งในแบบทดสอบชุดเดิม
วัญญา วิศาลาภรณ์ (2540: 120) ให้ความหมายของความเชื่อมัน่ ว่า หมายถึง ความมัน่ คง
ความสม่าเสมอหรื อความคงเส้นคงวาของผลจากการวัด
ศิริชยั กาญจนวสี (2544: 34) ให้ความหมายของความเชื่อมัน่ ของแบบวัดว่า เป็ นความคงที่
หรื อความคงเส้นคงวาของผลที่ได้จากการวัดว่า ถ้าต้องการวัดสิ่ งเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง ถ้าได้ค่าที่
ค่อนข้างคงเส้นคงวาสู งก็ถือว่าแบบวัดมีความเชื่อมัน่ มากขึ้น
อนันต์ ศรี โสภา (2554: 42) ให้ความหมายแบบทดสอบหรื อแบบสอบถามที่ มีค่าความ
เชื่อมัน่ สู ง หมายถึง การที่เรานาแบบทดสอบหรื อแบบสอบถามนั้นไปวัดสิ่ งเดียวกันสองครั้ง จะให้
ระดับความไม่เปลี่ยนแปลงหรื อมีคงที่ของคะแนนที่ได้สูง
สรุ ปได้วา่ ความเชื่อมัน่ เป็ นความคงที่ของคะแนนทีได้จากการทดสอบ แบบทดสอบที่มีค่า
คาวามเชื่ อมัน่ สู งเป็ นแบบทดสอบที่นาไปวัดกับบุคคลเดี ยวกันกี่ ครั้งก็ตาม จะได้ค่าคงที่เสมอใน
ทางตรงข้าม แบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมัน่ ต่า เมื่อนาไปทดสอบบุคคลหรื อกลุ่มเดียวกัน ค่าที่ได้
จากการทดสอบแต่ละครั้งของบุคคลหรื อกลุ่มเดียวกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงมาก
4.2 การคานวณค่าความเชื่อมัน่
อีเบล และ ฟริ สบาย (Ebel; & Frisbie. 1986: 73-78) ได้แบ่งวิธีการประมวล
ค่าความเชื่อมัน่ ออกเป็ น 3 แบบดังนี้
1. แบบสอบซ้ า (test – Retest) วิธีน้ ีโดยการเอาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปทดสอบ
กับกลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยวกันจานวนสองครั้งในเวลาที่ต่างกัน แล้วนาเอาคะแนนของแต่ละคนที่ได้
จากการทดสอบทั้งสองครั้งไปหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์แบบเพียร์ สัน ค่าที่ได้เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์
ของความคงที่ การประมาณค่ า ความเชื่ อมั่นด้วยวิธี แบบสอบซ้ า เป็ นวิธี ที่ ดีแ ต่ มี ข ้อ จากัด หลาย
ประการได้แก่
ประการแรก ข้อตกลงเบื้องต้นกล่าวว่า คุณลักษณะที่ตอ้ งการวัดนั้นจะต้องมีสภาพ
คงที่ ซึ่ งเป็ นไปได้ยาก เพราะในช่วงเวลาที่ต่างกัน ความรู้ครั้งหลังอาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมซึ่ งจะทาให้ค่าความเชื่อมัน่ ที่ได้ไม่ตรงกับลักษณะที่เป็ นจริ ง
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ประการที่สอง ข้อตกลงเบื้องต้นกล่าวว่า การสอบซ้ าครั้งที่สองนั้นไม่มีผลการฝึ ก
ทาข้อสอบและการจาคาตอบจากการสอบครั้งแรก แต่ความเป็ นจริ งเป็ นไปได้ยากที่จะกาจัดความจา
จากการสอบซ้ าให้หมดหมดไป ผลของความจาจะทาให้ค่าความเชื่อมัน่ ต่ากว่าลักษณะที่เป็ นจริ ง
ประการที่ สาม ข้อตกลงเบื้องต้นกล่ าวไว้ว่า ระหว่างการทดสอบครั้งนั้นจะต้อง
ไม่มีความรู ้ เกิ ดขึ้น ถ้าหากเกิดการเรี ยนรู้ระหว่างการทดสอบครั้งแรกกับครั้งหลัง ค่าความเชื่ อมัน่
ที่ได้จะมีค่าต่า
2. แบบความเท่าเทียม (Equivalent Form) วิธีน้ ีเป็ นการหาสัมประสิ ทธิ์ ของ
ความเท่าเทียมกันด้วยการใช้แบบทดสอบที่คู่ขนานกัน คือ สร้างแบบทดสอบขึ้นมา 2 ชุ ด นาไป
ทดลองกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งครั้ งเดี ย วพร้ อ มกัน ทั้ง สองชุ ด น าคะแนนที่ ไ ด้ม าหาสหพัน ธ์ ก ัน เป็ น
ค่าประมาณความเชื่ อมัน่ แบบทดสอบสองชุ ดวัดเนื้ อหาเดียวกันสามารใช้แทนกันได้ ลักษณะหรื อ
รู ปแบบการถามการตอบข้อคาถามคล้ายกัน และมีค่าความยากพอ ๆ กัน วิธีน้ ี มีปัญหายุง่ ยากในการ
ที่จะสร้าง ข้อคาถามเป็ นจานวนมากและต้องให้มีคุณสมบัติเหมือนกันด้วย ก็ยงิ่ ยากมากขึ้น
3. วิธีวเิ คราะห์ความสอดคล้องภายใน(Method of Internal Analysis) การประมาณ
ค่าความเชื่อมัน่ ในลักษณะนี้ทาให้ทาได้หลายแบบ ที่นิยมกันทัว่ ไปคือ
3.1 แบบแบ่งครึ่ ง (Split Halves) เริ่ มจากการนาแบบทดสอบไปทดสอบ
กับ กลุ่ มตัวอย่า งเพีย งครั้ง เดี ยว แล้วนาผลไปวิเคราะห์ ด้วยการแบ่ ง แบบทดสอบออกเป็ น 2 ชุ ด
ที่นิยมจะแบ่งเป็ นข้อคู่ ข้อคี่ จะได้แบ่งเป็ นข้อคู่ ข้อคี่ จะได้แบบทดสอบที่เป็ นข้อคู่ 1 ชุ ด กับที่เป็ น
ข้อ คี่ 1 ชุ ด ตรวจให้ ค ะแนนและรวมคะแนนเฉพาะข้อ คู่ แ ละข้อ คี่ ข องแต่ ล ะคน แล้ว น ามาหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แบบเพียร์ สันสหพันธ์ที่ได้ไปแทนค่าในสู ตรของสเปี ยร์ แมน-บราวน์ เพื่อประมาณ
ค่าความเชื่อมัน่ ขงแบบทดสอบเต็มฉบับ
3.2 แบบใช้สูตรคูเคอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (Kuder – Richardson) การประมาณ
ค่าความเชื่อมัน่ แบบนี้ที่นิยมใช้ทว่ั ไปมี 2 สู ตร คือ KR – 20 และ KR – 21 ใช้กบั ลักษณะข้อมูลที่ให้
คะแนนตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0
3.3 แบบใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Coefficient Alpha) การประมาณ
ค่าความเชื่อมัน่ ด้วยสู ตรนี้จะให้ค่าใกล้เคียงกับสู ตร KR-20 แต่สามารถใช้ได้กว้างขวางกว่า กล่าวคือ
สู ตร KR-20 นั้นใช้ได้เฉพาะกรณี ที่ตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0 เท่านั้น แต่ถา้ แต่ละค่าให้คะแนนถูก
ไม่เท่ากันจะต้องใช้สูตรสัมประสิ ทธิ แอลฟา ดังนั้นสู ตรนี้ จึงใช้หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
ทั้งปรนัยและอัตนัยรวมทั้งแบบวัดเจตคติที่มีน้ าหนักคะแนนแตกต่างกันด้วย
โคเฮน และ สเวิร์ดลิ ค (Cohen; & Swerdild. 2002 : 131 – 138) กล่าวถึงการประมาณ
ค่าความเชื่อมัน่ มีดงั นี้
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1. การประมาณค่าความเชื่อมัน่ แบบสอบซ้ า (Test – Retest Reliability Estimates) หาได้
โดยการนาคะแนนการทดสอบสองครั้งในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันมาหาค่าสหพันธ์กนั โดยจุดปะ
สงค์ ข องการวัด ในสิ่ ง เดี ย วกัน ที่ ต้อ งทิ้ ง ช่ ว งเวลา ค่ า ความเชื่ อ มั่น ที่ ป ระมาณได้จ ะเป็ นแบบ
สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ แบบความคงที่ (Coefficient of Stability)
2. การประมาณค่าความเชื่อมัน่ แบบคู่ขนาน (Parallel – Forms and Alternate – Forms
Reliability Estimates) การประมาณค่ า ความเชื่ อมัน่ แบบนี้ สามารถนาแบบทดสอบสองฉบับ
ที่สมมูลกัน (Alternate – Forms or Parallel – Forms) ไปทดสอบกับผูส้ อบกลุ่มหนึ่ งในเวลาเดียวกัน
แล้วนาคะแนนที่ ได้ม าหาค่าสัม ประสิ ทธิ์ สหพันธ์แบบเพียร์ สัน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ที่หาได้
เรี ยกว่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ แบบความสมมูล (Coefficient of Equivalence) โดยที่แบบทดสอบ
ที่คู่ขนานกัน (Parallel-Forms) เป็ นทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของคะแนนที่สังเกตได้
ทั้งสองฉบับเท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน และแบบทดสอบทั้งสองฉบับนี้สามารถนาไปแลกเปลี่ยนใช้วดั
แทนกันได้ (Interchangeably)
การประมาณค่ า ความเชื่ อ มั่น แบบสอบซ้ า และแบบคู่ ข นานมี ค วามคล้า ยคลึ ง กัน อยู่ 2
ประเด็นคือ
1. การทดสอบทั้งสองเป็ นการทดสอบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
2. มีองค์ประกอบอาทิ แรงจูงใจ ความเหน็ดเหนื่อย การฝึ กฝน การเรี ยนรู้ที่มีผลกับคะแนน
การทดสอบได้
3. การประมาณค่าความถี่ เชื่ อมัน่ แบบความสอดคล้องภายใน (Internal Congruency
Estimates of Reliability) เป็ นการประมาณค่าความเชื่ อมัน่ โดยการทดสอบเพียงครั้งเดียว ด้วย
แบบทดสอบฉบับเดี ยว ผูส้ อบกลุ่มเดียว เป็ นการวัดความสอดคล้องภายในของข้อสอบ มีวิธีการ
ประมาณค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้
3.1 การประมาณค่าความเชื่อมัน่ แบบแบ่งครึ่ ง (Split – Half Reliability Estimates)
เป็ นการหาสหพันธ์ของคะแนนสองคู่ ที่มีความคล้ายคลึงกันโดยการทดสอบเพียงครั้งเดียวเงื่อนไข
ในการหาสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ แบบแบ่งครึ่ งคือ
1. แบ่งแบบทดสอบออกเป็ นสองส่ วนคล้ายๆกัน
2. หาสัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์แบบเพียร์สันของแบบทดสอบทั้งสองฉบับ
3. ปรับขยายค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบครึ่ งฉบับให้เต็มฉบับ โดยใช้สูตร
ของสเปี ยร์แมน-บราวน์(Spearman-Brown Formula)
3.2 แบบใช้สูตรคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (The Kuder-Richardson Fomulas) ที่เรี ยก
กันว่า KR-20 เป็ นวิธีการประมาณค่าความเชื่อมัน่ โดยการทดสอบเพียงครั้งเดียว โดยการตรวจสอบ
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ความเป็ นเอกพันธ์ของข้อสอบ ลักษณะของแบบสอบที่นามาตรวจนั้น จะเป็ นแบบเลือกตอบที่ให้
คะแนนเป็ นแบบ 0,1 และแบบถู ก -ผิด และนอกจากนี้ คู เดอร์ - ริ ชาร์ ดสัน (Kuder-Richardson)
ยังพัฒนาสู ตร KR-21 ประมาณค่าแทนสู ตร KR-20 เพื่อให้คานวณง่ายขึ้น โดยมีขอ้ ตกลงเบื้องต้น
เกี่ยวกับค่าความยากต้องเท่ากัน
3.3 แบบใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Confficient alpha) พัฒนาโดยครอนบาค
(Cronbach. 1951) เป็ นการประมาณค่าความเชื่ อมัน่ กับแบบทดสอบที่ไม่ใช่ คะแนน 0,1 สามารถ
นาไปใช้กบั แบบทดสอบที่มีคะแนนแบบหลายค่า เช่น แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบตอบสั้น
บุญเชิ ด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 118-122) กล่าวถึ งการหาความเชื่ อมัน่ ของแบบวัด
ไว้ดงั นี้
1. วิธีหาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดซ้ า เป็ นการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความคงที่ของคะแนน
การสอบสงครั้ง โดยเว้นช่วงเวลาให้เหมาะสม (ไม่ควรนานเกิน 6 เดือน) ระยะเวลาที่เหมาะสมควร
เว้นระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน
2. วิธีหาความเชื่ อมัน่ แบบคู่ขนาน เป็ นการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความสมมูลกันระหว่าง
แบบทดสอบสองฟอร์ ม ที่ ส ร้ า งขึ้ น มาให้ มี คู่ ข นานกัน แต่ ใ นทางปฏิ บ ัติ จ ะไม่ ส ามารถสร้ า ง
แบบทดสอบสองฟอร์ มให้คู่ขนานกันอย่างแท้จริ ง การหาค่าความเชื่อมัน่ แบบคู่ขนานหรื อคะแนน
จริ งสมมูลต้องนาแบบทดสอบทั้งสองฉบับไปทดสอบกับนักเรี ยนกลุ่มเดียวกัน แล้วนาคะแนนที่ได้
จากการทดสอบมาคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
3. วิธีแบ่งส่ วนภายในฉบับ เป็ นวิธีที่ใช้เครื่ องมือวัดที่สร้างขึ้นเพียงฉบับเดียว นาไปสอลบ
กับ นัก เรี ย นกลุ่ ม เดี ย วกันเพี ย งครั้ งเดี ย วจากนั้น จึ ง นาคะแนนของเครื่ อ งมื อมาแบ่ ง เป็ นส่ ว น ๆ
โดยทัว่ ไปแบ่งเป็ นสองส่ วน กับแบ่งเป็ นหลายส่ วน และส่ วนที่แบ่งภายในแต่ละส่ วน อาจมีระดับ
ความคู่ขนานต่างกันสามแบบคือ แบบมาตรฐานเดิม แบบคะแนนจริ งสมมูล และแบบคะแนนจริ ง
สัมพันธ์
ศิริชยั กาญจนวาสี (2544: 35-36) ได้จาแนกความเชื่อมัน่ ออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ความเชื่ อมัน่ แบบความคงที่ (Measure of Stability) เป็ นการหาความคงเส้นคงวาของ
คะแนนจากการวัดในช่วงเวลาที่ต่างกันโดยวิธีสอบซ้ าด้วยแบบสอบเดิม (Test-Retest Method) โดย
การคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่วดั ได้จากคนกลุ่มเดียวกันด้วยเครื่ องมือ
เดียวกันโดยการวัดซ้ าสองครั้งในเวลาที่ต่างกัน
2. ความเชื่อมัน่ แบบความสมมูล (Measure of equivalence) เป็ นการหาความสอดคล้องของ
คะแนนของการวัด ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน โดยใช้แ บบทดสอบที่ ส มมู ล กัน (Equivalence forms
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Method) โดยการค านวณค่ าสั ม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ระหว่า งคะแนนที่ วดั ได้ช่ วงเวลาที่ ต่า งกัน
จากกลุ่มเดียวกันโดยใช้เครื่ องมือ 2 ฉบับที่ทดั เทียมกัน
3. ความเชื่ อมัน่ แบบคงที่และสมมูล (Measure of stability and equivalence) เป็ นการหา
ความสอดคล้องของคะแนนจากการวัดในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยวิธีสอบซ้ าด้วยแบบสอบที่สมมูล
กัน (Test – retest with equivalent) โดยคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่วดั ได้
ในช่วงเวลาที่ต่างกันจากกลุ่มคนเดียวโดยใช้เครื่ องมือ 2 ฉบับที่ทดั เทียมกัน
4. ความเชื่ อมัน่ แบบความสอดคล้องภายใน (Measure of Internal Congruency) เป็ นวิธหา
ความสอดคล้องระหว่างคะแนนรายข้อหรื อความเป็ นเอกพันธ์ของเนื้ อหารายข้อ อันเป็ นตัวแทน
ของคุณลักษณะเด่นเดียวกับที่ตอ้ งการวัดโดยใช้วธิ ีต่างกัน ดังนี้
4.1 วิธี แบ่ งครึ่ งข้อสอบ (Split – half method) โดยการค านวณค่า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่วดั ได้จากการแบ่งครึ่ งข้อสอบที่สมมูลกัน เช่ น แบ่งเป็ นข้อคู่ - ข้อคี่
เป็ นต้น จากนั้นจึงใช้สูตรของสเปี ยร์แมนบราวน์
4.2 วิธีของคูเดอร์ -ริ ชาร์ดสัน (Kuder - Richardson method) โดยการคานวณค่าสถิติของ
คะแนนรายข้อ (ซึ่งให้คะแนนแบบ 0 , 1) คะแนนรวม จากนั้นจึงใช้สูตรของคูเดอร์ –ริ ชาร์ดสัน
4.3 วิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha method)โดยการคานวณ
ค่ า สถิ ติ ข องคะแนนรายข้อ และคะแนนรวมจากนั้ นจึ ง ใช้ สู ต รค านวณสั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค
4.4 วิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s analysis of variance method) โดย
การวิเคราะห์แปรปรวนแบบสองทาง จากนั้นจึงใช้สูตรของฮอยท์
เฟอร์ กูสัน (Ferguson. 1966: 365 – 366) และสแตนเลย์ และฮอปกิ นส์ (Standley and
Hopkins. 1972 : 122 – 127) ได้กล่าวในทานองเดียวกันว่า วิธีการหาสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ มี 4
วิธี ดังนี้
1.วิธีสอบซ้ า (Test retest method) หรื อบางครั้งเรี ยกว่า สัมประสิ ทธิ์ ของความคงตัว
(Coefficient of Stability) เป็ นการนาแบบทดสอบฉบับเดียวไปทาการทดสอบกับบุคคลเดียวกันซ้ า
สองครั้ ง ในช่ วงเวลาที่ แตกต่ างกันพอสมควร คะแนนที่ ไ ด้จากการทาแบบทดสอบทั้ง สองครั้ ง
มีสหสัมพันธ์กนั ค่าสหสัมพันธ์ที่ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
2. วิธีใช้แบบทดสอบคู่ขนาน (Parallel – forms method) เป็ นการนาแบบทดสอบลักษณะ
คู่ ข นานกัน หรื อ เท่ า เที ย มกัน โดยมี เ นื้ อ หา ค่ า เฉลี่ ย และความแปรปรวนเท่ า กัน ไปทดสอบ
ในสหสัมพันธ์ที่ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมในของแบบทดสอบ
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3. วิธีแบ่งครึ่ งแบบทดสอบ (Split – half method) เป็ นการนาแบบทดสอบฉบับเดียวไป
ทดสอบบุคคลกลุ่มเดียว แล้วแบ่งครึ่ งแบบทดสอบเป็ นชุดคะแนนของข้อคู่และชุดคะแนนของข้อคี่
นาคะแนนที่ได้จากากรแบ่งครึ่ งแบบทดสอบไปหาสหสัมพันธ์กนั จากนั้นปรับขยายด้วยสู ตรของ
สเปี ยร์แมน – บราวน์ เป็ นสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
4. วิธีวดั ความคงที่ภายในของแบบทดสอบ (Internal – Congruency method) เป็ นการนา
แบบทดสอบฉบับเดี ยวไปทดสอบกับกลุ่ มบุคคลเดียวกัน และนาไปหาสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่
ของแบบทดสอบโดยวิธี คูเดอร์ – ริ ชาร์ ดสัน (Kuder – Richardson) ซึ่ งเป็ นการหาความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบโดยวิธีของคูเดอร์ – ริ ชาร์ ดสัน นี้ เครื่ องมือจะต้องมีลษั ณะที่วดั องค์ประกอบร่ วมกัน
และคะแนนแต่ละข้อต้องอยู่ในลักษณะถ้าทาถูกได้ 1 คะแนน ทาผิดได้ 0 คะแนน เท่านั้น วิธีน้ ี จะ
มีสูตรที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมัน่ อยู่ 2 สู ตร คือ KR-20 กับ KR-21
อนาสตาซี่ (Anastasi. 1982: 105 – 133) กล่าวว่า การประมาณค่าความเชื่อมัน่ มี 4 แบบ คือ
1. สัมประสิ ทธิ์ ของความถี่ เป็ นค่าที่ไดจากการนาแบบทดสอบฉบับเดี ยวไปทดสอบซ้ า
ในเวลาที่ต่างกัน ได้คะแนนสองชุดนาคะแนนสองชุดไปหาค่าสหสัมพันธ์โดยวิธีอย่างง่าย (Product
Moment Correlation) ซึ่ งค่าสหสัมพันธ์ที่ได้ เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
2. สั ม ประสิ ท ธิ์ ของความเท่ า เที ย มกัน เป็ นค่ า ที่ ไ ด้จากการนาแบบทดสอบสองฉบับ ที่
มี ล ัก ษณะเป็ นคู่ ข นานกัน คื อ เนื้ อ หาค่ า เฉลี่ ย และความแปรปรวนของคะแนนจากคะแนน
แบบทดสอบทั้ง สองฉบับ มาหาค่ า สหสั ม พัน ธ์ ค่ า ที่ ไ ด้เ ป็ นสั ม ประสิ ทธิ์ ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบทดสอบ
3. สัมประสิ ทธิ์ ของความคงที่และความเท่าเทียมกันเป็ นค่าที่ได้จากการนาแบบทดสอบ
สองฉบับที่มีลกั ษณะคู่ขนานกัน คือมีเนื้ อหา ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนคะแนนจากแบบทดสอบ
เท่ากัน ไปทดสอบกับนักเรี ยนกลุ่มเดียวกันในเวลาที่แตกต่างกัน โดยเว้นช่ วงเวลาระหว่างการทา
แบบทดสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 พอสมควร จากนั้นนาคะแนนจากแบบทดสอบทั้งสองมาหาค่า
สหสัมพันธ์ ค่าที่ได้เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
4. สัมประสิ ทธิ์ ของความคงที่ภายใน เป็ นค่าที่ได้จากการนาแบบทดสอบฉบับเดียวไปสอบ
กับนักเรี ยนกลุ่มหนึ่ งเพียงครั้งเดียว และแบ่งครึ่ งซึ่ งนิยมแบ่งข้อคี่และข้อคู่ นาคะแนนจากการแบ่ง
ครึ่ งแบบทดสอบทั้งสองชุ ดมาหาค่าสหสัมพันธ์ และปรับขยายเป็ นความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ โดยใช้สูตรปรับขยายของสเปี ยร์แมน – บราวน์
