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 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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 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. 
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ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจน

ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย  

ทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา ที่กรุณาเปนประธาน

กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธและ ดร.ไพรวัลย พิทักษสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอเสนอแนะ
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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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การจัดการศึกษา ตามแนวทางที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงหวังใหการจัดการศึกษาตองยึดหลกัวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545.25-26)  ซึ่งในการจัดการศึกษาตามแนวทาง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ยังครอบคลุม

ถึงการกําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมุงหมายใหการจัดการศึกษาในทุกระดับ

ตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอันประกอบไปดวย การประกันคุณภาพภายในและการประกัน

คุณภาพภายนอก (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)          

พ.ศ.2545:48) เปนบทบาทสําคัญที่บคุคลากรในหนวยงาน สถานศึกษาตางๆ พึงปฏิบัติ เพราะที่สําคัญ

ย่ิงผลที่ไดรับจากการประเมินในระดับตางๆ เปนประโยชนในการนําไปใชวางแผนยกระดับคุณภาพ       

การจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  อีกทั้ง

ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ยังเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา

คุณภาพผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551: 29) 

ปจจุบันการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศให

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบ

และโรงเรียนที่มีความพรอมในการใชหลักสูตรในปการศึกษา2552 และใชในโรงเรียนทั่วประเทศในป

การศึกษา2553หลักสูตรน้ีเปนหลักสูตรที่ใชแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards based 

Curriculum) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4) ที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  

2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 วาดวย แนวการจัดการศึกษา  หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความเหมาะสม ชัดเจนทั้งเปาหมายของหลักสูตรใน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ไดกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึง

ประสงคมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน 
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เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู โดยมีความมุงหวัง      

ใหการจัดการเรียนรูมุงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ และใหการจัดการศึกษาโดยใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตนเองเต็มตามศักยภาพ รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหามีความคิดริเริ่มสรางสรรค เรียนรูดวยตนเอง 

และที่สําคัญสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,   

2551: 1)  ดวยเหตุดังกลาวสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาที่ในการจัดการศึกษา ตลอดจนการวัด         

และประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรู

เต็มตามศักยภาพที่มีอยู การวัดและการประเมินผลการเรียนรูจึงเปนสิ่งที่แสดงถึงผลของการจัด

การศึกษาวาดําเนินการไดครอบคลุมและประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 

 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

กําหนดใหการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน    

โดยการวัดและประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนจดุมุงหมายพื้นฐานสองประการคือการวัดและ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน (Formative Assessment) โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน

และการเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองบันทึกวิเคราะหแปลความหมายขอมูล

แลวนํามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครูจุดมุงหมาย

ประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนเปนการประเมินสรุปผลการเรียนรู 

(Summative Assessment)  (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 2) 

 ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีตองใหโอกาสผูเรียนแสดงความรู ความสามารถ

ดวยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐานของเกณฑและผลการปฏิบัติมากกวาใช

เปรียบเทียบระหวางผู เรียนและตัดสินวาผู เรียนมีความรู ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะ            

อันพึงประสงค อันเปนผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูหรือตัวช้ีวัด        

ในระดับใด (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 4) ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู4ระดับไดแกระดับช้ันเรียน

ระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติทุกระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกัน คือ 

ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนเพื่อนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

ผูเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเพื่อให

ผูเรียนเรียนรู  8 กลุมสาระการเรียนรูคือ  ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ สําหรับ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเปนกลุมสาระการเรียนรูหลักที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู และสถานศึกษา

ตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนรู เพื ่อสรางพื้นฐานการคิด ซึ่งหลักสูตรกลุ มสาระการเรียนรู

ภาษาไทยไดกําหนดความสําคัญที่ตองเรียนภาษาไทยไววา “ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ

เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี
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ความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทํา

ใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และ

เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู 

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี และ

สุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป”

(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 7) นอกจากน้ีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหการวัดและประเมินผลกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยตองครอบคลุมทั้ง 5 สาระไดแก สาระที่ 1 การอาน มาตรฐานการเรียนรูท 1.1 ใช

กระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน มีตัวช้ีวัด จํานวน 9 ตัวช้ีวัดสาระที่ 2 การเขียน มาตรฐานท 2.1 ใชกระบวนการเขียน

สื่อสาร เขียนเรียงความ  ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและ

รายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพมีตัวช้ีวัด จํานวน 8 ตัวช้ีวัด สาระที่ 3 การฟง การดูและ

การพูด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด

และความรูสึกในโอกาสตางๆอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรคมีตัวช้ีวัด จํานวน 6 ตัวช้ีวัด สาระที่ 4 

หลักการใชภาษาไทยมาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติมีตัวช้ีวัด 

จํานวน 7 ตัวช้ีวัด สาระที่ 5วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น

วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริงมีตัวช้ีวัด จํานวน 

6 ตัวช้ีวัด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2 – 5 )  

 สิ่งสําคัญประการหน่ึงที่จะชวยใหการวัดและการประเมินผลมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน       

คือ เครื่องมือสําหรับการวัดผลการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งพบวา ครูสวนมากนิยมใชแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบเปนเครื่องมือหลักในการวัด เพราะสามารถวัดไดหลายเน้ือหา วัดไดหลายตัวช้ีวัด             

มีความเที่ยงตรงสูง สามารถเขียนขอคําถามวัดไดครอบคลุมทุกเน้ือหาและพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย 

(สมนึก  ภัททิยธนี, 2549: 97)  รวมทั้งมีความเปนปรนัยสูง คือ สามารถเขียนขอคําถามใหกระจางชัด

ไดงาย   ใหคะแนนไดอยางตรงไปตรงมาอยางแนนอน  การแปลความหมายของคะแนนตรงกัน 

สามารถวิเคราะหไดงาย ควบคุมความยากงายของแตละขอได รวมทั้งเหมาะที่จะใชวัดการเรียนรู     

เชาวปญญา ความถนัด และบุคลิกภาพของผูเรียนได ทําใหมีประโยชนตอการเรียนการสอนอยางมาก    

(ลวน สายยศ, 2545: 67 – 68 ) 
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 ในทางปฏิบัติการสรางแบบทดสอบเลือกตอบท่ีมีคุณภาพดีน้ันเปนสิ่งที่ตองใชเวลาและทักษะ

มาก อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดเก็บขอมูลการออกขอสอบของครูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 10 โรงเรียน       

ที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม สุพรรณบุรี) พบวาครูออกขอสอบ     

ไมตรงตามตัวช้ีวัดและนอกจากน้ียังพบวาครูออกขอสอบโดยเลือกออกสาระใดสาระหน่ึงใน 5 สาระ       

ไมครอบคลุมตัวช้ีวัดตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด            

ทั้งน้ี ขอสอบดังกลาวจึงไมสามารถวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยของผูเรียนได ซึ่งจะเห็นไดวาไมตรงตาม

พฤติกรรมที่จะวัดและไมสมัพันธกับทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมการรับรูของบลูมจึงแสดงใหเห็นวาครูมีปญหา

ในการออกขอสอบ 2 ประเด็น ดังน้ี 1) ความสอดคลองของขอสอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในดานสาระ  มาตรฐาน สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด และการจัดการ

เรียนรูตามแนวคิดการรับรูของบลมู 2) หลักการเขียนขอสอบที่ดี และการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม สุพรรณบุรี) 

จํานวน 17 คน มีขอบกพรองในการออกแบบทดสอบ 2 ประเด็น ดังน้ีประเด็นแรกดานความ

สอดคลองของขอสอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในดานสาระ  

มาตรฐาน สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด และทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดการรับรูของบลูมครูออกขอสอบ

ไมตรงตามสาระและตัวช้ีวัด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ82.35 และออกขอสอบไมสอดคลองกับ

พฤติกรรมของบลูม จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 70.58 ประเด็นที่สองเรื่องหลักการเขียนขอสอบ  

ที่ดี และการหาคุณภาพของแบบทดสอบ ในดานการเขียนขอสอบพบวา ครูเขียนคําถามไมชัดเจน 

และไมถูกตองตามเน้ือหา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 64.70 เขียนตัวเลือกไมเปนเอกพันธ จํานวน 

12 คน  คิดเปนรอยละ 70.58 นอกจากน้ียังพบวาความยาวของตัวเลือกจัดไมเปนระบบ จํานวน    

14 คน คิดเปนรอยละ 82.35 การต้ังคําถามและคําตอบจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 23.52 การพิมพ

แบบทดสอบพบวา พิมพคําผิดมากและไมเปนระบบเดียวกัน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

29.41 การพิมพขอสอบไมจบหนาเดียวกัน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 11.76 และยังพบวา

ครูผูสอนลอกขอสอบสํานักพิมพมาใชจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 23.52 รวมถึงไมมีการหาคุณภาพ

แบบทดสอบพบจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 17.64 

 เน่ืองจากการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5     

มีความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนทุกคนมากเพราะจะเปนสวนหน่ึงในการศึกษาตอ ใน           

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งจะตองเขาสูการทดสอบระดับชาติ (Ordinary National Education Test) 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในปการศึกษาตอไปซึ่งเปนช้ันสูงสุดที่จะจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจากผลสํารวจขอมูลการสราง

ขอสอบของครูผูสอนที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม สุพรรณบุรี) เพื่อ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไมเปนไปตามหลักการสรางขอสอบที่ดี พบขอบกพรองในดาน

ความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในดานสาระการเรียนรูแกนกลาง มาตรฐาน

และตัวช้ีวัด และการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการรับรูของบลูม ดานการเขียนขอสอบที่ดีในการเขียน

คําถาม การเขียนตัวเลือกที่ถูกตองและการเขียนตัวลวงตลอดจนคุณภาพของขอสอบ ดังน้ัน จึงสามารถ

สรุปไดวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบเลือกตอบท่ีครูดําเนินการอยูน้ัน ไมสามารถเปน

แบบทดสอบที่มีคุณภาพได 

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะแกปญหาน้ีดวยการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล       

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมีคุณภาพ เพราะเครื่องมือที่มีคุณภาพ  

สามารถประเมินคุณภาพของผู เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรง ซึ่งจะเปนประโยชน           

แกระบบการศึกษาของชาติ มีคุณคาตอนักเรียนที่จะทราบถึงพัฒนาการเรียนรูของตน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543:32) และครูผูสอนที่จะนําไปพัฒนาปรับปรุงการสอน และใช

กระบวนการวัดและประเมินผลใหเหมาะสมผูวิจัยจึงไดศึกษาและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและ

ประเมินการเรยีนรูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู

แกนกลาง มาตรฐานและตัวช้ีวัด โดยขอสอบน้ันมีกระบวนการสรางและพัฒนาคลายขอสอบมาตรฐาน 

(Standardized Test)  เพื่อใหนําแบบทดสอบที่มีคุณภาพไปใชวัดและประเมินผลนักเรียนและแกไข

ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดานความเท่ียงตรง (Validity) คาอํานาจจําแนก

(Discrimination) คาความยากงาย (Difficulty) และคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ 

ที่พัฒนาข้ึน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5” 
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ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู

และตัวช้ีวัดการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พฤติกรรมการรับรูตามแนวคิดของบลูม 

(Benjamin S. Bloom) รูปแบบและแนวทางการสรางแบบทดสอบ การวัดและการประเมินผล

การศึกษา จากการศึกษาเอกสารดังกลาวผูวิจัยไดนําแนวคิดมาสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยกําหนดกรอบแนวคิด ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

  

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

คําถามในการวิจัย 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู วิจัยสรางข้ึน มีความสอดคลองกับสาระ        

การเรียนรูแกนกลาง มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มัธยมศึกษาปที่ 5 และการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม 

(Bloom’s Taxonomy) หรือไม 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคุณภาพดาน

ความเที่ยงตรง(Validity) อํานาจจําแนก (Discrimination) ความยากงาย (Difficulty) และความ

เช่ือมั่น (Reliability) เปนอยางไร 

 

 

 

ตัวแปรตน 

การพัฒนาแบบทดสอบวิธีดําเนินการ

สรางแบบทดสอบมี 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึ กษ าข อ มู ล พื้ น ฐ าน แล ะ   

ความตองการ 

2. พัฒนาแบบทดสอบ 

3. ทดลองและหาคุณภาพของ

แบบทดสอบ 

4. ประเมินผลและปรับปรุงแกไข

แบบทดสอบ 

ตัวแปรตาม 

คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5มีคุณภาพดาน 

คาความเที่ยงตรง  คาความยากงาย 

คาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่น 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 

 1.ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2555 จํานวน 10,066 คน     

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (นครปฐม สุพรรณบุรี) จํานวน 61 โรงเรียน 

(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : งานขอมูลสารสนเทศ สพม.9) 

  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2555  ไดแก โรงเรียน

หนองหญาไซวิทยา จํานวน 175 คน โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3 จํานวน 161 คน โรงเรียน  

ธรรมโชติศึกษาลัย จํานวน 264 คน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จํานวน 148 คนโรงเรียนบรรหาร

แจมใสวิทยา 1 จํานวน 173 คนรวมทั้งสิ้น 921 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

: งานขอมูลสารสนเทศ สพม.9) ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – Stage Random 

Sampling) 

 2.ตัวแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรตน คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง     

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  โดยวีธี

การวิจัยและพัฒนา 

    ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

ดานความเท่ียงตรง ความยากงาย  อํานาจจําแนก  และความเช่ือมั่น 

 3. ขอบเขตดานเน้ือหา 

  เน้ือหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 การอาน มีตัวช้ีวัด 9 ตัวช้ีวัดสาระที่ 2 การเขียน มีตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด 

สาระที่ 3 การฟง  การดูและการพูด ตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย มีตัวช้ีวัด 7 

ตัวช้ีวัด สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มีตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัดรวมทั้งสิ้น 35 ตัวช้ีวัด 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 5 ที่สรางข้ึนตามขอกําหนดของสาระ      

การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กําหนดโดยใชแนวคิดของบลูม 
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2. คุณภาพของแบบทดสอบ หมายถึง ขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความเที่ยงตรง (Validity) คาอํานาจจําแนก 

(Discrimination) คาความยากงาย ( Difficulty) และคาความเช่ือมั่น (Reliability) ที่เหมาะสมซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี 

  ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณลักษณะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ที่มีคําถามสอดคลองและครอบคลุมเน้ือหาที่ระบุตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา    

ปที่ 5 

  อํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สามารถจําแนกนักเรียนที่ตอบถูกและ

ตอบผิดออกจากกลุมผูสอบทั้งหมด 

  ความยากงาย ( Difficulty) หมายถึง สัดสวนของผูตอบคําถามของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ตอบคําถามไดถูกตอง 

  ความเช่ือมั่น ( Reliability) หมายถึง คุณลักษณะของแบบทดสอบที่แสดงคะแนนจาก

การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีความคงที่แนนอน โดยใชวิธีการของ  

คูเดอร – ริชารดสัน สูตร KR – 20 ที่ใชกับขอสอบที่ใหคะแนนขอที่ตอบถูกตองเปน 1 คะแนนและ  

ขอที่ตอบผิดเปน 0 คะแนน 

3. ทฤษฎีการรับรูตามแนวคิดของ Bloom หมายถึง การสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ      

ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ดานกระบวนความคิด 6 ประเภท 

ไดแก ความรู ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา ซึ่งมีรายละเอียด

ดังน้ี 

  ความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการสะสมความรูหรือขอเท็จจริงใน

เน้ือหาตามสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

  ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความและ

ขยายความในเน้ือหาตามสาระการเรียนรูแกนกลางวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

  การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามรถในการแกปญหา โดยนําประสบการณ

จากการเรยีนรูในเน้ือหาตามสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 5 มาใช 

  การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะสิ่งตางๆ จากการเรียนรู

ในเน้ือหาตามสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
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  การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวมสวนยอยตางๆมาประยุกต

เปนสิ่งใหมจากการเรียนรูเนื ้อหาตามสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

  การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตีคาโดยอาศัยเหตุผล

ประกอบการพิจารณาจากการเรียนรูเน้ือหาตามสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

4. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ปการศึกษา 2555 ไดแกโรงเรียนหนองหญาไซวิทยาโรงเรียน

บรรหารแจมใสวิทยา 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  โรงเรียนบรรหาร

แจมใสวิทยา 1 รวมทั้งสิ้น จํานวน 921 คน  

5. ครหูมายถึง  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9   

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีคุณภาพของแบบทดสอบ

ดานคาความเที่ยงตรง คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

2. สามารถนําแบบทดสอบไปเช่ือมโยงกับหนวยการเรียนรูเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนของครูโดยเช่ือมโยงกับหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
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บทท่ี  2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ทฤษฎีตางๆ ตลอดจนงานวิจัย  ที่เกี่ยวของเพ่ือทํา

ความเขาใจหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน  การดําเนินการวิจัย 

ดังน้ี 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

2. การวัดและการประเมินผลการศึกษาและการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการรับรูของบลมู 

3. แนวคิดการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดเปาหมายของ

หลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทํา

หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในแตละระดับ ไวดังน้ี 

 1. วิสัยทัศน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติให

เปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ

เปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี

ความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษา

ตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  
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 2. หลักการ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี

(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา,  2551: 4) 

2.1 เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน

พื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

2.2 เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง

เสมอภาค และมีคุณภาพ 

2.3 เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

2.4 เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา และการ

จัด การเรียนรู 

2.5 เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

2.6 เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ  

 3. จุดหมาย 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี     

มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของ

กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2) จึงกําหนดเปน

จุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2551: 5) 

3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3.2 มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 

3.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสัย และรักการออกกาํลังกาย 

3.4 มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ   

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.5 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยการอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยาง

มีความสุข  

 4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมคุีณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดน้ันจะชวยให

ผูเรียนเกิดสมรรถนะทีส่ําคัญ 5 ประการ คือ(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  2551: 6 -7) 

4.1 ความสามารถในการสื่อสารเปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการ

ใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง

เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ

ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสือ่สารที่มปีระสทิธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบทีม่ีตอตนเอง

และสังคม 

4.2 ความสามารถในการคิดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสงัเคราะห การคิด

อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู

หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

4.3 ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่

เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลัก เหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชใน

การปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอ

ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

4.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางานและการอยู

รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยง

ตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

4.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดาน

ตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู  

การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปน

พลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  2551: 6 -7) 

1. รักชาติศาสน กษัตริย 

2. ซื่อสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง 

6. มุงมั่นในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 

 6. มาตรฐานการเรียนรู 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตองการพัฒนาผูเรียนใหเกิด

ความสมดุล โดยคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญาของผูเรียน และไดกําหนดใหผูเรียน

เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  2551: 8) 

1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร 

3. วิทยาศาสตร  

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ศิลปะ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. ภาษาตางประเทศ 

  ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรม และ

คานิยมที่พึงประสงคเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานไปแลว มาตรฐานการเรียนรูนับเปนกลไกสําคัญในการ

   ส
ำนกัหอ
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ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร     

จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร  

 7. ตัวชี้วัด 

  ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ระบุสิ่งที่นักเร ียน

พึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับช้ัน ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู ที่มี

ความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม นําไปใชในการกําหนดเน้ือหา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการ

เรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน ซึ่งไดจําแนก

ตัวช้ีวัดออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

7.1 ตัวช้ีวัดช้ันป เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละช้ันปในระดับการศึกษาภาค

บังคับ (ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3) 

7.2 ตัวช้ีวัดชวงช้ัน เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(มัธยม ศึกษาปที่ 4 – 6) 
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แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2551) 

จุดหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลัก

ธร รมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมี

ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมมีจิต

สาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางส่ิงที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

     คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. รักชาติศาสน กษัตริย   

2. ซ่ือสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง 

6. มุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด   8  กลุมสาระการเรียนรู                                   

1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร     3. วิทยาศาสตร       

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    5. สุขศึกษาและพลศึกษา      

6.  ศิลปะ   7.การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 8. ภาษาตางประเทศ 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนกลุมสาระที่นักเรียนทุกคนตองเรียนรู เพราะภาษาไทย

เปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษา เพื่อการสือ่สาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

และเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริงซึ่งประกอบดวยสาระตาง ๆ ดังน้ี 

1. การอาน การอานออกเสียงคํา ประโยค การอานบทรอยแกว คําประพันธชนิดตางๆ การ

อานในใจเพ่ือสรางความเขาใจ และการคิดวิเคราะหสังเคราะหความรูจากสิ่งที่อาน เพื่อนําไป ปรับใช

ในชีวิตประจําวัน 

2. การเขียนการเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใชถอยคําและรูปแบบ

ตางๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ยอความ รายงานชนิดตางๆการเขียนตาม

จินตนาการ วิเคราะหวิจารณ และเขียนเชิงสรางสรรค  

3. การฟง การดู และการพูดการฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 

ความรูสึกพูดลําดับเรื่องราวตางๆ อยางเปนเหตุเปนผลการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งเปนทางการและไมเปน

ทางการ และการพูดเพื่อโนมนาวใจ 

4. หลักการใชภาษาไทยธรรมชาติและกฎเกณฑของภาษาไทยการใชภาษาใหถูกตอง

เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแตงบทประพันธประเภทตางๆ และอทิธิพลของภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย 

5. วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมเพื ่อศึกษาขอมูล 

แนวความคิด คุณคาของงานประพันธ และความเพลิดเพลิน การเรียนรูและทําความเขาใจบทเห 

บทรองเลนของเด็ก เพลงพ้ืนบานที่เปนภูมิปญญาที่มีคุณคาของไทย ซึ่งไดถายทอดความรูสึกนึกคิด 

คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อใหเกิด

ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ไดสั่งสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

 

มาตรฐานการเรียนรูภาษาไทยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

 นอกจากการกําหนดสาระการเรียนรูแลว ยังไดกําหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดเปนเปาหมาย

ในการพัฒนาผูเรียนแตละช้ันปในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3)

และตัวช้ีวัดชวงช้ัน เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 

4- 6)ดังน้ี 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1 แสดงสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และสาระแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  

 

สาระที ่ 1 การอานมาตรฐาน  ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใช

ตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.4-ม.6 1. อานออกเสียงบทรอยแกว   และบทรอย

กรองไดอยางถูกตอง   ไพเราะ  และ

เหมาะสมกับเรื่องที่อาน   

การอานออกเสียง ประกอบดวย 

- บทรอยแกวประเภทตางๆ เชน บทความ        นว

นิยายและความเรียง  

- บทรอยกรอง เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย  

และลิลิต 

2. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่

อาน 

3. วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อาน              

ในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล 

4. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน และ

ประเมินคาเพื่อนําความรู ความคิดไปใช

ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต 

5. วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น

โตแยงกับเรื่องที่อาน และเสนอความคิด

ใหมอยางมีเหตุผล 

6. ตอบคําถามจากการอานประเภทตางๆ  

ภายในเวลาที่กําหนด 

7. อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิดผัง

ความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน 

8. สังเคราะหความรูจากการอาน ส่ือส่ิงพิมพ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูตางๆ 

มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และ

พัฒนาความรูทางอาชีพ 

การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน 

- ขาวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกสและแหลง

เรียนรูตาง ๆ ในชุมชน 

- บทความ 

- นิทาน 

- เรื่องส้ัน    

- นวนิยาย 

- วรรณกรรมพื้นบาน 

- วรรณคดีในบทเรียน 

- บทโฆษณา  

- สารคดี   

- บันเทิงคดี    

- ปาฐกถา 

- พระบรมราโชวาท  

- เทศนา  

- คําบรรยาย 

- คําสอน      

- บทรอยกรองรวมสมัย       

- บทเพลง 

- บทอาเศียรวาท 

- คําขวัญ 

9. มีมารยาทในการอาน มารยาทในการอาน 
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ตารางที่ 1 แสดงสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และสาระแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 
 

สาระที่ 2 การเขียนมาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ยอความ 

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา

อยางมีประสิทธิภาพ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.4-ม.6 1. เขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆ ได ตรง

ตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบ

เรียงถูกตอง มีขอมูล และสาระสําคัญ

ชัดเจน 

การเขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆ เชน 

- อธิบาย   

- บรรยาย   

- พรรณนา  

- แสดงทรรศนะ   

- โตแยง   

- โนมนาว 

- เชิญชวน 

- ประกาศ    

- จดหมายกิจธุระ   

- โครงการและรายงานการดําเนินโครงการ   

- รายงานการประชุม  

- การกรอกแบบรายการตางๆ   

2. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความ 

3. เขียนยอความจากสื่อที่มีรูปแบบ  และ

เน้ือหาหลากหลาย   

การเขียนยอความจากสื่อตางๆ  เชน 

- กวีนิพนธ และวรรณคดี 

- เรื่องส้ัน สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ และ

วรรณกรรมพื้นบาน 

4. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ

ตางๆ   

การเขียนในรูปแบบตางๆ เชน  

- สารคดี  

- บันเทิงคดี 

5. ประเมินงานเขียนของผูอ่ืน  แลว 

    นํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณคางานเขียนในดานตางๆ เชน 

- แนวคิดของผูเขียน     - การใชถอยคํา 

- การเรียบเรียง           - สํานวนโวหาร                

- กลวิธีในการเขียน  
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สาระที่ 2 การเขียนมาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ยอความ 

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา

อยางมีประสิทธิภาพ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

6.เขียนรายงานการศึกษาคนควาเรื่อง  

ที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ  

และใชขอมูลสารสนเทศอางอิงอยาง 

ถูกตอง 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  

การเขียนอางอิงขอมูลสารสนเทศ 

7. บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนําไป

พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

การเขียนบันทึกความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

8. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
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ตารางที่ 1 แสดงสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และสาระแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 
 

สาระที่ 3การฟง การดู และการพูดมาตรฐาน ท 3.1สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  

และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.4-ม.6 1. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น   

จากเร่ืองท่ีฟงและดู   

การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคดิเห็น

จากเร่ืองท่ีฟงและด ู

2. วิเคราะห แนวคิด การใชภาษา และ

ความนาเชื่อถือจากเร่ืองท่ีฟงและดู

อยางมีเหตผุล 

การวิเคราะหแนวคิด การใชภาษา และความ

นาเชื่อถือจากเร่ืองท่ีฟงและดู          

3. ประเมินเร่ืองท่ีฟงและด ูแลวกําหนด

แนวทางนําไปประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

4. มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟง

และดู 

การเลือกเร่ืองที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 

การประเมินเร่ืองท่ีฟงและดูเพ่ือกําหนดแนวทาง

นําไปประยุกตใช 

5. พูดในโอกาสตางๆ พูดแสดงทรรศนะ 

โตแยง  โนมนาวใจ  และเสนอ

แนวคิดใหมดวยภาษาถูกตอง

เหมาะสม 

การพูดในโอกาสตางๆ เชน 

- การพูดตอท่ีประชุมชน  - การพูดอภิปราย   

- การพูดแสดงทรรศนะ   - การพูดโนมนาวใจ      

6. มีมารยาทในการฟง การดู  

   และการพูด 

มารยาทในการฟง การดู และการพูด 
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ตารางที่ 1 แสดงสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และสาระแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

 
 

 

 

สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การ

เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภูมปิญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของ

ชาติ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.4-ม.6 1. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของ

ภาษา และลักษณะของภาษา 

ธรรมชาติของภาษา   

พลังของภาษา 

ลักษณะของภาษา 

- เสียงในภาษา 

- สวนประกอบของภาษา 

- องคประกอบของพยางคและคํา 

2. ใชคําและกลุมคําสรางประโยคตรงตาม

วัตถุประสงค 

 

การใชคําและกลุมคําสรางประโยค 

- คําและสํานวน 

- การรอยเรียงประโยค 

- การเพิ่มคํา   

- การใชคํา 

- การเขียนสะกดคํา 

3. ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ 

และบุคคล รวมทั้งคําราชาศัพทอยาง

เหมาะสม 

ระดับของภาษา 

คําราชาศัพท 

4. แตงบทรอยกรอง 

 

กาพย โคลง ราย และฉันท 

5. วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศ

และภาษาถิ่น 

อิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น 

 

6. อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคํา

ในภาษาไทย   

หลักการสรางคําในภาษาไทย   

 

7. วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจาก

ส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส 

การประเมินการใชภาษาจากส่ือส่ิงพิมพและ  ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 
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ตารางที่ 1 แสดงสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และสาระแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

 
 

  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมมาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณ

และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

.4-ม.6 

1. วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมตามห ลักการ วิจารณ

เบื้องตน 

หลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมเบื้องตน 

- จุดมุงหมายการแตงวรรณคดีและวรรณกรรม 

- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม 

- การพิจารณาเน้ือหาและกลวิธีในวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

- การวิเคราะหและการวิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

2. วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี

เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติ 

ศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

การ วิ เ คราะห ลักษณะเด นของ วรรณคดีและ

วรรณกรรมเก่ียวกับเหตุการณประวัติศาสตรและวิถี

ชีวิตของสังคมในอดีต 

3. วิ เคราะหและประเ มินคุณคาดาน

ว ร ร ณ ศิ ล ป ข อ ง ว ร ร ณ ค ดี แ ล ะ

วรรณกรรมในฐานะที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาต ิ

การวิเคราะหและประเมินคุณคาวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

- ดานวรรณศิลป 

- ดานสังคมและวัฒนธรรม 

4. สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตจริง 

การสังเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม 

 

5 . รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบานและ

อธิบายภูมิปญญาทางภาษา 

วรรณกรรมพื้นบานที่แสดงถึง 

- ภาษากับวัฒนธรรม   

- ภาษาถิ่น 

6. ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยาน

ตามที่ กําหนดและบทรอยกรองที่ มี

คุณคาตามความสนใจและนําไปใช

อางอิง 

 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา 

- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 

- บทรอยกรองตามความสนใจ 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สํานักวิชาการและ 

มาตรฐานการศึกษา, 2551 :13 -37  
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ   

การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน

ใหประสบผลสาํเรจ็น้ัน ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสาํคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึง่เปนเปาหมายหลกัใน

การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

โดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จ

ทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและ

เรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ

ระดับชาติ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การประเมินระดับช้ันเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู  

ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยาง

หลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน 

ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส ใหผูเรียน

ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมนิ ในกรณีที่ไมผานตัวช้ีวัดใหมีการสอนซอมเสรมิ

การประเมนิระดับช้ันเรยีนเปนการตรวจสอบวาผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู อันเปนผล

มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากน้ียังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย 

ทั้งน้ีโดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพื่อตัดสินผล  

การเรียนของผู เรียนเปนรายปหรือรายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรอืไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาใน

ดานใด รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการ

ประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 

หรือวิธีการจัดการเรยีนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
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สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง

และชุมชน 

3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการ

โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่

การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสงักัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากน้ียังไดจาก

การตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

4. การประเมนิระดับชาติ เปนการประเมนิคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในช้ันประถมศึกษา

ปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินผลจาก

การประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผน

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของ

ประเทศ 

 1. การวัดและประเมินผลภาษาไทย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดวาเมื่อผูเรียนจบ

การศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 แลว คุณภาพของผูเรียนที่เรียนรูกลุมสาระภาษาไทย         

จะมีความสามารถ ดังน้ี  

1.1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตองและเขาใจ   

ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อานได วิเคราะหวิจารณเรื่องที่อาน แสดงความคิดเห็นโตแยง

และเสนอความคิดใหมจากการอานอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน เขียนกรอบแนวคิด

ผังความคิด บันทึก ยอความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อาน สังเคราะห ประเมินคา และนําความรู

ความคิดจากการอานมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ และนําความรูความคิด

ไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาทและมนิีสัยรักการอาน 

1.2 เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยใชภาษาไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค ยอความ

จากสื่อที่มีรูปแบบและเน้ือหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสรางสรรคโดยใชโวหารตางๆ 

เขียนบันทึก รายงานการศึกษาคนควาตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใชขอมูลสารสนเทศในการอางอิง 

ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบตางๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอื่น

และนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

1.3 ต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือก

เรื่อง ที่ฟงและดู วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเช่ือถือของเรื่องที่ฟงและดู 
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ประเมินสิ่งที่ฟงและดูแลวนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการโดยใชภาษาที่ถูกตอง พูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาว และเสนอแนวคิด

ใหมอยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟง ดู และพูด 

1.4 เขาใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใชคําและ

กลุมคําสรางประโยคไดตรงตามวัตถุประสงค แตงคําประพันธประเภท กาพย โคลง รายและฉันท ใชภาษา

ไดเหมาะสมกับกาลเทศะและใชคําราชาศัพทและคําสุภาพไดอยางถูกตอง วิเคราะหหลักการสรางคําใน

ภาษาไทย อิทธิพลของภาษาตางประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน วิเคราะหและประเมินการใชภาษา

จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1.5 วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน   รู

และเขาใจลักษณะเดนของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบาน เชื่อมโยงกับ    

การเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีไทย ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป และนําขอคิดจากวรรณคดี

และวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 5) 

ดังน้ัน การวัดและประเมินผลการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.4 – ม.6) จะตองสอดคลองกับ การจัดการศึกษาที่เนนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะ

ดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ    

มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถนําความรูไปประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน 

สามารถเปนผูนํา และผูใหบริการชุมชนในดานตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:17) ดวยวิธีการวัดและ

ประเมินผลดานองคความรู ทักษะกระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 

ความหมายของการวัดผลการศึกษา 

 การวัดผลการศึกษา (Measurement) นักการศึกษาหลายทานไดใหคําจํากัดความหรือ

ความหมายของการวัดผล ดังน้ี 

 ลวนและอังคณา สายยศ (2543: 10) กลาววา กาวัดผลการศึกษา หมายถึง กระบวนการ

กําหนดตัวเลขใหแกสิ่งใดสิ่งหน่ึงอาจเปนวัตถุ  สิ่งของ หรือบุคคลก็ได เพื่อจุดประสงคที่จะช้ีใหเห็น

ความแตกตาง ของคุณลักษณะที่ตองการจะวัด 

 ทวีวัตถ มณีโชติ (2549: 1) กลาววา การวัดผลการศึกษา เปนกระบวนการกําหนดตัวเลข

หรือสัญลักษณแทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ตองการวัด โดยสิ่งที่
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ตองการวัดน้ันเปนผลมาจากการกระทําหรือกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน เชน 

การวัดผลการเรียนรู สิ่งที่วัด คือ ผลที่เกิดจากการเรียนรูของผูเรียน 

 ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ (2549: 1) กลาววา การวัดผลการศึกษา (Measurement) หมายถึง  

การนําเครื่องมืออยางใดอยางหน่ึงไปวัดกับคุณลักษณะ (Trait) ในเชิงทฤษฎีใหไดผลออกมาเปนเชิง

ปริมาณหรือตัวเลข สวนการวัดผลทางการศึกษาจะเปนการวัดในคุณลักษณที่แฝง อยูในตัวผูเรียน 

