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
ACHIEVEMENT TEST FOR GRADE 10 ACCORDANCE TO CORE BASIC EDUCATION
B.E. 2551.THESIS ADVISORS : ASST.PROF.MEECHAI IEMJINDA,Ph.D. ASST.PROF.CHAIYOS
PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. AND ASST. PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D. 198 pp.
The purposes of this research were: 1) to develop of Thai language achievement test according to
the basic education core curriculum B.E 2551 for Grade 10, 2) to check the quality of achievement test aspects
of validity, item difficulty, item discriminationand reliability by using Research and Development: R&D. which
consisted of 4 steps as follows:1) Research; to analyzed research problem, 2) Development; to construct the
achievement test, 3) Implementation; to try out the achievement test, and 4) Evaluation ; to assess and revise the
achievement test. The population of this research was 900 students of Grade 10 in Thai language subject of
second semester in academic year 2012 under the Office of Secondary Educational Service Area 8 in
Kanchanaburi. Research instruments were 2 achievement tests which consisted of 50 items each. This research
was analyzed by using item frequency, item validity, item difficulty, item discrimination and reliability of
the test.
The Results of this research revealed that 1) The research instrument was the achievement test in
Thai language subject for students in Matthayomsuksa 4 which constructed 100 items in 2 papers for 50 items
in each one by using a multiple choices be cover for 5 main subject 5 standards 36 indexes have index of
item objective congruence:IOC ranged between 0.67 - 1.00. 2) The quality of achievement test of the paper 1
for 50 items has difficulty ranged between 0.28 - 0.72. discrimination ranged between 0.20 - 0.72 . and the
reliability in the first paper was 0.91. The paper 2 for 50 items achievement test has item difficulty ranged
between 0.45 - 0.69, item discrimination ranged between 0.50 - 0.88 and the reliability paper was 0.96 and the
normalize T-score since 32 – 82 - 71.76 paper 2 the score since 1 - 46 T- normal since 34.12 - 66.63.
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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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