เมห์เรนส์ และเลห์แมน (Mehrens and Lehman. 1984: 271 – 272) ได้กล่าวถึงการประมาณ
ค่าความเชื่อมัน่ ว่ามีวธิ ี การดังนี้
1. วิธีวดั ความคงตัว (Measures of Stability)
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2. วิธีวดั ความสมมูล (Measures of Equivalence)
3. วิธีใช้วดั ความสมมูล และความคงตัว (Measures of Equivalence and Stability)
4. วิธีวดั ความสอดคล้องภายใน (Measures of Internal-Congruency)
4.1 วิธีแบ่งครึ่ งแบบทดสอบ (Split-half)
4.2 วิธีของ คูเดอร์ – ริ ชาร์ดสัน (Kuder – Richardson estimates)
4.3 วิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Coefficient alpha)
4.4 วิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s analysis of variance produce)
5. ความเชื่อมัน่ ของผูใ้ ห้คะแนน (Score Judge reliability)
ในการค านวณค่ า ความเชื่ อ มั่น มี วิ ธี ต่ า ง ๆ หลายวิ ธี ซึ่ งในแต่ ล ะวิ ธี ท าให้ เ กิ ด ความ
คลาดเคลื่ อนไม่ เหมื อนกัน การที่ จะเลื อกใช้วิธี ใดนั้นขึ้นอยู่ก ับความมุ่ง หมาย และลัก ษณะของ
คะแนนที่ได้จากการทดสอบนั้น ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั คานวณหาความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตร KR- 20 ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ใช้กบั ลักษณะข้อมูลที่ให้คะแนนตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0
จากการหาค่าความเชื่อมัน่ สรุ ปได้วา่ ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามหรื อความสามารถ
ของข้อสอบที่จะสามารถวัดครั้งแรกแล้วนาไปวัดครั้งที่สอง ค่าที่ได้จะเหมือนเดิม หรื อใกล้เคียง
กับครั้งแรก ได้แก่การที่คนเก่งสอบได้คะแนนสู ง คนอ่อนสอบได้คะแนนน้อย การวัดในครั้งที่สอง
ก็ยงั คงมี ลกั ษณะเช่ นเดิ มอี กหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่ามีความคงเส้นคงวา ถ้าแบบสอบไม่มีความ
เชื่อมัน่ คะแนนที่วดั ได้จะไม่มีความน่าเชื่อถือเลย
5. เกณฑ์ ปกติ (Norm)
นักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงเกณฑ์ปกติไว้ ดังต่อไปนี้
5.1 ความหมาย
อนาตาซี (Anastasi. 1982: 65) ให้ความหมายไว้วา่ เกณฑ์ปกติ หมายถึง คะแนนที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นมาตรฐาน ใช้สาหรับอ้างอิงในการตีความหมายคะแนนของแบบทดสอบ เพื่อ
ระบุวา่ ผูถ้ ูกทดสอบอยูใ่ นตาแหน่งใดในการกระจายของคะแนน
โสภิษฐา มวลจุมพล (2541: 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เกณฑ์ปกติ คือ คะแนนที่เป็ น
มาตรฐานใช้สาหรับตีความหมายคะแนนที่ได้จากการทดสอบเพื่อระบุว่าผูถ้ ูกทดสอบอยู่ในระดับ
ใด เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ให้ความหมายว่าเป็ นมาตรฐานแล้ว
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543ข: 313 – 317) ให้ความหมายของเกณฑ์ปกติว่า
เป็ นข้อเท็จจริ งทางสถิติที่บรรยายการแจกแจงของคะแนนจากประชากรที่นิยามไว้อย่างดีแล้วและ
เป็ นคะแนนที่ จะบอกความสามารถของผูส้ อบว่า อยู่ใ นระดับ ใดของกลุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ดีและ
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สามารถเป็ นตัวแทนประชากรต้องมีจานวนมากพอที่จะเป็ นตัวแทนประชากร จึงจะทาให้ ได้เกณฑ์
ปกติที่มีความเชื่อมัน่ ได้
จากความหมายที่ได้กล่าวมานี้สรุ ปได้วา่ เกณฑ์ปกติ หมายถึง คะแนนที่เป็ นมาตรฐานได้มา
จากการทดสอบกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นมาตรฐานด้ว ยแบบทดสอบฉบับ นั้ น เพื่ อ ใช้ส าหรั บ การ
ตีความหมายคะแนนของผูร้ ับการทดสอบ ทาให้ทราบว่าผูร้ ับการทดสอบอยูใ่ นตาแหน่งใด
5.2 หลักเกณฑ์ในการสร้างเกณฑ์ปกติ มี 3 ประการ ดังนี้
1) ความเป็ นตัวแทนที่ดี ในการสุ่ มกลุ่ มตัวอย่างประชากรที่นิยมทาได้หลายวิธี
เลื อกสุ่ มตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประชากรเป็ นสาคัญ วิธีการสุ่ มแบบธรรมดา วิธีการสุ่ ม
แบบแบ่ง ชั้น และวิธี การสุ่ ม แบบแบ่ งกลุ่ ม เป็ นวิธีที่ ใ ช้ใ นการสุ่ มเพื่อสร้ า งเกณฑ์ปกติ มากที่ สุ ด
ดังนั้นก่อนการสร้างเกณฑ์ปกติตอ้ งวางแผนการสุ่ มให้ดี เพื่อให้ได้เกณฑ์ปกติที่เชื่อมัน่ ได้
2) มี ค วามเที่ ย งตรง เมื่ อ น าคะแนนดิ บ ไปเที ย บกับ เกณฑ์ ป กติ ที่ ส ร้ า งไว้แ ล้ว
สามารถแปลความหมายได้ตรงกับความเป็ นจริ ง ความสอดคล้องของคะแนนการสอบกับเกณฑ์
ปกติตามความเป็ นจริ งจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมากในการแปลความหมายของคะแนนการสอบแต่ละครั้ง
3) มี ค วามทัน สมัย เกณฑ์ป กติ ข้ ึ น อยู่ก ับ ความสามารถของประชากรกลุ่ ม นั้น
การพัฒนามีอยูต่ ลอดเวลาดังนั้นเกณฑ์ปกติที่เคยศึกษาไว้นานแล้วหลายปี อาจมีความผิดพลาดจาก
ความเป็ นจริ ง จาเป็ นต้องศึ กษาใหม่หรื อเปลี่ ยนแปลงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ควรเปลี่ ยนทุก ๆ 5 ปี
จึงจะทันสมัย ถ้าเนื้ อหาในหลักสู ตรเปลี่ยนแปลงข้อสอบต้องเปลี่ยนด้วย ดังนั้น เกณฑ์ปกติ ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอยูแ่ ล้ว ถ้าเนื้อหาในหลักสู ตรไม่เปลี่ยนแปลง เกณฑ์ปกติของข้อสอบมาตรฐานชุด
นั้นควรเปลี่ ยนแปลงเรื่ อย ๆ ตามความจาเป็ น เกณฑ์ปกติเดิ มสามารถนามาใช้เปรี ยบเทียบเพื่อดู
พัฒนาการของนักเรี ยนกลุ่มนั้นได้ ถึงแม้วา่ จะสร้างเกณฑ์ใหม่ไว้เปรี ยบเทียบแล้วก็ตาม
5.3 ชนิดของเกณฑ์ปกติ
เกณฑ์ปกติมีหลายชนิดด้วยกัน ที่ใช้มากและเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป มีดงั นี้
1) ตาแหน่งเปอร์ เซ็นต์ไทล์ (Percentile ranks) เมอร์ฟี่และเดวิดชอฟเฟอร์
(โสภิษฐา มวลจุมพล. 2541: 31-32; อ้างอิงจาก Murphy & Davidshofer. 1991: 60-61) กล่าวไว้วา่
เป็ นตาแหน่ งที่แสดงให้ทราบถึงจานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างมาตรฐานที่ได้คะแนนจากการทา
แบบทดสอบน้ อ ยกว่ า คะแนนของผู้รั บ การทดสอบ ใช้ส าหรั บ เที ย บคะแนนดิ บ กับ ต าแหน่ ง
เปอร์ เซ็นต์ไทล์ การหาตาแหน่งเปอร์ เซ็นต์ไทล์ได้มาจากการคานวณ โดยเอา 100 หารด้วยจานวน
คน ทั้งหมดแล้วไปคู ณ กับผลบวกของความถี่ สะสม (Cumulative frequency) กับครึ่ งหนึ่ งของ
ความถี่ (Frequency) ของคะแนนแต่ละตัว (ชวาล แพรัตกุล. 2516: 387)
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2) เกณฑ์ปกติอายุ (Age Norms) เป็ นเกณฑ์ปกติที่ใช้เทียบคะแนนกับอายุวา่
คะแนนที่ผรู ้ ับการทดสอบทาได้น้ นั เทียบได้กบั กลุ่มตัวอย่างมาตรฐานอายุใด เมอร์ ฟี่และเดวิดชอฟ
เฟอร์ (โสภิษฐา มวลจุมพล. 2541: 31-32; อ้างอิงจาก Murphy & David shofer. 1991: 61-63) ให้
ความเห็นว่า เกณฑ์ปกติอายุสร้างขึ้นโดยยึดหลักสาคัญ 2 ประการ คือ คุณลักษณะที่วดั นั้นจะมีการ
เปลี่ ยนแปลงไปตามอายุ เพื่อวัดคุ ณลักษณะที่สัมพันธ์กบั ระดับอายุน้ ัน ๆ ซึ่ ง อนาตาซี (Anastasi.
1982: 71 - 72) กล่าวว่า การสร้ างเกณฑ์ปกติอายุได้มาจากการนาคะแนนแบบทดสอบของกลุ่ม
ตัวอย่า งมาตรฐานแต่ละระดับอายุมาหาค่า เฉลี่ ย (Mean) ของแต่ ละระดับอายุน้ ันๆ ด้วยการรวม
คะแนนทั้งหมดแล้วหารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด
3) เกณฑ์ปกติช้ นั เรี ยน (Grade norms) เป็ นเกณฑ์ปกติใช้เทียบคะแนนกับชั้นเรี ยน
ว่าคะแนนที่ผรู ้ ับการทดสอบทาได้น้ นั เทียบได้กบั ความสามารถของผูเ้ รี ยนชั้นเรี ยนใด เกณฑ์ปกติ
ชนิ ดนี้ โดยมากใช้กบั แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และนอกจากนี้ เมอร์ ฟี่และเดวิด ชอฟเฟอร์
(โสภิษฐา มวลจุมพล. 2541: 31-32 ; อ้างอิงจาก Murphy & David shofer. 1991: 72-73) กล่าวว่า
การสร้างเกณฑ์ปกติช้ นั เรี ยนได้มาจากการนาคะแนนแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่างแต่ละระดับชั้น
เรี ยน มาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละชั้นเรี ยนนั้น ๆ ด้วยการรวมคะแนนทั้งหมดแล้วหารด้วยจานวนข้อมูล
ทั้งหมด
4) เกณฑ์ปกติคะแนนมาตรฐาน (Standard score norms) เป็ นเกณฑ์ปกติที่ใช้เทียบ
คะแนนที่ผรู ้ ั บการทดสอบทาได้กบั คะแนนมาตรฐาน ซึ่ งคะแนนมาตรฐานอาจจะเป็ น คะแนนซี
(Z scores) คะแนนที (T scores) คะแนนเอจีซีที(AGCT scores)คะแนนทีปกติ(Normalized T scores)
เป็ นต้น ซึ่ งจะต้องแปลงคะแนนที่ได้จากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างให้เป็ นคะแนนมาตรฐาน
อนาตาซี (Anastasi. 1982: 78 - 81) กล่าวว่า เกณฑ์ปกติมาตรฐานเป็ นเกณฑ์ปกติที่นิยม
ใช้กนั มาก สามารถอธิ บายความหมายของคะแนนการสอบได้อย่างชัดเจนและมีหลักเกณฑ์ย่ิงขึ้น
คะแนนมาตรฐาน หมายถึ ง ระยะห่ า งจากค่ า เฉลี่ ย ของแต่ ล ะบุ ค คล ในรู ป ของส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของการแจกแจง (Standard deviation) คะแนนมาตรฐานแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ชนิดแรกคือ
คะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง (Liner transformation) หรื อคะแนนซี คานวณได้จาก ความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนดิ บ (Raw scores) กับค่าเฉลี่ ยของคะแนนแล้วหารด้วยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนซี จะมีค่าเฉลี่ ยของคะแนนเป็ น 0 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเป็ น 1 เนื่ องจาก
คะแนนซี มีค่าเป็ นไปได้ท้ งั จานวนเต็มและทศนิ ยม จานวนบวกและลบ ทาให้ไม่สะดวกต่อการใช้
จึงเปลี่ยนเป็ นคะแนนมาตรฐานรู ปอื่นๆ ด้วยการนาคะแนนซี มาคูณด้วยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนแล้วบวกด้วยค่าเฉลี่ยของคะแนน เช่น ถ้าเปลี่ยนเป็ นคะแนนที ก็นาคะแนนที ก็นาคะแนนซี
มาคู ณ ด้ว ย 10 แล้ว บวกด้วย 50 คะแนนที จะมี ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนเป็ น 50 และส่ ว นเบี่ ย งเบน
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มาตรฐานของคะแนนเป็ น 10 ชนิดที่สองคือ คะแนนมาตรฐานปกติ (Normalized standard scores)
เป็ นคะแนนมาตรฐานที่มีการแจกแจงให้เหมาะสมกับโค้งปกติ คานวณได้โดยใช้ตารางที่กาหนดค่า
ร้อยละจานวนคนที่ตรงความแตกต่างของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกับค่าเฉลี่ยของโค้ง
ปกติ ขั้น แรกให้ ห าค่ า ร้ อยละตัวอย่า งมาตรฐานที่ มี ค่ า เท่ า กับ หรื อ มากกว่า คะแนนดิ บ แต่ ล ะค่ า
เสี ยก่อน ค่าร้ อยละนี้ จะปรากฏอยูใ่ นตารางความถี่โค้งปกติ ขั้นต่อไปจึงเทียบค่าคะแนนมาตรฐาน
ปกติที่ตรงกันได้ คะแนนมาตรฐานปกติมีอยูห่ ลายชนิด เช่น คะแนนทีปกติ (Normalized T scores)
คะแนนสเตไนน์ (Stanine scores) เป็ นต้น ซึ่ ง ชวาล แพรัตกุล เตือนใจ เศรษฐสักโก และสมบูรณ์
ชิตพงษ์(2513: 49-50) ได้กล่าวไว้วา่ คะแนนทีปกติมีหน่วยที่เท่ากันและมีหลักการสมบูรณ์มากกว่า
คะแนนแปลงรู ปชนิ ดอื่ น ๆ คะแนนทีปกติมีค่าเฉลี่ ยเป็ น 50 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 10
สาหรับวิธีแปลงคะแนนดิ บให้เป็ นคะแนนทีปกติน้ นั ชวาล แพรัตกุล (2516: 384-387) ได้อธิ บาย
ไว้วา่ ขั้นแรกให้เรี ยงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย ขั้นที่สองให้หาความถี่ หรื อ f ของคะแนนแต่ละ
คะแนน ขั้นที่สามหาความถี่ สะสม หรื อ cf โดยสะสมความถี่จากคะแนนน้อยไปหาคะแนนมาก
ขั้นที่สี่ หาค่า cf+1/2f ขั้นที่ห้าหาตาแหน่ งเปอร์ เซ็นต์ไทล์ของคะแนนด้วยการเอา 100 หารด้วย
จ านวนคนทั้ง หมด แล้ ว ไปคู ณ กับ cf+1/2f และขั้น ที่ ห กเปิ ดหาคะแนนที ป กติ ข องต าแหน่ ง
เปอร์ เซ็นต์ไทล์จากตารางเทียบ ซึ่ งคะแนนทีปกติจะแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ คะแนนทีปกติต้ งั แต่
65 และสู งกว่า แปลว่า ดี ม าก คะแนนที ปกติต้ งั แต่ 55-65 แปลว่า ดี คะแนนทีป กติ ต้ งั แต่ 45-55
แปลว่า พอใช้ คะแนนทีปกติเฉพาะตรง 50 แปลว่า มีสามารถปานกลางพอดี คะแนนทีปกติต้ งั แต่
35-45 แปลว่า ยังไม่พอใช้และคะแนนทีปกติต้ งั แต่ 35 และต่ากว่า แปลว่า อ่อน
จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับเกณฑ์ปกติจะเห็นได้วา่ เกณฑ์ปกติเป็ นส่ วนสาคัญของแบบทดสอบ
มาตรฐาน ให้เป็ นประโยชน์ในการแปลความหมายคะแนนของผูร้ ับการทดลอง การสร้างเกณฑ์
ปกติมีหลายวิธี แต่ละวิธีจะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั สร้างเกณฑ์ปกติ
(Norms) ในรู ปแบบเกณฑ์ปกติคะแนนมาตรฐาน ด้วยการแสดงเป็ นคะแนนทีปกติ (Normalized
T scores) และหาเกณฑ์ปกติตามระดับชั้น (Grade norms)
4. กำรวัดและประเมินผลสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กำรวัดและประเมินผลกับกระบวนกำรสอนภำษำไทย
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2544 : 6) กล่าวไว้วา่ การวัดและประเมินผลจะเกิดขึ้นได้เมื่อมี
กระบวนการสอน ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็ นที่เข้าใจสาหรับผูส้ อนภาษาไทยจึงจาเป็ นต้อง
มีก ารสร้ างแผนการสอน (Lesson plan) ซึ่ ง จะใช้เป็ นเครื่ องมือช่ วยชี้ นาในการสอนแต่ล ะครั้ ง
แผนการสอนภาษาไทยเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของโปรแกรมการสอนที่ นาพฤติ ก รรมทางภาษาไทยมา
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กาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ แผนการสอนมีส่วนประกอบคือ วัตถุประสงค์ เนื้ อหากิ จกรรม สื่ อและ
การประเมินผล วัตถุประสงค์เป็ นทิศทางที่มุ่งให้ผเู้ รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางภาษาสู่ เป้ าหมาย
ที่มีเกณฑ์เป็ นเครื่ องกาหนด เนื้ อหาเป็ นเครื่ องมือที่จะนามาใช้เป็ นสื่ อเพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางภาษาไทย กิ จกรรมและสื่ อการเรี ยนจัดขึ้นเพื่อช่วยเร้าให้ผเู้ รี ยนมีความสนใจโดยไม่
รู ้สึกเบื่อหน่ายและเกิดการเรี ยนรู ้ ส่ วนการวัดผลจะใช้เครื่ องมือชนิดต่าง ๆ เพื่อนาผลจากการวัดด้วย
เครื่ อ งมื อมาท าการประเมิ น จึ ง แสดงให้เห็ นว่า การวัดและการประเมิ นผลมี ค วามสัม พันธ์ กับ
กระบวนการเรี ยนการสอนดังนั้นการจัดเตรี ยมแผนการสอนผูส้ อนควรคานึงถึงความสาคัญในเรื่ อง
ต่อไปนี้
1. ก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ข องการสอนภาษาไทยให้ชัดเจนโดยระบุ ว่า ต้องการให้
ผูเ้ รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านใด โดยทัว่ ไปการสอนภาษาไทยมักจะเน้นวัตถุประสงค์ทางด้าน
ความรู้ (Cognitive domain ) ทางด้านจิตพิสัย(Affective domain ) และทางด้านทักษะ(Psychomotor
domain)ควบคู่กนั ไป
2. กาหนดเนื้ อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หมายถึงเนื้ อหาที่จะใช้ในการสอน
แต่ละครั้งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอนและเนื้ อหา ควรพอเหมาะกับเวลาที่จะใช้สอน
และเนื้อหาควรเป็ นพื้นฐานที่ผเู ้ รี ยนสามารถนาไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้
3. กาหนดกิจกรรมการเรี ยนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาการจัดกิจกรรม
ควรให้สนองความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับชั้น เพศ อายุ และความสามารถ
ในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
4. กาหนดสื่ อการเรี ยนที่จะนามาใช้ประกอบกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมตามวัตถุ ป ระสงค์ เนื้ อหา และกิ จกรรมการเรี ย นตามจุ ดมุ่ ง หมายการสอนภาษาไทย
ในหลักสู ตร และปรัชญาการสอนภาษาไทย การวัดผลที่ดีควรให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมวัดผลการเรี ยน
ของตนเพื่อจะได้รู้ขอ้ บกพร่ องและสามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการเรี ยนของตนเอง
ให้ดีข้ ึน
อนึ่งแผนการสอนที่ดีควรมีการจัดเตรี ยมล่วงหน้าและปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็ นจริ งที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนกาลังเผชิญอยู่ ความรู้ เจตคติ และทักษะจากการเรี ยนตามแผนการสอน
สามารถจะนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
นอกจากนั้นแผนการสอนที่ดีควรประหยัด ให้ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
เครื่องมือวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทย
สุ นันทา มัน่ เศรษฐวิทย์ ( 2544 :17) ได้กล่ าวถึ งเครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ภาษาไทยว่า การประเมินผลวิชาภาษาไทยจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้เครื่ องมือวัดผลทางภาษาไทย
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ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ หรื อเครื่ องมือวัดอื่นๆ ไปทดสอบ
หรื อวัดผูเ้ รี ย น แล้วนาผลที่ ไ ด้จากการทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ ตลอดจนวิธี ก ารอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการวัดผลทางภาษาไทยมาทาการประเมินเพื่อวินิจฉัยการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์มากหรื อน้อย เครื่ องมือที่ใช้วดั ผลมีหลายประเภท ในกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนแต่ละระดับอาจใช้เครื่ องมือที่แตกต่างกัน เครื่ องมือที่วดั ผลแต่ละอย่างมีวตั ถุประสงค์ที่ใช้ไม่
เหมือนกัน เช่ น กลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางภาษาไทยสู งสุ ดอาจวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ภาษาไทย วัดเจตคติ วัดความสนใจในการอ่าน วัดอัตราเร็ วการอ่านจับใจความ และวัดผลสัมฤทธิ์
การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ส่ วนกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีความสามรถทางภาษาไทยต่าอาจวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทย วัดเพื่อวิเคราะห์หาข้อบกพร่ องทางภาษาไทย วัดเจตคติ วัด
ความสนใจการอ่านเหล่านี้ เหล่านี้ เป็ นต้น ผูเ้ รี ยนที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันบางครั้งจาเป็ นต้องใช้
เรื่ องมือการวัดที่แตกต่างกันด้วย เครื่ องมือวัดผลทางภาษาไทยจึงมีหลายชนิด แต่ถา้ แยกประเภท
โดยทัว่ ไปจะแบ่งได้เป็ นสองประเภทคือ เครื่ องมือวัดผลที่ใช้อย่างเป็ นทางการและเครื่ องมือวัดผล
ที่ใช้อย่างไม่เป็ นทางการ เครื่ องมือทั้งสองประเภทมีลกั ษณะและวิธีวดั ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การใช้วดั ผลต่างกัน
ลักษณะกำรประเมินผลกำรเรียนภำษำไทย
สุ นัน ทา มั่น เศรษฐวิ ท ย์ (2544 : 17) กล่ า วไว้ว่า การประเมิ น ผลการเรี ยนภาษาไทย
แบ่งได้เป็ น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ประเมินพื้นฐานการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเพื่อผูส้ อนจะได้เตรี ยมแผนการสอนวิชาภาษาไทย
ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนต่อไป เครื่ องมือที่ใช้วดั ได้แก่ แบบทดสอบ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสารวจ แบบสังเกต ผูส้ อนจะใช้ท้ งั หมดให้เหมาะสมการ
ประเมินลักษณะนี้จะช่วยให้ผทู ้ ี่เริ่ มต้นสอน ผลที่ได้จากการประเมินจะนามาใช้เตรี ยมวัตถุประสงค์
เนื้ อหากิ จกรรม สื่ อและวิธี ก ารประเมิ น โดยเลื อกวิธี ก ารวัดผลเพื่อความเหมาะสมของแต่ ล ะ
บทเรี ยน
2. ประเมินผลระหว่างเรี ยนเพื่อนามาปรับปรุ งการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เครื่ องมือ
ที่ใช้วดั มีแบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถามและแบบวัดเจตคติ ผูส้ อนอาจใช้ท้ งั หมดหรื อเลือก
ใช้บางชนิดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. ประเมินผลเพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่ องในการเรี ยนซึ่ งเป็ นการประเมินตามวัตถุประสงค์
ทั้งในด้านความรู ้และเจตพิสัย ผูส้ อนจะเลือกใช้เครื่ องมือวัตถุประสงค์บางข้อเพื่อค้นหาจุดบกพร่ อง
ในการเรี ยน แล้วนาผลไปใช้จดั กิจกรรมการสอนซ่อมเสริ มต่อไป
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4. ประเมินผลปลายภาค เป็ นการประเมินเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนหลังจากผ่าน
กระบวนการของการฝึ กฝนมาครบระยะตามที่ตอ้ งการ เครื่ องมือที่ใช้วดั ได้แก่ แบบทดสอบแบบ
สังเกต แบบสอบสารวจและแบบประเมินค่า ผลที่ได้จะนามาประเมินการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนได้รับการ
ฝึ กฝนมาตลอดภาคเรี ยนตลอดปี การศึกษา
จากการประเมิ น ตามลัก ษณะดัง กล่ า วข้า งต้น แสดงให้เ ห็ น ล าดับ ขั้น ที่ ค รู เลื อ กใช้ใ ห้
เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ของการสอน การประเมินผลแต่ละลักษณะมีเป้ าหมายที่ต่างกันและ
ประเภทรู ปแบบของเครื่ องมือที่นามาใช้ก็แตกต่างกันจึงเลือกใช้ให้เหมาะสม
วัตถุประสงค์ กำรสอนภำษำไทยตำมแนวคิดของ เบนจำมิน บลูม (Benjamin S. Bloom)
นักการศึกษาที่สนใจการสอนภาษาได้นาวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของ เบนจามิน บลูม
(Benjamin S.Bloom) มาปรับให้เป็ นวัตถุประสงค์ของการสอนอ่านทั้งในด้านความรู้ และด้าน
จิตพิสัย ดังนี้ (สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ : 2544 :21-22)
วัตถุประสงค์ ทำงด้ ำนควำมรู้
ลาดับขั้นของความรู ้ที่มุ่งให้นกั เรี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านการเรี ยนภาษาไทยจาก
ระดับพื้นฐานไปสู่ ข้ นั สู งสุ ดมีดงั นี้
ขั้นที่ 1 ความรู้ (Knowledge) เป็ นการวัดความรู้ในเรื่ องที่ผเู้ รี ยนได้เรี ยนมาโดยสามารถจา
เนื้อเรื่ อง ชื่อบุคคล สถานที่ และสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเนื้ อเรื่ อง นอกจากนั้นยังรวมไปถึงกฎ ทฤษฎี และ
หลักการต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเนื้อเรื่ อง ในขั้นนี้เป็ น วัตถุประสงค์เบื้องต้นที่มีระดับการคิดต่าสุ ด คานาหน้า
บ่งชี้พฤติกรรมการเรี ยนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนมีดงั ตัวอย่าง
บอกหรื อเขียนคาจากัดความได้
บอกหรื อเขียนคายากได้
บอกหรื อเขียนชื่อตัวละคร บุคคล และสถานที่สาคัญ
บอกหรื อเขียนคาที่มีความหมายเหมือนกันหรื อต่างกัน
บอกหรื อเขียน หลัก กฎ หรื อทฤษฎีที่ปรากฏในเนื้อเรื่ อง
ขั้นที่ 2 ความเข้า ใจ (Comprehension) เป็ นการวัดความเข้า ใจในเนื้ อเรื่ องที่ ได้เรี ย นมา
โดยสามารถบอกหรื อ เล่ า ให้ ผูอ้ ื่ น ฟั ง ได้ และสรุ ป เรื่ อ งย่ อ ได้ นอกจากนั้น ยัง สามารถอธิ บ าย
ความหมายของคา กลุ่ ม คา ประโยค และข้อความ โดยใช้คาพูดของตนเองเพื่อสื่ อสารให้เข้าใจ
ได้ดว้ ย คานาหน้าที่บ่งชี้พฤติกรรมการเขียนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนมีดงั ตัวอย่าง
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง
เล่าหรื อเขียนเรื่ องย่อได้
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สรุ ปเรื่ องด้วยคาพูดของตนเองได้
บอกหรื อเขียนประโยคสาคัญได้ถูกต้อง
เขียนแผนภูมิแสดงความเกี่ยวข้องกันระหว่างเหตุการณ์หรื อตัวละคร
ขั้นที่ 3 การประยุก ต์ใ ช้ (Application ) เป็ นการวัดการนาเรื่ องที่ เรี ย นไปใช้ประโยชน์
ในชี วิ ต ประจาวัน ได้แ ก่ ถ้อยค า วิธี ก าร กฎ ทฤษฎี หลัก เกณฑ์ และแนวคิ ด ค าน าหน้า ที่ บ่ ง ชี้
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนมีดงั ตัวอย่าง
แต่งเรื่ องโดยใช้คาที่กาหนดให้
อ่านเรื่ องเพิ่มเติมประกอบบทเรี ยน
แสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื่ อง
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นการวัดคุ ณลักษณะย่อยจากเรื่ องที่อ่าน เช่ น ลักษณะ
ของ ตัวละคร สิ่ งของและสถานที่ นอกจากนั้นยังสามารถเสนอแนวคิดย่อยอันจะนาไปสู่ แนวคิดรวม
ได้ คานาหน้าที่บ่งชี้พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนมีดงั ตัวอย่าง
บอกหรื อเขียนชื่ อตัวละครที่มีลกั ษณะคล้ายกับเรื่ องที่เคยเรี ยนไปแล้ว
อธิ บายลักษณะเด่นของตัวละคร
บอกแนวคิดที่เป็ นองค์ประกอบย่อย
เขียนที่มาหรื อความสาคัญของเรื่ อง
เขียนแผนภูมิแสดงเหตุการณ์สาคัญของเรื่ อง
ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นการวัดคุ ณสมบัติรวมของเหตุการณ์หรื อเรื่ องราว
ที่เรี ยนไปแล้ว นอกจากนั้นยังเป็ นการสรุ ปรวมแนวคิดเพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับเรื่ องอื่นๆ หรื อ
สานวนไทย สุ ภาษิตและคาพังเพย คานาหน้าที่บ่งชี้พฤติกรรมของนักเรี ยนมีดงั ตัวอย่าง
บอกหรื อเขียนเรื่ องที่คล้ายกับเรื่ องที่อ่านได้
เขียนเค้าโครงเรื่ องใหม่โดยใช้แนวคิดจากเรื่ องที่อ่านไปแล้ว
เขียนเรื่ องสั้นโดยใช้จินตภาพโดยอาศัยพื้นฐานจากเรื่ องที่อ่าน
ขั้นที่ 6 การประเมินค่า(Evaluation) เป็ นการวัดคุณค่า เหตุผล ข้อเท็จจริ ง และการทานาย
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น คานาหน้าที่บ่งชี้พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนมีดงั ตัวอย่าง
บอกเหตุที่ทาให้เกิดผลตามเรื่ องที่อ่าน
เขียนคาทานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 เหตุการณ์
บอกข้อเท็จและข้อจริ งจากเรื่ องที่เรี ยน
อธิ บายคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่ องที่เรี ยน
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จากวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของ เบนจามิน บลูม (Benjamin S.Bloom) ข้างต้นสรุ ปได้วา่
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้ง 6 ขั้น จะเรี ยงลาดับการคิดขั้นพื้นฐานไปหาขั้นสู งสุ ดโดยการคิดขั้น
ที่ 1-3 คือ ความจา ความเข้าใจ และนาไปใช้เป็ นวัตถุประสงค์ข้ นั พื้นฐาน( Basic objectives) ส่ วน
ขั้นที่ 4-6 คือวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า
ลำดับขั้นทำงปัญญำใหม่ ของเบนจำมิน บลูม (Revised Bloom’s Taxonomy)
Anderson & Krathwhol และคณะ (2000) ได้ทาการปรับปรุ งลาดับขั้นทางสติปัญญา
ของบลูมที่เสนอไว้ในปี 1956 โดยมีการปรับเปลี่ยนสาระต่าง ๆ หลายประการ คือ
ประกำรแรก มีการเพิ่มองค์ประกอบด้านสติปัญญาจากเดิมที่มี 3 ประเภทได้แก่ ความรู้
ที่ เป็ นข้อเท็จจริ ง (factual) ความรู้ ที่ เป็ นความคิ ดรวบยอด (conceptual) ความรู้ ที่ เป็ นกระบวนการ
(procedural) มาเป็ น 4 ประเภท โดยองค์ประกอบที่เพิ่มเข้าไป ได้แก่ ความรู้ที่เป็ นอภิปัญญา
(meta-cognitive)
ความรู้ที่เป็ นข้อเท็จจริ ง (Factual Knowledge) เป็ นความรู้ที่เกี่ยวกับสาระสาคัญของวิชา
ได้แก่ ข้อเท็จจริ งที่สาคัญของเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ( essential facts ) ความรู้เกี่ยวกับศัพท์
(terminology) หรื อรายละเอียด (details or elements) ที่เป็ นเนื้ อหาสาระที่เด็กควรรู้หรื อต้องนาไปใช้
ในการสร้างความรู ้ความเข้าใจหรื อแก้ปัญหาในระดับสู งต่อไป
ความรู้ที่เป็ นความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) เป็ นความรู้เกี่ยวกับจัดหมวดหมู่
หลักการ การสรุ ปอ้างอิง ทฤษฎี โมเดล หรื อโครงสร้างเฉพาะของวิชา
ความรู้ที่เป็ นกระบวนการ (Procedural Knowledge) เป็ นความรู้หรื อสารสนเทศที่ช่วยให้
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้หรื อทางานในศาสตร์ หรื อวิชาที่เรี ยน นอกจากนี้ ยงั หมายรวมถึง วิธีวิทยา
วิธีการหรื อเทคนิควิธี หรื อทักษะเฉพาะสาขาหรื อเฉพาะทางที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้
ความรู้ที่เป็ นอภิปัญญา (Meta-cognitive Knowledge) เป็ นความรู้ตวั ของบุคคลในกระบวนการ
ทางปั ญญาของตนเอง จัดเป็ นการสะท้อนตนเองว่าควรจะดาเนินการอย่างไรต่อไป เกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหา การคิด ตลอดจนวิธีการรวมเอาความรู้ตามบริ บท ความรู้ตามเงื่อนไขและความรู้ที่มีในตัว
ของตัวเองเข้าเป็ นหนึ่งเดียว
ประกำรทีส่ อง มีการเปลี่ยนชื่อที่ใช้เรี ยกในแต่ละระดับของความรู้ความคิดจากคานามเป็ น
คากริ ยา เพื่อให้สะท้อนความเป็ นกระบวนการของสมองที่ช่วยให้มนุ ษย์เกิ ดความรู้หรื อสติปัญญาและ
เปลี่ยนความรู้ในระดับการสังเคราะห์จากเดิมเป็ นการสร้างสรรค์และจัดเป็ นความรู้ข้ นั สู งสุ ดของ
ลาดับขั้นที่ปรับปรุ งใหม่
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แนวคิดการสร้ างแบบทดสอบภาษาไทยตามทฤษฎีของเบนจามิน บลูม( Benjamin Boom)
การสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบโดยยึดหลักการจัดจาแนกทฤษฎีของเบนจามิน บลูม
(Benjamin Bloom) คือ ความรู้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่ามีรายละเอียดดังตัวอย่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลาง
พุ ท ธศัก ราช 2551 สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 (ครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ,เอกสารอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครู ท้ งั ระบบ : 2554 : มปป. )
1. ควำมรู้
คาถามที่มุ่งประเมินพฤติกรรมด้านความรู้ (Knowledge) เป็ นคาถามที่ถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง
ในแต่ละสาระ เช่น สาระการเรี ยนรู้หลักภาษาไทย อาจถามเกี่ยวกับการสะกดคา การอ่านออกเสี ยง
ข้อเท็จจริ งหรื อหลักการทางไวยากรณ์ หรื อสาระการเรี ยนรู้ วรรณคดีและวรรณกรรมอาจถามเกี่ยวกับ
ประวัติผแู ้ ต่ง ที่มาของเรื่ อง
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อใดพยางค์แรกไม่มีเสี ยงพยัญชนะสะกด
ก. โฆษณา
ข. กรรมาธิการ
ค. วาตภัย
ง. ทิฐิ
2. ควำมเข้ ำใจ
คาถามที่มุ่งประเมินพฤติกรรมด้านความเข้าใจ(Comprehension) เป็ นคาถามที่มุ่งให้ผเู้ รี ยน
สร้างความหมายต่อสิ่ งที่ศึกษาให้ลุ่มลึกขึ้น ด้วยการแปลความ ตีความและขยายความ ในสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทยพฤติกรรมระดับนี้มกั เป็ นคาถามที่ถามเกี่ยวกับความหมายของคา วลี สานวนหรื อ
ข้อความ ถามเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย การตีความข้อความที่กาหนด การจับใจความสาคัญของสิ่ งที่อ่าน
และการอนุมานจากเรื่ องที่อ่าน
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อใดกล่าวถึง “ คาเป็ นคาตาย ” ได้ถูกต้อง
ก. การวิเคราะห์คาเป็ นคาตายวิเคราะห์ได้ในคาไทยแท้เท่านั้น
ข. การแต่งคาประพันธ์ตอ้ งใช้ความรู้เรื่ องคาเป็ นคาตายเสมอ
ค. คาเป็ นคาตายปั จจุบนั เรี ยกว่าพยางค์ปิดและพยางค์เปิ ด
ง. การดูคาเป็ นคาตายคือการพิจารณาพยางค์
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3. กำรประยุกต์ ใช้
คาถามที่มุ่งประเมินพฤติกรรมด้านการประยุกต์ใช้ ( Application ) การประยุกต์ใช้ คือ
การให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ มโนทัศน์ แนวความคิดหรื อหลักการเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาไปแล้ว
มาใช้ในบริ บทหรื อสถานการณ์ใหม่ ข้อสอบที่มุ่งวัดพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ จึงมักถามเกี่ยวกับ
การนาคา สานวน คาราชาศัพท์ คาเชื่อม มาใช้ให้ถูกต้องตามหลักการหรื อบริ บท
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อใดใช้คาถูกต้อง
ก. เช้านี้อากาศปลอดโปร่ งนักท่องเที่ยวต่างชื่นชมกับพระอาทิตย์ยามเช้า
ข. ก่อนไปสอบเป็ นผูป้ ระกาศข่าว ข้าพเจ้าฝึ กอ่านข่าวกับคุณศันสนียจ์ นคล่อง
ค. นักเรี ยนที่ลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด ต้องยืน่ คาร้องกับเจ้าหน้าที่
ง. ในอนาคตข้าพเจ้าอยากทางานกับกระทรวงศึกษาธิการ
4. วิเครำะห์
คาถามที่มุ่งประเมินพฤติกรรมด้านการวิเคราะห์ (Analysis) มุ่งประเมินพฤติกรรมด้าน
การจาแนกองค์ประกอบข้อมูล หรื อเหตุก ารณ์ โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อสร้ า งความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ความสัม พันธ์ ในด้านโครงสร้างความเป็ นเหตุเป็ นผล ความเหมือนและความต่าง เป็ นต้น ในการ
กาหนดคาถามจึ งมักถามเพื่อให้นกั เรี ยนวิเคราะห์หาเหตุผลองค์ประกอบโครงสร้ างประเภท แนวคิด
กลวิธีและทรรศนะ เป็ นต้น
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อใดใช้โครงสร้างแสดงเหตุผลต่างจากข้ออื่น
ก. บุหรี่ คร่ าชี วติ
คิดสักนิดก่อนสู บ
ข. ปฏิบตั ิตามกฎ
ช่วยลดอุบตั ิเหตุ
ค. คนตายและติดคุก
ด้วยสนุกค้ายาบ้า
ง. บ้าหวยหวังรวยลัด
จะวิบตั ิไม่รู้ตวั
5. สั งเครำะห์
คาถามที่มุ่งประเมินพฤติกรรมด้านการสังเคราะห์( Synthesis ) คาถามที่มุ่งวัดพฤติกรรม
ทางปั ญญาด้านการสังเคราะห์ หรื อการสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่น้ นั การกาหนดคาถามให้เป็ นข้อสอบ
ปรนัยค่อนข้างมีขอ้ จากัดอยูม่ าก เพราะตัวเลือกมีลกั ษณะเป็ นข้อคาตอบที่จากัดความคิดของผูต้ อบ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมการสังเคราะห์ ที่มีลกั ษณะเป็ นความคิดสร้างสรรค์ ข้อสอบ
เพื่อมุ่งวัดพฤติกรรมเชิ งสังเคราะห์ จึงควรเป็ นข้อสอบอัตนัย และใช้เกณฑ์การประเมินตามสภาพ
จริ ง ( rubric ) ในการประเมิน
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ตัวอย่างข้อสอบ
1. นักเรี ยนมีขอ้ เสนออย่างไรเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างท้าวกะหมังกุหนิงและกลุ่มวงศ์เทวัญ
2. จากความรู้เรื่ องคาราชาศัพท์ ให้นกั เรี ยนเขียนคากราบบังคมทูลเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
6. ประเมินค่ ำ
คาถามที่มุ่งประเมินพฤติกรรมด้านการประเมินค่า (Evaluation) มุ่งให้ผเู้ รี ยนประเมินความคิด
ของตนเองที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ โดยใช้ขอ้ มูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง ตรรกะหรื อเหตุผล และประสบการณ์ใน
การให้ระดับคุณค่า ดังนั้นการสร้างข้อคาถามประเมินค่ามักจะใช้คาบ่งชี้พฤติกรรมว่า “ เหมาะสม
สมควร ดีที่สุด ชัดเจนที่สุด เด่นที่สุด ”
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด
ก. การได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เพียงพอไม่ใช้ปัญหาสาคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย
ข. คนทัว่ ไปอาจคิดไม่ออกว่า เหตุใดการศึกษาจึงจะไปโยงใยกับเศรษฐกิจของประเทศ
ค. ความอ่อนแอของอุดมศึกษาไทย คือสาเหตุที่ทาให้ประเทศไทยเสื่ อมทรุ ดลงเรื่ อย ๆ
ง. ประเทศไทยต้องสร้างทีมร่ วมระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศกับนักวิชาการ
ต่างประเทศ
องค์ ประกอบที่เกีย่ วข้ องกับกำรวัดและประเมินผลภำษำไทย
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2544 : 4-5) กล่าวว่า ผูส้ อนภาษาไทยมักจะพบปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดและประเมินผล เช่น ปั ญหาการเลือกใช้วิธีวดั ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ปั ญหาการใช้
เครื่ องมื อ และปั ญหาวิธีก ารสร้ างเครื่ องมื อ ในการกาหนดวัตถุ ประสงค์ผูส้ อนจาเป็ นต้องศึกษา
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการสร้างเครื่ องมือดังแผนภูมิที่ 3
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พฤติกรรมทางภาษาไทย
พฤติกรรมเฉพาะ
ฟัง พูด อ่าน เขียน