หรืออาจเรียกวาความสามารถ 

 สมนึก ภัททิยธนี (2546: 5) กลาววา การวัดผลการศึกษา (Measurement) หมายถึง การ

กําหนดตัวเลขใหกับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ ปรากฏการณ หรือพฤติกรรมตางๆ ซึ่งการจะไดมาซึ่ง

ตัวเลขจะตองใชเครื่องมือไปวัดเพื่อใหไดตัวเลขที่สามารถแทนคุณลักษณะตางๆที่ตองการวัด 

 สมบัติ ทายเรือคํา และคณะ (2550: 2) กลาววา การวัดผลการศึกษา หมายถึง กระบวนการ

กําหนดตัวเลข ของสิ่งของเหตุการณหรือคุณลักษณะอื่นๆอยางมีเกณฑโดยใชเครื่องมืออยางมี

ประสิทธิภาพ 

 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2554: 6) การวัดผลทางการศึกษา คือ กระบวนการท่ีพยายาม

คนหาระดับที่แสดงถึงปริมาณของคุณลักษณะใดลักษณะหน่ึงในตัวบุคคล หรือสิ่งของ หรือเหตุการณ 

เชน การวัดความสูงของนักเรียน หรือการวัดความยาวของตัวโตะ หรือการใชแบบทดสอบเพ่ือวัด

ลักษณะของบุคคลดานเชาวนปญญา ดานความถนัด ดานผลสัมฤทธ์ิ เปนตน 

 สมชาย รัตนทองคํา (2554: 137) กลาววา การวัดผลการศึกษา (Measurement) 

หมายถึง การวัดคุณลักษณะของบุคคลจากผลการตอบคําถามตามกฎเกณฑทีก่ําหนด เพื่อแสดงคุณคา

เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพดวย 

 ดังน้ัน การวัดผลการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการกําหนดหรือหาจํานวน ปริมาณ 

อันดับหรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล โดยใชเครื่องมือเปน

หลักในการวัดกระบวนการดังกลาวจะทําใหตัวเลขหรือขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่ใชแทนจํานวนและ

ลักษณะที่เกิดข้ึน 

 

ความหมายการประเมินผลการศึกษา 

 การประเมินผล (Evaluation) มีนักการศึกษาไดใหความหมายของคําวา การประเมินผล 

ไวดังน้ี 

 สุวิมล  วองวาณิช (2544: 7) กลาววา การประเมินผลการศึกษา เปนการตัดสินคุณคาของ

สิ่งที่ถูกวัดโดยการเทียบกับเกณฑ จุดเนนของการประเมินอยูที่ความยุติธรรมและความเหมาะสมของ

เกณฑที่ใชในการตัดสินที่มีความโปรงใสและเปดเผย 
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 สมบูรณ ตันยะ (2545: 11) กลาววา การประเมินผลการศึกษา เปนกระบวนการในการ

ตัดสินใจสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่เจริญกาวหนาในตัวนักเรียนวามีคุณคาเพียงพอหรือไมหรือ

มีคุณภาพดีระดับใดทั้งที่อาศัยเกณฑอยางใดอยางหน่ึงเปนหลักในการเปรียบเทียบ 

 ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ (2549: 1) กลาววา การประเมินผลการศึกษา เปนกระบวนการ    

ที่ตอเน่ืองจากการวัดผล เมื่อไดขอมูลแลวจะตองนําคะแนนไปตัดสินคุณคา หรือประเมินคา โดย

นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 

 สมบัติ ทายเรือคํา (2550: 5) กลาววา การประเมินผลการศึกษา (Evaluation) หมายถึง 

กระบวนการตัดสิน วินิจฉัย หรือสุรปหาขอมูล ทางการศึกษาที่วัดมาได 

 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2554:9) กลาววา การประเมินผลการศึกษา คือ กระบวนการ

รวบรวมและเตรียมทีเ่ปนประโยชนในการตัดสนิความสอดคลองระหวางการกระทํา และวัตถุประสงค

ที่ต้ังไว   

 จากการใหความหมายของนักการศึกษาไดใหความหมายของคําวาประเมินไวพอสรุปไดวา 

การประเมินผลของการศึกษา หมายถึง การนําผลการวัดมาประเมินหรือตัดสินคุณคาวาผูเรียนน้ัน   

มีความสามารถมากหรือนอย สอบไดหรือตก หรือมีการพัฒนากาวหนาไปอยางไร 

 

ความสําคัญของการวัดผลการศึกษา 

 ทิวัตถ  มณีโชติ(2549: 8-11) กลาวถึงความสําคัญของการวัดผลการศึกษาวาการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  เปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําใหได

ขอมูลสารสนเทศทีจ่ําเปนในการพิจารณาวาผูเรียนเกิดคุณภาพการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

และมาตรฐานการเรียนรูจากประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบงประเภทโดยใชจุดประสงค

ของการประเมินเปนเกณฑในการแบงประเภท  จะเห็นวา การวัดและประเมินผลการเรียนนอกจาก

จะมีประโยชนโดยตรงตอผูเรียนแลว ยังสะทอนถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู  และเปนขอมูล

สําคัญที่สะทอนคุณภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดวย ดังน้ันครูและ

สถานศึกษาตองมีขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียน  ทั้งจากการประเมินในระดับช้ันเรียน  ระดับ

สถานศึกษา  และระดับอื่นที่สูงข้ึน  ประโยชนของการวัดและการประเมินผลการเรียนรูจําแนกเปน

ดานๆ ดังน้ี 

 1. ดานการจัดการเรียนรู  

การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนมีประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการ

จัดการเรียนการสอนดังน้ี 
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1.1 เพื่อจัดตําแหนง (Placement)  ผลจากการวัดบอกไดวาผูเรียนมีความรูความสามารถ

อยูในระดับใดของกลุมหรือเปรียบเทียบกับเกณฑแลวอยูในระดับใด การวัดและประเมินเพื่อจัด

ตําแหนงน้ี มักใชในวัตถุประสงค 2 ประการคือ 

1.1.1 เพื่อคัดเลือก (Selection)เปนการใชผลการวัดเพื่อคัดเลือกเพ่ือเขาเรียน  

เขารวมกิจกรรม-โครงการ  หรือเปนตัวแทน (เชนของช้ันเรียนหรือสถานศึกษา)  เพื่อการทํากิจกรรม  

หรือการใหทุน ผลการวัดและประเมินผลลักษณะน้ีคํานึงถึงการจัดอันดับที่เปนสําคัญ 

1.1.2 เพื่อแยกประเภท (Classification) เปนการใชผลการวัดและประเมินเพื่อ

แบงกลุมผูเรียน เชน แบงเปนกลุมออน ปานกลาง  และเกง  แบงกลุมผาน-ไมผานเกณฑ หรือตัดสิน

ได-ตก  เปนตน  เปนการวัดและประเมินที่ยึดเกณฑที่ใชในการแบงกลุมเปนสําคัญ 

1.2 เพื่อวินิจฉัย(Diagnostic) เปนการใชผลการวัดและประเมินเพื่อคนหาจุดเดน-จุดดอย

ของผูเรียนวามีปญหาในเรื่องใด  จุดใด  มากนอยแคไหน  เพื่อนําไปสูการตัดสินใจการวางแผนการ

จัดการเรียนรูและการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เครื่องมือที่ใชวัดเพื่อการ

วินิจฉัย เรียกวา แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) หรือแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน 

ประโยชนของการวัดและประเมินประเภทน้ีนําไปใชในวัตถุประสงค 2 ประการดังน้ี 

1.2.1 เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผลการวัดผูเรียนดวยแบบทดสอบวินิจฉัยการ

เรียนจะทําใหทราบวาผูเรียนมีจดุบกพรองจุดใด  มากนอยเพียงใด ซึ่งครูผูสอนสามารถแกไขปรับปรุง

โดยการสอนซอมเสริม (Remedial Teaching) ไดตรงจุด เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามมาตรฐาน

การเรียนรูที่คาดหวังไว  

1.2.2 เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู ผลการวัดดวยแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน 

นอกจากจะชวยใหเห็นวาผูเรียนมีจุดบกพรองเรื่องใดแลว ยังชวยใหเห็นจุดบกพรองของกระบวนการ

จัดการเรียนรูอีกดวย เชน ผูเรียนสวนใหญมีจุดบกพรองจุดเดียวกัน  ครูผูสอนตองทบทวนวาอาจจะ

เปนเพราะวิธีการจัดการเรียนรูไมเหมาะสมตองปรับรุงแกไขใหเหมาะสม 

1.3 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง การประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative Evaluation)        

เปนการประเมนิเพื่อตรวจสอบผลการเรยีนรูเทียบกบัจดุประสงคหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ผลจาก

การประเมินใชพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  โดยอาจจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน

วิธีการสอน (Teaching Method) ปรับเปลี่ยนสื่อการสอน (Teaching Media) ใชนวัตกรรม        

การจัดการเรียนรู (Teaching Innovation) เพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

1.4 เพื่อการเปรียบเทียบ (Assessment) เปนการใชผลการวัดและประเมินเปรียบเทียบ

วาผูเรียนมีพัฒนาการจากเดิมเพียงใด และอยูในระดับที่พึงพอใจหรือไม 
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1.5 เพื่อการตัดสิน  การประเมินเพ่ือการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนเปนการประเมิน

รวม (Summative Evaluation)  คือใชขอมูลที่ไดจากการวัดเทียบกับเกณฑเพื่อตัดสินผลการเรียนวา

ผาน-ไมผาน  หรือใหระดับคะแนน   

 

 

         2 ดานการแนะแนว  

  ผลจากการวัดและประเมินผูเรียน  ชวยใหทราบวาผูเรียนมีปญหาและขอบกพรองใน

เรื่องใด มากนอยเพียงใด  ซึ่งสามารถแนะนําและชวยเหลอืผูเรียนใหแกปญหา มีการปรับตัวไดถูกตอง

ตรงประเด็น  นอกจากน้ีผลการวัดและประเมินยังบงบอกความรูความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผูเรียน ซึ่งสามารถนําไปใชแนะแนวการศึกษาตอและแนะแนวการเลอืกอาชีพใหแกผูเรียนได 

 3. ดานการบริหาร  

  ขอมูลจากการวัดและประเมินผูเรียน ชวยใหผูบริหารเห็นขอบกพรองตางๆ ของการ

จัดการเรียนรู เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  และบงบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามักใชขอมูลไดจากการวัดและประเมินใชในการตัดสินใจหลายอยาง 

เชน การพัฒนาบุคลากร  การจัดครูเขาสอน การจัดโครงการ  การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเรียน 

นอกจากน้ีการวัดและประเมินผลยังใหขอมูลที่สําคัญในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SSR) 

เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาสูผูปกครอง  สาธารณชน หนวยงานตนสังกัด  และนําไปสูการรองรับ

การประเมินภายนอก จะเห็นวาการวัดและประเมินผลการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของระบบการ

ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 4. ดานการวิจัย  

การวัดและประเมินผลมีประโยชนตอการวิจัยหลายประการดังน้ี 

4.1 ขอมูลจาการวัดและประเมินผลนําไปสูปญหาการวิจัย  เชน ผลจากการวัดและ

ประเมินพบวาผูเรียนมีจุดบกพรองหรือมีจุดที่ควรพัฒนาการแกไขจุดบกพรองหรือการพัฒนาดังกลาว

โดยการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีสอนหรือทดลองใชนวัตกรรมโดยใชกระบวนการวิจัย การวิจัยดังกลาว

เรียกวา  การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research)  นอกจากน้ีผลจากการวัดและประเมินยัง

นําไปสูการวิจัยในดานอื่น ระดับอื่น  เชน การวิจัยของสถานศึกษาเกี่ยวกับการทดลองใชรูปแบบการ

พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน เปนตน  

4.2 การวัดและประเมินเปนเครื่องมือของการวิจัย  การวิจัยใชการวัดในการรวบรวม

ขอมูลเพื่อศึกษาผลการวิจัย ข้ันตอนน้ีเริ่มจากการหาหรือสรางเครื่องมือวัด  การทดลองใชเครื่องมือ  

การหาคุณภาพเครื่องมือ  จนถึงการใชเครื่องมือที่มีคุณภาพแลวรวบรวมขอมูลการวัดตัวแปรที่ศึกษา        
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หรืออาจตองตีคาขอมูล  จะเห็นวาการวัดและประเมินผลมีบทบาทสําคัญมากในการวิจัย  เพราะการ

วัดไมดี  ใชเครื่องมือไมมีคุณภาพ  ผลของการวิจัยก็ขาดความนาเช่ือถือ  

 

ลักษณะของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ทิวัตถ มณีโชติ (2549: 2) กลาววา การวัดทางการศึกษาเปนการวัดคุณลักษณะที่เปน

นามธรรม มีลักษณะการวัด ดังน้ี 

1. เปนการวัดทางออม คือ ไมสามารถวัดคุณลักษณะที่ตองการวัดไดโดยตรง ตองนิยาม

ลักษณะดังกลาวใหเปนนามธรรมกอน จากน้ันจึงวัดคุณลักษณะที่ตองการวัดไดโดยตรง 

2. วัดไดไมสมบูรณ การวัดทางการศึกษาไมสามารถวัดคุณลักษณะที่ตองการวัดไดครบถวน

สมบูรณ ดไดเพียงบางสวน หรือวัดไดเฉพาะตัวแทนของคุณลักษณะทั้งหมด 

3.  มีความผิดพลาด เน่ืองจากไมสามารถวัดไดโดยตรงและการนิยามสิ่งที่ตองการวัดก็      

ไมสามารถนิยามพฤติกรรมที่วัดไดไดทั้งหมด จึงวัดไดไมสมบูรณ อยูในรูปความสัมพันธ การท่ีจะรู

ความหมายของตัวเลขที่วัดได ตองนําตัวเลขดังกลาวไปเทียบกับเกณฑหรือคะแนน 

 ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ (2549: 6) กลาววา การวัดและประเมินผลทางการศึกษามีลักษณะ

ดังตอไปน้ี 

1.  การวัดผลทางการศึกษาเปนการวัดผลทางออม (Indirect Measurement) การวัดผล

การศึกษา เปนการวัดทางดานสติปญญา การวัดเจตคติ และการวัดผลดานการปฏิบัติ ซึ่งไมสามารถ

วัดผลไดโดยตรง ซึ่งการวัดผลทางการศึกษาตองกระตุนพฤติกรรมออกมาแลวนําเครื่องมือไปวัด    

เพื่อทราบความสามารถที่แทจริง 

2.  การวัดผลทางการศึกษาเปนการวัดที่ไมสมบูรณ (Incomplete) การวัดผลทาง

การศึกษาเปนการวัดที่ไมสมบูรณเน่ืองจากไมสามารถนําเน้ือหาทั้งหมดในรายวิชาที่เรียนมาออก

ขอสอบไดทั้งหมด จึงตองนําเน้ือหาบางสวนนํามาออกขอสอบโดยใหมีความเปนตัวแทนของเน้ือหา

ทั้งหมด เพื่อประมาณคาความสามารถที่แทจริงของผูเรียนออกมา ยอมทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 

3.  การวัดทางการศึกษาเปนการจัดจําพวก (Classification) เน่ืองจากมนุษยมีความ

แตกตางกัน มีความสามารถในแตละดานที่แตกตางกัน จึงตองทําการทดสอบวัดออกมาเปนขอมูลเชิง

ปริมาณ 

4.  การวัดผลการศึกษาเปนคาคะแนนสัมพัทธ (Relative Score) การวัดทางกายภาพ

สามารถทราบความหมายไดทันทีจากการวัด ซึ่งแตกตางจากการวัดผลทางการศึกษา จะไมทราบ

ความหมายของคะแนนไดถาไมนําไปเปรียบเทียบขอมูลอยางอื่น 
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5.  การวัดผลทางการศึกษาไมมีศูณยแทหรือศูนยสมบูรณ (Absolute Zero) การวัดทาง

การศึกษาขอมูลสวนใหญอยูในมาตรวัดอันตรภาพ เปนการวัดที่มีสเกลชวงหางเทากันแตเปนคะแนนที่

สมมติข้ึน สวนใหญจะเปนคะแนนสอบ 

6.  การวัดผลการศึกษามีความคาดเคลื่อน (Error) การวัดผลทางการศึกษาเกิดการ

คลาดเคลื่อนเชิงสุม (Random Error) ซึ่งความคลาดเคลื่อทางการวัดผลสามารถแบงออกไดเปน       

2 ประเภท คือความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Error) เปนความคลาดเคลื่อนกับผูสอบ

ทุกๆคนเหมือนกัน สวนความคลาดเคลื่อนประเภทที่สอง คือ ความคลาดเคลื่อนเชิงสุม (Random 

Error) ซึ่งเปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดกับผูสอบบางคนเทาน้ัน 

 สมชาย รัตนทองคํา (2554: 138) กลาววา การวัดและประเมินผลการศึกษาเปน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนนิยมวัดผลการเรียนรูเปน 3 ดานคือ พุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษพิสัย (Psychomotor Domain) ซึ่ง

การวัดลักษณะของการวัดดังกลาวมีประเด็นที่นาสนใจดังน้ี 

1. เปนการวัดทางออม การวัดสติปญญาซึ่งเปนคุณลักษณะที่แฝงอยูภายในตัวบุคคล       

มักแสดงออกทางดานพฤติกรรมที่ตอบสนองตอสิ่งเราหรือเหตุการณ  

2. ลักษณะการวัดมักไมสมบูรณ เน่ืองจากการวัดสวนใหญจะใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือ

หรือสถานการณสมมติ ซึ่งการสรางขอสอบแตละชุดเปนการสุมตัวอยางจากเน้ือหา 

3. ผลการวัดมักเปนคาคะแนนสัมพัทธ ที่เปรียบเทียบกับผูสอนอื่นๆในกลุมเดียวกัน หรือ

เปรียบเทียบระหวางการสอนในแตละครั้ง และมีความคลาดเคลื่อนเสมอ 

 ดังน้ัน ลักษณะการประเมินผลทางการศึกษาที่นิยมใชมี 2 ลักษณะ คือ ประการที่หน่ึง 

ประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Evaluation) เปนการประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน 

นิยมใชเพื่อตรวจสอบการเรียนรูและความกาวหนาของผูเรียนหรือการปรับปรุงคุณภาพการเรียน

การสอน มักใชแบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม หรือเครื่องมือวัดอื่นๆที่เหมาะสม ประการที่สอง 

การประเมินสรปุผล (summative evaluation) เปนการประเมินผลเมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอน เพื่อ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของผูเรียนมักทําปลายภาคการศึกษา และตัดสินผลการเรียนโดยมี

เกณฑตัดสินที่ชัดเจน 

 

เครื่องมือและวีธีการวัดผลการศึกษา 

 การดําเนินการวัดการเรียนรูของผูเรียนจําเปนตองใชเครื่องมือที่มีคุณภาพ วัดไดตรงกับ

สภาพที่ผูเรียนเปนอยูจริง ดานสติปญญาหรือพุทธิพิสัย มีการจําแนกผูเรียนไดสอดคลองกับความเปนจริง   

มีความยุติธรรมเพียงพอ เพื่อพยากรณความสามารถของผูเรียน ทั้งน้ี เครื่องมือวัดแตละประเภทจะมี
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ความแตกตางตามธรรมชาติและวิธีการใชงาน ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหจากแนวคิดของนักการศึกษา  

หลายทานซึ่งมีลักษณะดังน้ี 

 คุณลักษณะของเครื่องมอืที่ดี เกณฑในการพจิารณาเครือ่งมอืวัดผลมทีั้งหมด 10 ประการ 

1. ความตรง หรือ ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัด

คุณลักษณะที่ตองการไดตรงตามความมุงหมาย หรือเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสงูน้ันยอมจะทําใหผล

จากการวัด มีความหมายแทนคุณภาพ หรือปริมาณของสิ่งที่ตองการจะวัดไดอยางไมผิดพลาด 

สามารถแบงไดเปน 4 ชนิด คือ  

1.1 ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เครื่องมือในการวัดสามารถกําหนดตัวเลข

หรือสัญลักษณไดสอดคลองตามเน้ือหาของเรื่อง หรือเน้ือหาวิชาตามที่ระบุไวในหลักสูตร เชน ถา

ตองการวัดเจตคติของผูเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตรก็ตองต้ังคําถามเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร ไมใช

วิชาอื่น และถามใหครอบคลุมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร 

1.2 ความตรงตามโครงสราง  (Construct Validity) เครื่องมือที่ใหผลการวัดไดตรงตาม

ลักษณะโครงสราง น่ันคือ สามารถที่จะวัดสมรรถภาพสมองดานตางๆ ไดตรงตามที่หลกัสูตรกําหนดไว

ในจุดมุงหมาย เชน ถาตองการจะวัดเจตคติ ลักษณะของขอคําถามก็ควรเปนพฤติกรรมที่แสดงถึง   

เจตคติ 

1.3 ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) เครื่องมือที่วัดน้ันใหผลของการวัด

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่เปนอยูของลักษณะน้ันๆ ในขณะน้ัน หรืออาจจะกลาววาเครื่องมือ

น้ันสามารถจําแนกผูเรียนออกเปนประเภท ๆ ไดถูกตองตามสภาพความเปนจริงของเขาในปจจุบัน

น่ันเอง ความเที่ยงตรงตามสภาพน้ีจะใชแบบทดสอบอยางเดียวไมได ตองอาศัยการสังเกตไปดวยและ

ใชสภาพที่ปรากฏอยูปจจุบันเปนเกณฑในการหาความตรง เชน ผูเรียนที่มีเจตคติที่ไมดีตอวิชา

คณิตศาสตร ผลที่ไดจากการวัดก็ควรจะตํ่า ซึ่งแสดงถึงเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร 

1.4 ความตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity)  เครื่องมือใหผลสอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริงของคุณลักษณะสิ่งน้ันหรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่สอดคลองอันจะเกิดข้ึนในโอกาสตอไป 

หรืออาจจะกลาววา เครื่องมือน้ันใหคะแนนไดสอดคลองกับผลการเรียนในภายหนา หรือผลสําเร็จใน

อนาคตของเด็กน่ันเอง เชน ถาขอสอบใดสามารถช้ีไดวา คนที่สอบคัดเลือกไดคะแนนสูง จะตองเรียน

จบไดคะแนนดี (ในปลายปตอจากน้ัน)ดวย ก็แสดงวา ขอสอบน้ันมีความตรงตามพยากรณสูง 

2. ความเที่ยง  หรือ  ความเช่ือมั่น (Reliability)  เปนคาความคงที่ในการกําหนดตัวเลข

ใหแกคุณลักษณะอันเดียวกันของคนใดคนหน่ึง  คือ เมื่อใชเครื่องมือวัดอันเดียวกันเพ่ือวัดคุณลักษณะ

หน่ึงซ้ํา ๆ  กันหลายครั้ง ตัวเลขที่ไดมาก็เทา ๆ กันทุกครั้ง หรือมีความคลาดเคลื่อน (Error) นอยมาก 

กลาวคือ สอบกี่ครั้งๆ ก็ไดคะแนนพอ ๆ กันทุกครั้ง แสดงวาแบบทดสอบฉบับน้ันมีความเช่ือมั่นได 

3. ความเปนปรนัย (Objectivity) เครื่องมือทีเ่ปนปรนัยน้ันตองมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ 
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3.1 ขอคําถามหรือขอความท่ีเปนคําถามน้ัน มีความหมายที่ทุกคนอานแลวเขาใจตรงกัน 

3.2 การตรวจหรือการใหสัญลักษณของคุณลักษณะน้ัน หรือผลงานช้ินน้ันทุกคนตรวจได

คะแนนตรงกัน 

3.3 ตัวเลขที่ไดจากคุณลกัษณะน้ัน ๆ หรือ ทกุคนแปลความหมายไดตรงกัน 

4. ความมีอํานาจจําแนก (Discrimination) เครื่องมือน้ันสามารถจะบอกถึงความแตกตาง

ระหวางคุณลักษณะที่แตกตางกันของบุคคลไดและเห็นอยางชัดเจน สามารถแยกเด็กเกงเด็กออนได

อยางแทจริง คือ มีคาของอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไป 

5. ความยากพอเหมาะ (Difficulty) เครื่องมือที่ดีไมควรจะยากหรืองายเกินไป ควรจะมีคา

ของความยากงายใกล 0.50 แสดงวา สามารถใหคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหองราว ๆ 50% ของ

คะแนนเต็มหรือสูงกวาน้ันเล็กนอย 

6. ความยุติธรรม (Fair) เครื่องมือที่ใชตองไมมีชองทางแนะใหผูทําสามารถเดาได ถามี   

การเดาไดขอสอบจะขาดความยุติธรรม เครื่องมือที่มีความยุติธรรมจะตองถามใหครอบคลุมหลักสูตร

ทั้งเน้ือหาวิชาและสมรรถภาพสมอง ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร และตองคํานึงถึงหลักของการเขียน

ขอสอบใหดี เพื่อปองกันภาษาที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดการเดา 

7. ย่ัวยุ (Exemplary)  เปนขอสอบที่มีลักษณะทาทายชวนใหคิดตอ ขอสอบที่มีลักษณะ

เชนน้ีตองมีความยากงายพอเหมาะ ไมยากเกินไปและไมงาย ไมมีความซ้ําซาก แตจะตองมีคําถามที่

เขาใจวัดลึก ๆ จะชวยพัฒนาสมองใหคิดตอ ศึกษาตอ 

8. ถามลึก (Searching) ขอสอบที่มีคุณคาทางการศึกษาควรจะเปนขอสอบที่ใหผูสอบ

คิดคน หาคําตอบดวยความสามารถในระดับสติปญญาข้ันสูง ขอสอบวัดความจําจะมีคุณคานอยกวา

การวัดคุณคาสมองระดับสูง เพราะขอสอบที่ลวงลึกจะทําใหผูสอบพัฒนาความสามารถตอไป 

9. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนแบบสอบที่ใหคะแนนไดเที่ยงตรงมากที่สุด ใชเวลา 

แรงงาน นอยที่สุด ขอสอบที่มีคุณสมบัติเชนน้ี แตละขอจะตองเปนตัวแทนกลุมความรูไดกวาง วัดไดตรง 

อํานาจจําแนกสูง มีความเที่ยงสูง 

10. ประโยชนใชสอย (Usability) หมายถึง การนําไปใชสะดวก มีประโยชนใชสอยไดสูง

โดยมีลักษณะ ดังน้ีคือ 

10.1 สะดวกตอการดําเนินการสอบ หมายถึง เปนแบบสอบที่งายตอการดําเนินการ

สอบไมทําใหเกิดปญหา หรือ ความยุงยากซับซอน น่ันคือ แบบทดสอบที่ดีตองมีคําช้ีแจงสําหรับการ

ดําเนินการสอบ เชน ระบุวาแบบสอบเปนแบบใด มีกี่ขอ เวลาเทาใด ตอบอยางไร มีตัวอยางการตอบ 

การแกคําตอบ 



34 
 

10.2 เวลาที่ใชในการสอบพอเหมาะ การกําหนดเวลาใหเหมาะสมกับจํานวนขอสอบ    

มีผลตอความเที่ยงของแบบสอบ เชน เวลามากจะทําใหมีเวลาในการพิจารณามาก ทําใหจําแนกคน

ไดดีนอยลง 

10.3 สะดวกในการตรวจใหคะแนน แบบสอบที่มีประโยชนจะมีการตรวจใหคะแนน 

สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง การใหคะแนนไมซับซอน ไมตองใชเวลาในการตรวจมาก 

10.4 งายตอการแปลผลและการนําไปใช หมายถึง การแปลความหมายของคะแนนท่ี

ไดมาน้ันอยางถูกตอง ชัดเจน ซึ่งจะนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการรับรูของบลูม 

 ในป ค.ศ.1956 เบญจมิน บลูมและคณะ (Bloom and other, 1956, อางถึงใน มีชัย 

เอี่ยมจินดา และสุเทพ อวมเจริญ, 2553: 19-21) ไดพัฒนากรอบทฤษฎีที่ใชเปนเครื่องมือการจัด

ประเภทพฤติกรรมทีเ่กี่ยวของกับการแสดงออกทางปญญา และการคิดอันเปนผลมาจากประสบการณ 

การศึกษา เรียกวา Bloom’s Taxonomy ซึ่งกําหนดไว 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย (Cognitive 

Domain) ดานจิตพิสัย (Affective Domain)และดานทักษะทางกาย (Psychomotor Domain)ใน

การออกแบบหลักสูตร จัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรูก็ไดอาศัยกรอบทฤษฎี

ดังกลาวน้ี ดานพุทธิพิสัยถูกนําไปใชมากที่สุด บลูมและคณะเสนอกรอบการพัฒนาความคิดระดับตํ่า 

(Lower Order Thinking skills) คือ ระดับ 1-3 ประกอบดวย 

 ระดับ 1 ความรู (Knowledge : Recall and repeat information) 

 ระดับ 2 ความเขาใจ (Comprehension : Interpret and demonstrate 

understanding) 

 ระดับ 3 นําไปใช : การประยุกตใชความรูในสถานการณใหม (Application : Apply acquired 

knowledge to a new problem) 

 สวนการพฒันาความคิดระดับสงู (higher order thinking Skills)คือระดับ 4 – 6 ประกอบดวย 

 ระดับ 4  การวิเคราะห : ระบุความสัมพันธ และเหตุจูงใจ (Analysis : Identify relationships 

and  motives) 

 ระดับ 5  การสังเคราะห : การเช่ือมโยงขอเท็จจริงโดยเหตุผลหรือรูปแบบใหม (Synthesis : 

Assemble facts into a coherence or new pattern) 

 ระดับ 6 การประเมิน : ใชเกณฑและสถานการณเพ่ือวินิจฉัยและการตัดสินผล  (Evaluation : 

Use criteria and evidence to make and defend judgments) 



35 
 

 อยางไรก็ตาม Bloom’s Taxonomy มีวิวัฒนาการอยางตอเน่ืองในการจําแนกพฤติกรรม

ยอย มีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทใหมๆ ในฉบับปรับปรุงของแอนเดอรสัน และแครทโฮล 

(2001) รายละเอียด ดังตาราง  

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ป 1956 และป 2001 

 

Boom’s Taxonomy2001     (ฉบับใหม) Boom’s Taxonomy1956 (ฉบับเดิม) 

สรางสรรค (Creating) การประเมินคา (Evaluation) 

ประเมินคา (Evaluating) การสังเคราะห (Synthesis) 

วิเคราะห (Analyzing) การวิเคราะห (Analysis) 

ใช (Applying) การนําไปใช (Application) 

เขาใจ (Understanding) ความเขาใจ (Comprehension) 

จํา (Remembering) ความรู (Knowledge) 

 

ที่มา :  มีชัย เอี่ยมจินดา และสุเทพ อวมเจริญ, ผูแปล,  รายงานโครงการสรางและพัฒนาเครื่องมือ

ประเมินเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาทักษะครูดานประเมินการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของคร ู

(นครปฐม: ม.ป.ท. , 2553), 20. 

