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52255305 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

คําสําคัญ :  การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 บุษยา  ปกการะนัง  : การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 5. 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.มีชัย  เอ่ียมจินดา, ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม และ ผศ.ดร.

บุษบา  บัวสมบูรณ.  178 หนา. 

 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคในการวิจัยดังน้ี  1) เพ่ือสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 สาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี5   2) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดาน ความเท่ียงตรง  อํานาจจําแนก  ความ

ยากงายและความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยเปนลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development : R&D) มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย(Research: R1) การศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานและความตองการเก่ียวกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) การพัฒนา 

(Development : D1) การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) การดําเนินการวิจัย 

(Implementation : R2 ) การทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) การประเมินผล 

(Evaluation : D2) การประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2555 จํานวน 921 คน  

 ผลการวิจัยพบวา 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ มสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสรางขึ้น จํานวน 90 ขอ เปนแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐาน คือ สอดคลองกับ

สาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู

ภาษาไทย และสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของบลูม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสรางขึ้น มีคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ดังน้ี 

ฉบับท่ี 1 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.35 – 0.66 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.30 – 0.66 และมีคา

ความเชื่อม่ัน ท้ังฉบับมีคา 0.90  ฉบับท่ี 2  พบวา มีคา ความยากงายอยูระหวาง 0.35 – 0.63 คาอํานาจ

จําแนกอยูระหวาง 0.34 – 0.61 และมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับมีคา 0.89 ฉบับท่ี 3 พบวา มีคาความยากงาย

อยูระหวาง 0.26 – 0.76  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.26 – 0.57 และมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับมีคา 0.78 
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 BUSSAYA PAKKARANANG: THE DEVELOPMENT OF ACHIEVEMENT TEST IN THAI 

LANGUAGE SUBJECT ACCORDING TO THE BASIC EDUCATION CORE CURRICULUM B.E. 2551 FOR 

GRAD 11 STUDENTS. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.MEECHAI EAMJINDA, Ph.D., ASST.PROF.CHAIYOS 
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 The purposes of this research were : 1) to develop the achievement test in Thai 

language subject according to the basic education core curriculum B.E. 2551 for Grad 11 students, 

2) to assess the quality of test in the aspects of validity,  item discrimination, item difficulty, and 

reliability by using Research and Development : R&D. There were 4 steps as follows: 1) Research 

(R1) to study the basic data and need of achievement test develop, 2) Development (D1) to 

develop the achievement test, 3) Research (R2) to tryout the achievement test, and 4) 

Development (D2) to assess and revise the achievement test. The population of this research was 

10,066 students of Grad 11 in academic year 2012 under the jurisdiction of the Office of 

Secondary Educational Service Area 9. There were two sample groups. Sample groups consisted 

of 921 students of Grad 11  in academic year 2012.  The research instrument     was the 

achievement test in Thai language subject for Grad 11  students and        the data was analyzed 

by using validity, item discrimination, item difficulty, and reliability of the test. 

 The findings were as follows: 1) The achievement test in Thai language subject for 

Grad 11  students which constructed 90 items was standardized relating to Strands, Learning 

Standards, Indicators and according to Bloom’s learning theory, and 2)  the achievement test in 

Thai language for Grad 11  students had the quality in content validity. The item difficulty ranged 

between 0.35 – 0.66, the item discrimination ranged between 0.30 – 0.66, and the overall 

reliability was 0.90. The second test paper was found that the item difficulty ranged between 

0.35 – 0.63, the item discrimination ranged between 0.34 – 0.61, and the overall reliability was 

0.89. The third test paper was found that the item difficulty ranged between 0.26 – 0.76, the item 

discrimination ranged between 0.26 – 0.57, and the overall reliability was 0.78. 

 

 

Department of Curriculum and Instruction                     Graduate School, Silpakorn University  

Student’s signature........................................                                                 Academic year 2013    

Thesis Advisors’ signature 1. .......................  2. .......................  3. ....................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหจากผูชวย

ศาสตราจารย ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา บัวสมบูรณและผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจน

ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย  

ทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา ที่กรุณาเปนประธาน

กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธและ ดร.ไพรวัลย พิทักษสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวง   

 ขอกราบขอบพระค ุณอาจารย อธ ิชา  แย มกมล  อาจารย ประเท ือ ง  อยู กํา เน ิด      

อาจารยสนอง หอทอง ผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาไทยและการวัดผลประเมินผลที่ใหคําปรึกษาในการ

จัดทําและตรวจแกไขเครื่องมือในการวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการคํารณ รูปสูง  ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  

รองผูอํานวยการชุติมา สุคันธตุล  คุณครูกลุมสาระภาษาไทย ในการอนุเคราะหใหผูวิจัยไปทดลองใช

เครื่องมือในการวิจัยและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการวิจัยครั้งน้ีจนสําเร็จลุลวงขอขอบคุณ         

ที่หวงใยดูแลชวยเหลือในการทําวิจัยมาตลอด 

 ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา  ครอบครัวปกการะนังที่สนับสนุนและใหโอกาสใน

การศึกษาครั้งน้ีและที่เปนกําลังใจและแรงบันดาลใจในการทําวิทยานิพนธและขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ   

รวมรุน ทุกๆคน ที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหผู วิจัยผานพนอุปสรรคและมีแรงใจ             

ในการทํางานในครั้งน้ีจนสําเร็จลุลวง 

 คุณคาและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอมอบเพ่ือเปนเครื่องบูชา

พระคุณบิดามารดา คณาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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