ผลการเรี ยน
ผูเ้ รี ยน

การวัดและการประเมินผล
ความต้องการและความสนใจ
โปรแกรมสอน

วัตถุประสงค์การสอน

แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลภาษาไทย
ที่มา : สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์. กำรประเมินผลภำษำไทย. กรุ เทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2544.
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลภาษาไทย จากแผนภูมิขา้ งต้นขยาย
ความดังต่อไปนี้ (สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ : 2544:4-5)
1. พฤติ ก รรมการทางภาษาไทย เป็ นเป้ าหมายส าคัญ ที่ ผูส้ อนต้อ งการให้ผูเ้ รี ย น
แสดงออกด้วยการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมีความคิดวิจารณญาณจนติดเป็ นนิ สัย
นอกจากนั้นยังรวมถึงพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของผูเ้ รี ยนด้วย
2. พฤติกรรมเฉพาะทางภาษาไทย เป็ นการวิเคราะห์ในส่ วนย่อยของพฤติกรรมทาง
ภาษา ได้แก่ จา เข้าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าเรื่ องที่เรี ยน พฤติกรรมแยกย่อย
นี้ จะเน้นแตกต่ างกันไปส าหรั บผูเ้ รี ยนที่ มีวยั เพศ และอายุ แตกต่า งกันผูส้ อนจึงจาเป็ นที่จะต้อง
วิเคราะห์ พฤติ กรรมเฉพาะทางภาษาไทย เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมดัง กล่ า วไปสู่
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
3. ความต้องการและความสนใจ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนย่อมมีความต้องการและความสนใจ
ที่ แตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั วัย เพศ อายุ และสภาพแวดล้อมตลอดจนการอบรมเลี้ ยงดูจากบ้า น
การใช้สื่อการเรี ยนภาษาไทยจึงควรแตกต่างกัน ผูส้ อนจึงควรเลือกใช้สื่อที่สอดคล้องซึ่ งจะช่วยให้
การเรี ยนภาษาไทยบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
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4. วัตถุประสงค์การสอนภาษาไทยการที่ผเู้ รี ยนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยน
ตามที่ ก าหนดจ าเป็ นต้อ งมี ก ารเรี ย นการสอน กล่ า วคื อ การวางแผนด้ว ยการท าแผนการสอน
ด้วยทัว่ ไปจะประกอบด้วยการปฏิ บตั ิหัวข้อต่างๆ คือ วัตถุประสงค์ เนื้ อหา กิ จกรรม สื่ อ และการ
ประมวลผล กล่ าวได้ว่าการสอนเป็ นแนวทางที่ทางการ ชี้ ให้เห็นพฤติกรรมทางภาษาของผูเ้ รี ยน
ซึ่งวิเคราะห์มาจากพฤติกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ
5. โปรแกรมการสอน เป็ นแผนงานที่ ก าหนดไว้ใ นระยะยาว เป็ นการก าหนด
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยน และวิธีวดั ผลการเรี ยนภาษาไทย แผนงานอาจ
กาหนดไว้ในระยะสั้นและระยะยาว โปรแกรมการสอนอาจร่ วมกิจกรรมที่จดั ในเวลาเรี ยนและนอก
เวลาเรี ย น กิ จ กรรมทั้ง สองประเภทจะช่ ว ยส่ ง เสริ มการพัฒ นาการใช้ ภ าษาผู้เ รี ย นให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์การสอนภาษาไทย
6. การวัดและประเมินผล เป็ นส่ วนประกอบสาคัญของโปรแกรมการสอน เมื่อผูส้ อน
ต้องการเรี ยนรู ้ ว่า ผูเ้ รี ยนเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมทางภาษามากหรื อน้อยก็กระทาได้ดว้ ยการวัดผล
ด้วยใช้เครื่ องมือที่เป็ นแบบทดสอบหรื อไม่ใช่แบบทดสอบอย่างไรก็ตามเพื่อให้ทราบผลที่แท้จริ ง
ผูส้ อนจึงควรใช้วธิ ี วดั ผลมากกว่าหนึ่งวิธีแล้วนาผลที่ได้จากการวัดมาทาการประเมินต่อไป
7. ผลการเรี ยน เกิดจากการใช้เครื่ องมือ อาจเป็ นคะแนนหรื อข้อมูลประเภทอื่น เช่ น
มาตราส่ วนประเมินค่า หรื อความคิดเห็น ผลที่ได้จะชี้ ให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
เกณฑ์ผูส้ อนสามารถน ามาก าหนดเป็ นพฤติ ก รรมทางภาษาไทยที่ จะนามาพัฒนามาใช้โดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมต่อไป
จากแผนภูมิจึงสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบแต่ละอย่างจะมีความเกี่ ยวข้องกัน พฤติกรรมทาง
ภาษาไทยที่ผสู้ อนต้องการให้ผเู ้ รี ยนเปลี่ยนแปลงนั้นจาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ให้เป็ นพฤติกรรมย่อย
ด้วยพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน แล้วจึงนามากาหนดให้เป็ น
วัตถุ ประสงค์ของการสอนเพื่อนาไปสู่ การจัดโปรแกรมการสอน จัดเนื้ อหา กิ จกรรมและสื่ อการ
สอนให้เ ร้ า ความสนใจ เพื่ อช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ มุ่ ง หวัง ไว้ การวัด และการ
ประเมิ นผลจะช่ วยให้รู้ผ ลการเรี ย นที่ แ ท้จริ ง ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งชี้ ค วามส าเร็ จในการเรี ย นภาษาไทย
โดยพิจารณาจากผลการเรี ยน ถ้ามี จุดบกพร่ องว่าจะใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดพฤติกรรมการ
เรี ยนและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมต่อไป
สภำพปัจจุบันด้ ำนกำรวัดและประเมินสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
จากการศึกษาข้อมูล การเก็บข้อมูล การวัดและประเมินผลของครู ผสู้ อนภาษาไทย ผูว้ ิจยั
พบว่า ปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับการวัดและประเมินผล เช่ น ปั ญหาการเลือกใช้วิธีวดั ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ปั ญหาการใช้เครื่ องมือ และปั ญหาวิธีการสร้างเครื่ องมือ ในการกาหนดวัตถุประสงค์
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ผูส้ อนจาเป็ นต้องศึ กษาองค์ประกอบอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการสร้ า งเครื่ องมื อ
พฤติ ก รรมทางภาษาไทย เป็ นเป้ าหมายส าคัญที่ ผูส้ อนต้องการให้ผูเ้ รี ย นแสดงออกด้วยการฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมีความคิดวิจารณญาณจนติดเป็ นนิ สัย นอกจากนั้นยังรวมถึง
พฤติ ก รรมด้า นจิ ต พิ สั ย ของผูเ้ รี ย นด้ว ย พฤติ ก รรมเฉพาะทางภาษาไทย เป็ นการวิเ คราะห์ ใ น
ส่ วนย่อยของพฤติกรรมทางภาษา ได้แก่ จา เข้าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
เรื่ องที่เรี ยน พฤติกรรมแยกย่อยนี้ จะเน้นแตกต่างกันไปสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีวยั เพศ และอายุ แตกต่าง
กัน ผูส้ อนจึงจาเป็ นที่จะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมเฉพาะทางภาษาไทย เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดังกล่าวไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ ทั้งนี้ การวัดและการประเมินผล เป็ นส่ วนประกอบ
สาคัญของการสอน เมื่อผูส้ อนต้องการรู้วา่ ผูเ้ รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางภาษามากหรื อน้อยก็
กระทาได้ดว้ ยการวัดผลโดยใช้เครื่ องมือที่เป็ นแบบทดสอบหรื อไม่ใช่ แบบทดสอบ อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้ทราบผลที่แท้จริ งผูส้ อนควรใช้วิธีวดั ผลมากกว่าหนึ่ งวิธีแล้วนาผลที่ได้จากการวัดผลมาทา
การประเมินต่อไป
จากสภาพปั จจุ บ นั ด้า นการวัดและประเมิ นสาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย ที่ กล่ าวมาข้า งต้น
จะเห็ น ว่ า การวัด ผลประเมิ น ผลเป็ นส่ ว นประกอบส าคัญ ของการสอนเพื่ อ ตรวจสอบการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนโดยครู เป็ นผูส้ ร้ างเครื่ องมือ ดังนั้นครู ผูส้ อนจาเป็ นต้องศึกษา
ปั ญหาต่างๆ แล้วนามาปรับปรุ งกระบวนการวัดและประเมินผลของตนเพื่อจะได้ทราบผลที่แท้จริ ง
5. งำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
งำนวิจัยในประเทศ
สันต์ คาวีรัตน์ (2542 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื่ อง การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปี ตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง 397 คน ลักษณะข้อสอบ
เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 39 ข้อ ประกอบด้วยข้อคาถามที่วดั องค์ประกอบ
ที่สาคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะการสังเกต การวัด การจัดจาแนกประเภท
การหาความสัมพันธ์ ระหว่างสเปสกับเวลา การคานวณ การสื่ อความหมายข้อมูล การลงความ
คิดเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การกาหนดและควบคุมตัวแปร การกาหนดนิยาม
เชิงปฏิบตั ิการ การทดลอง การตี ความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุ ปทักษะละ 3 ข้อ ค่าความยาก
และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบมีค่าอยู่ในช่ วง 0.32-0.88, 022-0.49 ตามลาดับ คะแนนที
ปกติ ซ่ ึ งมี ค่าปก ตั้งแต่ T20 ถึ ง T78
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นิ ตยารัตน์ คงนาลึ ก (2543:73-74) ได้สร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนรายวิชา 1042104 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ผูว้ ิจยั เขียนข้อสอบตามตารางวิเคราะห์
หลักสู ตร และให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์
เชิ ง พฤติ ก รรมที่ ต้อ งการวัด และน ามาหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาโดยใช้วิ ธี ห าค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) ตามวิธีข อง โรวิเนลลี และแฮมเบิล ตัน ปรากฏว่า ข้อสอบมี คุ ณภาพด้า นความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจานวน 103 ข้อ (IOC = 0.80-1.00) ผลการทดลองใช้แบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์
คุ ณภาพของข้อสอบรายข้อ ด้านความยากง่ าย อานาจจาแนกและการตรวจคุ ณภาพในด้านความ
เชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด โดยทาการทดลองใช้ 3 ครั้ง
ได้ขอ้ สอบจานวน 60 ข้อ มีค่าความยากง่ ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.77 ความยากง่ายเฉลี่ย 0.48 ส่ วน
ค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.24-0.58 ค่าอานาจจาแนกเฉลี่ยของแบบทดสอบเท่ากับ 0.37
แบบทดสอบฉบับ นี้ มี ค วามยากง่ า ยพอเหมาะ และสามารถจาแนกคนเก่ ง ออกจากคนอ่ อนได้ดี
ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.763 ซึ่ งเป็ นค่าความ
เชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดเท่ากับ 3.06
วัน เพ็ญ รั ต นพัน ธ์ ( 2546:บทคัด ย่ อ ) ได้วิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาแบบทดสอบมาตรฐาน
วัดผลสัมฤทธิ์ วชิ าภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ สาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เครื่ องมือวิจยั คือ แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 45 ข้อ ผลการวิจยั พบว่า 1). แบบทดสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา
โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังกับข้อคาถามผ่านเกณฑ์ ที่ยอมรับได้
คือ 0.5 2). ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าอานาจจาแนก (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 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์
กับคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษในทางบวก มีค่าเท่ากับ 0.777
โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4). แบบทดสอบมีค่าสารสนเทศของแบบทดสอบที่มีแนวโน้ม
สู ง ณ ระดับความสามารถตั้งแต่ 0.2 ถึง 2.5 และมีค่าสู งสุ ดที่ระดับความสามารถ 1.30 นัน่ คือ
แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ ฉบับนี้ มีความเหมาะสมเพื่อใช้ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีระดับ
ความสามารถปานกลางถึงความสามารถสู ง และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบความสอดคล้อง
ภายในของแบบทดสอบมี ค่ า เท่ า กับ 0.827 5). มี เ กณฑ์ปกติ ของแบบทดสอบทั้ง ฉบับ ในรู ป
เปอร์ เซ็นต์ไทล์ปกติ และคะแนนทีปกติ แบบทดสอบที่พฒั นาขึ้น มีคุณภาพเหมาะสมสาหรับจะ
นาไปใช้วดั ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ เพื่อจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
หรื อเพื่อการวิจยั ต่อไป
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สุ ดารัตน์ นนท์คลัง (2549:บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่ วงชั้นที่ 3 สัง กัดกลุ่ มโรงเรี ยนเทศบาลเมื อง
อุตรดิตถ์ เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ผลการวิจยั
พบว่า 1). แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ช่ วงชั้นที่ 3
สังกัดกลุ่มโรงเรี ยนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จานวน 1 ฉบับมี 40 ข้อ 40 คะแนน มีความสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู้หลัก
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีค่าความยากง่าย ค่าความยากง่ายมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.2–0.79 ค่าอานาจ
จาแนกมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.21-0.47 ข้อสอบสามารถจาแนกนักเรี ยนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนออกจากกัน
ได้ดี มีความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 นักเรี ยนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนสอบได้
คะแนนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2).เกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 แปลคะแนนโดยเทียบกับ
คะแนนมาตรฐานสเตไนน์(Stanine score) 3). เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินการผ่านช่วงชั้นของ
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ ช่ วงชั้นที่ 3 ใช้ก าร
ประเมิ นค่า ของคะแนนเฉลี่ ยแบบช่ วงชั้นที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 % พบนัก เรี ยน ที่มีความรู้
ความสามารถในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ทาคะแนนอยู่ในช่ วงคะแนน 18.91-20.75 คะแนน
เท่ากับ PR43-PR61 เทียบกับคะแนนมาตรฐานได้ 98.17-101.17 ตรงกับสเตไนน์ที่ 5 ดังนั้นนักเรี ยน
จะต้องทาคะแนนจากการใช้แบบทดสอบฉบับนี้ให้ได้ 18 คะแนน จึงจะสอบผ่านช่วงชั้นที่ 3
กฤษณา คิดดี (2550:บทคัดย่อ)ได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่าน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ค่าความยากง่าย
ค่าอานาจจาแนก คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานซี คะแนนมาตรฐานเก้า การประเมินค่า
แบบช่วงเพื่อหาจุดตัดที่เมาะสม ผลวิจยั พบว่า 1).แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่าน กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ช่ วงชั้นที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิ ตถ์ จานวน 1 ฉบับ 40 ข้อ
ครอบคลุ มมาตรฐานการเรี ยนรู้ สาระการเรี ย นรู้ และผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง มีค่าความยากง่ายที่
ค่ อนข้า งง่ า ย ถึ ง ปานกลาง มี ค วามเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้ง ฉบับ ค่ อ นข้า งสู ง แบบทดสอบ
สามารถจาแนกคนเก่งออกจากคนอ่อนได้ดี นักเรี ยนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนสอบได้คะแนนแตกต่าง
กัน 2).การพัฒนาระบบคะแนนและการแปลความหมายคะแนนโดยการแจงคะแนนดิบให้เป็ น
คะแนนมาตรฐาน โดยเทียบกับคะแนนมาตรฐานเก้า การแปลความหมายคะแนน
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ในรู ปของคะแนนเปอร์ เซ็นต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานซี โดยสามารถนาคะแนนดิบที่ได้จากการสอบ
มาเทียบกับเกณฑ์ปกติเมื่อต้องการรู ้ความสามารถของนักเรี ยนได้ถึง 9 ระดับ
นุชนารถ บุญโกย (2551:บทคัดย่อ) ได้พฒั นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชนิด
เลือกตอบ จานวน 60 ข้อ ผลการวิจยั พบว่า มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตั้งแต่ 0.60-1.00 ความ
เที่ยงตรงเชิ งสภาพคานวณจากสู ตรสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน เท่ากับ 0.88 ค่าความยากง่าย (p) .20
ถึง .82 ค่าอานาจจาแนก (r) .06 ถึง .76 และค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับคานวณจากสู ตร KR-20 เท่ากับ
0.89 เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ในรู ป T-ปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ตั้งแต่ T 19 ถึง T 81 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตั้งแต่ T 14 ถึง T 81 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ตั้งแต่ T 21 ถึง T 81 และรวมทุกระดับ ตั้งแต่ T 16 ถึง T 84
ชลิกา ศรี ภทั ดีสวัสดิ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 6 ที่มี รูปแบบของข้อสอบเลื อกตอบตาม
อัตราส่ วนของจานวนข้อสอบต่างกัน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบทดสอบชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 4 ฉบับ ทาการทดลองสอบ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เป็ นแบบทดสอบ ฉบับละ 45 ข้อ
แยกเป็ นฉบับที่ 1 ทักษะการฟัง ฉบับที่ 2 ทักษะการพูด ฉบับที่ 3 ทักษะการอ่าน และฉบับที่ 4
ทักษะการเขียน นาไปหาคุ ณภาพทั้งรายข้อและทั้งฉบับ แล้วคัดเลื อกไว้ฉบับละ30 ข้อ รอบที่ 2
ทดสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบซ้ า และนามาหาความเหมาะสมของรู ปแบบข้อสอบเลือกตอบ
กับทักษะภาษาไทย ตามอัตราส่ วนของรู ปแบบที่ต่างกัน จากนั้นจึงสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ประกอบด้วย 4 ทักษะอยูใ่ นฉบับเดียวกัน จานวน 4 ฉบับ
ฉบับละ 30 ข้อ โดยมีอตั ราส่ วนของจานวนข้อสอบรู ปแบบคาถามเดี่ยว ต่อ รู ปแบบตัวเลือกคงที่
ต่อ รู ปแบบสถานการณ์เท่ากับ 9:12:9;6:12:12;6:15:9 และ 6:18:6 ตามลาดับ ผลการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้ 1) ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ขั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลื อก ที่มีคุณภาพตามอัตราส่ วนของจานวนข้อสอบต่างกัน จานวน 4
ฉบับ ๆละ 30 ข้อ โดยมี รูป แบบค าถามเดี่ ย ว ต่ อ รู ป แบบตัวเลื อกคงที่ ต่ อ รู ปแบบสถานการณ์
เท่ากับ ฉบับที่ 1อัตราส่ วน 9:12:9 ฉบับที่ 2 อัตราส่ วน6:12:12 ฉบับที่ 3 อัตราส่ วน 6:15:9 และฉบับ
ที่ 4 อัตราส่ วน 6:18:6 2) ความเหมาะสมของรู ปแบบข้อสอบแบบเลือกตอบกับทักษะภาษาไทย
ในการจัดอัตราส่ วนของจานวนข้อ สอบต่างกัน ดังนี้ แบบทดสอบทักษะการฟัง รู ปแบบที่เหมาะสม
คือ รู ปแบบสถานการณ์ แบบทดสอบทักษะการพูด รู ปแบบที่เหมาะสม คือรู ปแบบคาถามเดี่ ยว
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แบบทดสอบทักษะการอ่าน รู ปแบบตัวเลือกคงที่ 3) คุณภาพของแบบทดสอบ 4 ฉบับ พบว่า
3.1) ค่าความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทั้ง 4 ฉบับ มีค่าตั้งแต่.54 ถึง 58
ถื อว่ามีความยากปานกลาง เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าความยากเฉลี่ย พบว่าไม่แตกต่างกัน
3.2) ค่ า อ านาจจ าแนกเฉลี่ ย ของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้ง 4 ฉบับ
มีค่าตั้งแต่.16 ถึง .53 ถือว่าสามารถจาแนกได้ เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าความยาวเฉลี่ย
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และเมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่พบว่า
แตกต่างกัน 3 คู่ คือ แบบทดสอบฉบับที่ 2 แตกต่างกับฉบับที่ 1 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ส่ วน
แบบทดสอบคู่อื่น ๆ จานวน 3 คู่ มีค่าอานาจจาแนกเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 3.3) ค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทั้ง 4 ฉบับ มีค่าตั้งแต่.75 ถึง.85 ถือว่ามีความเชื่อมัน่ สู ง
เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าความเชื่ อมัน่ พบว่าไม่แตกต่างกัน ผลสรุ ปได้ว่า แบบทดสอบ
ฉบับที่ 4 คือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รู ปแบบคาถามเดี่ยว : รู ปแบบตัวเลือกคงที่ :
รู ปแบบสถานการณ์ ที่มีอตั ราส่ วนของจานวนข้อสอบคิดเป็ น 6:18:6 มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้
มากที่สุด เพราะมีคุณภาพด้านความยาวเฉลี่ยทั้งฉบับ ค่าอานาจจาแนกเฉลี่ยทั้งฉบับ และค่าความ
เชื่ อมัน่ ทั้ง ฉบับ ที่ ดีที่ สุ ด ส่ วนฉบับ อื่ น ๆ อี ก 3 ฉบับ มี คุณภาพรองลงมาจึ งสามารถนาไปใช้
ทดแทนกันได้
วนิดา รวมธรรม (2553 : บทคัดย่อ) ได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตาม
รู ปแบบของข้อสอบแบบเลื อกตอบที่มีอตั ราส่ วนของจานวนข้อสอบต่างกันกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจะมีคุณภาพได้ตอ้ ง
ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ และที่สาคัญยิ่งคือคุณภาพเกี่ยวกับ ความเที่ยงตรง(validity)ความ
เชื่ อมัน่ (objectivity) อานาจจาแนก (discrimination) และความยาก (difficulty) ถ้าแบบทดสอบที่
สร้างขึ้นนั้นมีคุณภาพตามหลักวิชาการแล้ว การวัดผลจะมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนยิ่งขึ้น การวิจยั ครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นตามรู ป แบบของข้อสอบแบบเลื อกตอบที่ มี อ ัตราส่ วนของจานวนข้อ สอบต่ า งกัน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู วทิ ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งเป็ นซึ่ งเป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลื อก ที่มีอตั ราส่ วนซองประเภทคาถามเดี่ยว ตัวเลือกคงที่ และแบบสถานการณ์ แตกต่างกัน
จานวน 4 ฉบับ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2552 สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 3 จ านวน 800 คน จากโรงเรี ย น 25
โรงเรี ยน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random sampling) เพื่อใช้ทดสอบ
แล้วนาคะแนนมาสร้ างเกณฑ์ปกติ ในรู ปคะแนนที -ปกติ ส่ วนการขยาย ที -ปกติ อาศัยการสร้ าง
สมการพยากรณ์ เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้เ ก็ บ รวบรวมข้อมู ล คื อ แบบทดสอบชนิ ด เลื อกตอบ 4 ตัวเลื อ ก
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จานวน 4 ฉบับ ฉบับ ละ 40 ข้อ ที่ มีอตั ราส่ วนของรู ปแบบคาถามเดี่ ย ว : ตัวเลื อกคงที่ : แบบ
สถานการณ์ เท่ากับ 32 : 4 : 4, 24 : 8 : 8, 16 : 12 : 12 , 16 : 8 : 16 ตามลาดับ ทั้งนี้ ได้ปรับมาจาก
แบบทดสอบฉบับพื้นฐาน ชนิ ดเลือก 4 ตัวเลือก ประเภทคาเดี่ยว จานวน 45 ข้อ ผลการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้ 1) ค่าความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามรู ปแบบของข้อสอบ
แบบเลื อ กตอบที่ มี อ ั ต ราส่ วนของจ านวนข้ อ สอบต่ า งกั น กลุ่ ม สาระเรี ยนรู วิ ท ยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1 มีค่าสู งสุ ด (0.45) รองลงมาได้แก่ ฉบับที่ 2 (0.44) ฉบับที่ 3(0.43)
และฉบับที่ 4 (0.40) ซึ่ งค่าความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับ มีค่าตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.45 ถือว่า
มีค่ายากปานกลาง เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าความยากเฉลี่ย พบว่าไม่แตกต่างกัน 2) ค่าอานาจ
จาแนกเฉลี่ ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามรู ปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบ
ที่มีอตั ราส่ วนของจานวนข้อสอบต่างกัน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ฉบับ ที่ มี ค่า สู งสุ ด (0.39) รองลงมาได้แก่ ฉบับ ที่ 1 (0.38) ฉบับที่ 3(0.37) และฉบับที่ 4 (0.36)
ซึ่ งค่าอานาจเฉลี่ ยของแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับ มีค่าตั้งแต่ 0.6 ถึง 0.39 ถื อว่าสมารถจาแนกได้เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าอานาจจาแนกพบว่ามีค่าอานาจเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 3) ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามรู ปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบที่มีอตั ราส่ วน
ของจานวนข้อสอบแตกต่างกัน กลุ่มสาระการเรี ยนรู วิทยาศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 ฉบับที่ 2
มีค่าสู งสุ ด (0.77) รองลงมาคือฉบับที่ 1 (0.74) ฉบับที่ 3 (0.73) และฉบับที่ 4 (0.72) ถือว่าค่าความ
เชื่ อมัน่ สู งเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าความเชื่อมัน่ พบว่าไม่แตกต่างกัน 4) ค่าความเที่ยงตรง
ของแบบทสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามรู ปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบ ที่มีอตั ราส่ วน
ของจ านวนข้อสอบต่ า งกัน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ ช้ ัน ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6ฉบับ ที่ 2
มีค่าสู งสุ ด (0.99) ส่ วนฉบับที่ 1 ฉบับที่ 3และฉบับที่ 4 มีค่าความเที่ยงตรง (0.98) 5) เกณฑ์ปกติของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามรู ปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบ ที่มีอตั ราส่ วนของ
จานวนข้อสอบต่างกัน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี่ ที่ 6ฉบับที่ 1 มีคะแนนT
ปกติ ตั้งแต่ T31 ถึง T70 ฉบับที่ 2 มีคะแนน T ปกติ ตั้งแต่ T28 ถึง T70 ฉบับที่ 3 มีคะแนน T ปกติ
ตั้งแต่ T29 ถึง T81 และฉบับที่ 4 มีคะแนน T ปกติ ตั้งแต่ T32
งำนวิจัยต่ ำงประเทศ
เบิร์น ( Burn, et al.1982 อ้างถึงใน สันต์ คาวีรัตน์ 2542) ได้พฒั นาแบบทดสอบชื่อว่า
Development of a Integrate process Skill Test TIPS 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความเที่ยงตรง
ความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบระดับ ชั้นมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย แบบทดสอบมี จานวน 36 ข้อ
หลังจากทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างแล้วได้คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบเท่ากับ 19.14 ค่าความเชื่อมัน่
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ทั้งฉบับเท่ากับ .86 ความยากเฉลี่ยเท่ากับ .53 ค่าอานาจจาแนกเฉลี่ยเท่ากับ .35 สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของแบบทดสอบแต่ละทักษะกับ TIPS 2 และ TIPS เป็ น .86 และ .90 แบบทดสอบ
ฉบับนี้มีขอ้ สอบร่ วมในการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
ดอจ และคณะ ( Doug and others 1982) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการวัดผลโดยตรง
คะแนนของแบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและแบบทดสอบที่วดั ทั้งความ
ถนัดและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เพื่อแยกเด็กไม่มีความสามารถทางการเรี ยนออกจากนักเรี ยน
ที่เรี ยนได้แต่ไม่เรี ยน สาหรับนักเรี ยนเกรด 3-6 โดยใช้วธิ ีการให้เด็กอ่านและเขียน เป็ นเกณฑ์ในการ
จาแนกเด็ก ผลปรากฏว่าคะแนนที่ได้จากการวัดโดยตรง และเมื่อทาซ้ า ( สาหรับคาที่โดดเด่น และ
การอ่านปากเปล่า ) สามารถจาแนกเด็กทั้ง 2 กลุ่ม ได้เช่นเดียวกับแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ในเชิง
ธุ รกิ จ และการใช้แบบทดสอบความถนัดกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างไรก็ตาม การวัดผลโดยตรง
ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายและเวลา ผลที่ได้รับเพิ่มเติมอีกก็คือ การใช้วิธีวดั โดยตรงและการสอบซ้ า ยังได้
ข้อมูลที่สามารถเก็บเป็ นฐานข้อมูล ในการวัดและการประเมินการเรี ยนการสอนได้อีกด้วย
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ แบบทดสอบ พบว่ า แบบทดสอบ
มาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนซึ่ งเป็ นแบบทดสอบความรู้ ภาคทฤษฎี ที่สร้ างขึ้น มีการวาง
แผนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพที่เชื่อถือได้ ซึ่ งการตรวจสอบคุณภาพที่สาคัญ ได้แก่ การ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา โดยการให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญพิ จารณา ส่ วนกระบวนการในการ
วิเคราะห์ คุณภาพรายข้อนั้น มี การนาไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพในด้านค่าความยากง่ าย
อานาจจาแนก จนได้แบบทดสอบที่มี ค่ าอยู่ใ นเกณฑ์ใ ช้ไ ด้ และได้มีก ารตรวจสอบคุ ณภาพของ
แบบทดสอบทั้ง ฉบับในด้า นความเชื่ อมัน่ การตรวจสอบคุ ณภาพด้านความเที่ย งตรงเชิ งเนื้ อหา
โดยการให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญพิจารณา การตรวจสอบคุณภาพรายข้อในด้านความยากง่าย อานาจจาแนก
และความเป็ นปรนัย ตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับในด้านความเชื่ อมัน่ และความ
เที่ยงตรงของแบบทดสอบทั้งฉบับ และส่ งผลให้การวัดและประเมินผลได้มาตรฐาน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ” ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 2)เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในด้านค่าความเที่ยงตรง (Validity) ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอานาจ
จาแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
แบบแผนการวิจยั เป็ นลักษณะการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นทีห่ นึ่ง ขั้นของการวิจยั (Research : R1 ) เป็ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และสารวจปัญหา
ขั้นที่สอง ขั้นของการพัฒนา (Development : D1 ) เป็ นการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบทดสอบ
ขั้นที่สำม ขั้นของการวิจยั (Implementation : R2 ) เป็ นการทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
แบบทดสอบ
ขั้นทีส่ ี่ ขั้นของการพัฒนา (Evaluation : D2 ) เป็ นการประเมินผลและพัฒนาแบบทดสอบ
ซึ่ ง รายละเอี ย ดแสดงการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นตามหลัก สู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 แสดงไว้ในตารางที่ 10 หน้า 128

93

94

ขั้นตอนกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research : R1) กำรศึกษำข้ อมูลพืน้ ฐำนและสำรวจปัญหำ
การศึ ก ษาข้อมู ล พื้นฐาน ส ารวจปั ญหา เก็ บ ข้อมูล ความต้องการ ในการพัฒนา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภ าษาไทย ชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ประกอบด้ ว ย วัต ถุ ป ระสงค์
วิธีดาเนิ นการ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาข้อมูล พื้ นฐาน ส ารวจปั ญ หาเกี่ ย วกับ การพัฒนาแบบทดสอบ
วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในจังหวัดกาญจนบุรี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
หลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 เอกสารแนวทางการสร้ า งแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล เอกสารการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู้ภาษาไทย แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วิธีดำเนินกำร ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. ศึ ก ษารู ป แบบ และแนวทางการสร้ า งแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
จากเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ เป็ นแนวทางในการสร้ า งและพัฒ นาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3. วิเ คราะห์ ห ลัก สู ต ร มาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตัว ชี้ วัด สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของเบนจามิน บลูม
5. ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
6. ออกแบบแบบสารวจคุณภาพข้อสอบเพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
7. ศึกษาปั ญหาและความต้องการของครู ในการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย น ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
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ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 29 คน (โรงเรี ยนละ 1 คน )
ซึ่งได้มาด้วยการสุ่ มอย่างง่าย ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้ตารางการสร้างข้อสอบ
8. วิเคราะห์ ข ้อมู ล ข้อสอบจากแบบส ารวจคุ ณภาพข้อสอบที่ รวบรวมได้ ด้านปั ญหา
ในการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
9. สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่พบ เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการดาเนินการวิจยั ต่อไป
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำข้ อมูลพืน้ ฐำน
ประชำกร
ครู ผสู้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วชิ าภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2555 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี
ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 29 โรงเรี ยน (จานวน 29 คน) จังหวัดราชบุรี จานวน 26
โรงเรี ยน (จานวน 26 คน) รวมทั้งสิ้ น 55 โรงเรี ยน (จานวน 55 คน) (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8)
กลุ่มตัวอย่ ำง
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วชิ าภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2555 กลุ่มโรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 29 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลาก
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย ได้แก่
แบบสารวจคุณภาพข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่ งมีลกั ษณะ
เป็ นตารางวิเคราะห์แบบทดสอบตามตัวชี้วดั ดูรายละเอียดตัวอย่างในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แบบสารวจคุณภาพข้อสอบ
รหัส

ข้อมูลของข้อสอบ
ประเภทข้อสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ชื่อวิชา/กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วดั ที่ 1 อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
สมรรถภาพ
ชนิดของข้อสอบ ปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก
ผลการทดลอง ครั้งที่ 1 คน ค่า p
ค่า r
ครั้งที่ 2 คน ค่า p
ค่า r
รายละเอียดการนาไปใช้
ข้อที่ 1 โจทย์และตัวเลือก
ข้อใดอ่านเว้นวรรคตอนได้เหมาะสม
1) แขกเต้า/จับเต่าร้าง/ร้อง
เหมือนร้างห้อง/มาหยา/รัศมี
2) นางนวล/จับนาง/นวลนอน เหมือนพี่แนบ/นวลสมร/จินตหรา
3) นกแก้ว/จับแก้ว/พาที
เหมือนแก้ว/พี่ท้ งั สาม/สั่งความมา
4) เค้าโมง/จับโมงอยู/่ เอกา
เหมือนพี่/นับโมงมา/เมื่อไกลนาง
ง่ายไปสาหรับ ม. 4 ครับ