 

 สรุปการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดวา มีการเปลี่ยนแปลงในระดับคําศัพทและระดับ

โครงสรางการเปลี่ยนแปลงในระดับคําศัพท เปนดังน้ี 

 จุดประสงคการศึกษาหลักสตูรที่อิงมาตรฐาน (Standards – based curriculum) จะระบุ

ในลักษณะวา ผูเรียนควรรูและทําอะไรได (เปนกริยา) ในสิ่งใด (เปนคํานาม) แตในป 1956 บลูม 

(Bloom) ใชคํานามในการอธิบายความรูประเภทตางๆ ตอมาในฉบับปรับปรุง ป 2001 พฤติกรรม

ยอยจึงระบุเปนกริยาและมีการปรับเปลี่ยนคําวาความรู (Knowledge) เปนความจํา (Remember) 

 ในฉบับปรับปรุง ไดจัดความรูเปน 4 ประเภท ไดแก ขอเท็จจริง (Factual) มโนทัศน 

(Concept) กระบวนการ (Procedural) และความรูที่เกิดจากตนเอง (Metacognition) 

 ข้ันพฤติกรรมหลักในกรอบเดิม 2 ข้ัน คือความเขาใจ (Comprehension) เปลี่ยนเปน

เขาใจความหมาย (Understanding) และการประเมิน (Evaluation) เปนสรางสรรค (Creating) 

 วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงคือ 

1. กรอบแนวคิดเดิมผูพัฒนาสวนใหญเปนผูออกขอสอบในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย  กรอบ

แนวคิดเดิมจึงใหตัวอยางขอสอบในแตละข้ันพฤติกรรม แตฉบับปรับปรุงจัดทําเพื่อใหครูผูสอนใน
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ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใชเพื่อประโยชนในการออกแบบรายวิชา วางแผนการสอน และ

การประเมินใหสอดคลองกันทั้ง 3 ดาน 

2. ใหตัวอยางภาระงานการประเมินที่อธิบายความหมายของแตละพฤติกรรมใหชัดเจน 

มิใชใชขอสอบเปนตัวอธิบายความหมาย 

3. ยุติขอที่เปนประเด็นถูกวิพากษวิจารณที่กําหนดวาผูเรียนตองพัฒนาตามลําดับข้ันจาก

พื้นฐานสะสมข้ึนไป โดยไมสามารถกาวไปสูการใชความคิดระดับสูงได ถาไมไดผานข้ันที่ตํ่ากวาถัดไป 

ซึ่งแอนเดอรสัน และแครทโฮล (Anderson and Krathwohl) เสนอวาจากการศึกษาสนับสนุน

เฉพาะใน 3 ข้ันของบลูม (Bloom) คือข้ันความเขาใจ และข้ันการสังเคราะหตองสั่งสมเปนลําดับ แต

ทั้งสองคนก็ยังยืนยันในกรอบแนวคิดที่ปรับปรุงใหมวาในภาพรวมแลวจะตองพัฒนาเปนลําดับ และใช

คําถามทั้ง4 คําถามจุดประกายความคิดของครูในการนํากรอบแนวคิดใหมน้ีไปใชในหองเรียน คําถามทั้ง 4 

ประกอบดวย 

3.1 คําถามดานการเรียนรู : อะไรคือสิ่งสําคัญที่ผูเรียนจะตองเรียนรูภายในเวลาเรียนที่

จํากัดทีจ่ัดในช้ันเรียนและภาคเรียน 

3.2 คําถามดานการสอน : เราจะวางแผนและจัดการเรียนการสอนอยางไรทีจ่ะทําให

ผูเรียนจํานวนมากๆ มีผลลพัธของการเรียนรูในระดับสูง 

3.3 คําถามดานการประเมิน : เราจะเลือกหรือออกแบบเครื่องมือการประเมินและใช

วิธีการประเมินอยางไรทีจ่ะทําใหไดขอมูลอยางถูกตองวาผูเรยีนกําลังเรียนรูไดดีเพียงใด 

3.4 คําถามดานความสอดคลอง : เราจะเช่ือมั่นไดอยางไรวาจุดประสงคการเรียนการสอน

และการประเมินผลมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน 

ดังน้ัน ในการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ครั้งน้ี 

ผูวิจัยจึงไดเลือกใช แนวคิดการรับรูของบลูม ที่ไดพัฒนากรอบทฤษฎีที่ใชเปนเครื่องมือการจัด

ประเภทพฤติกรรม ทีเ่กี่ยวของกับการแสดงออกทางปญญา   และการคิดอันเปนผลมาจากประสบการณ

การศึกษา เรียกวา Bloom’sTaxonomy (1956) ฉบับเดิม เน่ืองจากการท่ี แอนเดอรสัน และแครท

โฮล พูดถึงในแนวทางการประเมินโดยใช Taxonomy ฉบับใหมวา ปญหาของการเขียนขอสอบที่มี

ความเปนปรนัย เชนขอสอบแบบเลือกตอบเพื่อวัดกระบวนการคิดระดับสูง ข้ันสรางสรรควายังไมมี

ความกาวหนา ฉะน้ัน นักการศึกษาไมควรละเลยประโยชนของแฟมผลงาน (Portfolios)  และการ

ประเมินการปฏิบัติอื่นๆ นอกจากน้ี พวกเขายังไดใหขอเสนอแนะตางๆ ที่อาจนํามาใชในการสราง

เครื่องมือประเมิน โดยใช Taxonomy ฉบับใหมโดยใชเครื่องมือประเภทเขียนตอบ และยังกลาวอีกวา 

ข้ันสรางสรรค ใหใชการระดมสมองในกระบวนการคิด นักเรียนจะไดเผชิญกับสถานการณที่เปนปญหา 

แลวตองระดมหาแนวทางแกไขปญหาหลายๆ อยางเทาที่จะเปนไปได ครูควรใชเกณฑการใหคะแนน 
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(Scoring rubric) (สํานักทดสอบทางการศึกษา, ม.ป.ป.: 8) ฉะน้ัน ในการพัฒนาแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์แบบเลือกตอบที่มีเกณฑถูกได 1 ผิดได 0 ตามที่จะสรางขึ้นนี้จึง ไมเหมาะสมกับ 

Taxonomy ฉบับใหม โดยเฉพาะในข้ันสรางสรรค ผูวิจัยจึงใชTaxonomy ฉบับเดิม 

 

แนวคิดการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Learning  Achievement) เปนผลที่เกิดจากปจจัยตางๆในการจัด

การศึกษานักศึกษาไดใหความสาํคัญกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปน

ดัชนีประการหน่ึงที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษาดังที่อนาตาซี  (1970 : 107, อางถึงใน ปริยทิพย

บุญคง, 2546: 7) กลาวไวพอสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธกับองคประกอบดาน

สติปญญาและองคประกอบดานที่ไมใชสติปญญาไดแกองคประกอบดานเศรษฐกิจสังคมแรงจูงใจและ

องคประกอบที่ไมใชสติปญญาดานอื่นซึง่สอดคลองกับ ไพศาล หวังพานิช (2536 :  89) ที่ใหความหมาย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาหมายถึงคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการ

สอนเปนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรยีนทีเ่กดิข้ึนจากการฝกอบรมหรือการสอบจึง

เปนการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใดสามารถวัดไดโดยการใช

แบบทดสอบตางๆเชนใชขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิขอสอบวัดภาคปฏิบัติสามารถวัดได 2  รูปแบบ  ดังน้ี 

1. การวัดดานปฏิบัติเปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติโดยทักษะของ

ผูเรียนโดยมุงเนนใหผูเรยีนแสดงความสามารถดังกลาวในรูปของการกระทาํจรงิใหออกเปนผลงานการ

วัดตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ 

2. การวัดดานเน้ือหาเปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาซึ่งเปนประสบการณ

เรียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆสามารถวัดไดโดยใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

 

ความหมายของการทดสอบ 

 ศิริพร  มาวรรณา  (2546: 36) กลาวไววา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  

แบบทดสอบที่ใชวัดความรู  ทักษะ  และสมรรถภาพทางสมองดานตาง ๆ  เปนการวัดความสําเรจ็ใน

เชิงวิชาการวานักเรียนรูมาแลวเทาใด 

 สมพร  เช้ือพันธ  (2547: 59)  ไดกลาวไววา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

หมายถึง  แบบทดสอบหรอืชุดของขอสอบทีใ่ชวัดความสําเร็จหรือความสามารถในการทํากจิกรรมการ

เรียนรูของนักเรียนที่เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนวาผานจุดประสงคการ

เรียนรูที่ต้ังไวเพียงใด 
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 เพชรรัษฎ  แกวสุวรรณ  (2551)  กลาววาแบบทดสอบ  หมายถึง ชุดของคําถามที่มุงวัด

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถภาพทางสมองดานตาง ๆ ของผูเรียนใชเปนเครื่องมือในการ

ตรวจสอบระดับความรูความเขาใจของกลุมเปาหมายอาจเปนความรูที่มีอยูแตเดิม  ความรูที่ไดจาก

ประสบการณความรูที่ไดจากการฝกอบรม  หรือเปนความรูที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูซึ่งแบบทดสอบที่ใช

วัดความรูความเขาใจที่เกิดจากการเรียนรูน้ีเรียกวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 สรุปไดวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คือ  แบบทดสอบที่ใชวัดความรู 

ความสามารถ  ทักษะกระบวนการ  ความสามารถทางสมองซ่ึงเปนการวัดความสําเร็จเชิงวิชาการ 

ของนักเรียนอันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   แบบทดสอบมีทั้งแบบอัตนัยและปรนัย 

 

ประเภทของแบบทดสอบ 

 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538: 146) ไดใหความหมายของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไววาเปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนหลังจากที่ไดเรียน ไป

แลวซึ่งมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอกับใหนักเรียนปฏิบัติจริงซึ่ง

แบงแบบทดสอบประเภทนี้เปน 2 ประเภทคือ 

1. แบบทดสอบของครูหมายถึงชุดของขอคําถามที่ครเูปนผูสรางข้ึนเปนขอคําถามที่เกี่ยวกับ

ความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนเปนการทดสอบวานักเรียนมีความรูมากแคไหนบกพรองในสวน

ใดจะไดสอนซอมเสริมหรือเปนการวัดเพื่อดูความพรอมที่จะเรียนในเน้ือหาใหมทั้งน้ีข้ึนอยูกับความ

ตองการของคร ู

2. แบบทดสอบมาตรฐานหมายถึงแบบทดสอบที่สรางข้ึนจากผูเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชา

หรือจากครูที่สอนวิชาน้ันแตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนมีคุณภาพดีจึงสรางเกณฑปกติ

ของแบบทดสอบน้ันสามารถใชหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของการเรียนการสอนในเรื่อง

ใดๆก็ไดแบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบบอดถึงวิธีการและยังมีมาตรฐานในดานการ

แปลคะแนนดวยทั้งแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐานจะมีวิธีการในการสรางขอคําถาม

ที่เหมือนกันเปนคําถามที่วัดเน้ือหาและพฤติกรรมในดานตางๆทั้ง 4ดาน  ดังน้ี  

 2.1 วัดดานการนําไปใช 

 2.2 วัดดานการวิเคราะห 

 2.3 วัดดานการสังเคราะห  

 2.4 วัดดานการประเมินคา 
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ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวดังน้ี 

 สมนึกภัททิยธนี (2546: 78-82) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวาหมายถึงแบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองตางๆที่นักเรียนไดรับการเรียนรูผานมาแลวซึ่ง

แบงไดเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐานแต เน่ืองจากครูตอง

ทําหนาที่วัดผลนักเรียนคือเขียนขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ตนไดสอนซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับแบบทดสอบ

ที่ครูสรางและมีหลายแบบแตที่นิยมใชม ี 6  แบบ ดังน้ี 

1. ขอสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง ลักษณะทั่วไปเปนขอสอบที่มีเฉพาะคําถามแลวให

นักเรียนเขียนตอบอยางเสรีเขียนบรรยายตามความรูและขอคิดเห็นแตละคน 

2. ขอสอบแบบกาถูก-ผิด  ลักษณะทั่วไปถือไดวาขอสอบแบบกาถูก-ผิดคือ ขอสอบแบบ

เลือกตอบท่ีมี 2 ตัวเลือกแตตัวเลือกดังกลาวเปนแบบคงที่และมีความหมายตรงกนัขามเชนถูก-ผิดใช-

ไมใชจริง-ไมจริงเหมือนกัน-ตางกันเปนตน 

3. ขอสอบแบบเติมคํา ลักษณะทั่วไปเปนขอสอบที่ประกอบดวยประโยคหรือขอความที่ยัง

ไมสมบูรณใหผูตอบเติมคําหรือประโยคหรือขอความลงในชองวางที่เวนไวน้ันเพื่อใหมีใจความสมบูรณ

และถูกตอง 

4. ขอสอบแบบตอบสั้นๆ ลักษณะทั่วไปขอสอบประเภทนี้คลายกับขอสอบแบบเติมคําแต

แตกตางกันที่ขอสอบแบบตอบสั้นๆเขียนเปนประโยคคําถามสมบูรณ (ขอสอบเติมคําเปนประโยคที่ยัง

ไมสมบูรณ) แลวใหผู ตอบเปนคนเขียนตอบคําตอบที่ตองการจะสั้นและกะทัดรัดไดใจความ

สมบูรณไมใชเปนการบรรยายแบบขอสอบอัตนัยหรือความเรียง 

5. ขอสอบแบบจับคู  ลักษณะทั่วไปเปนขอสอบเลือกตอบชนิดหน่ึงโดยมีคําหรือขอความ

แยกจากกันเปน 2 ชุดแลวใหผูตอบเลือกจับคูวาแตละขอความในชุดหน่ึง (ตัวยืน) จะคู  กับคําหรือ

ขอความใดในอีกชุดหน่ึง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึงตามที่ผูออกขอสอบกําหนดไว 

6. ขอสอบแบบเลือกตอบลักษณะทั่วไปขอสอบแบบเลือกตอบนี้จะประกอบดวย 2ตอน

ตอนนําหรือคําถามกับตอนเลือกในตอนเลอืกน้ีจะประกอบดวยตัวเลือกที่เปนคําตอบถูกและตัวเลือกที่

เปนตัวลวงปกติจะมีคําถามที่ 

 กําหนดใหนักเรียนพิจารณาแลวหาตัวเลือกที่ถูกตองมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจาก

ตัวเลือกอื่นๆและคําถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใชตัวเลือกที่ใกลเคียงกันดูเผินๆจะเห็นวาทุก

ตัวเลือกถูกหมด  แตความจริงมีนํ้าหนักถูกมากนอยตางกัน 

 พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 96) ไดกลาวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

ทํานองเดียวกันวาหมายถึงแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลวซึ่งมักจะเปนขอ

คําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอกับใหนักเรียนปฏิบัติจริง 



40 
 

 จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่กลาวมาแลวสรุปไดวา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงแบบทดสอบที่วัดความรูความสามารถทางการเรียนดาน

เน้ือหาดานวิชาการและทักษะตางๆของวิชาตางๆ 

 

เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2544: 17) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิการเรียนภาษาไทยเปนผลสําเร็จ

ของการเรียนภาษาไทยของผูเรียนและการสอนของครูผูสอน เชน ผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความ 

ผูเรียนแตละคนจะประสบความสําเร็จในการอานจับใจไมเทากันแมจะเรียนอยูในระดับช้ันเดียวกันและ

มีสภาพแวดลอมในการเรยีนที่คลาย ผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความของผูเรียนข้ึนอยูกับความสามารถ

ทางสมอง ความสนใจ และประสบการณทางภาษาของผูเรียนการรูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละ

ทักษะจะชวยใหผูสอนและผูเรียนนําผลไปใชพัฒนาเพื่อผล ที่ วัดออกมาจะไดมีความเช่ือถือ

กระบวนการวัดผล จึงตองมีระบบซึ่งเปนขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับ  การบริหารการใชเครื่องมือวัดผล  

 1. วัตถุประสงคของการใชเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.1 การใชเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1.11 เปนการวัดพื้นฐานการเรียนภาษาไทยของผูเรยีนกอนทีก่ิจกรรม  การเรยีนการ

สอนจะเริ่มข้ึน ผูสอนอาจจะทาํการวัดพื้นฐานการเรียนการสอนในช่ัวโมงแรกของการเปดภาคเรียนเพื่อ

นําผลมาวินิจฉัยผูเรียนมีพื้นฐานความรูในเรื่องที่จะเรียนภาษาไทยมากหรือนอย ผูสอนจะไดนําผลมา

ใชเปนแนวในทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

1.12 เปนการวัดผลภายหลังที่ผูเรียนเน้ือหาครบถวนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

เชนในภาคเรียนหน่ึงกําหนดใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางภาษาไทยโดยสามารถจํา เขาใจ 

นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาได อยางนอยรอยละ 60 มีเน้ือหาจากแบบเรียนและ

หนังสืออานประกอบ ซึ่งเปนเครื่องมือใชฝกความรูทางภาษาไทยใหนักเรียน ซึ่งเปนสื่อใชฝกความรูทาง

ภาษาไทยใหนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงคอยางนอยรอยละ 60 หรือไม ถาคําตอบ

ออกมาวา ไม ก็จําเปนตองหาทางปรับปรุงแกไขตอไป 

1.13 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนของเรียนแตละคนกับคะแนนเฉลี่ยของ

กลุมผูเรียนเพื่อพิจารณาวาสูงหรือตํ่าจากคาเฉลี่ย เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียน

การสอนในการพัฒนาใหผูเรียนแตละคนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

1.14 เปรียบเทียบความกาวหนาในการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนกับคะแนน

หลังเรียน การทดสอบกอนเรียนจะใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนจึงดําเนินการสอนตาม

วัตถุประสงคเมื่อครบตามเวลาที่กําหนดการสอน แลวจึงทดสอบหลังเรียนดวยขอทดสอบชุดเดียวกับ

การวัดผลกอนเรียน จากน้ันจึงนําคะแนนทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบเพ่ือพิจารณาความแตกตางวา
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คะแนนหลังเรียนสูงข้ึนหรือตํ่ากวาเดิม ผลที่ปรากฏจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนการสอน

ภาษาไทยเพื่อจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

1.15 เปรียบเทียบเวลาที่ใชในการทําการสอบกับเวลาเฉลี่ยที่เปนมาตรฐานผูเรียน

บางคนอาจจะใชเวลามากหรือนอยจากเวลาที่เปนมาตรฐานในการทําขอสอบ การใชเวลาที่แตกตาง

กันอาจช้ีใหเห็นทั้งขอดีและขอบกพรอง ขอดีคือผูเรียนทําขอสอบไดจึงใชเวลานอยกวาที่กําหนด

ขอบกพรองคือเมื่อทําไมไดจะใชวิธีการเดา ทําใหเสร็จเร็วกวาเวลาที่กําหนด นอกจากน้ันบางคนอาจจะ

ทําขอสอบไมทันตามเวลา ขอสังเกตตามที่กลาวมาน้ีจะชวยใหผูสอนทําการปรับการบริหารเครื่องมือ

ใหผูเรียนใชเวลาในการทําการสอนไดตามที่กําหนดตอไป 

1.16 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนทักษะภาษาไทยระหวางทักษะตางๆไดแก ฟง 

พูด อานและเขียน โดยนําคะแนนที่ไดมาปรับเปนคะแนนมาตรฐาน แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกันทําใหเห็น

ความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของแตละทักษะ ซึ่งช้ีใหเห็นวาควรปรับปรุงทักษะใด

ใหมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับที่ใกลเคียงกับทักษะอื่น 

1.17 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยกับผลการเรียนวิชาอื่นๆ โดย

ปรับคะแนนใหเปนมาตรฐาน แลวจึงนําไปเปรียบเทียบกันจะเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย

ใกลเคียงกับวิชาอื่นๆ หรือไมเพื่อผูสอนและผูเรียนจะไดปรบัปรุงผลการเรียนของแตละวิชาดีข้ึน 

 

ประเภทของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ลวนสายยศและอังคณาสายยศ (2538: 146) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนไววาเปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนหลังจากที่ไดเรียนไปแลวซึ่ง

มักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอกับใหนักเรียนปฏิบัติจริงซึ ่ง แบง

แบบทดสอบประเภทน้ีเปน 2 ประเภทคือ 

1. แบบทดสอบของครูหมายถึงชุดของขอคําถามที่ครเูปนผูสรางข้ึนเปนขอคําถามที่เกี่ยวกับ

ความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนเปนการทดสอบวานักเรียนมีความรูมากแคไหนบกพรองในสวน

ใดจะไดสอนซอมเสริมหรือเปนการวัดเพื่อดูความพรอมที่จะเรียนในเน้ือหาใหมทั้งน้ีข้ึนอยูกับความ

ตองการของคร ู

2. แบบทดสอบมาตรฐานหมายถึงแบบทดสอบที่สรางข้ึนจากผูเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชา

หรือจากครูที่สอนวิชาน้ันแตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนมีคุณภาพดีจึงสรางเกณฑปกติ

ของแบบทดสอบน้ันสามารถใชหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของการเรียนการสอนในเรื่อง

ใดๆก็ไดแบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบบอดถึงวิธีการและยังมีมาตรฐานในดานการ

แปลคะแนนดวยทั้งแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐานจะมีวิธีการในการสรางขอคําถาม

ที่เหมือนกันเปนคําถามที่วัดเน้ือหาและพฤติกรรมในดานตางๆทั้ง 4ดาน  ดังน้ี 
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  2.1 วัดดานการนําไปใช 

2.2 วัดดานการวิเคราะห 

2.3 วัดดานการสังเคราะห 

2.4 วัดดานการประเมินคา 

 ประเภทของเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย 

 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2544: 55) กลาวในเรื่องน้ีวา เมื่อกลาวถึงการเรียนภาษาไทย       

นักการศึกษาและบุคคลทั่วไปจะนึกถึงทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ถาพิจารณา

ทักษะทั้งสี่แลว J.Flood , S.B. heath และ  D. Lapp (1997: 122) ไดกลาววาภาษาเปนเรื่องของ

การสื่อสาร  แบงเปนสองประเภทคือ  ทักษะสงสารคือการพูดและการเขียน  อีกประเภทหน่ึงคือ

ทักษะการรับสารคือการฟงและการอาน  ดังน้ันเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิจึงแบงเปน  2 พวกตาม

ประเภทของการสื่อสาร  ซึ่งแตละประเภทจะมีวิธีการสรางดังน้ี 

 1. เครื่องมอืวัดผลสัมฤทธ์ิการรบัสาร 

การฟงเปนทักษะการรับสารซึ่งเปนกระบวนการที่ตา หู และสมองทํางานประสานกัน  

กระบวนการน้ีจึงจําเปนตองมีข้ันตอนของการรับสารตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในแตละระดับช้ัน   ใน

การสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิการรับสาร  จึงควรคํานึงถึงวัตถุประสงคและคํานึงถึงความยากงาย

ของสารที่จะนํามาใชเปนสื่อ ผูสรางจําเปนตองวิเคราะหความยาวของประโยคและจํานวนพยางคของ

คําใหเหมาะสมกับระดับช้ันที่จะนําเครื่องมือไปใชโดยดําเนินการดังน้ี 

ข้ันที่  1 สุมขอความจากเรื่องตอนละ 100  คํา  ตามความสั้นยาวของเรื่อง  เรื่องที่มี

ความยาว  200-300 คํา  สุม 2 ตอน สวนเรื่องที่มีความยาวมากกวาน้ีใหเพิ่มจํานวนการสุม 1 ตอน  

ตอจํานวนคําที่เพิ่มข้ึน  200  คํา  สวนหลักในการนับใหยึดตามชนิดของคําในหลักภาษาไทย  สําหรับ

จํานวนตัวเลข ตัวยอ และป พ.ศ. ใหนับเปน  1 คํา ตามลําดับ 

ข้ันที่ 2 นับจํานวนประโยคใน  100  คํา ถามีเศษของจํานวนคําที่ไมถึง  1 ประโยค  

ใหทําเปนเศษสวนของประโยคหรือทําเปนจุดทศนิยมของประโยคนั้น 

ข้ันที่ 3 หาคาเฉลีย่ของจํานวนประโยค  โดยนําจํานวนประโยคของแตละตอนมารวมกัน

แลวหารดวยจํานวนตอนที่นํามาใช 

ข้ันที่ 4 นับจํานวนพยางคของขอความที่สุมไวมารวมกันเพื่อหาคาเฉลี่ยใน 100 คํา  

ดวยการหารดวยจํานวนตอน ตอจากน้ันจึงบวกดวย  3 หรอื 4  หรือ  5 ซึ่งเปนคาคงที่ จํานวน  3  

เปนคาที่เหมาะจะใชกบัความยากงายของเรื่องในระดับประถมศึกษาตอนตน  สวน จํานวน  4 เปน

คาที่เหมาะจะใชกบัความยากงายของเรือ่งในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน 

และจํานวน 5 เปนคําที่เหมาะจะใชกับความยากงายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ข้ันที่  5 นําคาเฉลี่ยของประโยคและพยางคไปหาจุดตัดบนกราฟของ Fry ตัวเลขตัดกันที่

จุดใดคือความยากงายของเรื่องที่ตรงกับระดับช้ันน้ัน   ถาเรื่องที่วิเคราะหมีความยากงายไมตรงกับ

ระดับช้ันที่ตองการ ก็ปรับความสั้นยาวของประโยคและจํานวนพยางคที่ปรากฏในคําใหเหมาะสมกับ

ระดับช้ัน 

นําเรื่องที่ปรับความยากงายเหมาะสมแลวไปดําเนินการสรางขอสอบใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคเพื่อวัดพฤติกรรมทางภาษาไทยไดแก  จํา เขาใจ  นําไปใช  วิเคราะห  สังเคราะห และ

ประเมินคา แลวจึงนําไปใชกับนักเรียนตามระดับข้ันที่กําหนดเพ่ือหาประสิทธิภาพ  นําคะแนนมาทํา

การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก  คาความยากงายและคาความเท่ียงตอไป 

ในกรณีที่เปนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิการรับสารดานการอานออกเสียง ผูสรางจะตอง

คํานึงถึงวาการอานออกเสียงเปนกระบวนการที่ตาและสมองทํางานประสานกันในการรับรูและแปล

ความสัญลักษณแลวจึงถายทอดออกมาเปนคําพูด  ผูอานจะตองออกเสียงใหถูกตอง  การวัดผล   

การอานออกเสียงจะใชวิธีสุมขอความที่มีความยากงายตรงกับระดับช้ันของผูเรียนจํานวน  100  คํา  

โดยปรับความยากงายใหเหมาะสมกับระดับช้ัน  ใชหลักของ ฟราย (Fry, 1977) ซึ่งประยุกตใชกับ

ภาษาไทย  โดย มันเซควิส (Munsegvih : 1982) เพื่อผูเรียนไดอานออกเสียง แลวจึงทําขอสอบ    

จับใจความดวย ดังน้ันข้ันตอนของการวัดผลจึงมี  2  ข้ัน คือ ข้ันแรกอานออกเสียงจํานวนคําประมาณ  

100  คํา แลวจึงใหทําขอสอบวัดผลเพ่ือจับใจความในขอความที่อาน การวัดผลสัมฤทธิ์การรับสาร

ดวยการอาน ออกเสียงจึงมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือวัดในพฤติกรรมตอไปน้ี 

1. ความถูกตองในการอานออกเสียงคํา 

2. ความถูกตองในการแบงวรรคตอน 

3. เจตคติที่มีตอการอานออกเสียง 

4. การใชนํ้าเสียงที่เหมาะสมกบัเหตุการณในขอความท่ีอาน 

5. ลักษณะและทาทางในการอานออกเสียงของผูอื่น 

6. ความสามารถในการจับใจความตามเน้ือเรื่องของผูอื่น 

สําหรับการวัดผลตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมขอ 6 เปนการจับใจความเมื ่อ                

อานออกเสียงสิ้นสุดลงแลวจึงใหทําขอสอบเพื่อจะตอบสนองการวัดตามวัตถุประสงคในขอน้ี 

 2. เครื่องมอืวัดผลสัมฤทธ์ิการสงสาร 

การพูดและการเขียนเปนทักษะการสงสารซึ่งเปนกระบวนการที่ตาและสมองทํางาน

รวมกับปากหรือมือ  กระบวนการน้ีมีข้ันตอนในการทํางาน กลาวคือสมองจะรับสารแลวแปลความ

เพื่อใหเกิดความเขาใจ  ตอจากนั้นจึงสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญ  ถายทอดออกมาเปนภาษาพูดหรือ

เขียนเพื่อใหผูรับสารเขาใจการสงสารดวยการพูด หรือการเขียนจะแบงเปนประเภทตางๆ  ซึ่งผูสอน
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จะตองศึกษาแตละวิธีใหเขาใจวัตถุประสงคกอนทีจ่ะสรางเครื่องมือวัดผลสมัฤทธ์ิการรับสาร  ลําดับข้ัน

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนสรุปความจากการรับสารดวยการฟงดังน้ี 

  ข้ันที่  1  สุมตัวอยางขอความหรอืเลือกเรื่องที่มีความยาวประมาณ  100 - 300 คํา 

ข้ันที่  2  หาความยากงายของเรื ่อง โดยใชวิธีการเดียวกันกับการสรางเครื ่องมือ    

วัดผลสัมฤทธ์ิการรับสาร  ปรับปรุงเรื่องใหมีความยากงายตรงกับระดับช้ันที่ตองการจะวัด 

ข้ันที่  3  สรางเกณฑในการวัดผลการเขียนสรุปความเพ่ือใหมคีวามชัดเจนตอการตรวจ   

เครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนภาษาไทย เปนเครื่องมือวัดผลอยางเปนทางการ

ประกอบดวยเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิการรับสารและการสงสาร ในการสรางเครื่องมือทั้งสองประเภท

ควรคํานึงถึงวัตถุประสงค ซึ่งเปนพฤติกรรมทางภาษาไทยที่ตองการใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเปน

ทางดานความจํา  เขาใจ  นําไปใช วิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคา   สําหรับการวัดผลการรับสาร

ดวยการอานออกเสียงควรเพิ่มแบบวัดพฤติกรรมการอานออกเสียง เพื่อวัดความถูกตองในการอาน

ออกเสียงคํา  นํ้าเสียง  การแบงวรรคตอน  บุคลิกทาทางในการอานรวมทั้งเจตคติในการอานดวย

สวนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการสงสารทั้งการพูดและการเขียน ควรคํานึงถึงทักษะที่วัด  ควร

สรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงค สวนเกณฑในการวัดก็จะตองมีความชัดเจนดวยเชนเดียวกัน จึงจะ

วัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

 บรรดล สุขปติ (2542: 7-12, อางถึงใน สุดารัตน  นนทคลัง, 2549: 13) ไดกลาวถึง

ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีหลายประเภท ขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการ

จําแนก ดังน้ี 

 1. จําแนกตามลักษณะการสราง แบงไดเปน 2 ประเภท คือ  

1.1 แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเอง (Teacher madetest) เปนแบบทดสอบท่ีครูผูสอน 

เปนผูสรางข้ึนมาใชเองในหองเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนเปนครั้งๆไป มักเปน

แบบทดสอบที่ครอบคลุมเน้ือหาเฉพาะตามหลักสูตรเน้ือหานั้นๆ โดยทั่วไปแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึน

เอง มี 2 ชนิด คือ แบบทดสอบที่ใชวัดระหวางการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบความกาวหนาของ

ผูเรียน และนําผลมาใชเพื่อปรับปรุงการสอนของครูและปรับปรุงการเรียนของผูเรียน อีกชนิดคือ 

แบบทดสอบที่ใชวัดหลังการเรียนการสอน เพื่อนําผลการวัดไปใชในการสรุปรวบยอดหรือตัดสินผล

การเรียนของผูเรียนแบบทดสอบที่ครูสรางเองน้ันในการสรางอาจไมไดมีการพิจารณาตรวจสอบ

คุณภาพมากนักวาแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไมอยางไร การตรวจใหคะแนนและการแปลผลมักทําการ

เปรียบเทียบผลเฉพาะกลุมที่สอบดวยกัน หรือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ผูสอนกําหนดไว 

1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) เปนแบบทดสอบที่มีความเปน

มาตรฐาน 3 ประการ คือ ประการแรก มาตรฐานในการดําเนินการสราง คือผานกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจนเปนที่เช่ือถือได มักออกแบบใหครอบคลุมเน้ือหา
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สาระอยางกวางๆที่สอนในหลักสูตรน้ันๆ เพื่อใหสามารถใชไดกับสถาบันการศึกษาทั่วๆไป  ประการที่

สอง มาตรฐานในการดําเนินการสอบ คือมีคูมือในการดําเนินการสอบ ไมวาจะนําไปใช  ที่ใด ใครเปน

ผูดําเนินการสอบก็ปฏิบัติเหมือนกันและ ประการที่สาม มาตรฐานในการใหคะแนนหรือความหมาย

ของคะแนน ไมวาใครใหคะแนนก็ไดผลเหมือนกัน มีเกณฑในการเปรียบเทียบที่เปนมาตรฐานที่

เรียกวา เกณฑปกติ (Norm) สําหรับแปลความหมายของคะแนนของผูเขาสอบเมื่อเปรียบเทียบกับคน

สวนใหญ 

 2. จําแนกตามเกณฑที่ใชในการแปลความหมายของคะแนน แบงเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ (Criterion referenced test) เปนแบบทดสอบที่มุงวัดระดับ

การเรียนรูของผูเรียนวามีความรูความสามารถอะไรบาง แบบทดสอบอิงเกณฑ จึงสรางใหครอบคลุม

จุดประสงคการเรียนรูที่สําคัญของการเรียนรู ที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน โดยนําคะแนนที่ไดจากการ

สอบไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน (Absolute standard) แลวแปลความหมายในเชิงปริมาณ

ความรอบรูในเน้ือหาที่เรียกวา ผูเรียนอยูในระดับที่ถือวารอบรูในเน้ือหานั้นๆหรือไม 

2.2 แบบทดสอบอิงกลุม (Norm referenced test)เปนแบบทดสอบท่ีมุงเปรียบเทียบ

ความสามารถของกลุมผูเรียนดวยกันเอง แลวจําแนกผูเรียนเปนกลุมๆ ตามระดับความสามารถ

ขอสอบอิงกลุมจึงสรางข้ึนมา เพื่อทําหนาที่จําแนกผูเรียน โดยการเปรียบเทียบกันเองภายในกลุมใน

วิชาเดียวกัน เพื่ออธิบายวาผูเรียนคนน้ันๆเกงหรือออนกวาผูเรียนคนอื่นๆ เทาไร ดังน้ันแบบทดสอบ

ประเภทน้ีจึงตองสรางใหมีคุณสมบัติที่สามารถจําแนกผูเรียนไดดี 

3. จําแนกตามลักษณะของการตรวจใหคะแนน แบงไดเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบ

อัตนัย (Subjective test) และแบบทดสอบปรนัย (Objective test)  

3.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective test) เปนแบบทดสอบท่ีการตรวจใหคะแนน จะ

ข้ึนอยูกับความรูสึกความคิดเห็นของผูตรวจเปนสําคัญ ผูตรวจตางคนอาจใหคะแนนไมตรงกันหรือไม

สอดคลองกัน ลักษณะการใหคะแนนจึงไมคงที่ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอารมณของผูตรวจ ชวงเวลาในการตรวจ

เปนตน จุดเดนของแบบทดสอบชนิดน้ีคือ ในแตละขอคําถาม สามารถวัดความรูความสามารถได

หลายๆดาน มีจุดมุ งหมายใหผู ตอบตอบยาวๆ ผู ตอบมีโอกาสแสดงความรูความสามารถ 

ความรูสึกความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ นอกจากน้ีสามารถวัดความสามารถดานการเขียนได ลักษณะ

คําถามตองการใหผูตอบไดบูรณาการแนวคิด และประเมินแนวคิดที่เห็นวาเหมาะสมกับสถานการณ

น้ันๆมาตอบ ขอสอบอัตนัยเหมาะสําหรับใชวัดความสามารถทางสมอง ข้ันสูงมากกวาที่จะใชวัด

ความสามารถทางสมองข้ันตํ่า 

3.2 แบบทดสอบปรนัย (Objective test) เปนแบบทดสอบที่มีการตรวจใหคะแนนแบบ

มีเกณฑตายตัว ใครตรวจก็ใหคะแนนตรงกันตรวจกี่ครั้งก็ใหคะแนนตรงกัน แบบทดสอบชนิดน้ีมัก

เรียกวาแบบทดสอบที่ถูกเปนหน่ึง ผิดเปนศูนย หมายความวาตอบถูกจะไดคะแนน ตอบผิดจะไมได
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คะแนน ขอสอบถามใหผูตอบตอบในขอบเขตที่จํากัด มีการกําหนดคําตอบมาใหลวงหนาหรือไม

กําหนดคําตอบมาใหแตใหตอบสั้นๆ คําถามแตละขอวัดความสามารถเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่องเดียว 

ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบ

ปรนัยแบงไดเปน 4 ประเภท ดังตอไปน้ี 

3.2.1 ขอสอบปรนัยแบบถูกผิด (True –False) ลักษณะขอสอบประกอบดวย

ขอความหรือประโยคที่ตองการใหผูตอบตัดสินเพื่อเลือกคําตอบที่เปนไปไดสองอยางวาขอความ

หรือประโยคที่กําหนดมาใหน้ัน ถูกหรือผิด ใชหรือไมใชจริงหรือเท็จหรือสามารถดัดแปลงใหอยูใน

รูปแบบอื่นไดอีก เชนรูปแบบการจําแนกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น คือถาขอความใดเปนจริงให

ตอบ “ถูก” ขอความใดเปนเท็จ ใหตอบ “ผิด” แตถาขอความใดตัดสินไมไดวาเปนจริง หรือเท็จให

ตอบวาเปน “ความคิดเห็น” นอกจากน้ี ยังมีรูปแบบใหแกไขสวนที่ผิดใหถูกตองโดยใหผูตอบกาหรือ

ขีดเสนใตสวนที่ผิดและใหแกไขสวนที่ผิดใหถูกตอง ขอสอบประเภทนี้สามารถนําไปใชวัดพฤติกรรมการ

เรียนรูข้ันความรูความจําโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับความจริง นิยามหรือหลักการตางๆ ความเขาใจใน

หลักการและนําไปใช รวมถึงความสามารถในการแกปญหาเกี ่ยวกับโจทยทางคณิตศาสตรได

นอกจากน้ียังใชวัดความสัมพันธในเชิงเหตุผล หรือความเปนเหตุเปนผลระหวางสิ่งสองสิ่งได โดยให

พิจารณาวาคําที่ขีดเสนใตในประโยคหรือขอความมีความเกี่ยวของหรือเปนเหตุเปนผลกันหรือไม จะ

เห็นไดวาเปนขอสอบที่เหมาะสาํหรบัใชวัดความรู ความเขาใจเน้ือหาตางๆไดเปนอยางดี สรางงายและ

สามารถสรางขอคําถามไดหลายขอ ซึ่งชวยใหครอบคลุมเน้ือหาที่กําหนด แตขอสอบประเภทน้ีมี

ขอจํากัดคือ ผูสอบมีโอกาสสูงในการเดาขอสอบใหถูก และเปนขอสอบที่มีแนวโนมวาจะวัดเรื่อง

เล็กๆนอยๆ และวัดในเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูที่สําคัญ 

3.2.2 ขอสอบปรนัยแบบจับคู (Matching) เปนขอสอบปรนัยประเภทหนึ่งที่ให

ผูตอบจับคูระหวางคําหรือขอความ ประเภทดวย 2 สดมภ สดมภหน่ึงซึ่งมักอยูทางซายมือเปนกลุม