เฉลยข้อ 1
เกณฑ์การให้คะแนน

ตอบถูกได้ 1 คะแนน

ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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ขั้นตอนกำรสร้ ำง แบบสำรวจคุณภำพข้ อสอบ ประกอบด้วย
การสร้ า งแบบส ารวจคุ ณ ภาพข้อ สอบ เพื่ อ การพัฒ นาแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. วิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต ร มาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตัว ชี้ วัด สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ออกแบบแบบสารวจคุ ณภาพข้อสอบ โดยเทียบเคียงกับสานักทดสอบทางการศึกษา
แห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งมีประเด็นข้อมูลของข้อสอบ ต่อไปนี้ ประเภทข้อสอบ ชื่ อวิชา
กลุ่มสาระ ระดับชั้น สาระที่ มาตรฐาน ตัวชี้ วดั ที่ สมรรถภาพ ชนิดของข้อสอบ ผลการ
ทดลอง รายละเอียดการนาไปใช้ ข้อที่ เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนน
4. นาแบบสารวจคุ ณภาพข้อสอบ อภิปรายร่ วมกันในกลุ่มผูท้ าวิจยั พร้อมทั้งให้อาจารย์
ที่ปรึ กษา ตรวจสอบความเหมาะสม ก่อนนาไปเก็บข้อมูล
5. น าแบบส ารวจคุ ณ ภาพข้อ สอบ ไปส ารวจข้อ มู ล พื้ น ฐาน กับ ครู ภ าษาไทยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 29 โรงเรี ยน
ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ ดังนี้
1. นาแบบสารวจคุณภาพข้อสอบ มาจัดรวมเป็ นชุด จานวน 29 ชุด ๆ ละ 50 ข้อ (คิดเป็ น
จานวนข้อได้ 1,450 ข้อ) โดยให้ครบทุกสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
2. ผูว้ ิจยั นาแบบสารวจคุ ณภาพข้อสอบ ไปขอความร่ วมมือจากครู ผูส้ อนวิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 29 โรงเรี ยน โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลาก
3. ผูว้ จิ ยั แนะนาการกรอกข้อมูลลงในแบบสารวจคุณภาพข้อสอบ
4. ผูว้ ิจยั แจ้ง กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเก็ บรวบรวมแบบสารวจคุ ณภาพข้อสอบ
โดยขอความร่ วมมือผูก้ รอกข้อมูล 1 สัปดาห์
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ดว้ ยการนาแบบสารวจคุณภาพข้อสอบของ
ครู ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 29 คน มาวิเคราะห์เนื้ อหา(Content Analysis)
โดยวิเคราะห์ตามประเด็นต่อไปนี้
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1. เน้นความจาจากเนื้อหาที่เรี ยน
2. ตั้งคาถามไม่ชดั เจน
3. ตัวเลือกชี้นาคาตอบมากเกินไป
4. คาตอบไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
5. ไม่มีการยกข้อความประกอบคาถาม
6. ใช้คาถามที่ง่ายไม่เหมาะสมกับระดับชั้น
7. คาถามไม่ตรงตามตัวชี้วดั
8. ใช้ภาษากากวม
นาข้อมูลมาหาค่าร้อยละ (Percentage) แสดงจานวนร้อยละของครู ที่มีปัญหาในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารู ปแบบและแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
วิเคราะห์หลักสู ตร มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของเบนจามิน บลูม

ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบแบบสารวจคุณภาพข้อสอบ
ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้อ งการของครู ในการพัฒ นาแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 29 คน โดยการสุ่ มอย่างง่ าย (Simple
Random Sampling) ด้วยการจับสลาก

วิเคราะห์ขอ้ มูลข้อสอบด้านเนื้อหา ด้านปัญหาในการสร้างข้อสอบ

สรุ ปวิเคราะห์ขอ้ มูลในการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เพื่อเป็ นข้อมูลในการดาเนินการวิจยั
แผนภูมิที่ 4 แสดงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแบบทดสอบและการสารวจปั ญหา
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ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์หลักสู ตร มาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
สร้างแบบสารวจคุณภาพข้อสอบ

อภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับแบบสารวจคุณภาพ
ข้อสอบ
นาแบบสารวจคุณภาพข้อสอบไปสารวจข้อมูล
พื้นฐาน

แผนภูมิที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสารวจคุณภาพข้อสอบ
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ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) กำรพัฒนำและหำประสิ ทธิภำพของแบบทดสอบ
การพัฒ นาและหาประสิ ทธิ ภ าพของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ขั้นตอน
การสร้างเครื่ องมือ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบทดสอบ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
วิธีดำเนินกำร การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบทดสอบ ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
มีวธิ ีการดาเนินการ ประกอบด้วย
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. วิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต ร มาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตัว ชี้ วัด สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ศึ ก ษารู ป แบบ และแนวทางการสร้ า งแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
4. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
5. วางแผนปฏิ บตั ิงาน โดยกาหนดวิธีปฏิบตั ิงาน กาหนดช่ วงเวลาที่จะดาเนิ นงานในแต่ละ
ขั้นตอน
6. สร้างตารางการสร้างข้อสอบ
การสร้างตารางเพื่อใช้ในการออกข้อสอบฉบับร่ างหลังจากที่วิเคราะห์ตวั ชี้ วดั ตามตาราง
วิเคราะห์หลักสู ตรเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ตัวอย่างตารางการสร้างข้อสอบฉบับร่ าง

รหัส

ข้อมูลของข้อสอบ
ประเภทข้อสอบ
ชื่อวิชา/กลุ่มสาระ
ระดับชั้น
สาระที่
มาตรฐาน

ตัวชี้วดั ที่
สมรรถภาพ

ชนิดของข้อสอบ ปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก
ผลการทดลอง ครั้งที่ 1 คน ค่า p
ค่า r
ครั้งที่ 2 คน ค่า p
ค่า r
รายละเอียดการนาไปใช้
ข้อที่

โจทย์และตัวเลือก

เฉลยข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน

ตอบถูกได้ 1 คะแนน

ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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7. สร้างตารางวิเคราะห์หลักสู ตรตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
8. สร้ างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ทั้งหมด จานวน 200 ข้อ
9. ประเมิ น และตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบทดสอบ ด้ า นความเที่ ย งตรง (Validity)
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน คัดกรองให้เหลือ จานวน 100 ข้อ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย ได้แก่
1. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบ
2. แบบทดสอบวิ ช าภาษาไทยที่ ผ่า นการคัด กรอง การประเมิ น และการตรวจสอบ
คุณภาพ ข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน จานวน
100 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ฉบับ ๆ ละ 50 ข้อ
ขั้นตอนกำรสร้ ำงแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยมีข้ นั ตอนโดยละเอียด ดังนี้
การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วดั โดยมีข้ นั ตอนการสร้างต่อไปนี้
1. นิยำมควำมหมำยตัวชี้วดั และสำระกำรเรียนรู้
ตัวชี้ วดั หมายถึ ง สิ่ งที่ ผูเ้ รี ย นพึง รู้ และปฏิ บตั ิไ ด้ รวมทั้ง คุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยนใน
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่ งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรี ยนรู้ เป็ นเกณฑ์สาคัญสาหรับ
การวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยน
สาระการเรี ยนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะหรื อกระบวนการเรี ยนรู้และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในวิชาภาษาไทยซึ่ งกาหนดให้ผเู้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ต้องเรี ยนรู้
2. กำหนดระดับพฤติกรรมกำรวัด
ผูว้ จิ ยั ได้นาวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของ Benjamin S.Bloom (1956:57) ด้านความรู้
ที่มุ่งให้นกั เรี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านการเรี ยนภาษาไทย ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความรู้ความจา (Knowledge)
ขั้นที่ 2 ความเข้าใจ (Comprehension)
ขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช้ (Application )
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ (Analysis)
ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ (Synthesis)
ขั้นที่ 6 การประเมินค่า (Evaluation)
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3. กำรสร้ ำงตำรำงกำรสร้ ำงข้ อสอบ
การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 200 ข้อ
โดยการสร้ า งตารางเพื่ อ ใช้ ใ นการออกข้อ สอบฉบับ ร่ างหลัง จากที่ วิ เ คราะห์ ต ัว ชี้ วัด ตาม
ตารางวิเคราะห์เป็ นที่เรี ยบร้อย
4. กำรสร้ ำงตำรำงวิเครำะห์ หลักสู ตรตำมมำตรฐำนและตัวชี้วดั
เพื่อการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยวิเคราะห์
แบบทดสอบตามตัวชี้วดั เพื่อเตรี ยมสร้างแบบทดสอบลงในตารางการสร้างข้อสอบจานวน 200 ข้อ
ขั้นตอนการดาเนินการวิเคราะห์หลักสู ตร (ธี รศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ : 2549:96-98) ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสู ตร จานวน 3 ท่าน ได้แก่ ครู ผสู้ อนภาษาไทย
ครู วชิ าการ และนักวัดผล
2. จัดเรี ยงตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 5 สาระ ตามลาดับ ตั้งแต่ตวั ชี้วดั ที่ 1-36
3. วิเคราะห์พฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ของเบนจามิน บลูม ทั้ง 6 ขั้น
4. สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ โดยจาแนกข้อสอบตามพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
5. การสร้ างแบบทดสอบต้องสร้างไว้เกิ นจานวนที่ตอ้ งการจริ งอย่างน้อย 1 เท่า
ดังนั้นเมื่อต้องการข้อสอบจริ ง 100 ข้อ ผูว้ ิจยั จึงสร้างข้อสอบ จานวน 200 ข้อ เพื่อไว้ใช้สาหรับ
แทนข้อสอบที่ไม่มีคุณภาพที่ถูกตัดออก ดูรายละเอียดในตารางที่ 6 และตารางที่ 7
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ตารางที่ 6 ตารางวิเคราะห์หลักสู ตรตามมาตรฐานและตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
สำระที่ 1 กำรอ่ำน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้ก ระบวนการอ่ า นสร้ า งความรู้ แ ละความคิ ด เพื่ อ น าไปใช้ต ัด สิ น ใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
พฤติกรรม
ตัวชี้ วดั

ความ
รู้
ความจา

ความ
เข้าใจ

ประ
ยุกต์
ใช้

วิเคราะห์

สังเคราะห์

ประ
เมินค่า

รวม
ข้อ

-

1

-

-

-

-

1

-

3

-

1

-

-

4

-

-

1

3

-

-

4

-

-

1

4

-

-

5

-

-

1

1

-

1

3

-

-

1

1

-

-

2

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

2

-

1
6

4

11

1

1

1
23

ตัวชี้วดั ที่ 1 อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง
ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่ องที่อา่ น
ตัวชี้วดั ที่ 2 ตีความ แปลความ และขยาย
ความเรื่ องที่อ่าน
ตัวชี้วดั ที่ 3 วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่ องที่อ่าน
ในทุก ๆด้านอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วดั ที่ 4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ อง
ที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนาความรู ้
ความคิดไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวติ
ตัวชี้วดั ที่ 5 วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วดั ที่ 6 ตอบคาถามจากการอ่าน งาน
เขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วดั ที่ 7 อ่านเรื่ องต่าง ๆ แล้วเขียน
กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก
ย่อความ และรายงาน
ตัวชี้วดั ที่ 8 สังเคราะห์ความรู ้จากการอ่าน
สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรี ยน
และพัฒนาความรู ้ทางอาชีพ
ตัวชี้วดั ที่ 9 มีมารยาทในการอ่าน
รวม

-
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
สำระที่ 2 กำรเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียน
เรื่ อ งราวในรู ป แบบต่ า งๆ เขี ย นรายงานข้อ มู ล สารสนเทศและรายงานการศึ ก ษาค้น คว้า อย่า ง
มีประสิ ทธิภาพ
พฤติกรรม
ตัวชี้ วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1 เขียนสื่ อสารในรู ปแบบ
ต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ภาษาเรี ยบเรี ยงถูกต้องมีขอ้ มูล
และสาระสาคัญชัดเจน
ตัวชี้วดั ที่ 2 เขียนเรี ยงความ
ตัวชี้วดั ที่ 3 เขียนย่อความจากสื่ อ
ที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย
ตัวชี้วดั ที่ 4 ผลิตงานเขียนของตนเอง
ในรู ปแบบต่างๆ
ตัวชี้วดั ที่ 5 ประเมินงานเขียนของผูอ้ ื่น
แล้วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
ตัวชี้วดั ที่ 6 เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเรื่ องที่สนใจตามหลักการเขียน
เชิงวิชาการและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วดั ที่ 7 บันทึกการศึกษาค้นคว้า
เพื่อนาไปพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ตัวชี้วดั ที่ 8 มีมารยาทในการเขียน
รวม

ความรู้
ความจา

ความ
เข้าใจ

ประยุกต์
ใช้

วิเคราะห์

สังเคราะห์

ประ
เมิน
ค่า

รวม
ข้อ

-

2

-

-

-

-

2

-

1
-

1
2

-

-

-

2
2

-

1

-

-

1

-

2

-

-

-

2

-

1

3

-

-

-

1

1

1

3

-

-

-

1

-

-

1

-

4

3

1
5

2

2

1
16
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด
มาตรฐาน ท3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู ้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
พฤติกรรม
ตัวชี้ วดั

ความรู้
ความจา

ความ
เข้าใจ

ประยุกต์
ใช้

วิเคราะห์

สังเคราะห์

ประ
เมิน
ค่า

รวม
ข้อ

ตัวชี้วดั ที่ 1 สรุ ปแนวคิดและแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู
ตัวชี้วดั ที่ 2 วิเคราะห์แนวคิดการใช้
ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่ องที่ฟัง
และดูอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วดั ที่ 3 ประเมินเรื่ องที่ฟังและดูแล้ว
กาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวติ
ตัวชี้วดั ที่ 4 มีวจิ ารณญาณในการเลือก
เรื่ องที่ฟังและดู
ตัวชี้วดั ที่ 5 พูดในโอกาสต่างๆ พูด
แสดงทรรศนะ โตแย้ง โน้มน้าวใจ
และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ ยภาษาถูกต้อง
เหมาะสม
ตัวชี้วดั ที่ 6 มีมารยาทในการฟัง
การดู และการพูด
รวม

-

1

-

2

-

-

3

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

1

-

2

3

-

-

-

-

1

1

2

-

2

-

1

-

-

3

-

1

-

1

-

-

2

-

4

-

9

1

3

17
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
สำระที่ 4 หลักกำรใช้ ภำษำไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
พฤติกรรม
ตัวชี้ วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1 อธิบายธรรมชาติของ
ภาษา พลังของภาษา และลักษณะ
ของภาษา
ตัวชี้วดั ที่ 2 ใช้คาและกลุ่มคาสร้าง
ประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั ที่ 3 ใช้ภาษาเหมาะสม
แก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล
รวมทั้งคาราชาศัพท์อย่าเหมาะสม
ตัวชี้วดั ที่ 4 แต่งบทร้อยกรอง
ตัวชี้วดั ที่ 5 วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
ตัวชี้วดั ที่ 6 อธิบายและวิเคราะห์
หลักการสร้างคาในภาษาไทย
ตัวชี้วดั ที่ 7 วิเคราะห์ และประเมิน
การใช้ภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
รวม

ความรู้
ความจา

ความ
เข้าใจ

ประยุกต์
ใช้

วิเคราะห์

สังเคราะห์

ประ
เมิน
ค่า

รวม
ข้อ

-

1

-

1

-

-

2

-

2

1

1

-

-

4

-

2

1

1

-

-

4

-

2
1

-

1

-

-

2
2

-

1

-

3

-

-

4

-

-

-

4

-

-

4

-

9

2

11

-

-

22
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
สำระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
พฤติกรรม
ตัวชี้ วดั

ตัวชี้วดั ที่ 1 วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น
ตัวชี้วดั ที่ 2 วิเคราะห์ลกั ษณะเด่น
ของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู ้
ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวติ ของ
สังคมในอดีต
ตัวชี้วดั ที่ 3 วิเคราะห์และประเมินค่า
ด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ
ตัวชี้วดั ที่ 4 สังเคราะห์ขอ้ คิด
จากวรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
ตัวชี้วดั ที่ 5 รวบรวมวรรณกรรม
พื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญา
ทางภาษา
ตัวชี้วดั ที่ 6 ท่องจาและบอกกคุณค่า
บทอาขยาน ตามที่กาหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
และนาไปใช้อา้ งอิง
รวม

ความรู้
ความจา

ความ
เข้าใจ

ประ
ยุกต์ใช้

วิเคราะห์

สังเคราะห์

ประ
เมินค่า

รวม
ข้อ

-

1

-

4

-

-

5

-

-

-

6

-

-

6

-

-

-

5

-

1

6

-

-

-

2

-

1

3

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

2

-

17

1

2

22
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ตารางที่ 7 ตารางสรุ ปการวิเคราะห์หลักสู ตรตามมาตรฐานและตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
พฤติกรรม
ตัวชี้วดั

ความรู้
ความจา

สาระที่ 1
สาระที่ 2
สาระที่ 3
สาระที่ 4
สาระที่ 5
รวม

-

ระดับพฤติกรรมกำรวัดทีต่ ้ องกำรวัด
ความ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน รวม
เข้าใจ
ค่า
100
ข้อ
6
4
11
1
1
23
4
3
5
2
2
16
4
9
1
3
17
9
2
11
22
2
17
1
2
22
25
9
53
5
8
100

5. กำรสร้ ำ งแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน กลุ่ม สำระกำรเรี ยนรู้ ภ ำษำไทย
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วดั ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ฉบับร่ าง จานวน 200 ข้อ
เป็ นข้อสอบปรนัยเลือกตอบ ชนิ ด 4 ตัวเลือก พร้อมเฉลย แล้วคัดกรองข้อสอบมาตรฐานเหลือ
100 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ฉบับ ๆ ละ 50 ข้อ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนคือ ผูท้ ี่ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดหรื อไม่ได้ตอบได้ 0 คะแนน
6. ตรวจสอบควำมเทีย่ งตรง (Validity)
ตรวจสอบความตรงของแบบทดสอบโดยผูว้ ิจยั และผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา และตัวชี้วดั ดังนี้
6.1 ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งองค์ประกอบต่างๆ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
6.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบทดสอบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3
ท่าน รวมทั้งตรวจสอบความเป็ นปรนัยของข้อคาถามและตัวเลือก ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหา เพื่ อพิ จารณาว่าข้อสอบแต่ ละข้อวัดได้สอดคล้องกับเนื้ อหา มาตรฐานการเรี ย นรู้ และ
ตัวชี้วดั โดยใช้วธิ ี หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC )
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7. ปรับปรุ งแบบทดสอบ
ปรับปรุ งแบบทดสอบตามที่ผเู้ ชี่ยวชาญแนะนาแล้วนาไปทดลองใช้( try out )กับนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนกำรเก็บข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. ขอความอนุ เคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ 3 ท่าน ตรวจสอบเนื้ อหา
การใช้ภาษา
2. ขอหนัง สื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิ ล ปากร ถึ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อขอความ
อนุ เคราะห์เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน คือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิชาการ และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัดผล
3. ผูว้ จิ ยั นาแบบทดสอบที่สร้าง ไปขอความร่ วมมือจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบ
4. ผูว้ จิ ยั แนะนาการเก็บข้อมูลและวัตถุประสงค์ ให้คณะกรรมการทราบ
5. ผูว้ ิจยั แจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเก็บรวบรวมแบบทดสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
โดยขอความร่ วมมือ 1 สัปดาห์
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลเพือ่ ตรวจสอบควำมเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หำ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล ในตรวจสอบคุ ณภาพด้า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ดาเนินการดังนี้
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา และค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence :
IOC ) โดยใช้เกณฑ์การกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ดงั นี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ : 2543 : 117 )
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบมีความเหมาะสม
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความเหมาะสมหรื อไม่
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบไม่มีความเหมาะสม
และน าผลการพิ จ ารณาของผู ้เ ชี่ ย วชาญในแต่ ล ะข้อ ไปหาค่ า ดัช นี ค วามเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา
โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC ) ดังนี้
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โดยใช้สูตร

IOC
N

แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด

2. นาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้องที่ ไ ด้ม าเที ย บกับ เกณฑ์ ซึ่ ง มี เกณฑ์ใ นการพิจารณาความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญดังนี้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence :
IOC ) ที่คานวณได้มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 แสดงว่าข้อสอบมีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
ถ้าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC ) ที่คานวณได้มีค่าน้อย
กว่า 0.50 แสดงว่าข้อสอบไม่มีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงหรื อสอดคล้องกับเนื้อหาและตัวชี้วดั
ซึ่ งการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการสร้าง
ตารางเพื่ อใช้ใ นการออกข้อ สอบฉบับ ร่ า ง หลัง จากที่ วิเคราะห์ ตวั ชี้ วัดตามตารางวิเคราะห์ เป็ น
ที่เรี ยบร้อย ดังนั้นเมื่อต้องการข้อสอบจริ ง 100 ข้อ การสร้างแบบทดสอบต้องสร้างไว้เกินจานวน
ที่ตอ้ งการจริ งอย่างน้อย 1 เท่า ผูว้ ิจยั จึงสร้างข้อสอบ จานวน 200 ข้อ เพื่อไว้ใช้สาหรับแทน
ข้อสอบที่ ไม่มีคุณภาพที่ถูกตัดออก รายละเอียดการวิเคราะห์หลักสู ตรตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6 - 7
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การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์หลักสู ตร มาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วดั
วิเคราะห์หลักสู ตร กาหนดกรอบโครงสร้าง และกาหนดค่าน้ าหนักของแบบทดสอบ
ศึกษารู ปแบบ และแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วางแผนปฏิบตั ิงาน กาหนดวิธีปฏิบตั ิงาน กาหนดช่วงเวลาที่จะดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
กาหนดแนวทางการสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ
เสนอแผนและกรอบโครงสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ
สร้างตารางการสร้างข้อสอบ
สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบตามมาตรฐานและตัวชี้วดั
พัฒนาข้อสอบฉบับร่ าง
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ
แผนภูมิที่ 6 แสดงวิธีการสร้างข้อสอบและหาประสิ ทธิภาพของข้อสอบ
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นิยามความหมายตัวชี้วดั
และสาระการเรี ยนรู้
กาหนดระดับพฤติกรรมการวัด
การสร้างตารางการสร้างข้อสอบ

การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสู ตร
ตามมาตรฐานและตัวชี้วดั
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

ตรวจสอบความตรง (Validity)

ปรับปรุ งแบบทดสอบ

แผนภูมิที่ 7 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Implementation : R2) กำรทดลองใช้ เพือ่ หำคุณภำพแบบทดสอบ
การทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประกอบด้วย
วัต ถุ ป ระสงค์ ประชากร กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง และวิ ธี ก ารด าเนิ น การทดลอง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อทดลองใช้และหาคุณภาพแบบทดสอบ ในการพัฒนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ประชำกร
นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ กษา 2555 เขตพื้นที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 29 โรงเรี ยน จานวน 5,500 คน จังหวัดราชบุรี
จานวน 26 โรงเรี ยน จานวน 5,000 คน รวมทั้งสิ้ น 10,500 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8)
กลุ่มตัวอย่ ำง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 กลุ่มโรงเรี ยนในจังหวัด
กาญจนบุ รี จ านวน 6 โรงเรี ย น ประกอบด้ว ย โรงเรี ย นร่ ม เกล้า กาญจนบุ รี (ในโครงการ
พระราชดาริ ) จานวน 150 คน โรงเรี ยน ไทรโยคน้อยวิทยา จานวน 100 คน โรงเรี ยนทองผาภูมิ
วิทยา จานวน 150 คน โรงเรี ยนไทรโยคมณี กาญจน์วิทยา จานวน 100 คน โรงเรี ยนเฉลิ มพระ
เกี ยรติ สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กาญจนบุรี จานวน 200 คน และโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี จานวน
200 คน รวมทั้งสิ้ น 900 คน ซึ่ งได้ม าโดยการสุ่ มอย่า งง่ าย (Simple Random Sampling)
ด้วยการจับสลาก
กำรทดลองใช้
ซึ่ งสามารถแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การทดลองครั้งที่ 1 คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มโรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน 6 โรงเรี ยน ประกอบด้วย โรงเรี ยนร่ มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดาริ ) โรงเรี ยน
ไทรโยคน้อยวิท ยา โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา โรงเรี ยนไทรโยคมณี กาญจน์วิทยา โรงเรี ยนเฉลิ ม
พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ กาญจนบุ รี และโรงเรี ย นเทพมงคลรั งษี ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2555 รวม 500 คน
2. การทดลองครั้งที่ 2 คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มโรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน 6 โรงเรี ยน ประกอบด้วย โรงเรี ยนร่ มเกล้ากาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดาริ ) โรงเรี ยน
ไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา โรงเรี ยนไทรโยคมณี กาญจน์วิทยา โรงเรี ยนเฉลิ ม
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พระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กาญจนบุรี และโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรี ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2555 รวม 400 คน
วิธีกำรดำเนินกำรทดลอง
1.ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการทดลองใช้แบบทดสอบ ที่พฒั นาขึ้น
2.ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน
2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบคุ ณภาพแบบทดสอบ ด้านค่าความยากง่าย ด้านค่าอานาจจาแนก และ
ค่าความเชื่อมัน่
3. ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ ดังนี้
3.1 ค่าอานาจจาแนก (r) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ : 2543 : 130)
โดยใช้สูตร

เมื่อ

r

หมายถึง ค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อ
หมายถึง จานวนผูต้ อบถูกในข้อนั้นในกลุ่มเก่ง
หมายถึง จานวนผูต้ อบถูกในข้อนั้นในกลุ่มอ่อน
N หมายถึง จานวนคนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ซึ่ งการวิเคราะห์ ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบรายข้อ โดยข้อคาถามที่ ดีควรมีค่าอานาจ
จาแนก 0.20 ขึ้นไป
สาหรับการแปลค่าอานาจจาแนก แปลผลได้ดงั นี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ : 2543 : 130)
ค่าอานาจจาแนก 0.40 – 1.00 คือ จาแนกได้ดี เป็ นข้อสอบที่ดี
ค่าอานาจจาแนก 0.30 – 0.39 คื อ จาแนกได้ เป็ นข้อสอบที่ ดีพ อสมควร อาจต้อง
ปรับปรุ ง
ค่าอานาจจาแนก 0.20 – 0.29 คือ จาแนกได้พอใช้ แต่ตอ้ งปรับปรุ ง
ค่าอานาจจาแนก -1.00 – 0.19 คือ ไม่สามารถจาแนกได้ ต้องปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง
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3.2 ค่าความยากง่ายรายข้อ (Difficulty) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ : 2543 : 129)
โดยใช้สูตร

เมื่อ

หมายถึง ค่าความยากของคาถามแต่ละข้อ
R หมายถึง จานวนผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
N หมายถึง จานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด
ซึ่งการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบรายข้อ ใช้การวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มข้อคาถามที่ดี
ควรมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 ถ้าค่าความยากง่ายน้อยกว่า 0.20 ถือว่าข้อคาถามนั้นยาก
เกินไป และถ้าค่าความยากง่าย มากกว่า 0.80 ถือว่าข้อคาถามนั้นง่ายเกินไป นัน่ คือ ค่า p น้อย
ข้อทดสอบจะยาก ค่า p มาก ข้อทดสอบจะง่าย
สาหรับการแปลความหมายของค่าความยากง่ายของข้อสอบ (ศิริชยั กาญจนวาสี : 2544 :
184) เพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่มีมาตรฐาน มีดงั นี้
ค่าความยากง่าย 0.00 – 0.19 เป็ นข้อสอบที่ยากมาก
ค่าความยากง่าย 0.20 – 0.39 เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก
ค่าความยากง่าย 0.40 – 0.60 เป็ นข้อสอบที่ยากง่ายปานกลาง
ค่าความยากง่าย 0.61 – 0.80 เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย
ค่าความยากง่าย 0.81 – 1.00 เป็ นข้อสอบที่ง่ายมาก
3.3 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วธิ ี ของคูเดอร์ – ริ ชาร์ด สู ตร KR20 (ศิริชยั
กาญจนวาสี : 2544 : 185)
โดยใช้สูตร
เมื่อ
n
P
q

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเชื่อมัน่ ของข้อสอบทั้งฉบับ
จานวนข้อ
สัดส่ วนของคนทาถูกในแต่ละข้อ
สัดส่ วนของคนทาผิดในแต่ละข้อ = 1 – p
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
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ซึ่ งการวัดความเชื่ อมัน่ ได้ (Reliability) หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถให้ ผลการวัดที่
คงที่ไม่กลับไปกลับมา ไม่วา่ จะนาไปวัดกี่หนกับผูเ้ รี ยนกลุ่มเดิมก็ตาม เช่น เด็กที่เก่งได้คะแนนมาก
เด็กอ่อนได้คะแนนน้อยถ้าทาการสอนอีกครั้งโดยใช้ขอ้ สอบชุดเดิมกับกลุ่มเดิม เด็กที่เก่งก็ยงั เก่งอยู่
และเด็กที่อ่อนก็ยงั อ่อนเหมือนเดิม แสดงว่าแบบทดสอบนี้มีความเชื่อมัน่ สู ง
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการหาคุณภาพแบบทดสอบ
5. นาผลของแบบทดสอบที่เป็ นคะแนนไปแปลความหมายคะแนนต่อไป
6. ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแบบทดสอบที่ ไ ม่ ไ ด้ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน และคัด เลื อ กข้อ สอบที่ มี
ค่าอานาจจาแนก ค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมัน ตามเกณฑ์
ขั้นตอนกำรนำแบบทดสอบไปทดลองใช้
ผูว้ ิจยั น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ 2 ครั้ ง กับ กลุ่ ม ตัวอย่า ง แล้ว นาแบบทดสอบ
มาวิเคราะห์รายข้อ โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินทดลองดังนี้
ขั้นตอนกำรนำข้ อสอบไปทดลองใช้ และหำคุณภำพ ครั้งที่ 1
ผูว้ ิ จ ัย น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ค รั้ งที่ 1 กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง แล้วน าแบบทดสอบ
มาวิเคราะห์รายข้อ โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินทดลองดังนี้
การด าเนิ น การวิจ ัย การพัฒ นาแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
กลุ่มตัวอย่ ำง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ในจังหวัด
กาญจนบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 500 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 100 ข้อ จัดเป็ น 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 จานวน 50 ข้อ ผูเ้ ข้าสอบจานวน 250 คน
ฉบับที่ 2 จานวน 50 ข้อ ผูเ้ ข้าสอบจานวน 250 คน
เกณฑ์การให้คะแนน คือ ผูท้ ี่ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
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กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ก ับ นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 6 โรงเรี ยน จัดนักเรี ยนเป็ น ห้องๆ ละ 50 คน เท่ากับ
จานวนแบบทดสอบ คือ 2 ฉบับ รวมนักเรี ยน 500 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
นาแบบทดสอบไปทดลองใช้ ( Try Out ) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ดูรายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 กาหนดการทดลองใช้แบบทดสอบ ครั้งที่ 1
วัน เวลา
24 ธันวาคม
2555
25 ธันวาคม
2555
26 ธันวาคม
2555
26 ธันวาคม
2555
27 ธันวาคม
2555
27 ธันวาคม
2555

โรงเรี ยน

ระดับชั้น/จานวน

โรงเรี ยนร่ มเกล้า กาญจนบุรี

จานวน 100 คน

บ

โรงเรี ยนทองผาภูมิวทิ ยา

จานวน 100 คน

โรงเรี ยนไทรโยคน้อยวิทยา

จานวน 50 คน

โรงเรี ยนไทรโยคมณี -กาญจน์
วิทยา

จานวน 50 คน

โรงเรี ยนเทพมงคลรังษี

จานวน 100 คน

โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กาญจนบุรี

จานวน 100 คน

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลจากการทดลองวิเคราะห์ผล ดังนี้
1. ค่าอานาจจาแนก
2. ค่าความยากง่าย
3. ค่าความเชื่อมัน่
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นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนก (r) ค่าความยากง่าย (p) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบ แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 ถึง .80 และค่าอานาจ
จาแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และนาข้อที่มีค่าไม่ถึงเกณฑ์ (ค่าความยากง่ายระหว่าง .20 ถึง .80 และ
ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป) มาปรับปรุ งแก้ไขใหม่ นาไปทดลองใช้ในครั้งที่ 2 ต่อไป
ขั้นตอนกำรนำแบบทดสอบไปทดลองใช้ และหำคุณภำพ ครั้งที่ 2
การทดลองใช้แบบทดสอบ ครั้งที่ 2 นาไปทดลองใช้ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่ งเป็ น
การเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ 2 ของปี การศึกษา 2555 แล้วนาแบบทดสอบมาวิเคราะห์ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ แล้วพัฒนาปรับปรุ งแบบทดสอบ นากลับไปทดลอง
กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนคนละห้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1
การด าเนิ น การวิจ ัย การพัฒ นาแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
กลุ่มตัวอย่ ำง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ในจังหวัด
กาญจนบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 400 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 100 ข้อ จัดเป็ น 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 จานวน 50 ข้อ ผูเ้ ข้าสอบจานวน 200 คน
ฉบับที่ 2 จานวน 50 ข้อ ผูเ้ ข้าสอบจานวน 200 คน
เกณฑ์การให้คะแนน คือ ผูท้ ี่ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ก ับ นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 6 โรงเรี ยน จัดนักเรี ยนเป็ น ห้องๆ ละ 50 คน เท่ากับจานวน
แบบทดสอบ คือ 2 ฉบับ รวมนักเรี ยน 400 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
ผูว้ ิจยั จึงได้ทดลองใช้แบบทดสอบครั้งที่ 2 กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในจังหวัด
กาญจนบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 400 คน ที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มที่ทดลองใช้ครั้งแรก
และได้ก าหนดการนาแบบทดสอบไปทดลองใช้ระหว่างวันที่ 5 – 30 มกราคม พ.ศ. 2556
ดูรายละเอียดในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 กาหนดการทดลองใช้แบบทดสอบ ครั้งที่ 2
วัน เวลา
7 มกราคม 2556

8 มกราคม 2556
9 มกราคม 2556
9 มกราคม 2556
10 มกราคม 2556
10 มกราคม 2556

โรงเรี ยน
ร่ มเกล้า กาญจนบุรี
(ในโครงการพระราชดาริ )
อาเภอทองผาภูมิ
ทองผาภูมิวทิ ยา
อาเภอทองผาภูมิ
ไทรโยคน้อยวิทยา
อาเภอไทรโยค
ไทรโยคมณี กาญจน์วทิ ยา
อาเภอไทรโยค
เทพมงคลรังษี
กาญจนบุรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์
อาเภอท่าม่วง

ระดับชั้น/จานวน
จานวน 50 คน

จานวน 50 คน
จานวน 50 คน
จานวน 50 คน
จานวน 100 คน
จานวน 100 คน

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลจากการทดลองวิเคราะห์ผล ดังนี้
1. ค่าอานาจจาแนก
2. ค่าความยากง่าย
3. ค่าความเชื่อมัน่
จากการทดลองใช้แบบทดสอบครั้งที่ 2 ผูว้ ิจยั เป็ นผูท้ าการวิเคราะห์ นาผลการทดสอบ
มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ ทาการ
วิเคราะห์เป็ นรายข้อ วิเคราะห์แยกตามรายฉบับ ได้ขอ้ สอบ 100 ข้อ โดยเลือกข้อสอบที่มีค่าความ
ยากง่ายระหว่าง .20 ถึง .80 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป เป็ นข้อสอบที่สมบูรณ์ จัดเป็ น
ข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ได้ นาข้อที่มีค่าไม่ถึงเกณฑ์มาปรับปรุ งแก้ไขใหม่
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ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Evaluation : D2) การประเมิน และพัฒนาแบบทดสอบ
การประเมินและพัฒนาแบบทดสอบ ในการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย น ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ประกอบด้วย วัตถุ ประสงค์ วิธี ดาเนิ นการ เครื่ องมื อที่ ใ ช้
ในการวิจยั และ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินและแปลความหมายของคะแนน
วิ ธี ด ำเนิ น กำร การประเมิ น และพัฒ นาแบบทดสอบ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ข้ ัน ตอน
การดาเนินการดังนี้
1. การประเมิ น ระหว่ า งการท าแบบทดสอบ โดยสั ง เกตพฤติ ก รรมการท าข้อ สอบ
ของนักเรี ยน
2. การประเมิ น หลัง การท าแบบทดสอบ ด้ว ยการประเมิ น ความรู้ ความเข้า ใจ โดย
การตรวจข้อสอบทุกฉบับ
3. ประมวลผลที่ ไ ด้จ ากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น สาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เป็ นคะแนน มาแปลความหมายของคะแนน แล้วนามา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งแก้ไขข้อสอบให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
4. นาแบบทดสอบที่มีคุณภาพไปใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนร่ มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดาริ ) ในปี การศึกษาต่อไป
กำรแปลควำมหมำยของคะแนน
การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิ จ ัย เลื อ กแปลความหมายของคะแนนครั้ งนี้ ด้ว ย
การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
กำรสร้ ำงเกณฑ์ ปกติ(Norms)
การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ นาไปคานวณหาค่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ โดยใช้คะแนนทีปกติ การหาคะแนนทีปกติ (Normalized T - scores) ตามลาดับ
ขั้นตอนดังนี้
1.หาค่าความถี่ของคะแนนจากผลการทดสอบ (Frequency:f)
2.หาความถี่สะสม (Cumulative Frequency: cf)
3.หาค่า Percentile Rank
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โดยใช้สูตร

เมื่อ PR
f
cf
N

แทน
แทน
แทน
แทน

ตาแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์
ความถี่ของคะแนน
ความถี่สะสม
จานวนกลุ่มตัวอย่าง

4.แปลงคะแนนเปอร์ เซ็ นต์ไทล์ให้เป็ นคะแนนที (T) ปกติ โดยใช้ตารางสาหรับ
แปลงคะแนนเปอร์ เซ็ นต์ไทล์ให้เป็ นคะแนนที (T) ปกติของ Garrett 1965:445 (ล้วนสายยศ และ
อังคณา สายยศ 2539:311 อ้างถึงใน ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2549:230)
5.สร้ างตารางเกณฑ์ปกติโดยแสดงเป็ นตารางความสัม พันธ์ระหว่างคะแนนดิ บ
กับคะแนนทีปกติ (Normalized T-scores) ทุกค่าของคะแนนดิบ
6. แปลความหมายของคะแนน
การแปลผลคะแนนโดยใช้คะแนนทีปกติ กระทาโดยการเทียบว่าคะแนนดิบที่ได้
ตรงกับคะแนนทีปกติเท่าไรโดยมีเกณฑ์ในการแปลผลคะแนนอ้างถึงใน(ชวาล แพรัตกุล, 2520 :20)
ดังนี้
ตั้งแต่ T65 และสู งกว่า แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับสู งมาก
ตั้งแต่ T55 – T65
แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับสู ง
ตั้งแต่ T45 – T55
แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตั้งแต่ T35 – T45
แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับต่า
ตั้งแต่ T35 และต่ากว่า แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับต่ามาก
การแบ่งระดับขั้นข้างต้น จะมีคะแนนทีบางตัวซ้ ากัน เช่น T55 ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะตาแหน่ง
T55 นั้น เป็ นจุดแบ่งเขตระหว่างกลุ่ม ดังนั้นนักเรี ยนคนใดได้คะแนนทีตรงจุดแบ่งเขตพอดี คือ T35,
T45, T55 และ T65 ให้เลื่อนนักเรี ยนคนนั้นไปอยูใ่ นกลุ่มสู งถัดไปเสมอ เพื่อให้ประโยชน์แก่ผเู้ รี ยน
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
รวบรวมผลการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เป็ น
คะแนน จานวน 2 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ มาแปลความหมายของคะแนนต่อไป
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการทดสอบที่เป็ นคะแนนไปวิเคราะห์ผล ดังนี้
1. ตาแหน่งเปอร์ เซ็นต์ไทล์
2. คะแนนทีปกติ (Normalized T-scores)
3. เกณฑ์ปกติ (Norms) และแปลความหมายของคะแนน
ซึ่งการสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) และแปลความหมายของคะแนนของแบบทดสอบทั้งฉบับ
ต้องนาไปคานวณหาค่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ หาค่าทีปกติ เทียบว่าคะแนนดิบที่ได้ตรงกับคะแนนทีปกติ
เท่ า ไรโดยแสดงเป็ นตารางความสัม พันธ์ ระหว่า งคะแนนดิ บ กับ คะแนนที ป กติ (Normalized
T-scores) ทุกค่าของคะแนนดิบ แล้วแปลผลคะแนนตามเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน
ดูรายละเอียดข้อมูลได้จากตารางที่ 20 หน้า 153
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การประเมินระหว่างการทาแบบทดสอบ

การประเมินหลังการทาแบบทดสอบ

ประมวลผลที่ได้จากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

นาแบบทดสอบที่มีคุณภาพไปใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

แผนภูมิที่ 8 แสดงวิธีดาเนินการประเมินและพัฒนาแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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หาค่าความถี่ของคะแนนจากผลการทดสอบ
(Frequency:f)

หาความถี่สะสม
(Commulaive Frequency: cf)

หาค่า Percentile Rank

แปลงคะแนนเปอร์ เซ็นต์ไทล์ให้เป็ นคะแนนที (T) ปกติ

สร้างตารางเกณฑ์ปกติ(Norms)

แปลความหมายของคะแนน

แผนภูมิที่ 9 แสดงขั้นตอนการแปลความหมายของคะแนน
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ตารางที่ 10 แสดงการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ปัจจัยนาเข้า/
จุดประสงค์
กำรวิจัย
(research: R1)
จุดประสงค์เพื่อศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน สารวจ
ปัญหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาแบบทด
สอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ตาม
หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้น -ฐาน
พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสู ตรการ ศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
เอกสารแนวทางการ
สร้างแบบ ทดสอบ
วัดผล สัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนเอกสารเกี่ยวกับ
การวัดและ
ประเมินผล เอกสาร
การวัดและประเมิน
ผลการเรี ยนรู้
ภาษาไทย แนวคิด
ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ
ขั้นตอน

เครื่ องมือ

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ แบบสารวจ
ความต้องการ
คุณภาพ
1.ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ข้อสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.ศึกษารู ปแบบ และ
แนวทางการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
3. วิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐานการเรี ยนรู ้และ
ตัวชี้วดั
4. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ของเบนจามิน บลูม
5.ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
6.ออกแบบแบบสารวจ
คุณภาพข้อสอบ
7.ศึกษาปั ญหาและความ
ต้องการในการพัฒนา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
8. วิเคราะห์ขอ้ มูลข้อสอบ
จากแบบสารวจคุณภาพ
ข้อสอบ
9.สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลลัพธ์
วิธีการ

สถิติ

การ
วิเคราะห์
แบบสารวจ
คุณภาพ
ข้อสอบ
ของครู ผู ้
ออกสอบ

ค่าร้อยละ
(%)
และการ
วิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

ข้อมูล
พื้นฐาน
และความ
ต้องการใน
การพัฒนา
แบบ
ทดสอบ
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปัจจัยนาเข้า/
จุดประสงค์

กระบวนการ
ขั้นตอน

เครื่ องมือ

การพัฒนาแบบทดสอบวัด
แบบ
(development :D1 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระ
ทดสอบ
จุดประสงค์เพื่อ การเรี ยนรู้ภาษาไทยชั้น
ฉบับร่ าง
ดาเนินการพัฒนา มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ดังนี้
200 ข้อ
1.ศึ
ก
ษาข้
อ
มู
ล
พื
น
ฐาน
เอกสารที
่
้
และหาประสิ ทธิเกี่ยวข้อง
ภาพของ
2.วิเคราะห์หลักสู ตร มาตรฐาน
แบบทดสอบ ใน
การเรี ยนรู้และตัวชี้วดั สาระ
การพัฒนา
การเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้น
แบบทดสอบวัด มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผลสัมฤทธิ์ทางการ 3. ศึกษารู ปแบบ และแนวทาง
เรี ยน ตามหลักสูตร การสร้างแบบทดสอบวัด
แกนกลาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การศึกษาขั้น
4. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
พื้นฐาน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
พุทธศักราช 2551 5.วางแผนปฏิบตั ิงาน
6.สร้างตารางการสร้างข้อสอบ
กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย 7.สร้างตารางวิเคราะห์หลักสู ตร
ตามมาตรฐานและตัวชี้วดั
ชั้นมัธยมศึกษา
8.สร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปี ที่ 4
ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ทั้งหมด
จานวน 200 ข้อ
9.ประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพแบบทดสอบด้านความ
เที่ยงตรง (Validity) โดย
อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์
และผูเ้ ชี่ยวชาญคัดกรองเหลือ
จานวน 100 ข้อ
10. ปรับปรุ งแบบทดสอบ
11. นาแบบทดสอบไปทดลอง
ใช้

กำรพัฒนำ

ผลลัพธ์
วิธีการ

สถิติ

หาค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3
ท่าน

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(Index of
Item
Objective
Congru ence :
IOC )

ได้แบบ
ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรี ยนสาระ
การเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
ชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 4
จานวน
200 ข้อ
จานวน 3
ฉบับ
ฉบับละ
50 ข้อ
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปัจจัยนาเข้า/
จุดประสงค์
กำรวิจยั
(research: R2 )
จุดประสงค์เพื่อ
ทดลองใช้และ
หาคุณภาพ
แบบทดสอบ
ในการพัฒนา
แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4

กระบวนการ
ขั้นตอน
การทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
แบบทดสอบดังนี้
1.ขอหนังสื อขอความ
อนุเคราะห์ในการทดลองใช้
แบบทดสอบ จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2.นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
ไปทดลองใช้ กับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน
2 ครั้ง ดังนี้
2.1 ทดลองครั้งที่ 1 กับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในจังหวัดกาญจนบุรี
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2555 จานวน 500 คน
2.2 วิเคราะห์ค่าความยาก
ง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r)
และค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบเพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ครั้งที่ 1
2.3 พัฒนาปรับปรุ ง
ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย(p)
น้อยกว่า .20 และมากกว่า.80
และค่าอานาจจาแนก
ต่ากว่า .20

เครื่ องมือ

ผลลัพธ์
วิธีการ

สถิติ

แบบ
การทดลอง การ
ได้แบบ
ทดสอบวัด
ทดลอง
ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์
ครั้งที่ 1 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
หา
ทางการ
สาระการ
คุณภาพ เรี ยนสาระ
เรี ยนรู ้
ดังนี้
การเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
1.ค่าความ ภาษาไทย
ชั้น
ยาก (p)
ชั้นมัธยม
มัธยมศึกษา
2.ค่า
ศึกษาปี ที่ 4
ปี ที่ 4
อานาจ
จานวน
จานวน 100
จาแนก (r) 100 ข้อ
ข้อ 2 ฉบับ
3.ค่าความ แบ่งเป็ น 2
ฉบับละ 50
เชื่อมัน่
ฉบับ
ข้อ
(ฉบับ)
ฉบับละ
50 ข้อ
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปัจจัยนาเข้า/
จุดประสงค์

กระบวนการ
ขั้นตอน
2.4 ทดลองครั้งที่ 2
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในจังหวัดกาญจนบุรี
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2555 จานวน 400 คน
2.5 วิเคราะห์ค่าความยาก
ง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r)
และค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบเพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ครั้งที่ 2
2.6 วิเคราะห์และ
ปรับปรุ งข้อสอบ
2.7 นาผลของ
แบบทดสอบไปแปล
ความหมายคะแนนต่อไป

เครื่ องมือ
จานวน
100 ข้อ
แบ่งเป็ น 2
ฉบับ
ฉบับละ
50 ข้อ

ผลลัพธ์
วิธีการ

สถิติ

การทดลอง การ
ทดลอง
ครั้งที่ 2
หา
คุณภาพ
ดังนี้
1.ค่าความ
ยาก (p)
2.ค่า
อานาจ
จาแนก (r)
3.ค่าความ
เชื่อมัน่
(ฉบับ)

ได้แบบ
ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรี ยนรู ้
ภาษาไทย
ชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 4
ที่มี
มาตรฐาน
จานวน
100 ข้อ
แบ่งเป็ น 2
ฉบับ
ฉบับละ
50 ข้อ
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ตารางที่ 10 ต่อ
ปัจจัยนาเข้า/
จุดประสงค์

กระบวนการ
ขั้นตอน

การประเมินผลการปรับปรุ ง
(development: D2) แก้ไขแบบทดสอบดังนี้
จุดประสงค์เพื่อ 1.การประเมินระหว่างการทา
แบบทดสอบ โดยสังเกต
ประเมินและ
แปลความหมาย พฤติกรรมการทาข้อสอบ
ของนักเรี ยน
ของคะแนน
2.การประเมินหลังการทา
แบบทดสอบ ด้วยการประเมิน
ความรู ้ ความเข้าใจ โดยการ
ตรวจข้อสอบทุกฉบับ
3.นาผลที่ได้จากการทดลองใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่เป็ นคะแนน มาแปล
ความหมายของคะแนน
โดยการสร้างเกณฑ์ปกติ
มีข้ นั ตอนดังนี้
1. หาค่าความถี่ของ
คะแนนจากผลการทดสอบ
(Frequency:f)
2. หาความถี่สะสม
(Commulaive Frequency: cf)
3. หาค่า Percentile Rank
4.แปลงคะแนน
เปอร์เซนต์ไทล์ให้เป็ นคะแนน
ที (T) ปกติ โดยใช้ตาราง
สาหรับแปลงคะแนน
เปอร์เซนต์ไทล์ให้เป็ นคะแนน
ที (T) ปกติ
กำรพัฒนำ

เครื่ องมือ

ผลลัพธ์
วิธีการ

1.ผลคะแนน การแปล
จากการ
ความ
ทดสอบ
หมาย
ของ
คะแนน

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

แบบ
ทดสอบ
ที่เป็ น
คะแนน
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปัจจัยนาเข้า/
จุดประสงค์

กระบวนการ
ขั้นตอน
5.สร้างตารางเกณฑ์ปกติ
โดยแสดงเป็ นตาราง
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
ดิบกับคะแนนทีปกติ
(Normalized T-scores)
ทุกค่าของคะแนนดิบ
6. แปลความหมายของ
คะแนน
7. นาแบบทดสอบที่มี
คุณภาพไปใช้วดั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนร่ มเกล้า กาญจนบุรี
(ในโครงการพระราชดาริ )
ในปี การศึกษาต่อไป