ของคําถามอาจเปนคํา ขอความ วลี ประโยคอีกสดมภหน่ึงอยูทางขวามือเปนกลุมของคําตอบ อาจ

เปนคํา จํานวนหรือสัญลักษณ ลักษณะของขอสอบแบบจับคูคือ สดมภทางซายมือกับสดมภทาง

ขวามือ เปนการจับคูของสิ่งที่มีความเกี่ยวของ สอดคลองหรือสัมพันธกันขอสอบแบบจับคูเหมาะ

สําหรับวัดพฤติกรรมการเรียนรู ข้ันความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง ซึ่งเปนเรื่องราวที่มีความเกี่ยวของกัน 

คําถามจึงเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกัน ขอดีของขอสอบประเภทนี้คือ เหมาะสําหรับเน้ือหาที่ตองการ

ถามความจําเกี่ยวกับ บุคคล เวลา สถานที่ เหตุการณ การกระทํา เปนขอสอบที่สรางงายใชสะดวก 

สรางความสนใจใหผูสอบ ใชพื้นที่ในการสรางหรือเขียนนอย เปนการประหยัด และผูตอบมีโอกาสเดา

ไดนอย แตอยางไรก็ตามเปนขอสอบที่มีขอจํากัดคือ มักนําไปใชไดในเน้ือที่มีขอบเขตจํากัดวัด

พฤติกรรมการเรียนรูข้ันความรูความจําเปนสวนใหญ เน้ือหาและคําตอบที่นํามาถามถาสรางไมดีจะทํา

ใหเดาได เน่ืองจากคําถามและคําตอบไมสอดคลองกัน 
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3.2.3 ขอสอบปรนัยแบบเติมคํา (Completion) หรือ เติม คําตอบสั้น ( Shot 

answer) ขอสอบประเภทนี้จดัอยูในขอสอบปรนัย เน่ืองจากเปนขอสอบทีม่ีคําตอบถูกตองตายตัว ใคร

ตรวจก็ใหคะแนนที่ตรงกัน ขอสอบลักษณะน้ี ผูสอบตองคิดและสรางคําตอบข้ึนมาเอง แตเปนการเติม

คําหรือตอบเพียงสั้นๆ เชน เปนคํา วลี จํานวน สัญลักษณ ความแตกตางของขอสอบแบบเติมคําและ

แบบคําตอบสั้นอยูที่ประเด็นคําถามคือขอสอบแบบเติมคํา คําถามเปนประโยคที่ไมสมบูรณ เวน

ชองวางไวใหเติมเพื่อทําใหใจความของประโยคสมบูรณ สวนขอสอบแบบตอบสั้น คําถามเปน

ประโยคคําถามโดยตรงมีใจความสมบูรณ ขอสอบปรนัยแบบเติมคําหรือเติมคําตอบสั้นเหมาะ

สําหรับวัดความรู ความจํา ไดแก ความรูความจําเกี่ยวกับศัพท ความจริงเฉพาะหรือขอเท็จจริง

หลักการและกฎเกณฑตางๆ รวมทั้งวิธีการดําเนินการ ซึ่งสามารถวัดไดดีกวาขอสอบปรนัยชนิดอื่นๆ 

อยางไรก็ตามขอสอบประเภทนี้สามารถวัดผลการเรียนรูในข้ันที่สูงกวาข้ันความรู ความจําไดแก การ

ตีความขอมูลอยางงายๆ เชน แผนภูมิ กราฟ รูปภาพตางๆ ตลอดจนความสามารถในการแกปญหาใน

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรได ขอดีของขอสอบชนิดนี้คือลดการเดาได สรางงาย 

รวดเร็ว สามารถสรางไดครอบคลุมเน้ือหา และเหมาะสําหรับวัดการแกปญหาในวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร แตขอสอบประเภทนี้ก็มีขอจํากัดเชนกันคือวัดพฤติกรรมการเรียนรูในขอบเขตที่จํากัด 

ไมเหมาะสําหรับการวัดพฤติกรรมการเรียนรูที่ซับซอนหากคําถามไมชัดเจน จะทําใหคําตอบเปนไปได

หลายอยาง และมีความเปนปรนัยในการตรวจใหคะแนนนอยกวาขอสอบปรนัยแบบอื่นๆ 

3.2.4 ขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple choice) หรือขอสอบแบบหลาย

ตัวเลือก เปนขอสอบที่ใหผูสอบเลือกคําตอบจากตัวเลือกที่กําหนดให ขอสอบแบบน้ีประกอบดวย   

สวนสําคัญ 2 สวนคือ สวนที่เปนคําถาม (Stem) และสวนที่เปนคําตอบหรือตัวเลือก (Alternatives 

หรือ Options หรือ Choice) สวนที่เปนคําถาม (Stem) โดยทั่วไปมีรูปแบบการถาม 2 ลักษณะ คือ

เปนรูปแบบคําถามโดยตรง และถามในลักษณะเปนขอความไมสมบูรณ  

   ในสวนของคําตอบหรือตัวเลือกแบงออกเปน 2 ประเภท คือตัวเลือกที่เปนคําตอบถูก

เรียกตัวคําตอบ (Answer หรือ Key) ซึ่งมี 1 ตัวเลือก สวนที่เหลือเปนตัวเลือกที่ผิดหรือเรียกวา    

ตัวลวง (Distracters) ขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบมีขอดีหลายประการ กลาวคือ วัดความสามารถ

หรือพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนไดกวางและลึกต้ังแตความสามารถทางสมองข้ันตํ่า ไดแก ข้ัน

ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช ไปจนถึงข้ันที่ซับซอนหรือความสามารถทางสมองข้ันสูง 

ไดแก ข้ันการวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา  สามารถวัดไดครอบคลุมเน้ือหาที่ตองการ

วัดในวิชาตางๆ และสามารถวัดไดอยางหลากหลาย เน่ืองจากเปดโอกาสใหผูสอนสามารถสุมเน้ือหาที่

ตองการวัดมาออกขอสอบไดตามตองการ  ชวยใหแบบทดสอบมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาไดดี 

เน่ืองจากสามารถออกขอสอบไดครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรูไดหลายดาน และออกไดจํานวน

หลายขอ  มีความเปนปรนัยในการตรวจใหคะแนน ใชเวลาในการตรวจขอสอบนอย เหมาะสําหรับ
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การสอบที่มีผู สอบเปนจํานวนมาก  และคะแนนที่ไดจากการสอบมีความเชื ่อมั ่น มากกวา

แบบทดสอบชนิดอื่นๆ เน่ืองจากขอสอบชนิดน้ีสามารถลดการตอบถูกโดยการเดาลงได จึงสามารถ

นําไปพัฒนาเปนแบบทดสอบมาตรฐานไดและเปนที่นิยมมาก อยางไรก็ตามขอสอบปรนัยแบบ

เลือกตอบก็มีขอจํากัดเชนกัน คือ เปดโอกาสใหผูตอบเดาขอสอบได ขอสอบออกยากและเสียเวลาใน

การออกขอสอบมาก เน่ืองจากตองเขียนตัวลวงที่ผดิแตใหดูวาถูก เพื่อใหเปนตัวลวงที่ดี  ผูออกขอสอบ

ตองมีความรูความสามารถในการออกขอสอบจริงๆ จึงจะสามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรูข้ันสูงได    

ผูออกขอสอบตองมีความรอบรูในเน้ือหานั้นๆ ประกอบกับมีความรูในเรื่องวิธีการเขียนขอสอบเปน

อยางดี และไมเหมาะสําหรับการวัดความคิดสรางสรรค การเสนอแนวคิดตลอดจนทักษะในการเขียน

และวัดการปฏิบัติตางๆ และสิ้นเปลืองงบประมาณมากกวาแบบทดสอบชนิดอื่นๆ 

 บุญศรี  พรหมมาพัน ธุ  และนวลเสนห  วงศ เ ชิดธรรม  (2546:219-220)  กลาวว า 

แบบทดสอบสามารถจําแนกประเภทออกไดตามเกณฑตอไปน้ี 

1. ประเภทแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทีจ่ําแนกตามลักษณะของการวัดและ

การประเมินดังน้ี 

1.1 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อการสอบยอย 

1.2 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อการสอบรวม 

2. ประเภทแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่จําแนกตามจุดมุงหมายของการใช

แบงเปน 

  2.1 แบบทดสอบวินิจฉัย 

2.2 แบบทดสอบเพื่อการทํานาย 

 ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 167 - 169) ไดกลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

วา จําแนกตามเกณฑที่สําคัญดังน้ี 

 1. จําแนกตามผูสราง 

1.1 แบบสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) เปนแบบสอบที่สรางข้ึนดวยกระบวนการ

มาตรฐานโดยสํานักทดสอบทางการศึกษาหรือบริษัทสรางแบบสอบซึ่งมักออกแบบใหครอบคลุม

เน้ือหาสาระอยางกวางๆที่สอนในหลักสูตรตางๆ  เพื่อใหสามารถใชไดกับสถาบันการศึกษาทั่วๆไป 

1.2 แบบสอบที่ผูสอนสรางข้ึน(Teacher – made Tests)เปนแบบสอบที่ผูสอนเปนคน

สรางข้ึนมาใชเอง จึงมักเปนแบบสอบที่ครอบคลุมเน้ือหาเฉพาะตามหลักสูตรสถาบันใดสถาบันหน่ึง 

 2. จําแนกตามเน้ือหาวิชา 

  แบบสอบผลสัมฤทธ์ิสามารถใชกับวิชาตางๆได จึงอาจจาํแนกแบบสอบตามช่ือเน้ือหาวิชา 

 3. จําแนกตามการใช 
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3.1 แบบสอบความพรอม (Readiness Test) เปนแบบสอบที่มุงวัดทักษะพื้นฐาน           

ที่จําเปนสําหรบัการเรียนรูวิชาน้ัน 

3.2 แบบสอบวินิจฉัย (Diagnostie Test) เปนแบบสอบที่มุงวัดจุดเดนจุดดอยของทักษะ

การเรียนรูสําคัญ อันเปนปญหาของผูเรียน 

3.3 แบบสอบสมรรถภาพ (Proficiency Test)เปนแบบสอบที่ใชวัดวาผูสอบมี

สมรรถนะถึงระดับทีเ่หมาะสมหรือยังเพ่ือใชเปนเครื่องบงช้ีถึงระดับความสามารถสําหรับการคัดเลือก 

3.4 แบบสอบเชิงสํารวจ (Survey Test)เปนแบบสอบที่ใชสํารวจวัดระดับความรูเชิง

สรปุทั่วไปของนกัเรียนในวิชาเฉพาะ แบบสอบจึงควรครอบคลุมเน้ือหาทั่วไปทีสุ่มได 

 4. จําแนกตามการแปลผล 

4.1 แบบสอบอิงกลุม (Norm – Referenced Tests) เปนแบบสอบที่มุงวัดผล

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความรู ความสามารถของผูสอบ 

4.2 แบบสอบอิงเกณฑ (Criterion – Referenced Tests) เปนแบบสอบทีมุ่งวัดระดับ

การเรียนรูของผูเรียนวามีความรู ความสามารถอะไรบาง 

 5. จํานวนตามรูปแบบการตอบ 

5.1 แบบสอบประเภทเสนอคําตอบ (Supply Type)  

  5.1.1 แบบสอบความเรียง (Essay Test) 

  5.1.1.1 แบบสอบความเรียงไมจํากัดคําตอบ (Essay – Extended) 

  5.1.1.2 แบบสอบความเรียงจํากัดคําตอบ (Essay – Restricted) 

  5.1.2 แบบสอบแบบตอบสั้น (Short Answer) 

  5.1.3 แบบสอบแบบเติมคํา (Completion) 

5.2 แบบสอบประเภทเลอืกคําตอบ (Selection Type) 

  5.2.1 แบบสอบแบบถูก – ผิด(True – Fales) 

  5.2.2 แบบสอบแบบจบัคู(Matching) 

  5.2.3 แบบสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple – Choice) 

 เยาวดี วิบูลยศรี (2552: 20 - 23)ไดกลาวถึงในเรื่องประเภทของแบบสอบผลสัมฤทธ์ิวา 

สามารถจําแนกประเภทของแบบสอบผลสัมฤทธ์ิ ตามมิติตางๆไดหลายมิติดังตอไปน้ี 

 มิติที่หน่ึง จําแนกตามขอบขายของเน้ือหาวิชาที่วัด เชนแบบสอบผลสัมฤทธ์ิบางประเภทจะ

วัดเน้ือหาวิชาทางคณิตศาสตร หรือประวัติศาสตร หรือการสะกดคํา ฯลฯ 

 มิติที่สอง จําแนกตามลักษณะหนาที่ทั่วไปของแบบสอบ โดยแบงแบบสอบผลสัมฤทธ์ิ

ออกเปน3 ลักษณะ คือ 1)แบบสอบเพ่ือการสํารวจผลสัมฤทธ์ิ 2)แบบสอบเพ่ือวินิจฉัยผลสัมฤทธ์ิ และ 

3)แบบสอบเพ่ือวัดความพรอม 
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 มิติที่สาม จําแนกตามคําตอบที่ใช สวนใหญมักจะเปนแบบสอบประเภทขอเขียน และที่ใช

กันมากไดแกแบบสอบภาคปฏิบัติแบบสอบประเภทขอเขียน ยังแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 1)ระดับ

ของการเลือกคําตอบจากที่กําหนดไวแลว ไดแก แบบสอบประเภทหลายตัวเลือก แบบสอบประเภท

ถูก – ผิด และแบบสอบประเภทจับคู  2)ระดับของการเขียนคําตอบจากความรูหรือความจําที่มีอยู

เดิม ไดแกแบบสอบประเภทเติมคําหรือขอความในชองวาง 

 นอกจากการจําแนกดังกลาวแลว ยังแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ แบบสอบ

ผลสัมฤทธ์ิมาตรฐาน และแบบสอบผลสัมฤทธ์ิที่ครูสรางข้ึน 

 จะเห็นไดวา ไมวาแบบทดสอบชนิดใดก็ตาม ตางก็มีขอดีและขอจํากัดดวยกันทั้งน้ันในการ

เลือกใชแบบทดสอบชนิดใดข้ึนอยูกับจุดประสงคที่ตองการวัด หรือเปาหมายของการนําผลการวัดไป

ใช รวมถึงขอดีและขอจํากัดของแบบทดสอบแตละประเภท ทําใหการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน  โดยเลือกใชแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 

เน่ืองจากแบบทดสอบดังกลาวมีขอดี และตรงกับวัตถุประสงคในการวิจัยในครั้ง นี้ ดังที่จะ

กลาวถึงแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบอยางละเอียดตอไป 

 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2544: 56) กลาวถึงการสรางเครื่องมือวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาไทยมีวิธีการดังน้ี 

1. ศึกษาวัตถุประสงคตามระดับช้ันที่ระบุใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางภาษาไทย 

2. ใหนํ้าหนักของความสําคัญของวัตถุประสงค โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

3. กําหนดจํานวนขอสอบตามความสําคัญของวัตถุประสงค 

4. กําหนดคําประโยคหรือเรื่องที่จะใชเปนเนื้อหา ในการสรางคําถามใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค  โดยใหมีความยากงายพอเหมาะกับระดับช้ัน 

5. สรางคําถามและตัวเลือกโดยใชเน้ือหาที่กําหนดไวใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดระบุ

ไวตามนํ้าหนัก 

6. จัดเตรียมขอสอบ  โดยพิจารณาความชัดเจนของคําสั่ง  คําถาม และตัวเลือก นอกจากน้ัน

ควรพิจารณารูปแบบของการวางคําถามและตัวเลือกใหสะดวกตอการอานของผูเรียนโดยคํานึงถึง

ความชัดเจนที่จะไมใหเกิดความสับสน 

7. นําแบบทดสอบที่สรางทั้งหมดไปทดลองใชกับผูเรียนตามระดับช้ันที่กําหนดไว  โดยใหมี

ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนสูง  กลาง  และตํ่าคละกัน  แลวนําขอมูลมาคํานวณหาคา

ความยากงาย  อํานาจจําแนก และความเที่ยงของผลท่ีไดจากการวัด   ผลของการวิเคราะหจะช้ีใหเห็น
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สวนที่เปนขอบกพรองของขอสอบซึ่งผูสรางจําเปนตองปรบัปรงุแกไข แลวนําไปทดลองใชครั้งตอไป   นํา

ผลที่ไดมาวิเคราะหและปรับปรุงแกไขจนกวาจะไดขอสอบที่มีมาตรฐาน 

 บุญศรี พรหมมาพันธุ และนวลเสนห วงศเชิดธรรม(2546:  227 - 234) กลาววา การสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีข้ันตอนการสรางที่สําคัญสรุปได 3 ข้ันตอนดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 การวางแผนสรางขอสอบ ประกอบดวย 

 1. การกําหนดจุดมุงหมายของการใชแบบทดสอบ 

 2. การกําหนดเน้ือหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด ดําเนินการดังน้ี 

2.1 จําแนกพฤติกรรมของจุดมุงหมายรายวิชาที่ตองการวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนที่เปน

พฤติกรรมการเรียนรูยอยๆ ในดานพุทธพิสัย ไดแก ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การ

วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 

2.2 กําหนดเน้ือหาสาระ โดยแยกเปนกลุ มความรู พรอมทั ้งกําหนดตารางที ่แสดง    

คาตัวเลขนํ้าหนักระหวางเน้ือหาสาระและพฤติกรรมการเรียนรู เพื่อกําหนดสัดสวนจํานวนขอสอบที่

จะออก ซึ่งเรียกวาตารางวิเคราะห วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและแผนผังการออกขอสอบ 

 3. การกําหนดลักษณะของขอสอบ เกณฑในการกําหนดลักษณะขอสอบ ไดแก 

3.1 วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล 

3.2 ระดับพฤติกรรมการเรียนรูทีจ่ะวัด 

3.3 ลักษณะหรอืคุณสมบัติผูเขาสอบ 

3.4 จํานวนผูเขาสอบ 

3.5 ระยะเวลาท่ีใชในการสรางขอสอบ ดําเนินการสอบ และตรวจขอสอบ 

3.6 ความเปนอิสระในการตอบ 

 4.การจัดทําตารางวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและแผนผงัการออกขอสอบ 

5. การกําหนดสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับขอสอบ  ไดแก ความยาวของแบบทดสอบหรือ

จํานวนขอของขอสอบและคะแนน ระยะเวลาท่ีใหทําแบบทดสอบ วิธีดําเนินการสอบ วิธีการตรวจให

คะแนน การแปลความหมายของคะแนน ตลอดจนคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการสอบ 

 ข้ันตอนที่ 2 การลงมอืสรางขอสอบ 

 1. หลักปฏิบัติการลงมือสรางขอสอบดังน้ี 

1.1 ผูสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ควรประกอบดวยผูมีความรูหรือผูรอบรู ในสาระ

เน้ือหาที่จะสรางขอสอบและผูรูเทคนิคการสรางคําถาม อาจเปนนักวัดผลการศึกษาทําหนาที่แกไข

ปรับปรุงใหขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว 

1.2 ลักษณะหรือประเภทของขอสอบที่เหมือนกัน ควรจัดใหอยูตอนเดียวกันเปน

หมวดหมู 
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1.3 ไมใชคําหรือขอความช้ีคําตอบ 

1.4 ควรใหเน้ือหาบังคับคําตอบไมใชแบบของคําหรือขอความ 

1.5 ควรเขียนขอสอบดวยภาษาทีง่าย ตรงไปตรงมา ไมควรใชขอความปฏิเสธซอน

ปฏิเสธ 

1.6 ควรหลีกเลี่ยงวัฒนธรรมทองถ่ิน 

1.7 ไมควรใหขอสอบขอใดขอหน่ึงไปแนะคําตอบอกีขอหน่ึง 

1.8 ไมควรลอกขอสอบโดยตรงจากหนังสือมาสรางเปนขอสอบ 

1.9 ความยากของขอสอบแตละขอควรอยูที่ระดับปานกลางและเรียงขอสอบตามความ

ยากงายโดยเรียงจากงายไปหายาก 

1.10 คําสั่งขอสอบควรกะทัดรัด ชัดเจนและสมบูรณ 

 2. การจัดทําตนรางแบบทดสอบ 

 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพขอสอบกอนนําไปใช สามารถทําได 2 ประเด็น 

 1. การตรวจสอบคุณภาพขอสอบเปนรายขอโดยการวิจารณ 

 2. การหาคาความตรงเปนรายขอโดยผูเช่ียวชาญ 

 ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 174 -191) กลาวถึง ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบสอบ

ผลสัมฤทธ์ิวา มีดังน้ี 

1. กําหนดจุดมุงหมายของการสอบโดยใหสัมพันธและสอดคลองกับจุดมุงหมายของ  

การเรียนรู และจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะหหลักสูตร ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1.1 วิเคราะหจุดมุงหมาย 

1.1.1 วิเคราะหจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายของการเรียนรู และระบุ

คุณลักษณะ หรือสมรรถภาพที่ตองการวัดในการสอบ 

1.1.2 แปลงคุณลักษณะ หรอืสมรรถภาพที่ตองการวัดใหมลีักษณะเปนรปูธรรม 

1.2 วิเคราะหเน้ือเรือ่ง 

1.2.1 วิเคราะหเน้ือหาของหลักสูตร เน้ือหาของการเรียนการสอน เพื่อแยกแยะ

เน้ือหา และจัดรวมเปนหนวยยอยๆที่มีความสัมพันธกัน 

1.2.2 เรียงลําดับความสัมพันธของเน้ือหา 

1.3 วิเคราะหกิจกรรม/ประสบการณ  เพื่อเปนแนวคิดในการกําหนดรูปแบบวิธีการสอน 

และวิธีการสอบที่เหมาะสมกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของการเรียนรู 

 2. ออกแบบการสรางแบบสอบ 
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2.1 วางแผนการทดสอบผูสอนจะตองวางแผนการสอบใหสอดคลองกับแผนการวัดผลที่

กําหนดไววาจะตองทําการสอบกี่ครั้ง ความถี่หางของการสอบ แตละครั้งตองครอบคลุม เน้ือหา 

จุดมุงหมายใด และจะใชเวลาเทาใด 

2.2 กําหนดรปูแบบของแบบสอบซึง่สามารถพจิารณาจากรปูแบบตางๆ ดังน้ี 

  2.2.1 แบบสอบอิงกลุม กับแบบสอบองิเกณฑ 

  2.2.2 แบบสอบขอเขียน กับแบบสอบปฏิบัติการ 

  2.2.3 แบบสอบเสนอคําตอบ กบัแบบสอบแบบเลือกตอบ 

  2.2.4 แบบสอบความเร็ว กับแบบสอบความสามารถ 

  2.2.5 แบบสอบเปนกลุม กับแบบสอบเปนรายบุคคล 

2.3 สรางแผนผังการทดสอบเพื่อใหจุดมุงหมายการเรียนรู กจิกรรมการเรียนการสอน 

และการสรางแบบสอบมีความสัมพันธและสอดคลองกันอยางเปนระบบ 

2.4 สรางผังขอสอบเปนตารางที่สรางข้ึนเพื่อเสนอรายละเอียดของการทดสอบ แตละครั้งวา

จะวัดเน้ือหาอะไร และจะวัดจุดมุงหมายของการเรียนรูอะไร ขอบเขตของเนื้อหาวิชา ตลอดจนมีการ

กําหนดนํ้าหนักความสําคัญหรือสัดสวนของจํานวนขอสอบทีจ่ะสรางข้ึนเปนแบบสอบ 

 3. เขียนขอสอบ 

3.1 กําหนดแบบแผนขอสอบ ซึ่ง เปนรูปแบบทั่วไปของขอสอบที่สามารถใชวัด

สมรรถภาพตามจุดประสงคการเรียนรูแตละจุดประสงค 

3.2 รางขอสอบผูสอนรางขอสอบตามแผนขอสอบของแตละจุดประสงคการเรียนรูให

ครอบคลุมจุดประสงคและเน้ือเรื่องที่ตองการวัด 

3.3 ทบทวนรางขอสอบ 

3.3.1 ทบทวนรางขอสอบโดยผูเขียนขอสอบ เ พื่อตรวจสอบความตรงตาม

จุดประสงคสัดสวนของขอสอบ ความสมเหตุสมผล ความชัดเจนของภาษาที่ใช 

3.3.2 ทบทวนรางขอสอบโดยผูอื่นเพื่อพิจารณาถึงความตรงของขอสอบตาม

จุดประสงคความครอบคลุม และความชัดเจนของทั้งคําถามและคําตอบ 

3.4 บรรณาธิการขอสอบผูสอนทําการปรับปรุงขอบกพรองตามคําแนะนําที่ไดรับขัดเกลา

ขอความและภาษาที่ใหเหมาะสมกับผูเรียน เรียบเรียงขอสอบรวมกันเปนแบบสอบที่พรอมและ

นําไปทดลองใช 

 4. ทดลองใชขอสอบและวิเคราะหขอสอบ 

4.1 การวิเคราะหขอสอบ 

4.1.1 การวิเคราะหทางกายภาพ ไดแก ความชัดเจนของคําสั่ง คําถาม คําตอบ 

ความเหมาะสมของภาษา ความยาวของแบบสอบ ระยะเวลาท่ีกําหนดให รูปแบบการพิมพ 
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4.1.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ เพ่ือใหทราบถึงคุณภาพของขอสอบเปนรายขอ  

เกี่ยวกับความยากงายของขอสอบ อํานาจจําแนกของขอสอบ ตลอดจนประสิทธิภาพของตัวลวง 

4.2 การคัดเลือกขอสอบรวมเปนแบบสอบ ผลการวิเคราะหขอสอบ จะชวยใหผูพัฒนา

แบบสอบสามารถคัดเลือกขอสอบที่ดีมารวมกันเปนแบบสอบที่ตองการ 

4.3 การวิเคราะหแบบสอบ ตองวิเคราะหดานความเท่ียงและความตรง 

5. นําแบบสอบไปใช (Test Administration) ผูสอนจะตองคํานึงถึงปจจัยรอบดานตางๆ 

ที่จะมามีอิทธิพลตอการแสดงความสามารถในการตอบคําถามของผูเรียน ไดแก 

5.1 คําสั่ง (Directions) โดยปกติแบบสอบจะประกอบดวยคําสั่ง 2 ชุด สําหรับผูคุมสอบ 

(Test administrator) และผูสอบ (Testtaker) 

5.2 กําหนดเวลาของการตอบ (Time Limits) ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการตอบ ข้ึนอยู

กับประเภทของขอสอบ ความสลับซบัซอนของจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการวัด ตลอดจนระดับอายุ

ของผูตอบ 

5.3 เงือ่นไขการสอบ (Testing Conditions)  ผูคุมสอบความจดัสิง่แวดลอมใหเหมาะสม

กับการสอบและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

5.3.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  ไดแกสภาพแวดลอมทั่วไป เชน บริเวณ แสงสวาง 

เสียง กลิ่น มีอุณหภูมพิอเหมาะ มกีารหมุนเวียนถายเทอากาศไดดี 

5.3.2 สิ่งแวดลอมทางจิตวิทยา มีผลตอคะแนนสอบเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ความเครียดและความวิตกกังวล การจัดดําเนินการสอบที่รดักุม สามารถชวยลดความตึงเครียดของ

การสอบได 

5.4 การตรวจใหคะแนน (Scoring) การตรวจใหคะแนนที่ดี ควรยึดหลกัการที่เห็นพอง

กันระหวางผูเช่ียวชาญในการใหคะแนนองคประกอบที่ชวยสงเสริมความเปนปรนัยในการตรวจให

คะแนน มีดังน้ี 

  5.4.1 มีการบันทึกคําตอบที่ชัดเจนและสมบูรณ 

  5.4.2 มีการเตรียมคําตอบถูกไวสําหรับตรวจใหคะแนน 

  5.4.3 มีการระบุเกณฑในการใหคะแนน 

5.5 การนําผลไปใช (Using the results) รายงานผลการสอบ นําผลการสอบไปใช

ประโยชนในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและปรบัปรุงการสอนของผูสอน 

6. วิเคราะหคุณภาพของแบบสอบ (Test Analysis) เมื่อนําแบบสอบไปใชแลว ผูสอนควร

นําคะแนนสอบที่ไดมาศึกษา เพือ่ทราบลักษณะของคะแนนสอบเกี่ยวกับ 
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6.1 การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของคะแนนสอบ การคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนสอบ จะทําใหทราบวาคะแนนของผูสอบ

ทั้งกลุมโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงตํ่าระดับไหน และมีการเกาะกลุมกันของคะแนนมากนอยเพียงไร 

6.2 การวิเคราะหแบบสอบ ผูสอนควรทําการวิเคราะหแบบสอบทั้งฉบับ เพื่อทราบ

คุณภาพของแบบสอบที่นําไปใชจริงน้ันวา สามารถวัดผลการเรียนรูของผูเรียนไดตรงตามสิ่งที่

ตองการวัดหรือไม และผลการวัดมีความคงเสนคงวาหรือไม ซึ่งจะเปนสารสนเทศที่สําคัญสําหรับบง

บอกความคลาดเคลื่อนของการวัด ความนาเช่ือถือของคะแนน และการแปลผลคะแนนสอบ 

7. ปรับปรุงแบบสอบ (Test Revision) ปรับปรุงแบบสอบตามขอบกพรองที่พบเพื่อ

นําไปใชกับกลุมอื่นๆ ที่มาจากประชากรเปาหมายเดียวกัน การนําไปใชควรเปนไปตามเงื่อนไข

มาตรฐานที่กําหนดไว แลวทําการวิเคราะหซ้ําอีก ถาผลการวิเคราะหยืนยันวาเปนแบบสอบที่มีคุณภาพ 

ควรพัฒนาเกณฑ เพื่อเปนบรรทัดฐานของการเปรียบเทียบความหมายคะแนน และเก็บไวในคลัง

ขอสอบไวใชตอไป 

 

ขอแนะนําการใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ศิริชัย  กาญจนวาสี (2552: 202) ไดแนะนําวา ขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ เหมาะสําหรับ

วัดความรู ความเขาใจ ความคิด การใชเหตุผล การตัดสินใจ การแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงไมควรใชขอสอบน้ีวัดเพียงความรู ความจํา ควรสรางใหสามารถวัดความสามารถทางสมองระดับสูง 

 การเขียนคําถามแตละขอ ควรประกอบดวยขอคําถามที่สําคัญประเด็นเดียว สั้น กระชับ

ชัดเจน มีความหมายสมบูรณในตัวเองและไมนําคําตอบ คําถามแตละขอเปนอิสระจากกัน เพื่อปองกัน

การใชความรูจากคําถามขอหน่ึงไปช้ีแนะคําตอบของคําถามขออื่น 

 ตัวเลือกควรมีความเปนเอกพันธ และมีความเปนไปได ควรใชตัวลวงที่เกิดจากการคิด

ผิดพลาดของผูสอบ ควรจัดเรียงตามหลักเหตุผลใหอานงาย ควรหลีกเลี่ยงการใชตัวเลือกปลายปด 

“ถูกหมดทุกขอ” หรือตัวเลือกปลายเปด “ผิดหมดทุกขอ” แตควรใหตัวเลือก “ไมมีขอถูก”            

เปนครั้งคราว เพื่อลดโอกาสการเดาใหนอยลง  

ขอดีของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539: 108 – 109) กลาวในเรื่องน้ี ดังน้ี 

1. วัดไดครอบคลุมเน้ือหา  

2. วัดไดคลุมพฤติกรรม ขอสอบแบบเลือกตอบสามารถเขียนวัดพฤติกรรมตํ่าๆไปยัง

พฤติกรรมสูงๆได 

3. มีความเปนปรนัยสูง ขอสอบแบบเลือกตอบสามารถตรวจใหคะแนนตรงกัน ขอคําถาม

เขาใจตรงกัน การแปลคะแนนทําไดตรงกันไดงาย 
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4. ประหยัดเวลาทํางาน ขอสอบแบบเลือกตอบสอบเสร็จตรวจใหคะแนนไดทันที  

สามารถตรวจดวยเครือ่งไดผลดีที่สุด รวดเร็ว ประหยัดเวลา และแรงงาน 

5. สามารถวิเคราะหได เมื่อสอบเสรจ็แลวสามารถนํามาวิเคราะห เพือ่หาคุณภาพของแต

ละขอ แตละตัวเลือกได และสามารถปรบัปรุงแกไขจนเปนทีเ่ช่ือถือได 

6. ควบคุมความยากของแตละขอได โดยอาศัยการเขียนตัวเลือกดีๆ หรือเปลี่ยนแปลง

ตัวเลือกในรูปแบบตางๆ 

7. ตัวเลือกในขอสอบแบบเลือกตอบใชประโยชนในการสอบเพื่อวินิจฉัยได 

8. ขอสอบเลือกตอบท่ีดีมีโอกาสเดาไดนอย โอกาสของการเดาข้ึนอยูกับจํานวนตัวเลือกกับ

จํานวนขอสอบมากนอยเพียงใด 

9. ขอสอบเลือกตอบมีโอกาสใหความยุติธรรมสูง เพราะออกไดคลุมตัวอยางของความรู

และพฤติกรรม ตลอดจนความแมนยําในการตรวจสอบคะแนน 

10. เปนการสงเสรมิปรัชญาของการตัดสินใจใหดีข้ึน ใหเลือกเปน 

 สมนึก ภัททิยธนี (2549: 97) ไดกลาวไววา ขอดีของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบมีดังน้ี 

1. มีความเที่ยงตรงสูง เพราะสามารถเขียนคําถามวัดไดครอบคลุมทุกเน้ือหา ทุกพฤติกรรม 

2. ตรวจใหคะแนนไดงาย สะดวก รวดเร็ว และยุติธรรม 

3. สามารถนํามาวิเคราะหและปรบัปรุงใหดีย่ิงข้ึนจนเปนมาตรฐานได 

4. ตัดปญหาเรื่องการอานเน่ืองจากลายมอืผูตอบอานยาก 

5. สามารถวินิจฉัยขอบกพรองหรอืความไมเขาใจเน้ือหาไดอยางเปนระบบ 

 นรินทร สังขรักษา (2555: 206) ไดกลาวถึง ขอดีของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ มีดังน้ี 

1. วัดพฤติกรรมทางการศึกษาไดหลายดาน ตั้งแต 1) ความรูความจํา 2) ความเขาใจ         

3) การนําไปใช  4) การวิเคราะห  5) การสังเคราะห  6) การประเมินคา 

2. สามารถควบคุมความยากของขอสอบได 

3. เปนขอสอบที่ผูวิจัยสามารถวินิจฉัยสาเหตุการทําขอสอบผิด วามีสาเหตุอะไรบาง โดย

พิจารณาตัวเลือกตางๆจากกระดาษคําตอบ 

4. เปนขอสอบที่ตรวจใหคะแนนงาย ถูกตอง รวดเร็ว และมีความเปนปรนัยสูง 

5. สามารถใชสญัลกัษณ รูปภาพ หรอืกราฟมาเขียนขอสอบได 

 

ขอเสียของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539: 109)กลาววา  

1. เขียนยาก ตองมีความชํานาญ ความเช่ียวชาญในวิชาน้ันจะเขียนขอสอบเลือกตอบไดดี 
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2. วัดความคิดลึกซึ้งไมได เชน วัดความคิดริเริ่มสรางสรรคที่ลึกๆ ความสามารถในการ

ผสมผสานเรื่องราว ความซาบซึ้ง เปนตน 

3. ไมสงเสริมการเขียน 

4. สิ้นเปลืองมาก ตองลงทุน กระดาษ หมึก และอุปกรณอื่นๆในการสรางและผลิตขอสอบ 

5. สงเสริมการเดา  คนไมมีความรูกส็ามารถเดาได 
 นรินทร สังขรกัษา (2555: 206) ไดกลาวถึง ขอเสยีของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ มีดังน้ี 

1. ไมเหมาะสมสําหรับการวัดความริเริ่มสรางสรรค การเสนอแนวคิด และทักษะการเขียน 

2. การสรางขอสอบใหดี ทําไดยาก และใชเวลาในการสรางนาน 

3. สิ้นเปลืองคาใชจายสงูในการสรางขอสอบ 

 จะเห็นไดวาแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จัดไดวาเปนแบบทดสอบท่ีเหมาะสมที่สุด 

หากตองการทดสอบนักเรียนจํานวนมาก เชนการสอบปลายภาค หรือการสอบทั้งระดับช้ัน 

(Thorndike and Hagen, 1969: 182) ซึ่งสอดคลองกับความคิดของอีเบล (Ebel, 1965: 95) ที่วา

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ จัดไดวาเปนแบบทดสอบที่เหมาะสําหรับการสอบนักเรียนเปนจํานวนมาก 

สามารถตรวจใหคะแนนไดรวดเร็วและแมนยํา  นอกจากน้ียังมีประสิทธิภาพสูงในการจําแนกเด็กเกง

กับเด็กออน  สําหรับชวาล แพรัตกุล (2516: 70,  อางถึงใน สุดารัตน นนทคลัง, 2549: 16) กลาววา 

แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ลดปญหาการเดาไดมาก ซึ่งทําใหผลการวัดมีความเช่ือมั่นสูงข้ึนดวย 

  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 คุณภาพของแบบทดสอบเปนสิง่สาํคัญย่ิงเมื่อสรางแบบทดสอบแลวจงึจาํเปนตองตรวจสอบ

คุณภาพของแบบทดสอบ เพื่อใหทราบวาแบบทดสอบมีคุณภาพดีเพียงใด ถาเครื่องมือไมมีคุณภาพจะ

ไมสามารถวัดไดตรงกับสิ่งที่ตองการวัดและเปนขอมูลที่เช่ือถือไมได จะทําใหการวัดน้ันไมมีประโยชน  

สิ่งที่มีความสําคัญของแบบทดสอบ คือ อํานาจจําแนก ความเทียงตรง ความเช่ือมั่น นอกจากน้ีเกณฑ

ปกติก็มีความสําคัญที่สามารถบอกระดับความสามารถของผูทําแบบทดสอบวาอยูในระดับใดของกลุม

ประชากร ผูวิจัยจึงนําเสนอการหาคาอํานาจจําแนก ความเที่ยงตรง และความเช่ือมั่น รวมถึงเกณฑปกติ  

ดังน้ี 

 1. หลักฐานความเท่ียงตรง (Validity) 

1.1 ความหมายความเที่ยงตรง 

  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ เปนอีกคุณสมบัติที่สําคัญของแบบทดสอบ นักการศึกษา

ไดใหความหมายไวดังน้ี 
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  อนาสตาซี (Anastasi, 1982: 99) กลาววา ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบเปน

ระดับที่แสดงวา แบบทดสอบวัดไดจริงในสิ่งที่ตองการจะวัด 

  สแตนเลยและฮอปกิ้นส (Stanley and Hopkin, 1972:101) ไดกลาวถึงความ

เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดวา หมายถึง เครื่องมือวัดน้ันตรงตามหนาที่ที่จะวัดไดดีเพียงใด หรือระดับที่

การวัดน้ัน สามารถบรรจุจุดมุงหมายบางอยางได 

  กูด (Good, 1973: 636) ใหนิยามความเที่ยงตรง หมายถึง ขอมูลที่ถูกตองแมนยํา

จากการอางอิงของคะแนนแบบทดสอบ 

  ทัคแมน (Tuckman, 1975: 114) กลาววา ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ หมายถึง 

แบบทดสอบฉบับหน่ึงวัดในสิ่งที่เราตองการใหทวัดไดถูกตองตรงตามจุดมุงหมายที่ตองการวัด 

  อัลเลน; เยน (Allen ; Yen, 1979: 95) กลาววา ความเที่ยงตรง หมายถึง แบบทดสอบ

ที่สามารถวัดไดตรงตามจุดประสงคที่ต้ังไว 

  กรอนลันด (Gronlund, 1981: 65) กลาวถึง ความเที่ยงตรงวา เปนผลการประเมิน

ความสอดคลองตามจุดมุงหมาย 

  การศึกษาเกี่ยวกับความเที่ยงตรงมีสองแนวคิด คือ แนวคิดเดิมกับแนวคิดปจจุบัน

แนวคิดเดิมอธิบายความเที่ยงตรงวาเปนสมบัติของเครื่องมือวัด ถาเครื่องมือวัดสามารถใหขอมูลหรือ

คะแนนตรงตามจุดมุงหมายของการวัดแสดงวาเครื่องมือวัดน้ันมีความเทียงตรง เครื่องมือวัดที่มีความ

เที่ยงตรงสูง จะสามารถวัดสิ่งที่ตองการวัดไดถูกตอง ครอบคลุมมากกวาเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงตํ่า

ความเทีย่งตรงของเครือ่งมือวัดจึงเปนระดับของความสอดคลองหรือความสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจาก

การวัดกับสิ่งที่ตองการวัดน่ันเอง “สิ่งที่ตองการวัด” ก็คือ “ตัวเกณฑ” (Criterion) ดังน้ัน “ความเที่ยงตรง”

จึงเปนความสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกับคะแนนที่ไดจากตัวแปรเกณฑ การหา

ความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด จึงเปนการตรวจหาความถูกตองแมนยําของคาวัดที่ใชสําหรับพยากรณ

หรือลงความเห็นคาวัดหรอืขอมลูที่ไดจากเครือ่งมือวัด ซึ่งกลาวใหกวางข้ึนไดวา การหาความเที่ยงตรงเปน

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการแปลความหมายคะแนนจากเครื่องมือวัด  และการตรวจสอบ

ดังกลาว เปนการเปรียบเทียบคาที่วัดไดจากเครื่องมือที่สรางข้ึนกับตัวแปรที่ถือเปนตัวแปรเกณฑ 

ดังน้ันเปาหมายของการหาความเที่ยงตรงจึงทําเพื่อแปลความหมายขอมูลที่ไดจากการวัดวาขอมูล    

ที่ไดมาน้ันเปนตัวแทนที่ดี ในการบรรยายคุณลักษณะและพยากรณคุณลักษณะอื่นไดดีเพียงไร           

ความเที่ยงตรงจึงเปนความสัมพันธระหวางคาที่ไดจากเครื่องมือวัดกับคาวัดของตัวแปรเกณฑ หรือ

ระดับของความถูกตองแมนยําที่เครื่องมือจะวัดสิ่งที่ตองการวัด ถามีความถูกตองแมนยําสูงก็แสดงวา

เครื่องมือวัดน้ันมีความเที่ยงตรงสูง 

  เน่ืองจากตัวแปรเกณฑ เปนตัวแปรที่ผูสรางเครื่องมือวัดตองการวัดคุณลักษณะน้ัน 

หรือตองการพยากรณไปถึง เชน “เน้ือหาวิชาที่กําหนดให” “ความสามารถในการปฏิบัติจริง” 
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“ความสามารถในการเรียนในอนาคต, ความสําเร็จในชีวิต” คุณลักษณะที่วัดในปจจุบันหรืออนาคต

ตางก็ใชตัวแปรเกณฑไดทั้งสิ้น ความสัมพันธระหวางคาที่ไดจากเครื่องมือที่สรางข้ึนกับตัวแปรเกณฑ

ตางๆ กันเหลาน้ี จึงมีความเที่ยงตรงหลายชนิด เชน  เมื่อใชเน้ือหาสาระวิชาเปนเกณฑ ก็เรียกวา     

ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content  Validity) เมื่อนําคาที่วัดไดมาสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิในอนาคต         

ก็เรียกวา ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Predictive  Validity) เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับโครงสรางก็

เรียกวา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ดังน้ันจึงกลาวไดวา ความเที่ยงตรงทุกชนิด 

สรุปวาเปนความเท่ียงตรงที่เกี่ยวของกับเกณฑทั้งสิ้นแตเรียกช่ือตางกันไปตามเกณฑ 

  ความเที่ยงตรง (Validity) เปนคุณภาพของแบบทดสอบท่ีหมายถึงแบบทดสอบที่

สามารถวัดไดตรงตามลักษณะหรือจุดประสงคที่ตองการจะวัด ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญของ

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ ความถนัด เจตคติ บุคลิกภาพ และอื่นๆ แบบทดสอบทุกฉบับจะตองมีคุณภาพ

ดานความเที่ยงตรงจึงจะเช่ือไดวาเปนแบบทดสอบที่ดีและผลที่ไดจากการวัดจะถูกตองตรงตามที่

ตองการ 

  1.2 การคํานวณหาคาความเท่ียงตรง 

 ความเที่ยงตรงในการวัดจําแนกตามคุณลักษณะหรือจุดประสงคที่ตองการวัดได     

3 ประเภทใหญๆ คือ 

  1. ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา(Content  Validity)   

  2. ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ  (Criterion  Validity)   

  3. ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct  Validity)     

  1. ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 

   ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา(Content Validity) หมายถึง เครื่องมือที่สามารถวัด

ไดตามเน้ือหาที่ตองการจะวั  และการพิจารณาความเท่ียงตรงชนิดน้ีจะใชการวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

(rational analysis) ดังน้ัน ความเที่ยงตรงตามเน้ือหาจงึข้ึนอยูกับบุคคลที่จะวิเคราะหทําใหผลที่ไดจึง

มักจะไมคอยแนนอนขาดความเปนปรนัย  ความเที่ยงตรงตามเน้ือหาจําแนกออกเปน 2 ชนิด ดังน้ี 

1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity)บางครัง้เรียกวา ความเที่ยงตรง

เชิงการสุม (Sampling Validity) เปนความเท่ียงตรงที่ใหผูเช่ียวชาญพิจารณาวาขอสอบแตละขอวัด

ไดตรงตามตารางวิเคราะหรายละเอียด (Table of Specifications) หรือไม ถาเปนแบบทดสอบ    

วัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงกลุม ผูเช่ียวชาญทางสาขาวิชาน้ันจะตองพิจารณาวาแบบทดสอบฉบับน้ันมี

ขอสอบแตละขอตรงตามพฤติกรรมที่จะวัดและจํานวนขอสอดคลองกับตารางวิเคราะหรายละเอียด

หรือไม สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงเกณฑน้ัน ผูเช่ียวชาญทางสาขาวิชาจะตองพิจารณา

วา ขอสอบของแบบทดสอบทีส่รางข้ึนน้ันวัดไดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม จากน้ันนําคา

การพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruency:IOC) โดยใชสูตรของโรวิเนลลี
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และแฮมเบลตัน(ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2543: 248-249, อางอิงจาก  Rowinelli 

and Hambleton, 1977) ดังน้ี 
 

        IOC=
∑ R

N
  

 

เมื่อ   IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อ   ∑ R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทัง้หมด 
เมื่อ    N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

1.2 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face  Validity) เปนคุณภาพของแบบทดสอบท่ี

พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดไดตรงตามคุณลักษณะนิยามไวหรือไม ซึ่งเปนความเท่ียงตรงที่เหมาะ

สําหรับแบบทดสอบวัดดานความรูสึก (Affective  domain) เชน การวัดทางดานบุคลิกภาพ คานิยม 

เปนตน ซึ่งแบบทดสอบเหลาน้ีกอนสรางขอสอบ จะตองนิยามสิ่งที่จะวัดใหชัดเจนกอน หลังจากน้ันจึง

สรางขอสอบหรือขอความแตละขอวาสรางตรงตามที่นิยามไวหรือไม ถาสรางไดตรงตามที่นิยามไว    

ก็แสดงวาแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาทางดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจน่ันเอง สําหรับ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิน้ันจะสรางขอสอบใหมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาดานความเท่ียงตรงเชิง

เหตุผลมากกวาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ 

    2. ความเท่ียงตรงตามเกณฑสัมพันธ 

   ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion  Validity) หมายถึง คุณภาพของ

เครื่องมือที่เอาผลการวัดของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธกับเกณฑที่ตองการ เชน เกณฑเกี่ยวกับ

ผมสัมฤทธ์ิ หรือผลการเรียนในปจจุบัน เกณฑเกี่ยวกับผลการทํางานหลังจากเรียนสําเร็จไปแลว  เพื่อ

ใชในการพยากรณ ดังน้ันความเท่ียงตรงประเภทน้ีจําแนกออกเปน 2 ชนิด คือ 

2.1 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity)หมายถึง ความเที่ยงตรงที่  

เอาผลการวัดของแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปหาความสัมพันธกับเกณฑในสภาพปจจุบัน เชน คะแนน

ของแบบทดสอบท่ีวัดความรูเกี่ยวกับการวายนํ้าไปหาความสัมพันธกับคะแนนการวายนํ้าในเชิงปฏิบัติ

ในปจจุบัน  ถาผลปรากฏวามีความสัมพันธกันสูง ก็แสดงวาแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับการวายนํ้า

มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสงู กลาวคือ คนที่วายนํ้าเปนจะทําแบบทดสอบวัดความรูไดและคนที่วายนํ้า

ไมเปนจะทําแบบทดสอบวัดความรูไมคอยไดหรือไมได เปนตน 

    การคํานวณหาคาความเทยงตรงเชิงสภาพน้ันจะจําแนกวิธีคํานวณตามชนิด

ของแบบทดสอบ ดังน้ี 

2.1.1 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงกลุม เปนการหาความ

เที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ใชในการสอบนักเรียนเพื่อประเมินผลรวม 

(Summative evaluation) เมื่อนักเรียนเรียนจบวิชาน้ันแลว มีความรูอยูในระดับใดของคะแนนเกรด A, 
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B, C, D หรือE หรือมีความรูเกงกวาคนอื่นมากนอยเพียงใด ดังน้ัน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิง

กลุมน้ี  เมื่อจะคํานวณหาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ จะตองนําแบบทดสอบฉบับที่จะหาความเที่ยงตรงไป

ทําการทดสอบกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง แลวนําผลการสอบมาคํานวณหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

(Correlation Coefficient) กับคะแนนความรูหรือเกรดเฉลี่ย (G.P.A) ของวิชาน้ันซึ่งถือวาเปนคะแนน

เกณฑ (Criteria) ของนักเรียนน้ันสอบแบบทดสอบฉบับน้ัน 

2.1.2 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบองเกณฑเปนการหาความ

เที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ใชในการทดสอบนักเรียนเพื่อประเมินผลยอย 

(Formative evaluation) ซึ่งความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ หมายถึง 

แบบทดสอบองเกณฑที่สามารถวัดความรู (Master) และไมรอบรู (Nonmaster) ของนักเรียนในการ

ทดสอบ (Test status) ในแตละจุดประสงควาตรงกับสถานภาพความรูจริง (Known status) หรือไม ถา

ตรงกับสภาพความรูจริงก็แสดงวามีความเที่ยงตรงสูง การคํานวณคาความเที่ยงตรงชนิดน้ี ชรอคและคอส

แครลี ไดวางเกณฑไววา ถาเปนแบบทดสอบที่วัดจุดประสงคที่สําคัญมาก ควรจะมีคาความเที่ยงตรง

มากกวา 0.95 และแบบทดสอบที่วัดจุดประสงคที่สําคัญ ควรจะมีคาความเท่ียงตรงมากกวา 0.75 สวน

แบบทดสอบที่วัดจุดประสงคทั่วๆไปควรมีคาความเที่ยงตรงมากกวา 0.50 ถามีคาตํ่ากวา 0.50 แสดงวา

เปนแบบทดสอบ ที่ขาดความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 

  2.2 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) หมายถึง ความเที่ยงตรงที่

ไดมาจากการเอาผลการวัดของแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปคํานวณหาความสัมพันธกับเกณฑในอนาคต 

เพ่ือจะเอาผลการทดสอบไปพยากรณผลสําเร็จในอนาคต และการคํานวณความเท่ียงตรงเชิงพยากรณน้ี 

จะคํานวณตามชนดิของแบบทดสอบดังน้ี 

2.2.1 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณของแบบทดสอบอิงกลุม การหาความ

เที่ยงตรงของแบบทดสอบอิงกลุม เปนการหาโดยเอาคะแนนของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธกับ

ผลงานที่สําเร็จไปแลว เชน คะแนนเกรดเฉลี่ย (G.P.A.) ที่จบการศึกษาไปแลว ผลการปฏิบัติงานเมื่อจบ

การศึกษาไปแลว ฯลฯ แบบทดสอบที่จะหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ จะตองสอบกอนที่กลุม

ตัวอยางจะเรียนสําเร็จ เชน แบบทดสอบที่ใชในการสอบคัดเลือก เมื่อสอบกลุมตัวอยางแลวตองรอให

กลุมตัวอยางน้ีเรียนจบไปกอน หรือสําเร็จไปทํางานแลว จึงเอาเกรดเฉลี่ยหรือผลหารปฏิบัติงานมาหา

ความสัมพันธกับคะแนนสอบคัดเลือก ถาความสัมพันธมีคาสูง แสดงวามีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ 

จึงสามารถนําแบบทดสอบไปคัดเลือกได หรือนําไปใชเพื่อพยากรณความสําเร็จในการเรียน หรือ

พยากรณความสําเร็จในการทํางาน การหาความเที่ยงตรงชนิดน้ี คํานวณจากสูตร rxyเชนเดียวกับคาความ

เที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงกลุม โดยที่ x คือ คะแนนของแบบทดสอบที่ตองการหาความ

เที่ยงตรงเชิงพยากรณ และ y เปนคะแนนที่เปนผลงานหลังจากที่สําเร็จไปแลว เปนตน 
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2.2.2 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณของแบบทดสอบอิงเกณฑ การหาความ

เที่ยงตรงของแบบทดสอบอิงเกณฑก็มีความหมายเชนเดียวกับแบบทดสอบอิงกลุม ตางกันแตวิธีการ

คํานวณหาคาความเท่ียงตรง ซึ่งจะคํานวณในลักษณะหาคาความสอดคลองของความรอบรูกับไมรอบ

รูของผลการสอบแบบทดสอบที่จะหาความเที่ยงตรงกับสถานภาพในอนาคต (Future status) 

  3. ความเท่ียงตรงตามโครงสราง 

   ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct  Validity) หมายถึง คุณภาพของ

เครื่องมือที่สามารถวัดไดตรงตามลักษณะหรือตามทฤษฎีตางๆ ของโครงสรางน้ัน หรือวัดไดครอบคลุม

ตามลักษณะของโครงสรางของแบบทดสอบมาตรฐาน การคํานวณคาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางทั้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิอิงกลุมหรืออิงเกณฑ มีวิธีการคํานวณเหมือนกัน ดังน้ี 

3.1 คํานวณจากคาความสัมพันธ เปนการคํานวณความเที่ยงตรงตามโครงสรางของ

แบบทดสอบที่ตองการหาความเที่ยงตรงโดยเอาคะแนนที่ไดจากการทดสอบกับคะแนนที่ไดจากการ

ทดสอบแบบมาตรฐานที่วัดลักษณะเดียวกัน ไปคํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ถาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธมีนัยสําคัญ แสดงวา ขอสอบที่สรางข้ึนมีโครงสรางเดียวกันกับขอสอบมาตรฐาน น่ันคือ 

แบบทดสอบที่สรางข้ึนมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

3.2 วิธีคํานวณจากหลายลักษณะหลายวิธี (The Multitrait - MultimethodMatrix) 

เปนวิธีหาความเที่ยงตรงแบบหลายลักษณะหลายวิธี (The Multitrait - Multimethod Matrix) ซึ่ง

แคมพเบลและฟสค (Campbell and Fisks. 1959)  ไดกลาวถึงการวัดความเท่ียงตรงแบบหลาย

ลักษณะหลายวิธีน้ีวาเปนการหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบที่ประกอบดวยลักษณะที่วัดมี 2 ลักษณะ

หรือมากกวา 2 ลักษณะ และมีวิธีวัด 2 วิธี หรือมากกวา 2 วิธี แลวคํานวณหาความเท่ียงตรง 2 ลักษณะ

ดังน้ี 

3.2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเหมอืน (Convergent Validity)เปนความเท่ียงตรง

ที่เกิดจากความสัมพันธระหวางผลการวัดลักษณะเดียวกันหรือวิธีเดียวกันซึ่งก็คือความเช่ือมั่น

แบบทดสอบที่สอบซ้ํากัน (Reliability of  test-retest)  และวัดลักษณะเดียวกันแตตางวิธีวัดจะมี

ความสัมพันธกันมีคาสูง 

3.2.2 ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) เปนความ

เที่ยงตรงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางผลการวัดที่ตางลักษณะกันจะใชวิธีเดียวกัน  หรือตางวิธีกัน   

ก็ตามจะมีความสัมพันธกันตํ่าหรือคาตํ่ากวาความเท่ียงตรงเชิงเหมือน 

1. วิธีคํานวณจากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor  Analysis) 

เปนวิธีที่จะตองคํานวณหาคาสหสัมพันธภายใน (Inter correlation) ของขอสอบแตละขอ หรือ

แบบทดสอบยอย (Subtest) แตละฉบับ จากน้ันจึงหาคานํ้าหนักขององคประกอบ (Factor  loading) 

เพื่อพิจารณาวาขอสอบแตละขอหรือแบบทดสอบยอยแตละฉบับน้ันวัดองคประกอบเดียวกันหรือไม 
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ถาผลปรากฏวา  เมื่อคํานวณคานํ้าหนักองคประกอบแลว ปรากฏวามีหน่ึงองคประกอบ แสดงวา

แบบทดสอบฉบับน้ันมีความเที่ยงตรงตามโครงสราง 

2. วิธีคํานวณจากกลุมที่รูชัดอยูแลว (Known-group technique) 

เปนวิธีเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมที่รูวามีลักษณะที่ตองการวัดกับกลุมที่รูวาไมมีลักษณะที่

ตองการวัด  เชน ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบคณิตศาสตร ทําไดโดยนําแบบทดสอบ

คณิตศาสตรไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร (กลุมที่รูทางคณิตศาสตร) กับกลุมที่

เรียนวิชาเอกภาษาไทย (กลุมที่ไมรูหรือรูนอยทางคณิตศาสตร) คํานวณคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุม มา

ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ  ถาคะแนนเฉลี่ยของกลุมที่มีลักษณะที่ตองการวัดมีคามากกวาคะแนนเฉลี่ย

ของกลุมที่ไมมีลักษณะที่ตองการวัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติก็แสดงวาเครื่องมือที่สรางข้ึนมีความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

   จากที่กลาวมาสรุปไดวาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ หมายถึง 

คุณลักษณะของแบบทดสอบที่วัดจุดมุงหมายที่ตองการวัด ในการน้ีผูวิจัยไดศึกษาความเที่ยงตรง 2

ชนิด คือ ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา  (Content Validity)และความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent  

Validity) 

 2. คาความยากงายของขอสอบ (Difficulty  index) หรือคาความยากของขอสอบ 

(Easiness index) 

คาความยากของขอสอบ (Difficulty index) หรือคาความยากงายของขอสอบ 

(Easiness index)เปนดัชนีที่แสดงถึงระดับความยากงายของขอสอบ  ขอสอบที่เหมาะสมจะตองมีคา

ความยาก (PD) หรือ คาความงาย (PE) = 0.50  และในการคัดเลือกขอสอบน้ันจะพิจารณาคา PD หรือ 

PE อยูระหวาง 0.20  ถึง  0.80 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงการแปลความหมายของคาความยาก P ของขอสอบ 

 

คาดัชนี P ความหมาย 

มากกวา 0.80 

0.60 – 0.80 

0.40 – 0.59 

งายมาก (ปรับปรงุหรือตัดทิง้) 

คอนขางงาย 

ปานกลาง 
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0.20 – 0.39 

ตํ่ากวา  0.20 

คอนขางยาก 

ยากมาก (ปรับปรงุหรือตัดทิ้ง) 

 

ที่มา : ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, เทคนิคการวัดผลการเรียนรู (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, 

2539). 

 3. อํานาจจําแนก (Discrimination  Index) 

3.1 ความหมาย นักการศึกษาใหความหมายของอํานาจจําแนกไว  ดังน้ี 

  อนันต  ศรีโสภา (2554: 150) ใหความหมายของอํานาจจําแนกวา หมายถึง ระดับใน

การจําแนกผูที่มีความสามารถสูงและตํ่า 

  อนาสตาซี  (Anastssi,  1982: 200) ใหความหมายของอํานาจจําแนกวา หมายถึง 

ระดับของขอสอบที่สามารถจําแนกระหวางกลุมผูมีพฤติกรรมที่ตองการวัดไดอยางถูกตอง 

  ไพศาล  หวังพานิช (2526: 48) ใหความหมายของอํานาจจําแนกวา หมายถึง 

ความสามารถในการแยกหรือจําแนกบุคคลที่มีคุณลักษณะหรือความสามารถแตกตางกันออกจากกัน

ได 

  ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543ก: 299) ใหความหมายของอํานาจจําแนก

เปนความสามารถในการแยะลักษณะคน 2 กลุมได น่ันคือแยกคนที่มีคุณลักษณะน้ันสูงกับคนที่มี

คุณลักษณะน้ันตํ่า 

  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (ม.ป.ป: 135) ใหความหมายของอํานาจจําแนกวาเปนคา

สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมของการตอบแบบทดสอบฉบับหน่ึงกับคะแนนของการตอบขอสอบแต

ละขอในแบบทดสอบน้ัน 

  พวงรัตน  ทวีรัตน (2543: 130-132) ไดกลาวถึงคาอํานาจจําแนกวา อํานาจจําแนกเปน

คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถจําแนกบุคคลออกเปน 2 กลุมที่มีคุณลักษณะที่ตางกันในเรื่องที่ศึกษา 

ถาเครื่องมือเปนแบบทดสอบวัดความรูและปญญา (Cognitive  domain) ก็จําแนกออกเปนกลุมเกง

และกลุมออน ถาเครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเหน็ หรือเปนมาตราวัดทัศนคติก็จําแนกเปน 2 กลุม

ที่มีความคิดเห็นตางกัน 

  จากความหมายของอํานาจจําแนกดังกลาวขางตน ผูวิจัยใหความหมายของอํานาจ

จําแนกวาเปนคุณสมบัติของแบบทดสอบที่สามารถจําแนกผูตอบออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มี

ความสามารถสูง และกลุมที่มีความสามารถตํ่า อีกทั้งยังมีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรวมของการ

ตอบแบบทดสอบกับคะแนนแตละขอ 

3.2 การหาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
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  การหาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบจะใชวิธีพิจารณาจากคาสถิติและสามารถ

ตรวจสอบอํานาจจําแนกของแบบวัดไดทั้งขอคําถามเปนรายขอและทั้งฉบับ มีวิธีหาอํานาจจําแนก

หลายแบบข้ึนอยูกับธรรมชาติของคะแนนที่ไดจากแบบวัดน้ันๆ(วิรัช วรรณรัตน, 2532: 107) ซึ่งจะได

กลาวในสวนของการหาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ มีวิธีการดังน้ี 

3.2.1 คาสหสัมพันธแบบไบซีเรียล (Biserial Correlation: rbis) เปนวิธีการหาอํานาจ

จําแนกโดยยึดหลักสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ (item  score) กับคะแนนรวมทั้ง

ฉบับ (total  Score) ของกลุมผูตอบทั้งหมด (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2544: 190) โดยขอมูลจะตองมี

การแจกแจงเปนโคงปกติ (ลวน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ, 2543ข: 190) 

3.2.2  คาสหสัมพันธแบบพอยทไบเรียล (The  Point – Biserial Correlation 

Coefficient) เปนวิธีการหาอํานาจจําแนกโดยยึดหลักสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ 

(item  score) กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (total  Score) ของกลุมผูตอบทั้งหมด (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 

2544: 190) ซึ่งมีลักษณะสหสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวหรือคะแนน 2  กลุม ขอตกลง คือ คะแนน

กลุมหน่ึงเปนคาตอเน่ือง Continuous Validity อีกกลุมหน่ึงเปนแบบไมตอเน่ือง  Dichotomous 

Validity มี 2 กลุม การใหคะแนนทําถูกได 1 คะแนน และทําผิดได 0 คะแนนเทาน้ัน (ลวน  สายยศ 

และอังคณา  สายยศ, 2543ก: 299) 

3.2.3 ดัชนีสหสัมพันธเพียรสัน เปนวิธีการหาอํานาจจําแนกโดยยึดหลักสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ (item  score) กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (total  Score) ของกลุมผูตอบ

ทั้งหมด (ศิริชัย  กาญจนวาส,ี 2544:190) มีขอตกลง คือ กรณีตัวเลือกเปนคะแนนแบบชวงเทาๆกัน 

เชน 1,2,3 หรือ 1,2,3,4 หรือมากกวา ดานคะแนนมากมักจะเปนลักษณะเห็นดวยอยางมาก หรือมี

คุณลักษณะน้ันอยูอยางมาก เมื่อผูตอบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนมากยอมไดคะแนนรวมมากดวย 

หรือผูตอบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนนอยยอมไดคะแนนรวมนอยดวยลักษณะของคะแนน 2 อยาง

ข้ึนลงตามกัน แสดงวาข้ันตอนน้ันจําแนกได แตถาไมข้ึนลงตามกันแสดงวาอํานาจจําแนกไมดี หรืออาจ

ข้ึนลงกลับกันแปลวาเปนขอที่ไมดี ไมควรนํามาใชหรือควรปรับปรุง และควรตรวจสอบการใหคะแนนให

ถูกตอง ดัชนีสหสัมพันธเพียรสันของคะแนนคาตอเน่ืองระหวางคะแนนขอน้ันกับคะแนนรวมของคนน้ันใน

การตรวจสอบนัยสําคัญของอํานาจจําแนก สามารถตรวจสอบไดจากตารางคาวิกฤตของ r แบบเพียรสัน  

(ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543ก: 302) 

     สูตรที่ใชในการหาอํานาจจําแนกแบบดัชนีสหสัมพันธเพียรสันหรือการหา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมจากขออื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด โดยใชสูตร

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson – product – moment  correlation) ดังน้ี (บุญ

เชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545:84) 
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r=
N ∑ XY - ∑ X ∑ Y{N ∑ X2 -(∑ X)2}{N ∑ Y2 -(∑ Y2)} 

 

   เมื่อ  r แทน อํานาจจําแนกรายขอ 

      N แทน จํานวนนักเรียน 

    X แทน คะแนนของขอคําถาม 

  Y แทน คะแนนผลรวมของขออื่นๆ ที่เหลือทุกลอ 

3.2.4 อํานาจจําแนกจากการทดสอบที (t-test  Index) ใชในกรณีคะแนนเปนการ

แสดงความรูสึกแตละขอมีมากกวา 1 คะแนน และควรใหคะแนนเทากัน หลักการ คือ การพยายามหา

ความแตกตางของคะแนนกลุมที่ไดคะแนนสูงกับกลุมที่ไดคะแนนตํ่ากวาทําขอน้ันๆ ไดคะแนนเปนไป

ตามสภาพเปนจริงหรือไม ตามทฤษฎีผูที่ไดคะแนนรวมสูงควรทําขอน้ันไดคะแนนสูงดวย ผูไดคะแนน

รวมตํ่าควรทําขอน้ันไดคะแนนตํ่า ความแตกตางของกลุมสูงและกลุมตํ่าก็จะตางกัน ถือวาจําแนกได

แตในทางปฏิบัติคะแนนกลุมสูงกับกลุมตํ่าอาจไมแตกตางกันหรือคะแนนกลุมตํ่าอาจสูงกวากลุมสูง 

กรณีน้ีอํานาจจําแนกจะใชไมได  สูตรที่ใชคือ  การหาอํานาจจําแนกแบบที (t-test Index) 

   อํานาจจําแนกที (t-test Index) ที่ควรยอมรับ คือ 1.75 ถาคํานวณไดต้ังแต 

1.75 ข้ึนไป ถือวาคาอํานาจจําแนกใชได แคถาคา t นอยกวา 1.75 แสดงวาใชไมได ตองแกไข

ปรับปรุง    ในกรณีคา t เปนลบ ถือวาใชไมไดเพราะเปนผลกลับกัน ถาไมยึดเกณฑน้ีสามารถหาได

โดยเปดตารางทดสอบคา t และดูคา dt  กําหนดระดับนัยสําคัญที่ตองการ  แสดงวามีอํานาจจําแนก

และสามารถนําขอสอบไปใชได (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543ก: 302 -306) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 แสดง คาอํานาจจําแนก (r)  และพิจารณาระดับอํานาจจําแนก 

 

คาอํานาจจําแนก ความหมาย 

มากกวา 0.40 

0.30-0.39 

0.20-0.29 

0.0-0.19 

ดีมาก 

ดี 

ปานกลาง 

ปรับปรงุ 
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ตํ่ากวา 0.00 ตัดทิ้ง 

ที่มา : ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, เทคนิคการวัดผลการเรียนรู (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, 

2539). 