เครื่ องมือ

ผลลัพธ์
วิธีการ

สถิติ
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื่ อ ง “การพัฒ นาแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4” ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 2) เพื่อตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในด้านค่าความเที่ยงตรง (Validity) ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอานาจ
จาแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลและสรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทั้ง 2 ข้อ
ตามลาดับ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามจุดประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1.2 ผลการวิเคราะห์หลักสู ตร
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามจุดประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2
ตอนที่ 1 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบและการทดลองใช้ครั้งที่ 1 ดังนี้
1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบด้านค่าความเที่ยงตรง
1.2 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบทดสอบด้า นค่ า ความยากง่ า ย และด้า นค่ า
อานาจจาแนก
ตอนที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบและการทดลองใช้ครั้งที่ 2 ดังนี้
2.1 ผลการตรวจสอบคุ ณภาพแบบทดสอบด้านค่ า ความยากง่ า ย และด้า นค่ า
อานาจจาแนก
2.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบด้านค่าความเชื่อมัน่
2.3 การหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลตำมจุดประสงค์ กำรวิจัยข้ อที่ 1
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ข ้อมูล พื้ น ฐาน และสารวจปั ญ หาการพัฒ นาแบบทดสอบ
วัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดย 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของชาติ 3) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและการวัดผลประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย 4) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของเบนจามิน บลูม 5) ศึกษารู ปแบบและแนว
ทางการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 6) ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 7) ออกแบบการเก็บ ข้อมูล แบบทดสอบเพื่อนามาใช้ใน
การรวบรวมข้อสอบ 8)รวบรวมข้อมูลแบบทดสอบ 9) วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบทดสอบที่รวบรวมได้
10) สรุ ปผลวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบทดสอบ
ผลการวิเ คราะห์ จากการส ารวจปั ญ หาการสร้ า งข้อ สอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ครู ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 29 คน พบว่า การตั้งคาถามจะเน้นความจาจากเนื้ อหา
ร้ อยละ 44.83 ตั้งคาถามไม่ชัดเจน ร้ อยละ 10.34 ตัวเลื อกชี้ นาค าตอบมากเกิ นไป ร้ อยละ 6.90
คาตอบไม่เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน ร้อยละ 6.90 ไม่มีการยกข้อความเพื่อประกอบคาถาม ร้อยละ
3.44 ใช้คาถามที่ง่ายไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ร้อยละ 6.90 คาถามไม่ตรงตามตัวชี้วดั ร้อยละ 13.79
ใช้ภาษากากวม ร้อยละ 6.90 จากนั้นนาผลการวิเคราะห์ สภาพปั ญหาการออกข้อสอบด้านเนื้ อหา
มาตรฐานการเรี ยนรู้ แ ละตัว ชี้ วัด มาสั ง เคราะห์ เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูว้ ิ จ ัย และตรงตามหลัก สู ต รและตามแนว ทางการปฏิ รู ป การเรี ย นที่ ยึด ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง
ลายละเอียดดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนร้อยละของครู ที่มีปัญหาในการสร้างแบบทดสอบวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการสารวจข้อมูลครู ในจังหวัดกาญจนบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายการ
เน้นความจาจากเนื้อหาที่เรี ยน
ตั้งคาถามไม่ชดั เจน
ตัวเลือกชี้นาคาตอบมากเกินไป
คาตอบไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ไม่มีการยกข้อความประกอบคาถาม
ใช้คาถามที่ง่ายไม่เหมาะสมกับระดับชั้น
คาถามไม่ตรงตามตัวชี้วดั
ใช้ภาษากากวม
รวม

จานวนคน
13
3
2
2
1
2
4
2
29

ร้อยละ
44.83
10.34
6.90
6.90
3.44
6.90
13.79
6.90
100

จากตารางที่ 11 แสดงจ านวนร้ อ ยละของครู ที่ มี ปั ญ หาในการสร้ า งแบบทดสอบ
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการสารวจข้อมูลครู ในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าจานวนครู
ที่ ออกข้อสอบ เน้นความจาจากเนื้ อหาที่เรี ยน จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.83 ตั้งคาถาม
ไม่ชดั เจน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.34 ตัวเลือกชี้นาคาตอบมากเกินไป จานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.90 คาตอบไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.90 ไม่มีการยก
ข้อความประกอบคาถาม จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.44 ใช้คาถามที่ง่ายไม่เหมาะสมกับระดับชั้น
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.90 คาถามไม่ตรงตามตัวชี้วดั จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.79
ใช้ภาษากากวม จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.90
1.2 การวิเคราะห์หลักสู ตร
ผูว้ ิจยั พิ จารณาก าหนดมาตรฐานการเรี ย นรู้ และตัวชี้ วดั ของหลัก สู ตรที่ ต้องการวัดเพื่ อ
ให้ส อดคล้องกับ ทฤษฎี ข องเบนจามิ น บลู ม ซึ่ ง มี ต ัวชี้ วัด ที่ ต้องการออกข้อ สอบ จ านวน 36
ตัวชี้วดั ดังตัวอย่างในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 ตารางสรุ ปการวิเคราะห์หลักสู ตรตามมาตรฐานและตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
พฤติกรรม
ตัวชี้วดั
สาระที่ 1
สาระที่ 2
สาระที่ 3
สาระที่ 4
สาระที่ 5
รวม

ระดับพฤติกรรมการวัดที่ตอ้ งการวัด
ความรู้ ความ ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประ
ความจา เข้าใจ
ใช้
เมินค่า
-

6
4
4
9
2
25

4
3
2
9

11
5
9
11
17
53

1
2
1
1
5

1
2
3
2
8

รวม
100
ข้อ
23
16
17
22
22
100

ผูว้ ิจยั เขียนข้อสอบตามตัวชี้ วดั ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จานวน 200 ข้อ เพื่อนามาพัฒนา
และตรวจสอบให้ได้ขอ้ สอบที่มีมาตรฐาน จานวน 100 ข้อ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
มาตรฐาน ตัวชี้ ว ดั พฤติ ก รรมการรั บ รู้ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี ข องเบนจามิ น บลู ม และข้อ ค าถาม
ของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 ตามจานวนข้อสอบ
ที่วเิ คราะห์
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลตำมจุดประสงค์ กำรวิจัยข้ อที่ 2
ตอนที่ 1 ผลกำรตรวจสอบคุณภำพแบบทดสอบและกำรทดลองใช้ ครั้งที่ 1
1.1 ผลกำรตรวจสอบคุณภำพแบบทดสอบด้ ำนกำรหำค่ ำควำมเทีย่ งตรง (Validity)
การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยนาแบบทดสอบไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อ
วัดได้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้ วัด และทฤษฎี ข องเบนจามิ น บลู ม นั้นจริ ง หรื อไม่ จริ ง แล้ว ได้
ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบ โดยคานวณหาค่า
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ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ ( Index of Item Objective Congruence : IOC ) ด้วยสู ตรของ
โรวิเนลลี และแฮมเบิล ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 สรุ ปผลดัชนีความสอดคล้องของการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบ ( IOC ) ดังนี้
ข้อที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม
IOC
แปลผล
1
2
3
1
1
1
1
3
1
ใช้ได้
2
1
1
1
3
1
ใช้ได้
3
1
1
1
3
1
ใช้ได้
4
1
0
1
2
0.67
ใช้ได้
5
1
1
1
3
1
ใช้ได้
6
1
1
1
3
1
ใช้ได้
7
1
1
1
3
1
ใช้ได้
8
1
1
1
3
1
ใช้ได้
9
1
1
1
3
1
ใช้ได้
10
1
1
1
3
1
ใช้ได้
11
12
13
14
15
16

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

17

1

1

1

3

1

ใช้ได้

18

1

1

1

3

1

ใช้ได้

19
20

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

21
22
23
24

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ข้อที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
25
1
1
26
1
1
27
1
1
28
1
1
29
1
1
30
1
1
31
1
1
32
1
1
33
1
1
34
0
1
35
1
1
36
1
1
37
1
1
38
1
1
39
1
1
40
1
1
41
1
1
42
1
1
43
1
1
44
1
1
45
1
1
46
1
0
47
1
1
48
1
1
49
1
1
50
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 13 ( ต่อ)
ข้อที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
51
1
1
52
1
1
53
1
1
54
1
1
55
1
1
56
1
1
57
1
1
58
1
1
59
1
1
60
1
1

รวม

IOC

แปลผล

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

61

1

1

1

3

1

ใช้ได้

62

1

1

1

3

1

ใช้ได้

63
64
65
66
67
68

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

69
70
71
72
73
74
75
76

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1

3
3
2
3
3
3
3
3

1
1
0.67
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ข้อที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
2
77
1
1
78
1
1
79
1
1
80
1
1
81
1
1
82
1
1
83
1
1
84
1
1
85
1
1
86
1
1
87
1
1
88
1
1
89
1
1
90
1
1
91
1
1
92
1
1
93
1
1
94
1
1
95
1
1
96
1
1
97
0
1
98
1
1
99
1
1
100
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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จากตารางที่ 13 พบว่า ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้อง (IOC)
ข้อสอบที่สร้างขึ้นจานวน 100 ข้อ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67 - 1.00 ข้อคาถามของแบบทดสอบในแต่
ละข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกข้อ ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ IOC ต้องมีค่ามากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหา ดังนั้นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นจึงวัดได้ตรง
ตามมาตรฐานตัวชี้ วดั และระดับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1.2 ผลกำรตรวจสอบคุณภำพแบบทดสอบด้ ำนค่ ำควำมยำกง่ ำย (Difficulty) รำยข้ อ และ
ด้ ำนค่ ำอำนำจจำแนก (Discrimination) ดังนี้
การทดลองใช้ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ผู้วิ จ ั ย น าคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 มาค านวณหาค่ า ความยากง่ า ย และค่ า อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ
ด้วยวิธีวเิ คราะห์ผลแบบอิงกลุ่มโดยแยกเป็ น 2 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ ดังปรากฏในตารางที่ 14 , 15
และ 16
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ตารางที่ 14 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การทดลองใช้ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 1
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

p
0.34
0.49
0.65
0.40
0.19
0.39
0.46
0.65
0.18
0.57
0.19
0.65
0.56
0.35
0.22
0.55
0.35
0.49
0.56
0.42
0.61
0.39
0.40
0.42
0.38

r
0.29
0.31
0.40
0.52
0.08
0.26
0.15
0.58
0.19
0.60
0.19
0.65
0.44
0.37
0.18
0.48
0.39
0.50
0.76
0.16
0.68
0.26
0.48
0.39
0.53

กำรตัดสิ น
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ข้ อที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

p
0.60
0.52
0.47
0.28
0.24
0.22
0.52
0.19
0.27
0.31
0.19
0.35
0.19
0.40
0.19
0.48
0.35
0.35
0.49
0.47
0.32
0.40
0.45
0.48
0.29

r
0.71
0.61
0.48
0.15
0.26
0.08
0.50
0.23
0.19
0.10
0.11
0.19
0.20
0.47
0.28
0.66
0.39
0.35
0.63
0.58
0.23
0.44
0.35
0.66
0.00

กำรตัดสิ น
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
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ตารางที่ 15 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การทดลองใช้ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 2
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

p
0.31
0.61
0.48
0.15
0.31
0.72
0.77
0.35
0.66
0.17
0.52
0.33
0.31
0.61
0.65
0.39
0.42
0.57
0.71
0.40
0.21
0.36
0.27
0.66
0.44

r
0.26
0.29
0.24
0.18
0.32
0.37
0.40
0.23
0.58
0.11
0.48
0.21
0.03
0.42
0.35
0.16
0.29
0.50
0.35
0.35
0.06
0.19
0.11
0.48
0.21

กำรตัดสิ น
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ข้ อที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

p
0.34
0.37
0.35
0.25
0.49
0.52
0.33
0.27
0.47
0.35
0.26
0.21
0.55
0.33
0.38
0.62
0.33
0.48
0.45
0.31
0.24
0.34
0.42
0.47
0.55

r
0.23
0.45
0.35
0.05
0.37
0.35
0.50
0.26
0.42
0.32
0.13
0.26
0.68
0.11
0.47
0.50
0.37
0.63
0.61
0.16
0.35
0.16
0.39
0.29
0.45

กำรตัดสิ น
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
ปรับปรุ ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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ตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติการทดลองใช้ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ครั้งที่ 1

ฉบับที่

ข้ อทีค่ ่ ำ r ต่ำกว่ำ 0.20

ข้ อทีค่ ่ ำ p ข้ อทีค่ ่ ำ p และค่ ำ r ข้ อทีค่ ่ ำ รวมข้ อสอบ
ต่ำกว่ำ
ต่ำกว่ำ0.20
p มำก
ทีต่ ้ อง
0.20
กว่ำ ปรับปรุ งและ
0.80
พัฒนำ

ฉบับที่ 7,15,20,29,34,35,37,50
1

-

5,9,11,33,36,38,40

-

15

ฉบับที่
2

-

4,10

-

11

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

จากตารางที่ 14, 15 และ16 การวิเคราะห์คา่ สถิติ สรุ ปได้ดงั นี้
ข้อสอบวัดผลวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 100 ข้อ
ฉบับที่ 1 จานวน 50 ข้อ ใช้ได้ 35 ข้อ และจานวนข้อที่ต่ากว่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ งหรื อ
ทั้ง 2 เกณฑ์ (ค่า p และค่า r) ต้องพัฒนา 15 ข้อ โดยปรับแก้ไขโจทย์ ให้อ่านแล้วเข้าใจประเด็น
ชัด เจนมากยิ่ง ขึ้ น ว่ า ค าถามหมายความว่า อย่า งไร ค าถามต้อ งการให้ ผูเ้ ข้า สอบท าอะไรหรื อ
ทาอย่างไร และพิจารณาตัวเลื อกทั้ง 4 ตัวว่าผูเ้ ข้าสอบเลือกอย่างไรบ้าง กรณี ที่ผสู้ อบเลือก
ตัวเลือกข้ออื่น ๆ มากกว่าข้อที่ถูกต้องนั้น อาจเป็ นเพราะตัวเลือกมีความใกล้เคียงกันมาก ผูส้ อบไม่
สามารถวิเคราะห์หรื อเลือกตอบได้ หรื อตัวเลือกข้อที่ถูกต้องยังเขียนไม่ชดั เจน ผูว้ ิจยั จึงปรับแก้ไข
เพื่อให้มีความชัดเจนและถู กต้องมากยิ่งขึ้ น 15 ข้อ ผลการทดลองใช้แบบทดสอบครั้งที่ 1
เพื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของข้อ สอบรายข้อ ด้ า นค่ า ความยากง่ า ย และค่ า อ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบ ได้ขอ้ สอบ 35 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.65 เป็ นข้อสอบที่
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ยากง่ายปานกลาง ส่ วนค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.23 – 0.76 แบบทดสอบนี้จาแนกได้
เป็ นข้อสอบที่ดีพอสมควร อาจต้องปรับปรุ ง
ฉบับที่ 2 จานวน 50 ข้อ ใช้ได้ 39 ข้อ และจานวนข้อที่ต่ากว่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ ง หรื อ
ทั้ง 2 เกณฑ์ (ค่า p และค่า r) ต้องพัฒนา 11 ข้อ โดยปรับแก้ไขโจทย์ ให้อ่านแล้วเข้าใจประเด็น
ชัดเจนมากยิ่ง ขึ้ นว่า ค าถามหมายความว่า อย่า งไร คาถามต้องการให้ผูเ้ ข้า สอบท าอะไรหรื อท า
อย่างไร และพิจารณาตัวเลือกทั้ง 4 ตัวว่าผูเ้ ข้าสอบเลือกอย่างไรบ้าง กรณี ที่ผสู้ อบเลือกตัวเลือกข้อ
อื่น ๆ มากกว่าข้อที่ถูกต้องนั้น อาจเป็ นเพราะตัวเลือกมีความใกล้เคียงกันมาก ผูส้ อบไม่สามารถ
วิเคราะห์หรื อเลือกตอบได้ หรื อตัวเลือกข้อที่ถูกต้องยังเขียนไม่ชดั เจน ผูว้ ิจยั จึงปรับแก้ไข เพื่อให้
มีความชัดเจนและถูกต้องมากยิง่ ขึ้น 11 ข้อ ผลการทดลองใช้แบบทดสอบครั้งที่ 1 เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพของข้อสอบรายข้อด้านค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ ได้ขอ้ สอบ
39 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.21 – 0.77 เป็ นข้อสอบที่ยากง่ายปานกลาง ส่ วนค่าอานาจ
จาแนกรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.21 – 0.68 แบบทดสอบนี้ จาแนกได้ เป็ นข้อสอบที่ดีพอสมควร
อาจต้องปรับปรุ ง
ตอนที่ 2 ผลกำรตรวจสอบคุณภำพแบบทดสอบ และกำรทดลองใช้ ครั้งที่ 2 ดังนี้
2.1 ผลกำรตรวจสอบคุ ณ ภำพแบบทดสอบด้ ำนค่ ำควำมยำกง่ ำย (Difficulty)
และด้ ำนค่ ำอำนำจจำแนก (Discrimination)
ผูว้ ิจ ัย น าคะแนนที่ ไ ด้จ ากการทดสอบแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มาคานวณหาค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ ด้วยวิธี
วิเคราะห์ผลแบบอิงกลุ่ม โดยแยกเป็ น 2 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ ดังปรากฏในตารางที่ 17 และ 18

147

ตารางที่ 17 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การทดลองใช้ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 1
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

p
0.58
0.62
0.61
0.49
0.40
0.49
0.53
0.65
0.50
0.59
0.49
0.72
0.62
0.62
0.50
0.60
0.49
0.58
0.59
0.53
0.55
0.64
0.46
0.45
0.47

r
0.68
0.44
0.34
0.54
0.68
0.54
0.54
0.42
0.60
0.54
0.54
0.52
0.40
0.68
0.60
0.60
0.42
0.68
0.54
0.70
0.66
0.52
0.72
0.46
0.62

กำรตัดสิ น
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ข้ อที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

p
0.63
0.49
0.52
0.47
0.46
0.30
0.41
0.33
0.30
0.42
0.31
0.42
0.28
0.48
0.33
0.47
0.51
0.55
0.53
0.46
0.46
0.47
0.49
0.52
0.45

r
0.50
0.58
0.48
0.38
0.68
0.44
0.38
0.26
0.28
0.20
0.26
0.24
0.36
0.64
0.22
0.70
0.54
0.50
0.58
0.72
0.44
0.63
0.50
0.72
0.50

กำรตัดสิ น
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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จากตารางที่ 17 การวิเคราะห์ค่าสถิติ สรุ ปได้ดงั นี้
ฉบับที่ 1 จานวน 50 ข้อ ใช้ได้ 50 ข้อ และจานวนข้อที่ต่ากว่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
หรื อทั้ง 2 เกณฑ์ (ค่า p และค่า r) ไม่มี ผลการทดลองใช้แบบทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพของข้อสอบรายข้อด้านค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก การตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบ ได้ขอ้ สอบ 50 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.28 – 0.72 เป็ นข้อสอบที่ยากง่าย
ปานกลาง ส่ วนค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.72 แบบทดสอบนี้ จาแนกได้ดีเป็ น
ข้อสอบที่ดี
จากค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แสดงในรู ปของกราฟได้ดงั นี้
p
1.00

ง่ายเกินไป
จาแนกต่า

ง่ายเกินไป แต่จาแนกได้

0.80

0.60

12

ยากง่าย
พอเหมาะ
แต่จาแนกได้
ต่า
35 37

0.40

เป็ นข้อสอบที่ใช้ได้
26 22
14
3
8 2
10 ,19 16
1,18
43
7 44 21 20
49
9,15
46 28 42
48 4,6, 27 39 30
29
17 24 50 11 25 4741 23,45
32
5
13

40 33
36 34

38

31

0.20

ยากเกินไป
จาแนกต่า
0.00
0.00

ยากเกินไป แต่จาแนกได้
0.20

0.40

0.60

0.80

R

1.00

แผนภูมิที่ 10 แสดงการกระจายของค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การทดลองใช้ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 1
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ตารางที่ 18 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การทดลองใช้ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 2
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

p
0.62
0.69
0.58
0.53
0.59
0.53
0.50
0.55
0.51
0.50
0.55
0.55
0.49
0.46
0.54
0.51
0.51
0.53
0.57
0.49
0.47
0.48
0.55
0.52
0.49

r
0.72
0.50
0.76
0.74
0.70
0.78
0.64
0.70
0.58
0.84
0.54
0.74
0.62
0.64
0.64
0.66
0.66
0.78
0.70
0.74
0.54
0.56
0.70
0.56
0.66

กำรตัดสิ น
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ข้ อที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

p
0.52
0.56
0.51
0.53
0.48
0.51
0.51
0.49
0.51
0.48
0.52
0.52
0.55
0.48
0.56
0.45
0.53
0.45
0.56
0.58
0.47
0.52
0.57
0.49
0.61

r
0.76
0.68
0.86
0.86
0.76
0.70
0.82
0.82
0.70
0.72
0.88
0.68
0.62
0.76
0.84
0.74
0.82
0.74
0.68
0.60
0.82
0.76
0.62
0.82
0.66

กำรตัดสิ น
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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จากตารางที่ 18 การวิเคราะห์ค่าสถิติ สรุ ปได้ดงั นี้
ฉบับที่ 2 จานวน 50 ข้อ ใช้ได้ 50 ข้อ และจานวนข้อที่ต่ากว่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ งหรื อ
ทั้ง 2 เกณฑ์ (ค่า p และค่า r) ไม่มี ผลการทดลองใช้แบบทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ
ของข้อสอบรายข้อด้านความยากง่าย และอานาจจาแนก การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
ได้ขอ้ สอบ 50 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.45 – 0.69 เป็ นข้อสอบที่ยากง่ายปานกลาง ส่ วนค่า
อานาจจาแนกรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.50 – 0.88 แบบทดสอบนี้จาแนกได้ดีเป็ นข้อสอบที่ดี
จากค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แสดงในรู ปของกราฟได้ดงั นี้
1.00 P
ง่ายเกินไป
จาแนกต่า

0.80

ง่ายเกินไป แต่จาแนกได้

2

ยากง่าย
พอเหมาะ
แต่จาแนก
ได้ต่า

0.60

0.40

เป็ นข้อสอบที่ใช้ได้

50 5 1
45 48
3
40
27,44 19 6,
11
38 15 37 8,23 12
18 42 29
4
36
24 9 16,17 31,34 26,47 32
28
20
33,
13
49
10
21 22 7 1425 35 30,39 46
41,43

0.20

0.00

ยากเกินไป
จาแนกต่า
0.00

ยากเกินไป แต่จาแนกได้
0.20

0.40

0.60

0.80

R
1.00

แผนภูมิที่ 11 แสดงการกระจายของค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การทดลองใช้ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 2
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2.2 ผลกำรวิเครำะห์ คุณภำพแบบทดสอบด้ ำนควำมเชื่อมั่น (Reliability)
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนนี้ ผวู้ ิจยั ได้นาคะแนนที่ได้
จากการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ นฐานพุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4ไปทดสอบกับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 100 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบคานวณด้วยสู ตรของคูเดอร์ – ริ ชาร์ ดสัน (KR-20) (ศิริชยั กาญจนวาสี
: 2544 : 185) มีค่าความเชื่อมัน่ ปรากฏผลดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงผลค่าความเชื่อมัน่ การทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ฉบับที่

n

ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

200
200

ค่ ำควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับ
KR - 20
0.91
0.96

จากตารางที่ 19 พบว่า ผลการวิเคราะห์ คุณภาพแบบทดสอบ มีค่ าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ ฉบับที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.91 ฉบับที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.96 ซึ่ งเป็ นค่าความเชื่อมัน่ ที่
ยอมรับได้ และสามารถแยกคนเก่งออกจากคนอ่อนได้ดี
2.3 กำรหำเกณฑ์ ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบ
การประมวลผลที่ได้จากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน แบ่ง เป็ น 2 ฉบับ ฉบับละ 200
คน ที่เป็ นคะแนนดิบนามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งแก้ไขข้อสอบให้สมบูรณ์ย่งิ ขึ้น โดยเลือก
ผลสัมฤทธิ์ จากการทดลองใช้แบบทดสอบครั้งที่ 2 มาเป็ นข้อมูลในการประมวลผล สร้างตาราง
เกณฑ์ปกติโดยแสดงเป็ นตารางความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนดิบกับคะแนนทีปกติ (Normalized
T-scores) ทุ กค่า ของคะแนนดิ บ แล้วมาแปลความหมายของคะแนน ซึ่ งประมวลผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของแบบทดสอบแต่ละฉบับ
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การสร้ า งเกณฑ์ ป กติ (Norms) ของแบบทดสอบโดยน าคะแนนดิ บ (Raw score)
จากแบบทดสอบที่ตรวจสอบคุณภาพแล้วไปคานวณหาค่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ (Percentile rank) แล้ว
เทียบหาค่า T – ปกติ
อย่างไรก็ตาม จากคะแนน T- ปกติ สามารถนามาเทีย บกับความหมายตามเกณฑ์การ
แปลผลคะแนนที่อา้ งใน ชวาล แพรัตกุล (2520 : 20) ได้ดว้ ย รายละเอียดดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 ตารางแสดงเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คะแนนดิบ
46
45
44
43
42
41
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

จำนวนคนทีส่ อบได้
(คน)

คะแนน T – ปกติ

ฉบับ 1

ฉบับ 2

ฉบับ 1

ฉบับ 2

10
6
4
1
1
2
3
6
1
1
1
3
2
1
2
4
7
6
8
6
7

6
8
19
13
6
1
1
1
2
2
1
1
5
2
8

71.76
70.78
69.81
67.86
65.92
64.94
63.97
63.00
62.02
61.05
60.08
59.10
58.13
57.16
56.18
55.21
54.23
53.26
52.29
51.21
50.34

66.63
65.90
65.18
64.46
63.74
60.85
60.12
59.40
55.79
53.62
52.90
52.18
51.46
50.73
50.01

ระดับควำมหมำย
ฉบับ 1

ฉบับ 2

สู งมาก
สู งมาก
สู งมาก

สู งมาก
สู งมาก
สู งมาก
สู งมาก
สู ง

สู งมาก
สู งมาก
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สู ง
สู ง
สู ง

สู ง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
คะแนนดิบ

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

จำนวนคนทีส่ อบได้

คะแนน T – ปกติ

ระดับควำมหมำย

ฉบับ 1

ฉบับ 2

ฉบับ 1

ฉบับ 2

ฉบับ 1

ฉบับ 2

7
8
10
10
7
8
10
13
8
13
12
5
2
2
1
1
1
-

6
4
8
8
8
7
4
6
7
15
12
8
8
4
2
3
2
3
4
1
2
2

49.37
48.39
47.42
46.45
45.47
44.50
43.53
42.55
41.58
40.61
39.63
38.66
37.69
36.71
35.74
33.79
32.82
-

49.29
48.57
47.84
47.12
46.42
45.68
44.95
44.23
43.51
42.79
42.06
41.34
40.62
39.90
39.17
38.45
37.73
37.01
36.28
35.56
34.84
34.12