    การคํานวณหาคาอํานาจจําแนกอีกวิธีหน่ึงคือการหาความสัมพันธระหวาง

คะแนนของขอสอบขอน้ันกับคะแนนรวม คาสหสัมพันธที่คํานวณไดคือคาอํานาจจําแนกของขอสบขอ

น้ัน มีสูตรสําหรับหาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยู 2 สูตร คือ  สหสัมพันธ

พอยทไบซีเรียล (Point biserial correlation) และสหสัมพันธไบซีเรียล  (Biserial correlation) 

คํานวณจากสมการ 

 

    
q
p  

     
    r tp

p.bis 
 

  

    เมื่อ rp.bis แทน สหสัมพันธพอยทไบซเีรียล 

     rbis แทน สมสัมพันธไบซเีรียล 

     p แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอสอบขอน้ันถูก 

     t แทน คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบทั้งฉบบั 

      แทน คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบ 

     P  แทน สัดสวนของผูสอบทีท่ําขอน้ันถูก 

     q  แทน สัดสวนของผูสอบทีท่ําขอน้ันถูก 

     y  แทน ความสูงของโคงปกติ  หรือคา  Ordinate 

    จากที่กลาวมาสรุปไดวา วิธีการหาอํานาจจําแนกมีหลายวิธีข้ึนอยูกับลักษณะ

ของแบบวัดและขอตกลงเบื้องตนของวิธีการหาอํานาจจําแนก สามารถหาอํานาจจําแนกไดทั้งรายขอ

และทั้งฉบับ ดังน้ัน  ในการหาอํานาจจําแนกน้ันจะตองพิจารณาในขอตกลงเบื้องตนของวิธีที่จะเลือกใช 

ควรมีความเหมาะสมกับแบบทดสอบ ซึ่งในครั้งน้ีผูวิจัยไดหาคาอํานาจจําแนกของขอสอบรายขอโดยใช

วิธีสหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล 

    เกณฑปกติ (Norm) 

      ความหมาย 

    อนาตาซี (Anastasi, 1982: 65) ใหความหมายไววา เกณฑปกติ หมายถึง 

คะแนนที่ไดจากกลุมตัวอยางที่ไดมาตรฐาน ใชสําหรับอางอิงในการตีความหมายคะแนนของ

แบบทดสอบ เพื่อระบุผูถูกทดสอบอยูในตําแหนงใดในการกระจายของคะแนน 
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    เมอรฟและเดวิดชอฟเฟอร (โสภิษฐา มวลจุมพล, 2541: 31, อางอิงจาก Murphy 

and Davidshofer, 1991: 59) ไดใหความหมายไววา เกณฑปกติ คือ คะแนนที่เปนมาตรฐานใชสาํหรบั

ตีความหมายคะแนนที่ไดจากการทดสอบเพ่ือระบุวาผูถูกทดสอบอยูในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม

ที่ใหความหมายวาเปนมาตรฐานแลว 

    ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543: 313-317) ใหความหมายของ

เกณฑปกติวา เปนขอเท็จจริงทางสถิติที่บรรยายการแจกแจงของคะแนนจากประชากรที่นิยามไวอยาง

ดีแลว และเปนคะแนนที่จะบอกความสามารถของผูสอบวาอยูในระดับใดของกลุม กลุมตัวอยางที่ดี

และสามารถเปนตัวแทนประชากรตองมีจํานวนมากพอที่จะเปนตัวแทนประชากร จึงจะใหไดเกณฑ

ปกติที่มีความเช่ือมั่นได 

    จากความหมายท่ีกลาวมาน้ีสรุปไดวา เกณฑปกติ หมายถึง คะแนนที่เปน

มาตรฐานไดมาจากการทดสอบกลุมตัวอยางที่เปนมาตรฐานดวยแบบทดสอบฉบับน้ีเพื่อใชสําหรับการ

ตีความหมาย คะแนนของผูรับการทดสอบ ทําใหทราบวาผูรับการทดลองอยูในตําแหนงใด 

      หลักเกณฑในการสรางเกณฑปกติ มี 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ความเปนตัวแทนที่ดีในการสุมกลุมตัวอยางประชากรที่นิยมทําไดหลายวิธี 

เลือกสุมตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประชากรเปนสําคัญ วิธีการสุมแบบธรรมดา วิธีการสุมแบบ

แบงช้ัน และวิธีการสุมแบบแบงกลุม เปนวิธีที่ใชในการสุมเพื่อสรางเกณฑปกติมากที่สุด ดังน้ันกอน

สรางเกณฑปกติตองวางแผนการสุมใหดี เพื่อใหไดเกณฑปกติที่เช่ือมั่นได 

2. มีความเที่ยงตรง เมื่อนําคะแนนดิบไปเทียบกับเกณฑปกติที่สรางไวแลว 

สามารถแปลความหมายไดตรงกับความเปนจริง ความสอดคลองของคะแนนการสอบกับเกณฑปกติ

ตามความเปนจริงจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากในการแปลความหมายของคะแนนการสอบแตละครั้ง 

3. มีความทันสมัย เกณฑปกติข้ึนอยูกับความสามารถของประชากรกลุมน้ัน การ

พัฒนามีอยูตรลอดเวลา ดังน้ันเกณฑปกติที่เคยศึกษาไวนานแลวหลายป อาจมีความผิดพลาดจากความ

เปนจริงจําเปนตองศึกษาใหมหรือเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยอยูเสมอ ควรเปลี่ยนทุก 5 ป จึงทันสมัย ถา

เน้ือหาในหลักสูตรเปลี่ยนแปลงขอสอบตองเปลี่ยนดวย ดังน้ัน เกณฑปกติตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูแลว 

ถาเน้ือหาในหลักสูตรไมเปลี่ยนแปลง เกณฑปกติของของขอสอบมาตรฐานชุดน้ัน ควรเปลี่ยนแปลง

เรื่อยๆ ตามความจําเปน เกณฑปกติเดิมสามารถนํามาใชเปรียบเทียบเพ่ือดูพัฒนาการของนักเรียน

กลุมน้ันได  ถึงแมวาจะเสรางเกณฑใหมไวเปรียบเทียบแลวก็ตาม 

    ชนิดของเกณฑปกติ 

      เกณฑปกติมีหลายชนิดดวยกัน  ที่ใชมากและเปนทีรู่จักกันทัว่ไป  มีดังน้ี 

1. ตําแหนงเปอรเซ็นตไทล (Percentile  ranks) เมอรฟและเดวิดชอฟดฟอร 

(โสภิษฐา  มวลจุมพล, 2541: 32, อางอิงจาก Murphy and Davidshofer, 1991: 60-61) กลาวไว
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วา เปนตําแหนงที่แสดงใหทราบถึงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยางมาตรฐานที่ไดคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบนอยกวาคะแนนของผูรับการทดสอบ ใชสําหรับเทียบคะแนนดิบกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทล 

การหาตําแหนงเปอรเซ็นตไทลไดมาจากการคํานวณ โดยเอา 100 หารดวยจํานวนคนทั้งหมดแลวไป

คูณกับผลบวกของความถ่ีสะสม (Cumulative frequency) กับเครื่องหน่ึงของความถ่ี (Frequency) 

ของคะแนน  แตละตัว (ชวาล  แพรัตกุล, 2516: 387)  

2. เกณฑปกติอายุ (Age Norms) เปนเกณฑปกติที่ใชเทียบคะแนนกับอายุวา

คะแนนที่ผูรับการทดสอบทําไดน้ันเทียบไดกับกลุมตัวอยางมาตรฐานอายุใด เมอรฟและเดวิดชอฟดฟอร 

(โสภิษฐามวลจุมพล, 2541: 31-32, อางอิงจาก Murphy and Davidshofer, 1991: 61-63) ให

ความเห็นวา เกณฑปกติอายุสรางข้ึนโดยยึดหลักสําคัญ 2 ประการ คือ คุณลักษณะที่วัดน้ันจะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ เพื่อวัดคุณลักษณะที่สัมพันธกับระดับอายุน้ันๆ ซึ่งอนาตาซี (Anastasi, 1982 : 

71-72) กลาววา การสรางเกณฑปกติอายุไดมาจากการนําคะแนนแบบทดสอบของกลุมตัวอยาง

มาตรฐานแตละระดับอายุมาหาคาเฉลี่ย (Mean) ของแตละระดับอายุน้ันๆ ดวยการรวมคะแนนทั้งหมด

แลวหารดวยจํานวนขอมูลทั้งหมด 

3. เกณฑปกติช้ันเรียน (Grade  norms) เปนเกณฑปกติใชเทียบคะแนนกับ

ช้ันเรียนวาคะแนนที่ผูรับการทดสอบทําไดน้ัน เทียบไดกับความสามารถของผูเรียนช้ันเรียนใด เกณฑ

ปกติน้ีโดยมากใชกับแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนอกจากน้ีเมอรฟและเดวิดชอฟดฟอร 

(โสภิษฐา  มวลจุมพล, 2541: 31-32, อางอิงจาก Murphy and Davidshofer, 1991: 71-73) กลาววา 

การสรางเกณฑปกติช้ันเรียนไดมาจากการนําคะแนนแบบทดสอบของกลุมตัวอยางมาตรฐานแตละ

ระดับช้ันเรียน  มาหาคาเฉลี่ยของแตละช้ันเรียนน้ันๆ ดวยการรวมคะแนนทั้งหมดแลวหารดวยจํานวน

ขอมูลทั้งหมด 

4. เกณฑปกติคะแนนมาตรฐาน (Standard score  norms) เปนเกณฑปกติที่

ใชเทียบคะแนนที่ผูรับการทดสอบทําไดกับคะแนนมาตรฐาน ซึ่งคะแนนมาตรฐานอาจจะเปนคะแนนซี    

(Z Scores) คะแนนที (T  Scores) คะแนนเอจีซีที (AGCT  Scores) คะแนนทีปกติ (Normalized       

T- Scores) เปนตน ซึ่งจะตองแปลคะแนนที่ไดจากการทดสอบกลุมตัวอยางใหเปนคะแนนมาตรฐาน 

อนาตาซี  (Anastasi, 1982: 78-81) กลาววา เกณฑปกติมาตรฐานเปนเกณฑปกติที่นิยมใชกันมาก 

สามารถอธิบายความหมายของคะแนนการสอบไดชัดเจนและมีหลักเกณฑย่ิงข้ึน คะแนนมาตรฐาน 

หมายถึง ระยะหางจากคาเฉลี่ยของแตละบุคคล ในรูปของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง 

(Standard  deviation) คะแนนมาตรฐานแบงออกเปน 2 ชนิด ชนิดแรกคือ คะแนนมาตรฐานเชิง

เสนตรง (Linear transformation) หรือคะแนนซี คํานวณไดจากความแตกตางระหวางคะแนนดิบ 

(Raw  scores) กับคาเฉลี่ยของคะแนนแลวหารดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนซีจะมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนเปน 0 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 1 เน่ืองจากคะแนนซีมีคาเปนไปไดทั้ง
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จํานวนเต็มและทศนิยม จํานวนบวกและลบ ทําใหไมสะดวกตอการใช จึงเปลี่ยนเปนคะแนนมาตรฐาน

รูปอื่นๆ ดวยการนําคะแนนซีมาคูณดวยสวนเบี่ยงเทบนมาตรฐานของคะแนนแลวบอกดวยคาเฉลี่ยของ

คะแนน เชน ถาเปลี่ยนเปนคะแนนทกี็นําคะแนนซีมาคูณดวย 10 แลวบวกดวย 50 คะแนนทีจะมีคาเฉลี่ย

ของคะแนนเปน 50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 10 ชนิดที่สอง คือ คะแนนมาตรฐาน

ปกติ (Normalized standard scores) เปนคะแนนมาตรฐานที่มีการแจกแจงใหเหมาะกับโคงปกติ 

คํานวณไดโดยใชตารางที่กําหนดคารอยละของจํานวนคนที่ตรงความแตกตางของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของคะแนนกับคาเฉลี่ยของโคงปกติ ข้ันแรกใหหาคารอยละของตัวอยางมาตรฐานท่ีมีคาเทากับหรือ

มากกวาคะแนนดิบแตละคาเสียกอน คารอยละน้ีปรากฏอยูในตารางความถ่ีโคงปกติ ข้ันตอไปจึงเทียบ

คาคะแนนมาตรฐานปกติที่ตรงกันได คะแนนมาตรฐานปกติมีอยูหลายชนิด เชน คะแนนทีปกติ 

(Normalized T scores) คะแนน คะแนนสเตไนน (Stannic scores) เปนตน ซึ่ง ชวาล แพรัตกุล 

เตือนใจ เศรษฐสักโก และสมบูรณ ชิตพงษ (2513: 49-50) ไดกลาววา คะแนนทีปกติมีหนวยที่เทากัน

และมีหลักการสมบูรณมากกวาคะแนนแปลงรูปชนิดอื่นๆ คะแนนทีปกติมีคาเฉลี่ยเปน 50 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 10 สําหรับวิธีการแปลงคะแนนดิบใหเปนคะแนนทีปกติน้ัน ชวาล แพรัตกุล 

(2516: 384-387) ไดอธิบายไววา ข้ันแรกใหลําดับคะแนนจากมากไปนอย ข้ันที่สองใหหาความถ่ี หรือ 

f ของคะแนนแตละคะแนน ข้ันที่สามหาความถ่ีสะสม หรือ cf โดยสะสมความถ่ีจากคะแนนนอยไปหา

คะแนนมาก ข้ันที่สี่ หาคา cf+1/2f และข้ันที่หกเปดหาคะแนนทีปกติของตําแหนงเปอรเซ็นตไทลจาก

ตารางเทียบ ซึ่งคะแนนทีปกติ จะแบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี คะแนนทีปกติต้ังแต 65 และสูงกวา แปลวา 

ดีมาก คะแนนทีปกติต้ังแต 55-65 แปลวา ดี คะแนนทีปกติต้ังแต 35-45 แปลวา ยังไมพอใช และ

คะแนนทีปกติต้ังแต 35 และตํ่ากวา แปลวา ออน 

 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับเกณฑปกติจะเห็นไดวา เกณฑปกติเปนสวนสําคัญของแบบทดสอบ

มาตรฐาน ใชเปนประโยชนในการแปลความหมายคะแนนของผูรับการทดลอง การสรางเกณฑปกติมี

หลายวิธี แตละวิธีจะมีรายละเอียดแตกตางกันออกไป ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยสรางเกณฑปกติ (Norms) 

ในรูปแบบเกณฑปกติคะแนนมาตรฐาน ดวยการแสดงเปนคะแนนทีปกติ (Normalized T scores) 

และหาเกณฑปกติตามระดับช้ัน (Grade  norms) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 
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 ทรงศักด์ิ  ภูสีออน (2542: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบ

โคลซในการวัดความเขาใจในการอานภาษาไทย โดยใชวิธีการตัดคําและเกณฑการใหคะแนนที่แตกตางกัน

การวิจัยมีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบโคลซที่ใชวัดความเขาใจในการอาน

ภาษาไทย ที่มีวิธีการตัดคําและเกณฑการใหคะแนนที่แตกตางกันโดยใชแบบทดสอบโคลซจํานวน 6

ฉบับไดแก แบบทดสอบโคลซที่ตัดคําทุกคําที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 สวนเกณฑการใหคะแนนมี 2 เกณฑ

ไดแก เกณฑที่ 1 การใหคะแนนกับคําตอบที่ตงกับตนฉบับหรือคําเฉลยเทาน้ัน และเกณฑที่ 2 เปนการให

คะแนนคําที่มีความเหมาะสมหรือใกลเคียงกับคําเฉลยดวย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอําดเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 156 คน ซึ่งเลือกมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน 

(Stratified Random Sampling) ผลการวิจัยพบวา 1) แบบทดสอบโคลซที่มีวิธีการตัดคําตางกันจะมี

คาความยากของแบบทดสอบแตกตางกันอยางมนัียสาํคัญทาวสถิติที่ระดับ.01 จากการตรวจใหคะแนน

โดยใชเกณฑที่ 1 พบวา แบบทดสอบโคลซที่ตัดคําทุกคําที่ 5 จะยากกวาแบบทดสอบโคลซที่ตัดคํา   

ทุกคําที่ 7, 8 และ 9 และจากการตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑที่  2  พบวา  แบบทดสอบโคลซที่ตัดคํา

ทุกคําที่ 5จะยากกวาแบบทดสอบโคลซที่ตัดคําทุกคําที่ 7 และ 92) แบบทดสอบโคลซที่ตรวจโดยใช

เกณฑการใหคะแนนที่แตกตางกันจะมีคาความยากของแบบทดสอบแตกตางกันอยางสมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยแบบทดสอบโคลซสที่ตวจโดยใชเกณฑที่ 1 จะยากกวาการตวจโดยใชเกณฑที่ 2 

ทั้ง 6 ฉบับ3) คาอํานาจจําแนก คาความเท่ียงตรง และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโคลซที่มีวิธีการ

ตัดคําและเกณฑการใหคะแนนที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) คา

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดของแบบทดสอบโคลซทั้ง 6 ฉบับ ที่ตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑที่ 1 มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ในการตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑที่ 2 และพบวาการตรวจโดยใชเกณฑการให

คะแนนที่แตกตางกันจะทําใหแบบทดสอบโคลซที่ตัดคําทุกคําที่ 5 (ฉบับที่ 1) มีคาความแปรปรวนของ

คะแนนความคลาดเคลื่อนของแบบทดสอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน

แบบทดสอบฉบับอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) เมื่อพิจารณาคุณภาพของ

แบบทดสอบโคลซทั้ง 6 ฉบับแลว พบวาในการนําแบบทดสอบโคลซไปใชวัดความเขาใจในการอาน

ภาษาไทยกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 น้ัน การตัดคําทุกคําที่ 9 เปนชวงความถ่ีที่มีความ

เหมาะสมมากที่สุด เพราะมีคาความยากพอเหมาะและมีคาความเท่ียงตรงสูงที่สุด สวนการเลือกใช

เกณฑการตรวจใหคะแนนน้ันควรเลือกใชตามจุดมุงหมายของการวัด  ถาเปนการสอบคัดเลือกหรือ

สอบแขงขันเพื่อจัดอันดับ ควรใชเกณฑที่ 1 สวนการสอบวัดจุดประสงคการเรียนรู  สอบกลางภาคหรือ

ปลายภาค  ควรตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑที่ 2 จะเหมาะสมมากกวา 



72 
 

 กรรณิการ  วงศงาม (2543: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบอินฟอรเมช่ันของ

แบบทดสอบวิชาภาษาไทยเรื่องการสะกดคํา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ตรวจใหคะแนนโดยจุดซิลลิ่งที่

ตางกัน ที่ประมาณคาแบบ 1,2 และ พารามิเตอรและเปรียบเทียบอินฟอรเมชันของแบบทดสอบท่ี

ประมาณคาดวยวิธีตางกัน เมื่อตรวจสอบใหคะแนนโดยกําหนดจุดซิลลิ่งที่ 1,2,3,4,5 และไมกําหนด

จุดซิลลิ่ง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2541 สังกัดกรมสามัญศึกษา

จังหวัดมหาสารคาม  จํานวน 1,248 คน ที่ไดมาแบบการสุมแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือที่ใชเปน

แบบทดสอบวิชาภาษาไทยที่ผูวิจับสรางข้ึนจาํนวน 1 ฉบับ ที่จัดเรียงขอสอบจากขอที่งายที่สุดไปยังขอ

ที่ยากที่สุด ผลการวิจัยพบวา 1) โคงอินฟอรเมชันของแบบทดสอบท่ีประมาณคาแบบ 1 พารามิเตอร 

ที่ตรวจใหคะแนนโดยไมกําหนดจุดซิลลิ่งสูงกวาโคงอินฟอรเมชันของแบบทดสอบท่ีตรวจใหคะแนน

โดยกําหนดจุดซิลลิ่งที่ 1,2,3,4 และ 5 ในชวงระดับความสามารถคอนขางตํ่า 2) โคงอินฟอรเมชันของ

แบบทดสอบที่ประมาณคาแบบ 2 พารามิเตอร ที่ราวจใหคะแกนนโดยกําหนดจุดซิลลิง่ที่ 5 สูงกวาโคง

อินฟอรเมชันของแบบทดสอบท่ีตรวจใหคะแนนโดยกําหนดจุดซิลลิ่งที่ 1, 2, 3, 4 และไมกําหนดจุดซิ

ลลิ่ง ในชวงระดับความสามารถปานกลาง 3) โคงอินฟอรเมชันของแบบทดสอบท่ีปรเมาณคาแบบ 3 

พารามิเตอร ที่ตรวจใหคะแนนโดยไมกําหนดจุดซิลลิ่ง มีคาอินฟอรเมชันของบบทดสอบสูงสุดที่ระดับ

ความสามารถสูงสวนคาอินฟอรเมชันของแบบทดสอบท่ีตรวจใหคะแนนโดสยกําหนดจุดซิลลิ่งที่ 1 - 5 

(CL 1-5) ไมสามารถคํานวณได เน่ืองจากเปนขอจาํกัดของการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีประมาณคาแบบ 3

พารามิเตอร 4) โคงอินฟอรเมชันขอบแบบทดสอบท่ีประมาณคาแบบ 1 พารามิเตอร ประมาณคาไดดี

เมื่อผูเขาสอบมีความสามารถในระดับตํ่า สวนโคงอินฟอรเมชันของแบบทดสอบที่ประมาณคาแบบ 2 

พารามิเตอร ประมาณคาไดดีเมื่อผูเขาสอบมีความสามารถในระดับปานกลาง  และโคงอินฟอรเมชัน

ของแบบทดสอบที่ประมาณคาแบบ 3 พารามิเตอร ประมาณคาไดดีเมือ่เขาสอบมคีวามสามารถในระดังสูง 

 วราภรณ ปกการะโต (2547: บทคัดยอ) ไดวิจจัยเรื่องการสรางแบบทดสอบวัดความเขาใจใน

การอาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) สรางและหาคุณภาพ

แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานสําหรับนักเรียนระดับชวงช้ันที่ 4 และ (2) สรางเกณฑปกติของ

แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานและคูมือการใชแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานสําหรับ

นักเรียนระดับชวงช้ันที่ 4 กลุมตัวอยางแบงเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนศึกษานิเทศกที่เช่ียวชาญ

ดานภาษาไทยและนักวัดผล  จํานวน 8 ทานใชพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา กลุมที่ 2 เปนนักเรียน

ระดับชวงช้ันที่ 4 จํานวน 311 คน ใชหาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก กลุมที่ 3 เปนนักเรียน

ระดับชวงช้ันที่ 4 จํานวน 215 คน ใชหาความเช่ือมั่นและเวลาทีเ่หมาะสมในการทดสอบ และกลุมที่ 4

เปนนักเรียนระดับชวงช้ันที่ 4 จํานวน 1,008 คน ใชสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบวัดความเขาใจ

ในการอาน  เครื่องมือในการทําวิจัยมี 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และ

ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน ไดหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน 
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คือ หาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก  โดยใชเทคนิค 27% (จุง เต ฟาน) หาคาความเช่ือมั่น 

โดยใชสูตร K.R.20 และสรางเกณฑปกติเปนคะแนนมาตรฐานในรูปแบบคะแนนทีปกติ (Normalized 

T - Scores) ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ผลการสรางคุณภาพของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน  

ปรากฏวาไดขอสอบจํานวน 40 ขอ จากเน้ือหา / บทความ / สถานการณ  12 เรื่อง เวลาที่เหมาะสม

ในการทําขอสอบเทากับ 40 นาที ผลการตรวจคุณภาพเปนดังน้ี (1) คุณภาพขอสอบรายขอ ปรากฏวา 

คาดัชนีความสอดคลองมีคาเทากับ 1.00 ทั้ง 40 ขอ  คาความยากงายรายขอเทากับ 0.20 – 0.80  

คาอํานาจจําแนกมีคาต้ังแต 0.20 – 0.62 และคาอํานาจจําแนกของตัวลวงมีคามากกวา 0 ข้ึนไปทุก

ตัวเลือก ทั้ง 40 ขอ และ (2) คุณภาพขอสอบรายฉบับ  ปรากฏวา มีคาความยากงายเฉลี่ยเทากับ 0.50

คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยเทากับ 0.53 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.84   2) ผลการสรางเกณฑปกติ

ของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน  ปรากฏวา  เมื่อสรางเกณฑปกตินักเรียนระดับชวงช้ันที่ 4  

ไดคะแนนทีปกติมีคาต้ังแต 12 – 83 โดยคะแนนทีปกติ 50 เทากับคะแนนดิบ 25.33 เมื่อสรางเกณฑ

ปกติเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 4 ไดคะแนนทีปกติมีคาต้ังแต 20 – 80 โดยคะแนนทีปกติ 50 

เทากับคะแนนดิบ  24.66 เมื่อสรางเกณฑปกติเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดคะแนนทีปกติมี

คาต้ังแต 20 – 76 โดยคะแนนทีปกติ 50 เทากับคะแนนดิบ 25.65 และเมื่อสรางเกณฑปกติเฉพาะ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 ไดคะแนนทีปกติมีคาต้ังแต  21 – 77 โดยคะแนนทีปกติ 50 เทากับ

คะแนนดิบ 25.88  

 ศุภวัฒน  มะลิเผือก (2548: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องอิทธิพลของการทําหนาที่ตางกันของ

ขอสอบที่สงผลตอคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

มีจุดประสงคเพือ่ศึกษาอิทธิพลของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบที่สงผลตอคุณภาพแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ โดยเปรียบเทียบคาความเที่ยงของแบบทดสอบ ความตรงเชิงโครงสราง 

ความคงที่ของโครงสรางองคประกอบและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอันดับของผูสอบ  ระหวาง

แบบทดสอบฉบับกอนกับฉบับหลังตัดขอสอบทําหนาที่ตางกันออกจากแบบทดสอบ กลุมตัวอยางเปน

ผลการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2546 จํานวน 

2,000 คน  วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานโดยใชโปรแกรม SPSS วิเคราะหคาสถิติของขอสอบและคาความ

เที่ยงของแบบทดสอบโดยใชโปรแกรม Lertap 5 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางดวยการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองโดยใชโปรแกรม LISREL8.50 และตรวจสอบการทําหนาที่ตางกัน

ของขอสอบโดยใชโปรแกรม SIBTEST และ SPSSผลการวิจัยปรากฏวา 1) มีขอสอบทําหนาที่

ตางกันในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาไทย 

จํานวน 12 ขอ (รอยละ 30) เมื่อจําแนกกลุมผูสอบตามตัวแปรเพศ 2) แบบทดสอบฉบับกอนกับฉบับ

หลังตัดขอสอบทําหนาที่ตางกัน มีคาความเท่ียงแตกตางกัน 3) แบบทดสอบฉบับกอนกับฉบับหลังตัด
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ขอสอบทําหนาทีต่างกัน มีความตรง เชิงโครงสรางไมแตกตางกัน 4) แบบทดสอบฉบับกอนกับฉบับหลัง

ตัดขอสอบทําหนาที่ตางกัน มีโครงสรางองคประกอบคงที่ 5) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอันดับของ

ผูสอบระหวางแบบทดสอบฉบับกอนฉบับหลังตัดขอสอบทําหนาที่ตางกัน มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

 ฉวีวรรณ ไวพจน (2549: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีจุดประสงคเพื่อนําผลไป

พิจารณาปรับปรุงผูเรียน ซึ่งปจจุบันยังไมพบวามีรูปแบบการวัดที่สะดวกในการใช สามารถตรวจสอบ

คุณภาพไดดังน้ี ความมุงหมายเพ่ือพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และ

เขียนสื่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวยแบบทดสอบ จํานวน 3 ฉบับ คือ     

1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 2) แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการเขียนสื่อความ แบบเลือกตอบ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสื่อความ 

แบบเขียนตอบกลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาแบบทดสอบ ไดมาโดยการสุมหลายข้ันตอน(Multi – Stage 

RandomSampling) จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ทําการทดสอบ 3 ครั้ง การทดสอบครั้งที่ 1 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 

100 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดานคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกรายขอ คัดเลือกและปรับปรุง

ขอสอบ ครั้งที่ 2  ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เพื่อหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกรายขอ 

และความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง การทดสอบครั้ง ที่ 3 ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ทําการ

ทดสอบ เพื่อหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกรายขอ คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และ

สรางเกณฑปกติของแบบทดสอบ ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 1)แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน 

คิดวิเคราะห มีคาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ ต้ังแต .08 ถึง 1.00 คาความยากงายต้ังแต .24 ถึง .80 และ

คาอํานาจจําแนกต้ังแต .20 ถึง .54 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสื่อความ แบบ

เลือกตอบ มีคาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ ต้ังแต .08 ถึง 1.00 คาความยากงายต้ังแต .22 ถึง .80 และคา

อํานาจจําแนกต้ังแต .21 ถึง .50 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสื่อความ แบบเขียนตอบ มีคา

ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ เทากับ 1.00 ทุกขอ คาความยากงายต้ังแต .64 ถึง .74 และคาอํานาจจําแนก

ต้ังแต .24 ถึง .48ซึ่งเขาเกณฑมาตรฐานทุกขอ  2) คาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางแบบทดสอบทั้ง 3 

ฉบับหาโดยเทคนิคกลุมรูชัด (Known – Group Technique) จําแนกระหวางกลุมที่มีความสามารถใน

การอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความสูง กับกลุมที่มีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และ

เขียนสื่อความตํ่าพบวากลุมที่มีความสามารถสูงมีคาเฉลี่ยความสามารถสูงกวากลุมที่มีความสามารถตํ่า

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน 

คิดวิเคราะห คํานวณโดยสูตร KR 20 มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .75 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ

เขียนสื่อความแบบเลือกตอบ คํานวณโดยสูตร KR 20 มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .47 และแบบทดสอบวัด
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ความสามารถในการเขียนสือ่ความแบบเขียนตอบคํานวณโดยใชสัมประสทิธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) มี

คาความเช่ือมั่นเทากับ .80 

 กฤษณา  คิดดี (2550 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ          

ดานการอาน กลุมสาระภาษาไทย ชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดานการอานกลุมสาระภาษาไทยชวงชั้นที่ 2โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สรางระบบการแปลความหมายที่เหมาะสม สราง เกณฑปกติ และ

เกณฑมาตรฐานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 

68 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการอานแบบ

เลือกตอบ4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ คาเฉลี ่ย สวน เบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คะแนนเปอรเซ็นไทล 

คะแนนมาตรฐานซี คะแนนมาตรฐานเกา การประเมินคาแบบชวงเพ่ือหาจุดตัดทีเ่หมาะสม ผลการวิจัย

พบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการอาน  กลุมสาระภาษาไทยชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถจํานวน 1 ฉบับ 40 ขอ 40 คะแนน ครอบคลมุมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรยีนรูและ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มีคาความยากงายที่คอนขางงายถึงปานกลาง มีความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้ง

ฉบับคอนขางสูง  แบบทดสอบสามารถจําแนกคนเกงออกจากคนออนไดดี นักเรียนกลุมเกงและกลุมออน

สอบไดคะแนนแตกตางกันการพัฒนาระบบคะแนน และการแปลความหมายคะแนน โดยการแปลง

คะแนนดิบใหเปนคะแนนมาตรฐาน โดยเทียบกับระบบคะแนนมาตรฐานเกา การแปลความหมาย

คะแนนในรูปของคะแนนเปอรเซ็นไทล คะแนนมาตรฐานซี โดยสามารถนําคะแนนดิบที่ไดจากการสอบ

มาเทียบกับเกณฑปกติเมื่อตองการรูความสามารถของนักเรียนไดถึง 9 ระดับ เกณฑปกติระดับช้ันของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ใชการประมาณคาคะแนนจริงดวยความเช่ือมั่น 95%และการ

คํานวณหาจุดตัดใหเปนเกณฑมาตรฐาน พบวาจุดตัดที่เกิดข้ึนระหวางนักเรียนกลุมสูงและกลุมตํ่าอยูใน

ตําแหนงคะแนนดิบที่ 29.18 ตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่ 32.35 คะแนนมาตรฐาน 97.04 คะแนน ซึ่งอยู

ระหวางคะแนนตํ่าสุดที่ 27.35 คะแนนสูงสุดที่ 31.00 คะแนน 

 มณี  สดกลาง (บทคัดยอ : 2550) ไดวิจัยเรื่องการสรางแบบทดสอบเพื่อประเมิน

ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ เพื่อประเมินการผานชวงช้ันที่มีจุดมุงหมาย

เพ่ือสรางและพัฒนาแบบทดสอบทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่ใชในการประเมินผานชวงช้ันที่ 1 ใหมีคุณภาพ กลุมตัวอยาง

เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นครราชสีมาเขต 7 จํานวน 132 คน จาก 6 โรงเรียน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล มี 2 ชนิด ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
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ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน1 ฉบับ จํานวน 15 ขอแบบทดสอบ

จํานวน 2 ฉบับฉบับที่ 1 เปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติการอานออกเสียงรอยแกวจํานวน 4 ขอ และ

การอานออกเสียงรอยกรองจํานวน 5 ขอ ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความเขาใจการอาน คิดวิเคราะห

และเขียนสื่อความ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ การดําเนินการสราง

เครื่องมือ โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ เพื่อหารูปแบบและวิธีการประเมิน การอาน 

คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ ทําการทดลอง 3 ครั้ง ทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

และคัดเลือกขอสอบที่เขาเกณฑ สวนการทดลองครั้งที่ 3 เปนการทดสอบจริง  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

และหาคุณภาพของแบบทดสอบ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานผลการวิจัยปรากฏวา ตอนที่ 1 ไดรูปแบบการทดสอบการอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ  

โดยกําหนดอัตราสวนการประเมินระหวาง  ผลการทดสอบรายปของผูสอน 8 กลุมสาระกับการใช

แบบทดสอบผานชวงช้ันเทากับ 60 : 40 ในสวนของ 40 ประกอบดวย การทดสอบภาคปฏิบัติการอาน

ออกเสียงรอยแกวและการอานออกเสียงรอยกรอง 10 สวน และการทดสอบวัดความเขาใจการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ เปนแบบเลือกตอบ30 สวน ตอนที่ 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ

เพื่อประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ ทําการทดลอง 3 ครั้ง พบวา การทดลอง

ครั้งที่ 1 นําแบบทดสอบจํานวน 2 ฉบับไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 38 คน จากโรงเรียน 

จํานวน 2 โรง  พบวา ฉบับที่ 1 แบบทดสอบภาคปฏิบัติการอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง 

จํานวน 9 ขอ มีคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ต้ังแต .80 ถึง 1.00 คาอํานาจจําแนกรายขอ ต้ังแต -.20 

ถึง .90 มีขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกเขาเกณฑ จํานวน 45 ขอ คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ .83 

การทดลองครัง้ที ่2 นําแบบทดสอบท่ีปรบัปรงุแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 31 คน จากโรงเรียน

จํานวน 2 โรง พบวา ฉบับที่ 1 แบบทดสอบภาค) ปฏิบัติการอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง 

จํานวน 9 ขอ คาอํานาจจําแนกรายขอ ต้ังแต .38 ถึง .81 เขาเกณฑทุกขอ  คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 

เทากับ .84 คาความเช่ือมั่นของผูสังเกตใหคะแนน 2 คน เทากับ .96 ฉบับที่ 2 แบบทดสอบความ

เขาใจการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ จํานวน 45 ขอ คาอํานาจจําแนกรายขอ  ต้ังแต -.25 

ถึง 1.00  พบวาไดขอสอบที่เขาเกณฑจํานวน 42 ขอ จึงคัดเลือกไว  30 ขอ ตามที่ตองการ คาความ

เช่ือมั่นทั้งฉบับ  เทากับ .82  การทดลองครั้งที่ 3 เปนการทดสอบจริงเพื่อหาคุณภาพและเก็บรวบรวม

ขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 63 คน จากโรงเรียนจํานวน 2 โรงพบวา มีคาเฉลี่ย เทากับ 28.61 

จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.49 คแนนเกณฑ รอยละ 60 พบวานักเรียน

ผานเกณฑ จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 80.95 โดยสรุป แบบทดสอบการอาน คิดวิเคราะหและ

เขียนสื่อความ เพื่อประเมินการผานชวงช้ันที่ 1 ที่สรางและพัฒนาข้ึน มีคุณภาพสามารถนําไปใชใน

การประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความได 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
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 กุศล ศรีสารคาม (2542: 1-97) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 4 ตัวเลือก 3 ตัวเลือก แบบเติมคํา  และแบบทดสอบที่

กําหนดจํานวนขอสอบในแบบทดสอบจากแบบทดสอบทั้ง 4 แบบ เปนอัตราสวนตอกัน วิชา

คณิตศาสตรเรื่องฟงกช่ันเอกซโพแนนเซียล และฟงกช่ันรอการิทึม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใช

แบบทดสอบแบบเลือกตอบชุดเดียวกันแตมีจํานวนตัวเลือก 5 ตัวเลือก 4 ตัวเลือก 3 ตัวเลือก โดยตัด