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่ามาก
ต่ามาก

ต่ามาก
ต่ามาก
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จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย น ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยหาคะแนน T – ปกติ การทดลองใช้แบบทดสอบ มีดงั นี้
ฉบับที่ 1 มีคะแนนดิบ ตั้งแต่ 5 - 45 T – ปกติ ตั้งแต่ 32.82 - 71.76 ฉบับที่ 2 มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 1 - 46 T – ปกติ ตั้งแต่ 34.12 - 66.63 และแปลความหมายออกเป็ น 5 ระดับ คือ
นักเรี ยนที่ได้คะแนน T65 และสู งกว่า แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับสู งมาก นักเรี ยนที่ได้
คะแนน T55 – T65 แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับสู ง นักเรี ยนที่ได้คะแนน T45 – T55 แปลว่า
ความสามารถอยูใ่ นระดับปานกลาง นักเรี ยนที่ได้คะแนน T35 – T45 แปลว่า ความสามารถอยูใ่ น
ระดับต่า และนักเรี ยนที่ได้คะแนน T35 และต่ากว่า แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับต่ามาก
ถ้าพิจารณา คะแนน T – ปกติ จากนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างเมื่อนามาจัดลาดับความสามารถแยกตาม
ฉบับ พบว่า แบบทดสอบฉบับที่ 1 อยูใ่ นระดับความหมาย ระดับปานกลาง 76 คน ระดับต่า 74
คน ระดับสู ง 26 คน ระดับสู งมาก 22 คน และระดับต่ามาก 2 คน ตามลาดับ รวม 200 คน
แบบทดสอบฉบับที่ 2 อยูใ่ นระดับความหมาย ระดับต่า 79 คน ระดับปานกลาง 60 คน ระดับสู ง
มาก 46 คน ระดับสู ง 11 คนและระดับต่ามาก 4 คน ตามลาดับ รวม 200 คน
กำรปรับปรุ งแก้ ไขข้ อสอบ
หลังจากผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ได้พ บข้อ ควรปรั บ ปรุ ง ให้มี ค วามเหมาะสมในการน าไปใช้ว ดั ผลการเรี ย น ซึ่ งข้อ ควร
ปรับปรุ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุ งข้อคาถามให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2. ปรับปรุ งตัวลวงให้มีความเหมาะสมไม่ให้ลวงชัดเจน
3. ปรับปรุ งข้อความที่ใช้อ่านตอบให้มีความเหมาะสมไม่ส้ นั หรื อยาวจนเกินไป
4. ปรับปรุ งข้อสอบที่ยากเกินระดับความสามารถของนักเรี ยน
5. ปรับปรุ งข้อสอบที่ง่ายไม่เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรี ยน
6. ปรับปรุ งข้อสอบที่วดั ไม่ตรงพฤติกรรมการวัด ไม่ตรงมาตรฐาน และตัวชี้วดั
7. ปรั บปรุ งข้อความและภาพประกอบที่ไม่เหมาะสมในการสร้ างข้อสอบ เช่ น ศาสนา
และการเมืองการปกครอง
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ อ ง “การพัฒ นาแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4” ใช้แบบแผนการวิจยั เป็ นลักษณะการวิจยั และพัฒนา (Research And Development)
มีข้ นั ตอนการดาเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน คือขั้นที่หนึ่ง ขั้นของการวิจยั (Research:R1)เป็ นการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน และสารวจปั ญหา ขั้นที่สอง ขั้นของการพัฒนา (Development:D1)เป็ นการพัฒนา
และหาประสิ ทธิ ภาพของแบบทดสอบ ขั้นที่สาม ขั้นของการวิจยั (Implementation:R2)เป็ นการ
ทดลองใช้เพื่ อหาคุ ณภาพแบบทดสอบ ขั้นที่ สี่ ขั้นของการพัฒนา (Evaluation:D2)เป็ นการ
ประเมินผลและพัฒนาแบบทดสอบ โดยการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบทดสอบ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้านค่าความเที่ยงตรง(Validity) ค่าความยากง่าย (Difficulty)
ค่าอานาจจาแนก (Discrimination) และค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยมีความมุ่งหมายสาคัญ
เพื่ อ พัฒ นาแบบทดสอบสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ให้มีมาตรฐาน ด้วย
กระบวนการพัฒนาตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ จากนั้นนามาสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm)
ของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นนัก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี จานวน 29 โรงเรี ยน
จานวน 5,500 คน จังหวัดราชบุรี จานวน 26 โรงเรี ยน จานวน 5,000 คน รวมทั้งสิ้ น 10,500 คน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
กลุ่มโรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 6โรงเรี ยน ประกอบด้วย โรงเรี ยนร่ มเกล้ากาญจนบุรี
(ในโครงการพระราชดาริ ) จานวน 150 คน โรงเรี ยนไทรโยคน้อยวิทยา จานวน 100 คน โรงเรี ยน
ทองผาภูมิวิทยา จานวน 150 คน โรงเรี ยนไทรโยคมณี กาญจน์วิทยา จานวน 100 คนโรงเรี ยน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ กาญจนบุ รี จานวน 200 คนและโรงเรี ย นเทพมงคล
จานวน 200 คน รวมทั้งสิ้ น 900 คน ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
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ด้วยการจับสลาก จาแนกเป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการหาคุณภาพแบบทดสอบการทดลองครั้งที่ 1 คือ
นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มโรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 6 โรงเรี ยนประกอบด้วย
โรงเรี ย นร่ มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดาริ ) โรงเรี ยนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรี ย น
ทองผาภูมิ วิท ยา โรงเรี ย นไทรโยคมณี ก าญจน์วิทยา โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็จพระศรี
นคริ นทร์ กาญจนบุรี และโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 รวม 500 คน
เพื่ อหาค่ า ความเที่ ย งตรง ค่ า ความยากง่ า ย ค่ าอานาจจาแนก และค่ า ความเชื่ อมัน่ การทดลอง
ครั้งที่ 2 คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มโรงเรี ยนในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 6 โรงเรี ยน
ประกอบด้วย โรงเรี ยนร่ มเกล้ากาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดาริ ) โรงเรี ยนไทรโยคน้อยวิทยา
โรงเรี ยนทองผาภูมิวิทยา โรงเรี ยนไทรโยคมณี กาญจน์วิทยา โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรี นคริ นทร์ กาญจนบุรี และโรงเรี ยนเทพมงคลรังษี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 รวม 400
คน เพื่ อ หาค่ า อ านาจจ าแนก ค่ า ความยากง่ า ย ค่ า ความเชื่ อ มั่น และน ามาสร้ า งเกณฑ์ ป กติ
การพัฒ นาแบบทดสอบ วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 2 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ รวมทั้งสิ้ น 100 ข้อ
ใช้เวลาในการทา 90 นาที
สรุ ปผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั เพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผูว้ จิ ยั สามารถสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่มีคุณภาพจานวน 100 ข้อ แบ่งเป็ น
2 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ ในการสรุ ปข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เสนอตามลาดับขั้นตอนดังนี้
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
1. ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐาน ด้ว ยวิธี ก ารเก็ บ รวมรวมข้อมู ล การออกข้อ สอบของครู
ภาษาไทยระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4โรงเรี ย นในสั ง กัด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 8
กาญจนบุ รี จากการส ารวจข้อมู ล ครู ใ นจัง หวัด กาญจนบุ รี พบว่า จานวนครู ที่ อ อกข้อสอบเน้น
ความจาจากเนื้ อหาที่เรี ยน จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.83 ตั้งคาถามไม่ชดั เจน จานวน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.34 ตัวเลื อกชี้ นาคาตอบมากเกินไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.90 คาตอบ
ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.90 ไม่มีการยกข้อความประกอบคาถาม
จ านวน 1 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.44ใช้ค าถามที่ ง่ า ยไม่ เ หมาะสมกับ ระดับ ชั้น จ านวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.90 คาถามไม่ตรงตามตัวชี้ วดั จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.79 ใช้ภาษากากวม
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.90
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2. ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐาน การศึ ก ษาหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ทฤษฎีของเบนจามิน บลูม สาระการเรี ยนรู้ มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี้ วดั
การเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 36 ตัวชี้ วดั นามาใช้
ในการสร้างข้อสอบจานวน 200 ข้อ นาไปตรวจสอบคุณภาพได้ขอ้ สอบมาตรฐาน จานวน 100 ข้อ
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
จากจุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 สาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในด้านค่าความเที่ยงตรง (Validity) ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอานาจ
จาแนก (Discrimination) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) และการหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ผูว้ ิจยั เสนอ
ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบทดสอบด้ า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Validity)
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่า งข้อคาถามแต่ละข้อกับตารางวิเคราะห์หลักสู ตร
มาตรฐาน ตัวชี้ วดั และทฤษฎีของเบนจามิน บลูม แล้วนามาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
โดยใช้วิธีหาค่าดัชนี ความสอดคล้องด้วยวิธีของโรเนลลีและแฮมเบิลตัน( Index of Item Objective
Congruence:IOC ) ผลปรากฏว่าข้อสอบมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาจานวน 100 ข้อ มีค่า
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 และผูเ้ ชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุ งภาษา ที่ใช้
ในข้อคาถาม ตัวเลือกบางข้อให้มีความชัดเจน และให้ตรงกับทฤษฎีของเบนจามิน บลูม
2. การทดลองใช้ เพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบ ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ คุณ ภาพแบบทดสอบโดยการหาค่ าอานาจจาแนก (Discrimination)
และค่าความยากง่าย (Difficulty)
ฉบับที่ 1 จานวน 50 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.28–0.72 เป็ นข้อสอบที่ยากง่าย
ปานกลาง ส่ วนค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.20–0.72 วิเคราะห์สรุ ปผลได้ดงั นี้ ค่าอานาจ
จาแนก 0.40–1.00 คือ จาแนกได้ดีเป็ นข้อสอบที่ดี มีจานวน 40 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.30–0.39
คือ จาแนกได้เป็ นข้อสอบที่ดีพอสมควร อาจต้องปรับปรุ ง มีจานวน 4 ข้อ ค่าอานาจจาแนก
0.20–0.29 คือ จาแนกได้พอใช้ แต่ตอ้ งปรับปรุ ง มีจานวน 6 ข้อ รวม 50 ข้อ แบบทดสอบนี้ จาแนก
ได้ดีเป็ นข้อสอบที่ดี และมีค่าความยากง่าย 0.20–0.39 เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก มีจานวน 6 ข้อ
ค่าความยากง่ าย 0.40–0.60 เป็ นข้อสอบที่ยากง่ายปานกลาง มีจาวน 36 ข้อ ค่าความยากง่ าย
0.61–0.80 เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย มีจานวน 8 ข้อ รวม 50 ข้อ
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ฉบับที่ 2 จานวน 50 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.45–0.69 เป็ นข้อสอบที่ยากง่าย
ปานกลาง ส่ วนค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.50–0.88 วิเคราะห์สรุ ปผลได้ดงั นี้ ค่าอานาจ
จาแนก 0.40–1.00 คือ จาแนกได้ดี เป็ นข้อสอบที่ดี มีจานวน 50 ข้อ แบบทดสอบนี้จาแนกได้ดี
เป็ นข้อสอบที่ดี และมีค่าความยากง่าย 0.40–0.60 เป็ นข้อสอบที่ยากง่ายปานกลาง มีจานวน 47 ข้อ
ค่าความยากง่าย 0.61–0.80 เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย มีจานวน 3 ข้อ รวม 50 ข้อ ซึ่งการวิเคราะห์
ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบรายข้อ โดยข้อคาถามที่ดีควรมีค่าอานาจจาแนก 0.20 ขึ้นไป สาหรับ
การแปลค่าอานาจจาแนก แปลผลได้ดงั นี้ ค่าอานาจจาแนก 0.40–1.00 คือ จาแนกได้ดี เป็ นข้อสอบ
ที่ดี ค่าอานาจจาแนก 0.30–0.39 คือ จาแนกได้ เป็ นข้อสอบที่ดีพอสมควร อาจต้อง ปรับปรุ งค่า
อานาจจาแนก 0.20–0.29 คือ จาแนกได้พอใช้ แต่ตอ้ งปรับปรุ ง ค่าอานาจจาแนก 1.00–0.19 คือ
ไม่สามารถจาแนกได้ ต้องปรับปรุ งหรื อตัดทิ้งแบบทดสอบนี้จาแนกได้ดีเป็ นข้อสอบที่ดี และมีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80 ถ้าค่าความยากง่ายน้อยกว่า 0.20 ถือว่าข้อคาถามนั้นยากเกินไป
และถ้าค่าความยากง่าย มากกว่า 0.80 ถือว่าข้อคาถามนั้นง่ายเกินไป นัน่ คือ ค่า p น้อย ข้อทดสอบ
จะยาก ค่า p มาก ข้อทดสอบจะง่าย สาหรับการแปลความหมายของค่าความยากง่ายของข้อสอบ
เพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่มีมาตรฐาน มีดงั นี้ คือ ค่าความยากง่าย 0.00–0.19 เป็ นข้อสอบที่ยากมาก ค่า
ความยากง่าย 0.20–0.39 เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก ค่าความยากง่าย 0.40–0.60 เป็ นข้อสอบที่ยาก
ง่ายปานกลาง ค่าความยากง่าย 0.61–0.80 เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย ค่าความยากง่าย 0.81–1.00
เป็ นข้อสอบที่ง่ายมาก
2.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบโดยการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผวู้ ิจยั พบว่ามีค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ฉบับที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.91 และฉบับที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.96 แสดง
ว่ามีค่าความเชื่อมัน่ ของคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์สูง ซึ่ งเป็ นค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้
2.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบโดยการหาเกณฑ์ปกติ (Norm)
การหาเกณฑ์ ป กติ แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การทดลอง
ใช้แบบทดสอบ ฉบับที่ 1 มีคะแนนดิบ ตั้งแต่ 5-45 T – ปกติ ตั้งแต่ 32.82-71.76 ฉบับที่ 2
มีคะแนนดิบ ตั้งแต่ 1-46 T–ปกติ ตั้งแต่ 34.12-66.63
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อภิปรำยผล
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลของการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตาม
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ครั้งนี้ สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์จานวน 100 ข้อ แยกเป็ น 2
ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ เป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ครอบคลุมสาระหลัก 5 สาระ
มาตรฐาน 5 มาตรฐาน และตัวชี้วดั 36 ตัวชี้วดั ซึ่ งสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และงานวิ จ ัย ของ กฤษณา คิ ด ดี (2550) ยัง พบว่ า
แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ด้า นการอ่ า น กลุ่ ม สาระภาษาไทย ช่ วงชั้นที่ 2 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จานวน 1 ฉบับ 40 ข้อ ครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้
และผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง ดังนั้นจึงสามารถนาแบบทดสอบนี้ ไปใช้สอบวัดความรู้ความสามารถ
ในกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรี ยนร่ มเกล้ากาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดาริ ) ในปี การศึกษาต่อไป
2. จากผลการวิจยั พบว่า คุ ณภาพแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านค่าความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนื้ อหาเป็ นผูต้ รวจสอบ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องด้วยวิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน( Index of Item Objective Congruence:
IOC ) ผลปรากฏว่าข้อสอบข้อสอบมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาจานวน 100 ข้อ ได้ค่า
IOC เกิน 0.5 (ระหว่าง 0.67-1.00 ) ตรงตามที่กาหนดทุกข้อ แสดงว่า ครอบคลุมสาระหลัก 5
สาระ 5 มาตรฐาน และ 36 ตัวชี้ วดั สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทาให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้ง 2 ฉบับนี้ มีความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้อหาที่เชื่อถือได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ (ล้วน สายยศ ; และอังคณา สายยศ.2543:247-249) กล่าวไว้วา่
การพิจารณาค่าความสอดคล้อง IOC มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อสอบมีความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ และงานวิจยั ของ นิตยารัตน์ คงนาลึก (2543:73-74) ที่พบว่า แบบทดสอบมาตรฐานวัด
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา 1042104 ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาโดยใช้วิธี หาค่า ดัชนี ความ
สอดคล้อง (IOC) ตามวิธีของ โรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน ปรากฏว่า ข้อสอบมีคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาจานวน 103 ข้อ (IOC = 0.80-1.00) จึงกล่าวได้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจริ ง สามารถนาแบบทดสอบ
นี้ไปใช้วดั ความรู ้ความสามารถของนักเรี ยนได้
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3. จากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านค่าความยาก
ง่าย (Difficulty) และด้านค่าอานาจจาแนก (Discrimination)
ค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก ของแบบทดสอบฉบับที่ 1 จานวน 50 ข้อ มีค่าความ
ยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.28–0.72 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.20–0.72 และแบบทดสอบ
ฉบับที่ 2 จานวน 50 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.45–0.69 และค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่า
อยูร่ ะหว่าง 0.50–0.88 สามารถจาแนกได้ดงั นี้ คือ ค่าอานาจจาแนก 0.40–1.00 คือ จาแนกได้ดี
เป็ นข้อสอบที่ดี มีจานวน 90 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.30–0.39 คือ จาแนกได้ เป็ นข้อสอบที่ดี
พอสมควร อาจต้อง ปรับปรุ ง มีจานวน 4 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.20–0.29 คือ จาแนกได้พอใช้ แต่
ต้องปรับปรุ ง มีจานวน 6 ข้อ รวม 100 ข้อ และ ค่าความยากง่าย 0.20–0.39 เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้าง
ยาก มีจานวน 6 ข้อ ค่าความยากง่าย 0.40–0.60 เป็ นข้อสอบที่ยากง่ายปานกลาง มีจาวน 83 ข้อ
ค่าความยากง่าย 0.61–0.80 เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย จานวน 11 ข้อ รวม 100 ข้อ ซึ่ งสอดคล้อง
กับ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543:187) กล่าวไว้วา่ ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบรายข้อ
โดยข้อคาถามที่ดีควรมีค่าอานาจจาแนก 0.20 ขึ้นไป และค่าความยากง่ายของข้อสอบรายข้อ ใช้
การวิเคราะห์แบบอิงกลุ่ม ข้อคาถามที่ดีควรมี ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80 ถ้าค่าความยาก
ง่ายน้อยกว่า 0.20 ถือว่าข้อคาถามนั้นยากเกินไป และถ้าค่าความยากง่าย มากกว่า 0.80 ถือว่าข้อ
คาถามนั้นง่ายเกินไป นัน่ คือ ค่า p น้อย แสดงว่าข้อทดสอบยาก ค่า p มาก แสดงว่า ข้อทดสอบ
ง่าย จึงกล่าวได้ว่าแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่สร้างขึ้น รวม
ทั้งสิ้ น 100 ข้อ มีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ของการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
แบบทดสอบนี้จาแนกได้ดีเป็ นข้อสอบที่ดี และสามารถแยกคนเก่งออกจากคนอ่อนได้ดี
4. จากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุท ธศัก ราช 2551 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ สร้ างขึ้ น มีค่ า ความ
เชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับด้วยวิธี การของคู เดอร์ ริ ชาร์ ดสัน ผลปรากฏว่า ฉบับที่ 1 มีค่ า
เท่ากับ 0.91 ฉบับที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.96 และเมื่อแยกเป็ นรายฉบับ พบว่า ฉบับที่ 2 มีค่าสู งกว่าฉบับ
ที่ 1 จึงทาให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ค่า ความ
เชื่ อ มั่น สู ง มี คุ ณ ภาพที่ เ ชื่ อ มั่ น ได้ แบบทดสอบนั้ นมี ผ ลการวัด ที่ ค งที่ ไ ม่ ก ลั บ ไปกลั บ มา
ไม่ ว่า จะนาไปวัดกี่ ค รั้ งกับนัก เรี ย นกลุ่ ม เดิ ม ผลการวัดที่ ออกมาจะเป็ นคะแนนความรู้ จริ ง ของ
นักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวของ เบนจามิน บลูม (Bloom. 1971:167) ที่วา่ แบบทดสอบวัด
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทัว่ ไปควรมีค่าความเชื่อมัน่ อย่างน้อย 0.80 ถึงจะเป็ นข้อสอบที่มีความ
เชื่อมัน่ ได้
5. จากผลการวิจยั พบว่า การหาเกณฑ์ปกติ (Norm) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ผูว้ ิจยั สร้ างเกณฑ์ปกติจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งหมด 400 คน
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 200 คน โดยนาคะแนนดิบ (Row score) มาคานวณค่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์
(Percentile rank) แล้วเทียบคะแนนในรู ป T–ปกติ มีพิสัยดังนี้ ฉบับที่ 1 มีคะแนนดิบ ตั้งแต่ 5-45
T–ปกติ ตั้งแต่ 32.82-71.76 ฉบับที่ 2 มีคะแนนดิบ ตั้งแต่ 1-46 T–ปกติ ตั้งแต่ 34.12-66.63
จะเห็นว่าคะแนนทีปกติที่ได้มีค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ดแต่ละฉบับรวมกันมีค่าสู งกว่า 100 แสดงว่า
คะแนนดิ บที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่นามาสร้างเกณฑ์ปกติน้ นั มีการกระจายดี กลุ่ มตัวอย่างมีขนาด
ใหญ่ ซึ่ งโดยหลักการแล้วในการสร้างเกณฑ์ปกติน้ นั จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ คะแนน
จึ ง จะกระจายเป็ นโค้ง ปกติ เพื่ อ บอกระดับ ผลการเรี ย นว่า อยู่ร ะดับ ใดของประชากร หากน า
แบบทดสอบไปใช้ สามารถนาคะแนนของนักเรี ยนมาเทียบกับเกณฑ์ปกติที่สร้าง และสามารถบอก
ระดับความสามารถของนักเรี ยนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ชวาล แพรัตกุล (2520 :20) ที่กล่ าวว่า
คะแนนทีปกติ แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ คือตั้งแต่ T65 และสู งกว่า แปลว่า ความสามารถอยู่ใน
ระดับสู งมาก ตั้งแต่ T55–T65 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดับสู ง ตั้งแต่ T45–T55 แปลว่า
ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง ตั้งแต่ T35–T45 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดับต่ า และ
ตั้งแต่ T35 และต่ากว่า แปลว่า ความสามารถอยูใ่ นระดับต่ามาก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิ จ ัย พบว่ า การพัฒ นาแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การสร้างข้อสอบให้ครอบคลุ มทุกตัวชี้ วดั สอดคล้องกับเนื้ อหาที่ครู สอน
โดยเชื่ อมโยงกับ ทฤษฎี ข องเบนจามิ น บลู ม ควรใช้เนื้ อหาจากวรรณคดี วรรณกรรม บทเพลง
บทความ ข่าวและพระบรมราโชวาทในการออกข้อสอบ เพื่อให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะการอ่าน การเขียน
การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพราะ
เนื้อหาดังกล่าว สามารถฝึ กทักษะทางด้านการอ่าน การเขียนอย่างมีวิจารณญาณได้ดีที่สุด ซึ่ งดูจาก
ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนที่ได้จากการวิจยั ว่าผูส้ อบทาคะแนนได้ดีที่สุดในการตอบข้อสอบลักษณะนี้
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2. จากผลการวิจยั พบว่า ในการจัดสอบเพื่อเก็บคะแนนหรื อเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ควรคานึ งเกี่ ยวกับระดับความสามารถของผูส้ อบ ขนาดกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนที่สอบ ช่วงเวลา
ในการสอบ ความพร้ อ มทางด้า นอารมณ์ ข องผูส้ อบ และคุ ณภาพของแบบทดสอบ ด้า นความ
เที่ยงตรง ด้านค่าความยากง่าย ด้านค่าอานาจจาแนก และด้านความเชื่อมัน่ ของข้อสอบให้มีระดับที่
พอเหมาะ เนื่ องจากผลคะแนนมีความสาคัญต่อนักเรี ยนเป็ นอย่างยิ่ง อีกทั้งการตรวจให้คะแนน
ควรตรวจและบันทึกผลด้วยความระมัดระวังเพื่อ ประโยชน์ของผูเ้ รี ยน ข้อสอบที่ได้จึงจะมีความ
เที่ยงตรงในการวัดและประเมินผล
3. จากผลการวิจยั พบว่า ในการพิจารณาว่านักเรี ยนมีความรู้อยูใ่ นระดับใด ต้องเปลี่ยน
คะแนนดิ บ ให้ เ ป็ นคะแนน T–ปกติ แล้ว พิ จ ารณาเที ย บกับ เกณฑ์ ป กติ ร ะดับ ชั้น เรี ยนที่ เ รี ยน
ว่า ความสามารถอยู่ร ะดับ สู ง มาก สู ง ปานกลาง ต่ า หรื อ ระดับ ต่ า มาก และยัง สามารถท านาย
ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และระดับที่สูงขึ้น
ข้ อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ในระดับอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนต่อไป
2. ควรมี การวิจยั สร้ า งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทยในรู ปแบบอื่นๆ อาทิ Programme for International Students Assessment (PISA)
เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นนัก เรี ย น สร้ า งเกณฑ์ป กติ และเกณฑ์ม าตรฐานเดี ย วกันในระดับ
เขตพื้นที่ ระดับจังหวัด หรื อระดับประเทศต่อไป (PISA เป็ นโครงการประเมินนัก เรี ย นระดับ
นานาชาติ ที่ ท ่วั โลกยอมรั บ และเป็ นการประเมิ น ที่ เ น้นทัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ ที่ นัก เรี ย นไทย
ในปัจจุบนั ต้องปรับปรุ งโดยเร็ ว)
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