ตัวลวงในแตละขอที่มคีาอํานาจจําแนกตํ่าสุดออกทีละตัวจนเหลือ 3 ตัวเลือก แบบทดสอบแบบเติมคํา 

แบบทดสอบที่มีอัตราสวนของจํานวนขอสอบในแบบทดสอบเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก: 

ขอสอบแบบ 3 ตัวเลือก : ขอสอบแบบเติมคํา เทากับ 1 : 1 : 1 : 1 , 1 : 2 : 3 : 4, 2 : 3 : 4 : 1 , 3 : 

4 : 1 : 2 , และ 4 : 1 : 2 : 3 พบวาคาความเช่ือมั่นพบวาไมแตกตางกัน คาความเที่ยงตรงของ

แบบทดสอบทั้ง 9 ฉบับ มีคาต้ังแต 0.901 ถึง 0.948 เมื่อทดสอบความแตกตางของคาความเช่ือมั่น

พบวาไมแตกตางกันคาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบทั้ง 9 ฉบับ มีคาต้ังแต 0.631 ถึง 0.831เมื่อ

ทดสอบความคาของความเที่ยงตรง พบวาไมแตกตางกัน คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยพบวาไมแตกตาง    

คาความยากของแบบทดสอบทั้ง 9 ฉบับมีคาต้ังแต 0.141 ถึง 0.314 เมื่อทดสอบความแตกตางของ

คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยพบวาไมแตกตางกันคาความยากของแบบทดสอบทั้ง 9 ฉบับ มีคาต้ังแต 0.442 

ถึง 0.580 เมื่อทดสอบความแตกตางของคาความยากรายคู พบวา ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 6 คู แบบทดสอบคูอื่นๆ จํานวน 30 คู มีความยากไมแตกตางกัน 

 ไพฑูรย จุลรัตน (2542 : 88-90) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคุณภาพของ

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ที่ใชรูปแบบตางกัน โดยใชโมเดลโลจิสติก เครื่องมือที่ใชคือ  แบบทดสอบ

ที่ใชรูปแบบคําถามแตกตางกัน 4 ฉบับ แบบคําถามชนิดคําตอบเปนกระบวนการคิดแบบคําถามชนิด

คําตอบถูกตอง  แบบคําถามชนิดเปนชวง  แบบคําถามชนิดคําตอบยอในวิชาคณิตศาสตร               

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง ลําดับและอนุกรม ใชกลุมตัวอยางจํานวน 2,000 คน พบวา  

1. คาพารามิเตอร ไดแก คาอํานาจจําแนก คาความยาก คาสัมประสิทธ์ิการเดาของขอสอบ

ของแบบทดสอบท้ัง 4 ฉบับ ไมแตกตางกัน  

2. คาสารสนเทศของแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 และเมื่อทดสอบความแตกตางรายคู พบวา คาสารสนเทศของงแบบทดสอบแบบคําถามคําตอบ

เปนกระบวนการคิด แบบทดสอบแบบชนิดคําถามชนิดคําตอบถูกตอง แบบทดสอบชนิดคําถามชนิด

คําตอบเปนชวง สูงกวาแบบทดสอบแบบคําถามชนิดคําตอบเปนกระบวนการคิด และแบบทดสอบ

แบบคําถามชนิดคําตอบเปนชวง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนคาสารสนเทศของ

แบบทดสอบแบบคําถามชนิดคําตอบเปนกระบวนการคิด และแบบทดสอบแบบคําถามชนิดคําตอบ

เปนชวง ไมแตกตางกัน 
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 อนุชิต ดิษฐะเนตร (2542: 1-93)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคุณภาพของ

แบบทดสอบเลือกตอบถูกตองและชนิดคําตอบยอที่มีจํานวนตัวเลือกไมเทากัน โดยใชวิธีการตัดตัวลวง

ที่แตกตางกันเรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบทดสอบเลือกตอบวัดผล

สัมฤทธ์ิเรื่องเศษสวนและทศนิยมจํานวน 8 ฉบับ แตละฉบับมี 42 ขอ โดยฉบับที่ 1-4 เปนชนิด

คําตอบถูกตอง ประกอบดวยฉบับที่ 1 มี  5 ตัวเลือก ฉบับที่ 2-4 เปนฉบับ 4 ตัวเลือก ที่ไดจากการตัด

ตัวลวงดวยวิธีที่แตกตางกัน ฉบับที่ 2 ตัว ตัวลวงโดยวิธีสุม ฉบับที่ 3 ตัดตัวลวงที่มีคาอํานาจจําแนกตํ่า

ออก ฉบับที่ 4 ตัดตัวลวงที่ถูกเลือกนอย ฉบับที่ 5-6 เปนชนิดคําตอบยอยประกอบดวยฉบับที่ 5 มี 5 

ตัวเลือก  โดยแปลงมาจากฉบับที่ 1 ฉบับที่ 6-8 เปนฉบับ 4 ตัวเลือก โดยฉบับที่ 6 แปลงมาจากฉบับ

ที่ 2  ฉบับที่ 7 แปลงมาจากฉบับที่ 3  ฉบับที่ 8 แปลงมาจากฉบับที่ 4 พบวา แบบทดสอบชนิด

คําตอบถูกตอง มีคาความยากไมแตกตางกัน ชนิดคําตอบตอแตมีคาความเช่ือมั่นสูงกวาชนิดคําตอบ

ยอแบบทดสอบที่มีจํานวนตัวเลือกแตกตางกัน มีคาความยากและความเช่ือมั่นไมแตกตางกัน 

แบบทดสอบ 4 ตัวเลือกที่ไดจากวิธีการตัดตัวลวงที่ตางกัน มีคาความยากและคาความเช่ือมั่น        

ไมแตกตางกัน  

 เอกพงศ  พิงขุนทด (2543: 1-102) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบ

เลือกตอบและเปอรเซ็นตการเดาวิชาภาษาไทยที่มีรูปแบบตัวเลือกแตกตางกัน กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1,800 คน โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบเลือกตอบท่ีมีตัวเลือกตางกัน 9 ฉบับๆ ละ 60 ขอ ชนิด 4ตัวเลือก คือ 

ฉบับที่ 1 ตัวเลือกปลายปดเปนตัวลวงมีรอยละ 25 ฉบับที่  2 ตัวเลือกปลายปดเปนตัวถูกมีรอยละ 50 

ฉบับที่ 3 ตัวเลือกปลายปดเปนตัวลวงมีรอยละ 25 ฉบับที่ 4 ตัวเลือกปลายปดเปนตัวลวงมีรอยละ 50 

ฉบับที่ 5 ตัวเลือกยาวที่สุดเปนตัวถูกมีรอยละ 25 ฉบับที่ 6  ตัวเลือกยาวที่สุดเปนตัวถูกมีรอยละ 50  

ฉบับที่ 7 ตัวเลือกยาวที่สุดเปนตัวลวงมีรอยละ  25  ฉบับที่ 8  ตัวเลือกยาวที่สุดเปนตัวลวงมีรอยละ 

50   และฉบับที่ 9 ตัวเลือกผสม สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคส

แควร ผลการวิจัยพบวา แบบทดสอบทั้ง 9 ฉบับ ดานความยากมีความยากมาตรฐานอยูระหวาง  

12.25 ถึง 13.60 ซึ่งมีชวงความยากอยูในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบความแตกตาง ปรากฏวา

แตกตางกันอยางมีนัยทางสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคาอํานาจจําแนกมีคาอํานาจจําแนก

มาตรฐานระหวาง .379 ถึง .490 ซึ่งคาอํานาจจําแนกอยูในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางปรากฏวาไมแตกตางกัน  ความเช่ือมัน่มีระหวาง .821 ถึง .896 ซึ่งคาความเช่ือมั่นคอนขางสูง

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางกันปรากฏวาไมแตกตาง และเปอรเซ็นตการเดาอยูในระหวาง 56.79 

ถึง 60.41 ซึ่งเปอรเซ็นตการเดาอยูในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางปรากฏวาไม

แตกตาง  
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 นิตยารัตน คงนาลึก (2543: 73-74) ไดสรางแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชา 1042104 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ผูวิจัยไดเขียนขอสอบตามตารางการ

วิเคราะหหลักสูตร และใหผูเช่ียวชาญตรวจความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค

เชิงพฤติกรรมที่ตองการ วัด และนํามาหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยวิธีหาคาความสอดคลอง (IOC) 

ตามวิธีของโลวิเนลลีและแฮมเบิลตัน ปรากฏวา ขอสอบมีคุณภาพดานความเท่ียงตรงเน้ือหาจํานวน 

1.3 ขอ (IOC= 0.80-1.00 และมีคาเฉลี่ย .94) ผลการทดลองใชแบบทดสอบเพ่ือวิเคราะหคุณภาพ

ของขอสอบรายขอดานความยากงาย อํานาจจําแนก และการตรวจคุณภาพในดานความเช่ือมั่น    

ของแบบทดสอบ และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด โดยทําการทดลองใช 3 ครั้ง          

ไดขอสอบจํานวน 60 ขอ มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.77 ความยากงายเฉลี่ย 0.48 สวนคา

อํานาจจําแนกรายขอมีคา ต้ังแต 0.24-0.58 คาอํานาจเฉลี่ยของแบบทดสอบเทากับ 0.37 

แบบทดสอบฉบับน้ีมีความยากงายพอเหมาะ ละสามารถจําแนกคนเกงออกจากคนออนไดดี ผลการ

วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบท้ังฉบับมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.763 ซึ่งเปนคาความเช่ือมั่นที่

ยอมรับได และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดเทากับ 3.06  

 ภุชีรา ภัทรายุตวรรต และคณะ (2543: 45-47) ไดสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบเชาว

ปญญาในกลุมประชากรไทย  โดยใชกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 400 คน ใน 5 กลุม ชวงอายุ คือ อายุ

ตํ่ากวา 20, 20-30, 31-40, 41-50 และสูงกวา 50 ปข้ึนไป ทําการวัดเชาวปญญาเปนกลุมดวย

แบบทดสอบมาตรฐานเมตริกความกาวหนา (Standard Progressive Matrices) แลววัดเชาวปญญา

รายบุคคลดวยแบบทดสอบ WAIS-R หาคาความเช่ือมั่นของ 0.90 คาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบ

คือ 48-19 ไมมีความแตกตางของคะแนนเชาวปญญาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหวาง

เพศ คาความยากงายของแบบทดสอบมีคาอยูในชวง 0.29-0.99 ซึ่งมีคาความยากงายอยูในระดับ 

ปานกลาง (ความยากงายเฉลี่ย 0.68) เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบพบวา แบบทดสอบมาตรฐาน

เมตริกความกาวหนาเปนแบบทดสอบวัดเชาวปญญาที่ วัดองคประกอบทั่วไป (General factor) 

องคประกอบเดียวตามทฤษฎีของสเปยรแมน (Spearman) และนํามาสรางเกณฑปกติแบบเปอรเซน็ต

ไทล และปรับคาเปนคะแนนไอคิว 

 มาริษา  สุขวุจนี  (2544: 83-86)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความเช่ือมั่นและ

ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบเลือกตอบวิชาวิทยาศาสตรที่มีรูปแบบคือ แบบทดสอบเลือกตอบแบบ

ตัวเลือกธรรมดา แบบทดสอบเลือกตอบแบบตัวเลือกถูกผิด แบบทดสอบเลือกตอบแบบตัวเลือกซอน 

และระดับการวัดพฤติกรรมแตกตางกัน คือ พฤติกรรมดานความรู พฤติกรรมดานความเขาใจ 

พฤติกรรมดานการคิด กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2544 ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 1,125 คน โดยวิธีกลุม

แบบแบงช้ัน ผลการวิจัยพบวา  
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1. ความเช่ือมั่นระหวางแบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบตัวเลือกธรรมดากับแบบทดสอบ

เลือกตอบแบบตัวเลือกซอน ในพฤติกรรมความรู พฤติกรรมดานความเขาใจและพฤติกรรมดานการคิด     

มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01 และ 0.1 ตามลําดับ และความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบเลือกตอบแบบตัวเลือกธรรมดา กับแบบทดสอบเลือกตอบแบบตัวเลือกถูกผิดใน

พฤติกรรมความเขาใจ มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันมีคาแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. คาความเช่ือมั่นระหวางพฤติกรรมดานความรูกับพฤติกรรมดานการคิดในแบบทดสอบ

เลือกตอบแบบตัวเลอืกธรรมดา และแบบทดสอบเลือกตอบแบบตัวเลือกถูกผิด และแบบทดสอบแบบ

ตัวเลือกซอน มีคาแตกตางกันอยางมีนัยที่ระดับ .01 คาเช่ือมั่นระหวางพฤติกรรมดานความเขาใจกับ

พฤติกรรมดานการคิด ในแบบทดสอบเลือกตอบแบบธรรมดามีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และระหวางพฤติกรรมดานความรูความเขาใจในแบบทดสอบแบบตัวเลือกซอน มีคา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันมีคาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

3. ความเที่ยงตรงตามโครงสรางระหวางแบบทดสอบเลือกตอบแบบตัวเลือกธรรมดากับ

แบบทดสอบเลือกตอบตัวเลือกซอน ในพฤติกรรมความรู พฤติกรรมดานความเขาใจ และพฤติกรรม

การคิด มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความเที่ยงตรงตามโครงสราง

ระหวางแบบทดสอบเลือกตอบแบบตัวเลือกถูกผิดกับแบบทดสอบเลือกตอบแบบตัวเลือกซอน ใน

พฤติกรรมความรูและพฤติกรรมดานการคิด มีคาแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  นอกน้ัน

มีคาแตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

4. คาความเท่ียงตรงตามโครงสรางระหวางพฤติกรรมดานความรูกับพฤติกรรมดานการคิด 

ในแบบทดสอบเลือกตอบแบบตัวเลือกธรรมดา และแบบทดสอบเลือกตอบแบบตัวเลือกถูกผิด และ

แบบตัวเลือกแบบตัวเลือกซอน มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01 และ .01 

ตามลําดับ และความเที่ยงตรงตามโครงสรางระหวางพฤติกรรมดานความเขาใจกับพฤติกรรมดานการ

คิดในแบบทดสอบเลือกตอบแบบตัวเลือกถูกผิด มีคาแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.5 

นอกน้ันมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 วันเพ็ญ รัตนพันธ (2546: 97-103) ไดสรางแบบทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิวิชาอังกฤษ 

โดยใชทฤษฎีตอบสนองขอสอบสําหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 

ของโรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1,716 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบมาตรฐานวัด

ผลสัมฤทธ์ิวิชาอังกฤษ ซึ่งแบบทดสอบชนิดแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 45 ขอ สําหรับการ

วิเคราะหขอมูลกระทําโดยการวิเคราะหองคประกอบเพ่ือตรวจตอบสนองขอสอบ แบบทดสอบมีความ
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เชิงเน้ือหาโดยมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับขอคําถามที่ผานเกณฑที่

ยอมรับได คือ .05 ขอสอบแตละขอมีคาอํานาจจําแนก (a) ต้ังแต 0.343 ถึง 1.921 คาความยาก (b) 

ต้ังแต 0.391 ถึง 1.0764 และคาการเดา (c) ต้ังแต 0.104 ถึง 0.273 แบบทดสอบมีความเชิงสภาพ 

โดยมีคาสัมพันธประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิกับ

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอังกฤษในทางบวก มีคาเทากับ 0.777 โดยมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แบบทดสอบมีคาสารสนเทศของแบบทดสอบที่มีแนวโนมสูงข้ึน         

ณ ระดับ ความสามารถต้ังแต 0.2 ถึง 2.5 และมีคาสูงสุดระดับความสามารถ 1.30 น้ันคือ 

แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิฉบับน้ีมีความเหมาะสมเพ่ือใชทดสอบกับนักเรียนที่มีระดับ

ความสามารถปานกลางถึงความสามารถระดับสูง และคาความเช่ือมั่น (Reliability) แบบความ

สอดคลองภายในของแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.827 มีเกณฑปกติของแบบทดสอบทั้งฉบับในรูป

เปอรเซ็นตไทลและคะแนนทีปกติ แบบทดสอบที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับนําไปใชวัด

ศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพ่ือจะเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือเพ่ือการวิจัย

ตอไป 

 อาคม สุทธิประภา (2546: 87-91) ไดทําการเปรียบเทียบคาความยาก คาอํานาจจําแนก 

คาความเช่ือมั่น และคาความเท่ียงตรง ของแบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีคละรูปแบบตัวเลือก 4 ชนิด 

คือ ชนิดคําตอบถูกตอง คําตอบยอ คําตอบเปนพิสัย และชนิดคําตอบไมสําเร็จ ดวยอัตราสวนที่

แตกตางกัน 6 ฉบับ โดยกลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 

2545 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 600 คน เครื่องมือที่ใชคือ 

แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 7 ฉบับ ไดแก ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ชนิดคําตอบถูกตองทั้งฉบับ จํานวน 40 ขอ 

สวนฉบับที่ 2,3,4,5,6 ใชเน้ือหารูปสี่เหลี่ยมเชนเดียวกัน ฉบับละ 40 ขอ แตมีอัตราสวนของจํานวน 

ขอในแบบทดสอบตางกัน คือ ชนิดคําตอบถูกตอง : ชนิดคําตอบยอ : ชนิดคําตอบเปนพิสัย : ชนิด

คําตอบไมสําเร็จ เทากับ 37 : 1 : 1 : 1 ,  34 : 2 : 2 : 2 , 25 : 5 : 5 : 5 , 22 : 6 : 6 : 6 และ 19 : 7 

: 7 :7 ฉบับที่ 7 แบบทดสอบวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร จํานวน 30 ขอ ใชตรวจสอบความเทาเทียม

กันของนักเรียนทั้ง 6 กลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว

และ ไค-สแควร ผลการวิจัยปรากฏวา ดานคาความยาก และแบบทดสอบฉบับที่ 4 และ 5 ยากท่ีสุด 

สวนฉบับที่ 1 งายที่สุด ดานอํานาจจําแนก แบบทดสอบฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 มีคาอํานาจจําแนกสูงสุด

เทากันสวนฉบับที่ 6 มีคาอํานาจจําแนกตํ่าสุด เมื่อทดสอบความแตกตางของคาอํานาจจาํแนกเฉลีย่ทัง้ 

6 ฉบับ  พบวาไมแตกตางกนั ความเช่ือมั่น แบบทดสอบฉบับที่ 1 มีคาความเช่ือมั่นสูงสุด สวนฉบับ   

ที่ 6 มีคาความเช่ือมั่นตํ่าสุด เมื่อทดสอบหาคาคาแตกตางของแบบทดสอบทั้ง 6 ฉบับ ไมแตกตางกัน

คาความเท่ียงตรง แบบทดสอบฉบับที่ 1 มีคาความเท่ียงตรงสูงสุด สวนแบบทดสอบฉบับที่ 4 มีคา
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ความเที่ยงตรงตํ่าสุด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบรายคูพบวาแตกตางกัน 4 คู 

คือแบบทดสอบฉบับที่ 1   กับแบบทดสอบฉบับที่ 3  แบบทดสอบฉบับที่ 1 กับแบบทดสอบฉบับที่4  

แบบทดสอบฉบับที่ 1 กับแบบทดสอบฉบับที่ 6 ช้ีใหเห็นวาแบบทดสอบฉบับที่ 1 มีความเหมาะสมใน

การนําไปใชมากที่สุด เน่ืองจากการสรางแบบทดสอบมีคาความยากปานกลาง คาอํานาจจําแนกสูงสุด 

คาความเช่ือมั่นสูงสุด และการทดสอบวัดไดตรงตามสภาพ สวนอีก 5 ฉบับ สามารถนําไปใชแทนกัน

ได 

 รุงนภา เพรชรัตน (2547: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิวิชา

คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5-6 เขตการศึกษา 2 และสรางเกณฑปกติ          

ในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสตูล กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสํานักงานบริหารการศึกษา

ทองถ่ิน จํานวน (เทศบาล) จํานวน 3,631 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบมาตรฐานวัด

ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตรแบบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จํานวน 44 ขอ แบบทดสอบมี

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาผานเกณฑที่ยอมรับได คือ .05  มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.166 ถึง 1.954 

มีคาความยากต้ังแต -0.515 ถึง 1.928 คาการเดาต้ังแต 0.016 ถึง 0.297 คาสารสนเทศของ

แบบทดสอบเมื่อทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีคาต้ังแต 1.3-2.5 และกลุมนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 มีคาต้ังแต -0.6 ถึง 2.0 แบบทดสอบฉบับน้ีเหมาะที่จาํนําไปใชทดสอบกับนักเรียน

ที่มีระดับความสามารถปานกลางถึงความสามารถคอนขางสูง คาความสอดคลองภายในของ

แบบทดสอบทั้งสองกลุมมีคาเทากับ 0.7936 ถึง 0.8155 ตามลําดับ แบบทดสอบมีความตรงตาม

เกณฑ โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธกลุมนักเรียน ป.5 และ ป.6  เปนไปในทางบวก มีคาเทากับ 

0.243 และ 0.257 ตามลําดับ 

 ประจวบ สุภักดี (2548: บทคัดยอ)  สรางแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 2 กลุมเมืองเทศบาลอุตรดิตถและเกณฑปกติ

ระดับช้ัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ชวงช้ันที่ 2  ปการศึกษา2547 

จํานวน 921 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จํานวน 3 ฉบับ 120 ขอ มีคาความยากงายปานกลาง มีคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ

ทั้งฉบับที่คอนขางสูง ขอสอบสามารถจําแนกคนเกงออกจากคนออนไดดีนักเรียนกลุมเกงและกลุม

ออนสอบไดคะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่มีความสามารุเทา

เทียมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ทําคะแนนไดระหวาง 10.71 – 11.81 คะแนน อยูในเปอรเซ็นต

ไทลที่ 36-64 คะแนนมาตรฐาน 96.98- 98.66  คะแนน ช้ันประถมศึกษาปที่  5 ทําคะแนนได

ระหวาง 14.25 – 15.35 คะแนน อยูในเปอรเซ็นตไทลที่ 57-62 คะแนนมาตรฐาน 101.43-102.60 
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คะแนน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทําคะแนนไดระหวาง 18.66-19.76  คะแนน อยูในเปอรเซ็นตไทลที่ 

77-79 คะแนนมาตรฐาน 106.29-106.80  คะแนน 

 สกุลการ สังขทอง (2548: 79-85) เปรียบเทียบความสามารถในการวิเคราะหตามสาระ 

การเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเทคนิคการใชและไมใชผังกราฟฟกและ

ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผัง

กราฟฟก กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 68 

คน พบวา ความสามารถในการวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองที่

จัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใชผังกราฟฟก

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดย

เทคนิคการใชผังกราฟฟกอยูในระดับมาก 

 นิพล อินนอก (2549: บทคัดยอ) เปรียบเทียบการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร

เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สัมพันธภาพระหวางบุคคลและการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมการเรียนตาม

คูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ปการศึกษา 2549 จํานวน 78 คน ผลการวิจัย

พบวา การเรียนแบบรวมมือทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องพื้นที่ผิวและ

ปริมาตร สัมพันธภาพระหวางบุคคล การคิดวิเคราะห สูงกวาการเรียนตามแบบคูมือคร ู  

 สุรัตน จรัสแผว (2549: บทคัดยอ) พัฒนาชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะหและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม

การคิดวิเคราะหกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 

จํานวน 13 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกชุดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  จํานวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกการคิดวิเคราะหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑความสัมพันธ สูงกวาเกณฑที่ต้ังไว หลักการใชชุดกิจกรรมฝกกิจกรรมการคิดวิเคราะห

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห นักเรียนมีวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

 ฟอรซิท  และสเปรทท (Forsyth  and  Sprattม  1980: 31-43) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ

คุณภาพของแบบทดสอบเลือกตอบ วิชาคณิตศาสตรที่มีรูปแบบของตัวเลือกที่คํานวณสําเร็จ กับแบบที่มี

ตัวเลือกเปนกระบวนการคิด แบบทดสอบที่ใชเปนโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของ ITBS (Iowa Test of  
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Basic Skills) ของนักเรียนเกรด 7 และเกรด 8  จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 โรง ใน 3 แหลงชุมชน จํานวน 

988 คน แบงกลุมเปน 4 กลุม โดยใหแตละกลุมทําแบบทดสอบเพียงฉบับเดียว ผลการวิจัยปรากฏวา 

1. แบบทดสอบที่มีตัวเลือกเปนกระบวนการคิดยากกวาแบบทดสอบที่มีตัวเลือกเปนตัวเลข 

2. แบบทดสอบที่มีตัวเลือกแบบปลายเปดทําแบบทดสอบยากข้ึน 

3. แบบทดสอบที่เปนตัวเลข มีคาอํานาจจําแนกสูงกวาแบบทดสอบที่มีตัวเลือกเปน

กระบวนการคิด 

4. แบบทดสอบที่มีตัวเลือกแบบปลายเปดทําใหความแตกตางของคาอํานาจจําแนกของ

แบบทดสอบที่มีตัวเลือกเปนตัวเลขและเปนที่กระบวนการคิดลดลง 

5. แบบทดสอบที่มีตัวเลือกเปนตัวเลขที่มีคาความเช่ือมั่นสูงกวาแบบทดสอบท่ีมีตัวเลือก

เปนกระบวนการคิด  

6. แบบทดสอบที่มีตัวเลอืกเปนตัวเลขที่มีคาความเท่ียงตรงตามเกณฑ สูงกวาแบบทดสอบที่

มีตัวเลขเปนกระบวนการคิด แบบทดสอบที่มีตัวเลือกเปนตัวเมื่อเปรียบเทียบกับแบบทดสอบ ITBS 

 ออสเตอรฮอพ  และพาเมลา (Osterhof and Pamela, 1984: 287-2974) ไดศึกษา

เปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบเลือกตอบ ที่มีตัวเลือกแตกตางกัน 3 แบบ กับแบบสอบเติมคํา ในวิชา

คณิตศาสตรที่เปนโจทยปญหา แบบเลือกตอบท่ีมีตัวเลือกแตกตางกัน 3 แบบ คือ แบบเลือกตอบชนิด

ธรรมดา 5 ตัวเลือก แบบเลือกตอบชนิดปลายเปด “ ไมมีขอถูก” และแบบเลือกตอบชนิดชวงคะแนน 

โดยแบบทดสอบแตละฉบับมีขอจํานวน 12 ขอ ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาธุรกิจ

การศึกษาจํานวน 232 คน ผลการวิจัยปรากฏวา  คาความยากของแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ       

ไมแตกตางกัน สวนแบบทดสอบแบบเติมคํายากกวาแบบเลือกตอบท้ัง 3 ฉบับ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ จากผลการศึกษาครั้งน้ีพบอีกวา การใชตัวเลือกแบบปลายเปด “ ไมมีคําตอบถูก” ยากกวาแบบ

ที่มีตัวเลือกธรรมดาและตัวเลือกแบบชวง เมื่อพิจารณาถึงความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ัง 4 ฉบับที่

คํานวณโดยสูตร KR – 20 พบวา แบบทดสอบเติมคํามีความเช่ือมั่นสูงสุด สวนแบบทดสอบเลือกตอบ

ทั้ง 3 ฉบับ มีคาความเช่ือมั่นใกลเคียงกัน โดยแบบทดสอบที่มีตัวเลือกแบบธรรมดา คาความเช่ือมั่น

สูงสุดรองลงมาคือ  แบบทดสอบที่มีตัวเลือกแบบปลายเปด “ ไมมีคําตอบถูก” และแบบทดสอบที่มี

ตัวเลือกแบบชวงตามลําดับ 

 โทเลฟสัน (Tollefson, 1987: 377-383) ไดศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบ

เลือกตอบท่ีมีตัวเลือกเปนแบบตัวเลือกเด่ียวหรือตัวเลือกธรรมดา แบบตัวเลือกปลายเปดเปนตัวเลือกถูก 

และแบบตัวเลือกปลายเปดเปนตัวลวง แบบทดสอบทั้ง 3 ชุดมีขอสอบชุดละ 12 ขอ ซึ่งเปนขอสอบ

เกี่ยวกับวิชาสถิติ โดยศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 81 คน ผลวิจัยปรากฏวา คาความยาก

ของแบบทดสอบท่ีใชตัวเลือกปลายเปดยากกวาที่ใชตัวเลือกเด่ียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ถาเปรียบเทียบระหวางแบบทดสอบที่ใชตัวเลือกปลายเปดเปนตัวถูกกับแบบทดสอบที่ใชตัวเลือกปลายเปด

เปนตัวลวงปรากฏวา ตัวเลือกปลายเปดที่เปนตัวถูกยากกวาตัวเลือกปลายเปดที่เปนตัวลวง 

 แอล มูซาด (AI – Musaad, 2002: 1339-A) ไดทําการศึกษาวัดความสามารถในการคิดเชิง

วิจารณของนักศึกษาที่ดอยในการเรียน (LD) เพื่อใชผลการประเมินในการวินิจฉัยขอบกพรองตางๆ ที่

จะนําไปสูการปรับปรุงที่ดีข้ึน การศึกษาใชแบบทดสอบวัดความคิดวิพากษวิจารณของ Watson และ 

Glaser เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางการคิดเชิงวิพากษวิจารณระหวางนักศึกษาดอยความสามารถ

กับคะแนนคิดเชิงวิพากษวิจารณระหวางนักศึกษาดอยความสามารถกับเกณฑปกติระดับชาติ สําหรับ

นักเรียนปกติทั่วไป และศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ    

เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาดอยความสามารถกับคะแนนการคิดเชิงวิพากษวิจารณ ผลการศึกษาพบวา 

นักเรียนที่ดอยความสามารถ มีคะแนนการคิดวิพากษวิจารณแตกตางไปจากนักศึกษาปกติ แตไมมี

ความสัมพันธเชิงสถิติระหวางตัวแปรประชากรศาสตรที่เลือกศึกษากับคะแนนความคิดวิพากษวิจารณ 

 จากเอกสารงานวิจัยขางตนแสดงใหเหน็วาแบบทดสอบแบบตัวเลอืกทีม่ีประสิทธิภาพสงผล

ใหจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ สามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนได และการสรางแบบทดสอบ

รูปแบบตางๆทําใหสามารถนําไปใชกับนักเรียนในกลุมที่แตกตางกันตามความเหมาะสมได 
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บทท่ี  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5       

มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังน้ี 1) เพื่อสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5            

2) เพื่ อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดานความเ ท่ียงตรง  (Validity) อํานาจจําแนก 

(Discrimination) ความยากงาย ( Difficulty) และความเช่ือมั่น (Reliability) 

 การดําเ นินการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)      

โดยมีข้ันตอนดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับ

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 5 

 ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

 ข้ันตอนที่ 3 วิจัย (Implementation : R2) การทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

 ข้ันตอนที่ 4 พัฒนา (Evaluation : D2) การประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 การวิจัยแตละข้ันตอนผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1)เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ 

 วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 ของครูผูสอนภาษาไทย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  (นครปฐม สุพรรณบุรี) 
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 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม  สุพรรณบุรี) 

จํานวน 17 คน 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการคือแบบสํารวจการสรางขอสอบ

ของครูผูสอนในการสรางแบบทดสอบ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5โดย

ผูวิจัยปรับปรุงจากขอมูลของขอสอบ (มีชัย เอี่ยมจินดา และสุเทพ  อวมเจริญ, 2553: 100) จากน้ัน

ผูวิจัยไดนําแบบสํารวจใหอาจารยและผูเช่ียวชาญทางดานการวัดผลพิจารณาตรวจสอบ ความถูกตอง 

แบบสํารวจมีลักษณะดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลของขอสอบ ประกอบดวยหัวขอ ดังน้ี ประเภทขอสอบ ช่ือกลุมสาระ 

ระดับช้ัน สาระที่ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมการรับรู Bloom’s Taxonomy ชนิดของขอสอบ   

ขอที่ โจทยและตัวเลือก  เฉลย  และเกณฑการใหคะแนน 

 สวนที่ 2 การตรวจขอสอบของผูเช่ียวชาญดานการวัดผล ในหัวขอดังน้ี  ดานความ

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ตามสาระ  มาตรฐานและ

ตัวช้ีวัด  และการจัดการเรียนรูตามพฤติกรรมของบลูม  ดานการเขียนขอสอบที่ดี ดานการหาคุณภาพ

ขอสอบ 

 วิธีการดําเนินการ 

 นําแบบสํารวจไปใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5        

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม  สุพรรณบุรี) จํานวน 17 คน   เขียน

ขอมูลของขอวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ที่ใช

สอบในปการศึกษาที่ผานมา ลงในแบบสํารวจการสรางขอสอบของครูผูสอน  

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. เก็บรวบรวมขอมูลขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรูภาษาไทย         

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5จากครูผูสอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ซึ่งเปนครูผูสอนและ

ออกแบบทดสอบ10 โรงเรียนจํานวน 17 คน    

2. วิเคราะหขอมูลขอสอบจากการเกบ็ขอมูล เพื่อหาขอบกพรองของการสรางแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยผูวิจัยและผูเช่ียวชาญดานการวัดผลทาง

การศึกษา นําขอมูลของขอสอบมาวิเคราะหขอบกพรองโดยวิเคราะห ดานความสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ตามสาระ  มาตรฐานและตัวช้ีวัด      
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และการจัดการเรียนรูตามพฤติกรรมของบลูม   ดานการเขียนขอสอบที่ดี ดานการหาคุณภาพขอสอบ 

จากขอมูลของครูผูสอนวิชาภาษาไทย 10 โรงเรียน จํานวน 17 คน    

 การวิเคราะหขอมูล 

 นําผลการตรวจสอบคุณภาพขอสอบ มาวิเคราะหสรุปขอบกพรองในการสรางขอสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดพบ โดยใชคาสถิติรอยละ (%) เพื่อเปนขอมูลการดําเนินการวิจัยแลว

นําเสนอในรูปแบบการพรรณนาความ เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการตอไป 

 

ขั้นตอนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ 

 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

ออกแบบขอมูลขอสอบ เพื่อใชในการเกบ็ขอมลู 

 

 

เก็บรวบรวมขอมูลขอสอบจากครูผูสอนภาษาไทยระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่ 5จํานวน 17 คน 

 

 

วิเคราะหขอมูลขอสอบจากการเก็บขอมลู เพือ่หาขอบกพรองของการสรางแบบทดสอบ 

 

 

สรปุขอบกพรองในการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ไดพบ 

 

แผนภูมิที่  3 แสดงข้ันตอนการศึกษาขอมลูพื้นฐานและความตองการ 
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ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development : D1) การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 วัตถุประสงค เพื่อดําเนินการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตัวช้ีวัดสาระการ

เรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

1.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใชคําถามตามระดับของ การเรียนรูของผูเรียนตาม

ทฤษฎีการเรียนรูของเบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom, 1984) บลูมไดแบงระดับการเรียนรูของ

ผูเรียนเปน 6 ระดับดังน้ี 

1. ระดับความรู (Knowledge) 

2. ระดับความเขาใจ (Comprehension) 

3. ระดับการนําไปใช (Application) 

4. ระดับการวิเคราะห (Analysis) 

5. ระดับการสังเคราะห (Synthesis) 

6. ระดับการประเมินคา (Evaluation) 

1.3 ศึกษาการสรางแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก และเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 

2. วิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

3. กําหนดระดับพฤติกรรมการวัดตามทฤษฏีการเรียนรูของเบนจามินบลูม (Benjamin 

Bloom : 1984)ตามระดับการเรียนรูของผูเรียนเปน 6 ระดับ คือความรู (Knowledge) ความเขาใจ 

(Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิ เคราะห  (Analysis) การสั งเคราะห 

(Synthesis)  การประเมินคา (Evaluation) 

4. สรางตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5มีวิธี ดําเนินการดังน้ี 

4.1 พิจารณาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อพิจารณาเน้ือหา สาระการเรียนรู และตัวช้ีวัดสําหรับใชในการ

สรางแบบทดสอบ 

4.2 พิจารณาพฤติกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีของ เบนจามินบลูม (BenjaminBloom, 

1984) ซึ่งบลูมไดแบงระดับการเรียนรูของผูเรียนเปน 6 ระดับดังน้ี 1) ระดับความรู (Knowledge)2) ระดับ
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ความเขาใจ (Comprehension) 3) ระดับการนําไปใช (Application) 4 ) ระดับการวิเคราะห (Analysis)   

5) ระดับการสังเคราะห (Synthesis) 6) การประเมินคา (Evaluation) 

4.3 วิเคราะหเน้ือหาและพฤติกรรม  การวิเคราะหเน้ือหา คือ การพิจารณาดูวาเน้ือหาที่

กําหนดไวในหลักสูตรแตละระดับช้ันควรเรียนเกี่ยวกับเรื่องใดบาง ทั้งน้ีอาจจะพิจารณาจากคูมือครู 

และหนังสือแบบเรียนประกอบก็จะพิจารณาไดงายข้ึน 

4.4 กําหนดคานํ้าหนักของเน้ือหาและพฤติกรรมอยางอิสระลงในตารางวิเคราะห

ขอสอบ (Table of specification)  

4.5 ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตองการสรางแบบทดสอบ จํานวน 90 ขอดังตาราง 
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ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะหการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Test Blueprint) กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

ตัวช้ีวัดตามหลักลูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

Bloom’s taxonomy 
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สาระที่  1  การอาน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรู ความคดิเพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหา 

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

ตัวช้ีวัด 1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง

ไดอยางถูกตอง ไพเราะเหมาะสมกับเร่ืองที่อาน 
1      1 

ตัวช้ีวัด 2. ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองที่

อาน 
 1  2   3 

ตัวช้ีวัด 3. วิเคราะห วิจารณ เร่ืองที่อานในทุก ๆ ดาน 

อยางมีเหตุผล 
  2    2 

ตัวช้ีวัด 4 คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน  

ประเมินคา และนําความรู  ความคิด ไปใชตัดสินใจ

แกปญหาในการดําเนินชีวิต 

     2 2 

ตัวช้ีวัด 5 วิเคราะห  วิจารณแสดงความคดิเห็นโตแยง

กับเร่ืองที่อานและเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล 
   2   2 

ตัวช้ีวัด  6. ตอบคําถามจากการอานประเภทตาง ๆ 

ภายในเวลาที่กําหนด 
   1 1 1 3 

ตัวช้ีวัด 7อานเร่ืองตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผงั

ความคดิ บันทึก ยอยอความและรายงาน 
 2     2 

ตัวช้ีวัด 8สังเคราะหความรูจากการอานสื่อส่ิงพิมพ 

สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูตาง ๆ มาพัฒนาตน 

พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรูทางอาชีพ 

    2  2 

ตัวช้ีวัด 9 มีมารยาทในการอาน   1    1 

รวม 1 3 3 5 3 3 18 
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ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะหการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Test Blueprint) กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

 

ตัวช้ีวัดตามหลักลูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
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สาระที่  2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1ใชกระบวนการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขยีนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ กัน เขียนรายงาน

สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 1.เขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ 

ไดตรงตามวัตถุประสงคโดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มี

ขอมูลหรือวัตถุประสงค และสาระสําคัญชัดเจน 

 1 1    2 

ตัวช้ีวัด 2.  เขียนเรียงความ  2     2 

ตัวช้ีวัด 3. เขียนยอความจากส่ือที่มีรูปแบบและ

เนื้อหาหลากหลาย 
 2     2 

ตัวช้ีวัด 4. ผลิตงานเขยีนของตนเอง 

ในรูปแบบตาง ๆ 
  1  1  2 

ตัวช้ีวัด 5 ประเมินงานเขียนของผูอ่ืนแลวนํามาพัฒนา

งานเขียนของตนเอง 
    1 2 3 

ตัวช้ีวัด 6.เขียนรายงานการศึกษาคนควาเร่ืองที่สนใจ

ตามหลัก การเขียนเชิงวิชา การและใชขอมูล

สารสนเทศอางอิงอยางถูกตอง 

    2  2 

ตัวช้ีวัด 7บันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนําไปพัฒนา

ตนเองอยางสม่ําเสมอ 
   1  1 2 

ตัวช้ีวัด 8 มีมารยาท ในการเขียน   1    1 

รวม  5 3 1 4 3 16 
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ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะหการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Test Blueprint) กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

 

ตัวช้ีวัดตามหลักลูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
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สาระที่  3 การฟง  การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคดิ  

และความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

ตัวช้ีวัด 1สรุปแนวคิดและแสดงความคดิเห็นจากเร่ือง

ที่ฟงและด ู
  1  2  3 

ตัวช้ีวัด 2 วิเคราะหแนวคิด การใชภาษา และความ

นาเช่ือถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล 
   2   2 

ตัวช้ีวัด 3. ประเมินเร่ืองที่ฟงและดู  แลวกําหนด

แนวทางนําไปประยุกตใช ในการดําเนินชีวิต 
  2   2 4 

ตัวชี้วัด 4มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองที่ฟงดูและ

นําไปใช 
   2  2 4 

ตัวช้ีวัด 5 พูดในโอกาสตาง ๆ พูดแสดงทัศนะ โตแยง 

โนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหมดวยภาษาที่ถูกตอง

เหมาะสม 

   2 1  3 

ตัวช้ีวัด 6 มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด   1    1 

รวม   4 6 3 4 17 
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ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะหการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Test Blueprint) กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

 

ตัวช้ีวัดตามหลักลูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
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สาระที่  4  หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

ตัวช้ีวัด 1 อธิบายธรรมชาตขิองภาษา พลังของ

ภาษา และลักษณะของภาษาไทย 
 1  2   3 

ตัวชี้วัด 2 ใชคําและกลุมคําสรางประโยคตรงตาม

วัตถุประสงค 
  2  2  3 

ตัวช้ีวัด 3 ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และ

บุคคล รวมทั้งคําราชาศัพทอยางเหมาะสม 
  2 2   4 

ตัวช้ีวัด 4 แตงบทรอยกรอง    1 2  3 

ตัวชี้วัด5 วิเคราะหอิทธิพลของภาษา ตางประเทศ

และภาษาถิ่น 
   3   3 

ตัวช้ีวัด 6 อธิบายและวิเคราะห หลักการสรางคําใน

ภาษาไทย 
   2 2  5 

ตัวช้ีวัด 7 วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อ

สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
   1  2 3 

รวม  1 4 11 6 2 24 
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ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะหการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Test Blueprint) กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

 

ตัวช้ีวัดตามหลักลูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 

Bloom’s taxonomy 
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สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคดิเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตในชีวติจริง 

ตัวช้ีวัด 1 วิเคราะห วิจารณ วรรณคดีและวรรณกรรม

ตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบ้ืองตน 
   1  2 3 

ตัวช้ีวัด2. วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยง

กับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมใน

อดีต 

  1 2   3 

ตัวช้ีวัด 3 วิเคราะห ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป

ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาต ิ

   2   2 

ตัวช้ีวัด 4 สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมเพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
    3  3 

ตัวช้ีวัด 5 รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบานและอธิบายภูมิ

ปญญาทางภาษา 
   1  2 3 

ตัวช้ีวัด 6 ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามที่

กําหนด และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ

และไปใชอางอิง  

1      1 

รวม 1  1 6 3 4 15 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปการวิเคราะหการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Test Blueprint) 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

        พฤติกรรม   การเรียนรู                    
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สาระที ่1 การอาน 1 3 3 5 3 3 18 

สาระที่ 2 การเขียน - 5 3 1 4 3 16 

สาระที่ 3 การฟง  การดู และการพูด - - 4 6 3 4 17 

สาระที่  4  หลักการใชภาษาไทย - 1 4 11 6 2 24 

สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 1 - 1 6 3 4 15 

รวมทั้งสิ้น 2 9 15 29 19 16 90 

 

5. สร างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ มสาระการเรียนรูภาษาไทย                

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  มีวิธีดําเนินการสราง คือ เขียนขอสอบตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ตองการวัด

ตามสัดสวนที่กําหนดในตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนขอสอบปรนัยชนิด 

4 ตัวเลือก จํานวน 125 ขอ เพื่อใชแทนที่แบบทดสอบที่ไมไดคุณภาพและถูกตัดทิ้ง  ซึ่งผูวิจัยตองการ

แบบทดสอบจํานวน 90 ขอ กําหนดเกณฑการใหคะแนนคือ ผูที่ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด     

หรือไมตอบได 0 คะแนน  

6. นําตารางวิเคราะหใหผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและ

ตัวช้ีวัดดังน้ี 

6.1 ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช พรอมทั้งองคประกอบตาง ๆ โดยผูวิจัย

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาและปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา 

6.2 ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช พรอมทั้งองคประกอบตาง ๆ โดยผูวิจัย

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน คือ ผูเช่ียวชาญ

ดานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 2 คน และผูเช่ียวชาญดานวัดผลการศึกษา จํานวน 1 คน

รวมทั้งตรวจสอบความเปนปรนัยของขอคําถามและตัวเลือก การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา

เปนการพิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดไดสอดคลองกับเน้ือหา มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดโดยใช

วิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตามวิธีการของโรนิเนลลีและแฮมเบลิตัน (ลวนและอังคณาสายยศ. 



97 

 

2543 : 249)  โดยใชสูตรคํานวนณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item Objective 

Congruence ) ดังน้ี 

    IOC = 
∑ R

N
 

 

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ 

  ∑ R   แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

  N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

 

 เกณฑในการคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง คือ คาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) มีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงวาแบบทดสอบน้ันมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ใชได มีความ

สอดคลองระหวางตัวช้ีวัดและพฤติกรรมการเรียนรู แตถาแบบทดสอบมีคานอยกวา 0.50 แสดงวา

แบบทดสอบไมสอดคลองระหวางตัวช้ีวัดกับพฤติกรรมการเรียนรู ควรตัดทิ้งหรือนํามาปรับปรุงแกไขโดย

พิจารณาการต้ังคําถาม หรือการเขียนตัวเลือก 

 จากเกณฑการพิจารณาขางตน ผูวิจัยไดนําเกณฑดังกลาวมาพิจารณาแบบทดสอบ คือ 

แบบทดสอบที่มคีาต้ังแต 0.50 ข้ึนไป เปนเกณฑในการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ซึ่งแสดงวาขอ

คําถามน้ันวัดไดตรงหรือสอดคลองกับเน้ือหาและตัวช้ีวัด แตถามีคาตํ่ากวา 0.50  แสดงวาขอคําถาม

น้ันวัดไมไดตรงหรือไมสอดคลองกับเน้ือหาและตัวช้ีวัด ใหตัดทิ้งหรือปรับปรุงแบบทดสอบ 

6.3 ปรับปรุงแบบทดสอบตามที่ผู เ ช่ียวชาญแนะนําแลวนําไปทดลองโดยการ

เปลี่ยนแปลงขอคําถาม ตัวเลือก  ตัวลวง ใหเหมาะสมถูกตอง ตรงตามเน้ือหา ตัวช้ีวัด และพฤติกรรม

การเรียนรูของบลูม จากน้ันนําไปจัดฉบับแลวนําไปทดลองใชตอไป 

 

ขั้นตอนท่ี 3 วิจัย (Implementation : R2) การทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 

 

 วัตถุประสงค เพื่อหาคุณภาพของแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ปการศึกษา 2555 จํานวน 10,066 คน     

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (นครปฐมสุพรรณบุรี) จํานวน 61 โรงเรียน 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : งานขอมูลสารสนเทศ สพม.9) 

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ปการศึกษา 2555   ของโรงเรียนใน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 921คนโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ

ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน  (Multi – Stage 

Random Sampling) ซึ่งมีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางดังน้ี  

 ข้ันที่ 1 ใหจังหวัดเปนหนวยสุม (Sampling Unit) ซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 (นครปฐม สุพรรณบุรี) มี 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี มาทํา

การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ไดจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ข้ันที่ 2 ใหอําเภอเปนที่อยูในจังหวัดสุพรรณบุรีเปนหนวยสุมที่ไดจากข้ันที่ 1 เปนหนวย    

การสุม (Sampling Unit) ซึ่งมีทั้งหมด 10 อําเภอ โดยสุมอําเภอมารอยละ 50มาทําการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ไดทั้งหมด 5 อําเภอ ไดแก อําเภอดานชาง 

อําเภอสามชุก อําเภอเดิมบางนางบวช  อําเภอหนองหญาไซและอําเภอดอนเจดีย 

 ข้ันที่ 3 ใหโรงเรียนที่อยูในข้ันที่ 2 เปนหนวยการสุม (Sampling Unit) ซึ่งมีทั้งหมด 10 

โรงเรียน โดยสุมโรงเรียนมารอยละ 50 มาทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย

วิธีการจับสลาก ไดทั้งหมด 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 โรงเรียนบรรหารแจมใส

วิทยา 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ได

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 921 คน ซึ่งผูวิจัยไดสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึงเพื่อเปนกลุม

ตัวอยางในการทดลอง 2 ครั้ง ดังน้ี 

 ครั้งที่ 1 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ปการศึกษา 2555 ไดแก 

โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 175 คน  โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3        

จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 161 คน นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย          

(หอง 1 – 4)  จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 148 คน รวมทั้งสิ้น 484 คน 

 ครั้งที่ 2 กลุมตัวอยาง คือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2555 ไดแก 

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  จํานวน 148 คนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 จํานวน 173 คน 

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย (หอง 5 – 8)  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 116 คน รวมทั้งสิ้น 437 คน

โดยมีรายละเอียดแสดงการสุมกลุมตัวอยางดังแผนภูมิที ่3 ดังน้ี 
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แผนภูมิที ่4 แสดงการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  (Multi – Stage Random Sampling) 

 

 วิธีการดําเนินการ 

 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 (นครปฐมสุพรรณบุรี)  จํานวน 2 

ครั้ง ดังน้ี 

 การทดลองคร้ังท่ี 1 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางการทดลองครั้งที่ 1 คือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ปการศึกษา 2555 

ไดแก โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา จํานวน 175 คน  โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา3 จํานวน 161 คน 

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย(หอง 1 – 4)  จํานวน 148 คน รวมทั้งสิ้น 484 คน 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบดวย 

จังหวัดนครปฐม และจงัหวัดสพุรรณบุร ี

 สุพรรณบรุีมีอําเภอทั้งหมด10 อําเภอ ไดแกอําเภอเมือง อําเภอสองพีน่อง อําเภอ

สามชุก อําเภอศรปีระจันต อําเภอดานชาง อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอดอนเจดีย อําเภอ

หนองหญาไซ อําเภอบางปลามา อําเภออูทอง สุมอําเภอมารอยละ 50  

 อําเภอที่ไดจากการสุม มีทัง้หมด5 อําเภอ ไดแก อําเภอดานชาง อําเภอเดิมบางนาง

บวช อําเภอสามชุกอําเภอหนองหญาไซและอําเภอดอนเจดีย 

โรงเรียนทีอ่ยูใน 5 อําเภอมีจํานวน 10 โรงเรียน 

 สุมโรงเรียนมารอยละ 50ไดทั้งหมด 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรยีนบรรหารแจมใสวิทยา 

1 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา 

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามไดนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 921 คน 
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5  ประเภทปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 125 ขอ จัดเปน 3 ฉบับ  ดังน้ี 

 ฉบับที่ 1  จํานวน 42 ขอ   ผูทําแบบทดสอบจํานวน 175 คน 

 ฉบับที่ 2  จํานวน 42 ขอ   ผูทําแบบทดสอบจํานวน 161 คน 

 ฉบับที่ 3  จํานวน 41 ขอ   ผูทําแบบทดสอบจํานวน 148 คน 

 เกณฑการใหคะแนน คือ ผูที่ตอบถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน 

 วิธีดําเนินการทดลอง 

 1. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง แลวหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

ดังน้ี 

1.1 หาคาอํานาจจําแนก (r) การคํานวณจากสัดสวนของความแตกตางระหวางกลุมสูง

กับกลุมตํ่า โดยใชสูตรพอยทไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) 

  เกณฑการพิจารณาคาอํานาจจําแนกมีคาอํานาจจําแนก 0.20 ข้ึนไป(มาเรียม 

นิลพันธุ, 2551 : 186) 

   สําหรับการแปลคาอํานาจจําแนก แปลผลไดดังน้ี 

   0.40 – 1.00   คือ จําแนกไดดี เปนขอสอบที่ดี 

   0.30 – 0.39   คือ จําแนกได เปนขอสอบที่ดีพอสมควร อาจตองปรบัปรุง 

   0. 20 – 0.29  คือ จําแนกไดพอใช แตตองปรับปรงุ 

   -1.00 – 0.19   คือ ไมสามารถจําแนกได ตองปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

  1.2 หาคาความยากงาย (p)  โดยใชสูตร (มาเรียม นิลพันธุ,2551 : 188) 

 

  

      เมื่อ    P     แทน คาความยากงาย 

    R   แทน   จํานวนคนที่ทําขอน้ันถูก 

    N แทน จํานวนคนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 

   เกณฑกําหนดคาความยากงายคือ 0.20 – 0.80 ถาคาความยากงายนอยกวา0.20  

ถือวาขอคําถามนั้นยากเกินไป และถาคาความยากงายมากกวา  0.80 ถือวาขอคําถามนั้น       

งายเกินไป น่ันคือ คา pนอย ขอทดสอบจะยาก คา p  มาก  ขอทดสอบจะงาย  

P   =   R
N
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   การแปลความหมายของคาความยากของขอสอบ(ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ, 2549: 141) 

   0.81 – 1.00 เปนขอสอบที่งายมาก 

   0.60 – 0.80 เปนขอสอบที่คอนขางงาย 

   0.40 – 0.59 เปนขอสอบที่งายพอเหมาะ 

   0.20 – 0.39 เปนขอสอบที่คอนขางยาก 

   0.00 – 0.19 เปนขอสอบที่ยากมาก 

1.3 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตร คูเดอร – ริชารดสัน 

(Kuder – Richardson) KR – 20  (ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ,  2549: 163) 

                      rtt =   
k

k-1
1-

∑ pq

S2
 

  

   เมื่อ   rtt    =    ความเช่ือมั่นของขอสอบทั้งฉบับ   

    k =    จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

    p =   อัตราสวนของผูตอบถูกในขอน้ัน 

    q =    อัตราสวนของผูตอบผิดในขอน้ัน ( 1 -p) 

     s2    =      คะแนนความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลจากการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยผูวิจัยไดนําขอมูลจากการทดสอบ

มาหาคาความยากงาย (p) โดยเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 และหาคา

อํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไป นําขอสอบที่มีคาไมถึงเกณฑมาปรับปรุงคําถามใหถูกตองตามเน้ือหา 

ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมการเรียนรูของบลูม ขอที่มีคาความยากงายไมไดตามเกณฑ เชน แปลผลวา

ขอสอบยากหรืองายเกินไป จึงไดปรับคําถามใหเหมาะสม มีการเปลี่ยนตัวเลือก ตัวลวงในบางขอที่

คาสถิติไมเปนไปตามเกณฑใหดีข้ึน  ไดขอสอบที่ปรับปรุงตรงตามตารางวิเคราะหขอสอบ  จํานวน   

90 ขอ แลวนําไปทดลองครั้งที่ 2 ตอไป 
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 การทดลองคร้ังท่ี 2 

 กลุมตัวอยาง  การทดลองคร้ัง  2  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 

2555    ไดแก โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  จํานวน 148 คนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1           

จํานวน 173 คน  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย (หอง 5 – 8)  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 116 คน  

รวมทั้งสิ้น 437 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : งานขอมูลสารสนเทศ สพม.9)  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5  ประเภทปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 90 ขอ จัดเปน 3 ฉบับ  ดังน้ี 

 ฉบับที่ 1  จํานวน 30 ขอ   ผูทําแบบทดสอบจํานวน 148 คน 

 ฉบับที่ 2  จํานวน 30 ขอ   ผูทําแบบทดสอบจํานวน 173 คน 

 ฉบับที่ 3  จํานวน 30 ขอ   ผูทําแบบทดสอบจํานวน  116 คน 

 เกณฑการใหคะแนน คือ ผูที่ตอบถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน 

 วิธีดําเนินการทดลอง 

 1. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง แลวหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

ดังน้ี 

1.1 หาคาอํานาจจําแนก (r) การคํานวณจากสัดสวนของความแตกตางระหวางกลุมสูง

กับกลุมตํ่า โดยใชสูตรพอยทไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) 

  เกณฑการพิจารณาคาอํานาจจาํแนกมีคาอํานาจจาํแนก 0.20 ข้ึนไป(มาเรียม 

นิลพันธุ, 2551: 186) 

   สําหรับการแปลคาอํานาจจําแนก แปลผลไดดังน้ี 

   0.40 – 1.00   คือ จําแนกไดดี เปนขอสอบที่ดี 

   0.30 – 0.39   คือ จําแนกได เปนขอสอบที่ดีพอสมควร อาจตองปรบัปรุง 

   0. 20 – 0.29  คือ จําแนกไดพอใช แตตองปรับปรงุ 

   -1.00 – 0.19   คือ ไมสามารถจําแนกได ตองปรบัปรุงหรือตัดทิ้ง 

  1.2 หาคาความยากงาย (p)  โดยใชสูตร (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 188) 

   เกณฑกําหนดคาความยากงายคือ 0.20 – 0.80 ถาคาความยากงายนอยกวา0.20  

ถือวาขอคําถามนั้นยากเกินไป และถาคาความยากงายมากกวา  0.80 ถือวาขอคําถามนั้น       

งายเกินไป น่ันคือ คา pนอย ขอทดสอบจะยาก คา p   มาก   ขอทดสอบจะงาย  

   การแปลความหมายของคาความยากของขอสอบ(ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ, 2549: 141) 
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   0.81 – 1.00 เปนขอสอบที่งายมาก 

   0.60 – 0.80 เปนขอสอบที่คอนขางงาย 

   0.40 – 0.59 เปนขอสอบที่งายพอเหมาะ 

   0.20 – 0.39 เปนขอสอบที่คอนขางยาก 

   0.00 – 0.19 เปนขอสอบที่ยากมาก 

1.3 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตร คูเดอร – ริชารดสัน 

(Kuder – Richardson) KR – 20  (ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ,  2549: 163) 
                       rtt =   

k

k-1
1-

∑ pq

S2
 

  

   เมื่อ   rtt  =    ความเช่ือมั่นของขอสอบทัง้ฉบบั   

    k =    จํานวนขอของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

    p =    อัตราสวนของผูตอบถูกในขอน้ัน 

    q =    อัตราสวนของผูตอบผิดในขอน้ัน ( 1 -p) 

    s2 =    คะแนนความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 

 การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลจากการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยผูวิจัยไดนําขอมูลจากการทดสอบ

มาหาคาความยากงาย (p) โดยเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 และหาคา

อํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.20 ข้ึนไป และคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ จากน้ันนําผลของแบบทดสอบไป

แปลความหมายของคะแนน 

 

ขั้นตอนท่ี 4 พัฒนา(Evaluation : D2) การประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลและแปลความหมายของคะแนน 

 วิธีดําเนินการ 

 นําผลการทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ัน

มัธยม ศึกษาปที่ 5  ที่เปนคะแนนมาแปลความหมายของคะแนนการแปลความหมายของคะแนน 
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ผูวิจัยเลือกแปลความหมายของคะแนนครั้งน้ีดวยการสรางเกณฑปกติ (Norms) และเกณฑปกติ

ระดับช้ัน (Grade Norms) โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. หาคาความถ่ีของคะแนน(Frequency) 

2. หาความถ่ีสะสม (Commulative Frequency) 

3. หาคะแนนอันดับที่หรือตําแหนงรอยละ (Percentile  Rank)  โดยใชสูตร (ธีรศักด์ิ     

อุนอารมณเลิศ, 2549: 188)  

  PR = cf- 
1

2
 f

100

N
 

 

  เมื่อ  PR   แทน ตําแหนงเปอรเซ็นตไทล 

   f แทน ความถ่ีของคะแนน 

   cf แทน ความถ่ีสะสม 

   N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

4. นําคะแนนอันดับที่หรือตําแหนงรอยละ(Percentile Rank)ไปหาคะแนนมาตรฐาน T ปกติ 

(Normalized T – Score)ของ Garrett1965 : 445 (ลวนสายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 311,  

อางถึงใน  ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ, 2549: 230) 

5. สรางเกณฑปกติ โดยแสดงตารางความสัมพันธระหวางคะแนนดิบกับคะแนน T ปกติ 

(Normalized T – Score) ของทุกคาคะแนนดิบ 

6. นําคะแนนที่ไดมากําหนดระดับผลการเรียน (Grade Norms)  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 รวบรวมขอมูลผลคะแนนการทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5มาแปลความหมายของคะแนน 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากการนําแบบทดสอบไปวิเคราะหผล โดยการวิเคราะหตําแหนง

เปอรเซ็นไทล (Percentile Rank) คะแนนมาตรฐาน T ปกติ (Normalized T – Score)และกําหนด

ระดับผลการเรียน (Grade Norms) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

เปนการวิจัยและพัฒนา (Researchm and Development) ซึ่งกําหนดข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลออกเปน    

4  ข้ันตอนคือ   

 ข้ันตอนที่  1  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเก่ียวกับการสรางแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

 ข้ันตอนที่  2  ผลการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

 ข้ันตอนที่  3 ผลการทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

 ข้ันตอนที่  4  ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5   

 การวิเคราะหขอมูล  ขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูเปน 4  ข้ันตอนตามการดําเนินงาน 

ซึ่งมีรายละเอียดแตละข้ันตอนดังน้ี 

 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการเก่ียวกับการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 

 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบสํารวจการสรางแบบทดสอบของครูผูสอนภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน  17 คน แลวนําไปตรวจสอบโดยผูวิจัย

และผูเช่ียวชาญดานการวัดผลทางการศึกษา  รวมกันตรวจสอบโดยแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ในการสํารวจการสรางแบบในประเด็นตอไปน้ี 

1.  ดานความสอดคลองของขอสอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 

2551 ในดานสาระ  มาตรฐาน สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด และการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรู

ของบลูม 
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2. หลักการเขียนขอสอบที่ดี และการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจการขอสอบของครู จํานวน 17 คน มีรายละเอียด

ดังน้ี 

 

ตารางที ่7 แสดงจํานวนและรอยละของครูทีม่ีขอบกพรองในการสรางแบบทดสอบ 

 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

1.  ดานความสอดคลองของขอสอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

ในดานสาระ  มาตรฐาน สาระการเรียนรู ตัวชี้วัด และการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการรับรูของบลูม 

1.1  ขอสอบไมสอดคลองกับพฤติกรรมของบลูม 12 70.58 

1.2  ขอสอบไมตรงตามสาระและตัวชี้วัด 14 82.35 

2.  หลักการเขียนขอสอบที่ดี และการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

2.1 การเขียนขอสอบ 

2.1.1  การพิมพขอสอบไมจบหนาเดียวกัน 2 11.76 

2.1.2  การตั้งคําถามแนะคําตอบ 4 23.52 

2.1.3  ลอกขอสอบสํานักพิมพมาใช 4 23.52 

2.1.4  การพิมพ พิมพคําผิดมากและไมเปนระบบเดียวกัน 5 29.41 

2.1.5  เชียนคําถามไมชัดเจน และไมถูกตองตามเน้ือหา 11 64.70 

2.1.6  เขียนตัวเลือกไมเปนเอกพันธ 12 70.58 

2.1.7  ความยาวของตัวเลือกจัดไมเปนระบบ 14 82.35 

2.2 ดานการหาคุณภาพแบบทดสอบ 

2.2.1 ไมมีการหาคุณภาพแบบทดสอบ 3 17.64 

 

 จากตารางที่ 7 พบวาการสรางแบบทดสอบของครูผูสอนภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

จํานวน 17 คน มีขอบกพรองในการออกแบบทดสอบ 2 ประเด็น ดังน้ี 

 ประเด็นแรกดานความสอดคลองของขอสอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช  2551ในดานสาระ  มาตรฐาน สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด และการจัดการเรียนรูตาม

แนวคิดการรับรูของบลูม  ครูออกขอสอบไมสอดคลองกับพฤติกรรมของบลูม จํานวน 12 คน         

คิดเปนรอยละ 70.58 และออกขอสอบไมตรงตามสาระและตัวช้ีวัด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ

82.35ประเด็นที่สองเรื่อง หลักการเขียนขอสอบที่ดี และการหาคุณภาพของแบบทดสอบในดานการ

เขียนขอสอบพบวาครูพิมพขอสอบไมจบหนาเดียวกัน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ11.76 มีการต้ัง

คําถามแนะคําตอบ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 23.52ครูผูสอนลอกขอสอบสํานักพิมพมาใชจํานวน 

4 คน คิดเปนรอยละ 23.52เรื่องการพิมพพิมพคําผิดมากและไมเปนระบบเดียวกัน จํานวน 5 คน    
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คิดเปนรอยละ 29.41มีการเชียนคําถามไมชัดเจน และไมถูกตองตามเน้ือหาจํานวน 11 คน คิดเปน

รอยละ 64.70การเขียนตัวเลือกไมเปนเอกพันธ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 70.58นอกจากน้ียัง

พบวาความยาวของตัวเลือกจัดไมเปนระบบ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ  82.35และ ดานการหา

คุณภาพแบบทดสอบพบวาครูผูสอนไมมีการหาคุณภาพแบบทดสอบ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

17.64 

 

ขั้นตอนท่ี 2 ผลการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 

 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ผูวิจัยไดวิเคราะห

มาตรฐานการเรียนรู  ตัวช้ีวัด  และเน้ือหา  จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  

2551  เพื่อกําหนดกรอบโครงสราง  (Test lueprint) และตรวจสอบการเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity)  โดยผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหา  มาตรฐานการเรียนรู

และตัวช้ีวัดโดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (Intem Objective  Congruence : IOC)  ของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สรางข้ึนจํานวน  125 ขอ ดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 

 

ขอ

ที่ 

ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปล

ผล 

ขอที ่

 

ผูเช่ียวชาญ รวม IOC แปล

ผล 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 0 2 0.67 คัดไว 30 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

2 1 1 0 2 0.67 คัดไว 31 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

3 1 1 0 2 0.67 คัดไว 32 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

4 1 1 1 3 1.00 คัดไว 33 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

5 1 1 1 3 1.00 คัดไว 34 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

6 1 1 1 3 1.00 คัดไว 35 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

7 1 1 1 3 1.00 คัดไว 36 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

8 1 1 1 3 1.00 คัดไว 37 0 1 1 2 0.67 คัดไว 

9 1 1 1 3 1.00 คัดไว 38 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

10 0 1 1 2 0.67 คัดไว 39 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

11 0 1 1 2 0.67 คัดไว 40 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

12 1 1 1 3 1.00 คัดไว 41 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

13 1 1 1 3 1.00 คัดไว 42 1 1 0 2 0.67 คัดไว 

14 1 1 0 2 0.67 คัดไว 43 1 1 0 2 0.67 คัดไว 

15 1 1 0 2 0.67 คัดไว 44 1 1 0 2 0.67 คัดไว 

16 1 1 1 3 1.00 คัดไว 45 1 1 0 2 0.67 คัดไว 

17 1 1 1 3 1.00 คัดไว 46 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

18 1 1 1 3 1.00 คัดไว 47 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

19 1 1 1 3 1.00 คัดไว 48 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

20 1 1 1 3 1.00 คัดไว 49 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

21 1 1 1 3 1.00 คัดไว 50 1 1 0 2 0.67 คัดไว 

22 1 1 1 3 1.00 คัดไว 51 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

23 1 1 1 3 1.00 คัดไว 52 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

24 1 1 1 3 1.00 คัดไว 53 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

25 1 1 1 3 1.00 คัดไว 54 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

26 1 1 1 3 1.00 คัดไว 55 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

27 1 1 0 2 0.67 คัดไว 56 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

28 1 1 1 3 1.00 คัดไว 57 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

29 1 1 1 3 1.00 คัดไว 58 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

59 1 1 1 3 1.00 คัดไว 88 1 1 1 3 1.00 คัดไว 
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ตารางที่ 8 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของการประเมินจากผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

 

ขอ

ที่ 

ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปล

ผล 

ขอที ่ ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปล

ผล 1 2 3 1 2 3 

60 1 1 1 3 1.00 คัดไว 89 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

61 1 1 1 3 1.00 คัดไว 90 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

62 1 1 1 3 1.00 คัดไว 91 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

63 1 1 1 3 1.00 คัดไว 92 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

64 1 1 1 3 1.00 คัดไว 93 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

65 1 1 1 3 1.00 คัดไว 94 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

66 1 1 1 3 1.00 คัดไว 95 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

67 1 1 1 3 1.00 คัดไว 96 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

68 1 1 1 3 1.00 คัดไว 97 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

69 1 1 1 3 1.00 คัดไว 98 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

70 1 1 1 3 1.00 คัดไว 99 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

71 1 1 1 3 1.00 คัดไว 100 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

72 1 1 1 3 1.00 คัดไว 101 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

73 1 1 1 3 1.00 คัดไว 102 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

74 1 1 1 3 1.00 คัดไว 103 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

75 1 1 1 3 1.00 คัดไว 104 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

76 1 1 1 3 1.00 คัดไว 105 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

77 1 1 1 3 1.00 คัดไว 106 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

78 1 1 1 3 1.00 คัดไว 107 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

79 1 1 1 3 1.00 คัดไว 108 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

80 0 1 1 2 0.67 คัดไว 109 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

81 1 1 1 3 1.00 คัดไว 110 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

82 1 1 1 3 1.00 คัดไว 111 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

83 1 1 1 3 1.00 คัดไว 112 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

84 1 1 1 3 1.00 คัดไว 113 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

85 1 1 1 3 1.00 คัดไว 114 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

86 1 1 1 3 1.00 คัดไว 115 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

87 1 1 1 3 1.00 คัดไว 116 1 1 1 3 1.00 คัดไว 
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ตารางที่ 8 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของการประเมินจากผูเช่ียวชาญ(ตอ) 

 

ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปล

ผล 

ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC แปล

ผล 1 2 3 1 2 3 

117 1 1 1 3 1.00 คัดไว 122 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

118 1 1 1 3 1.00 คัดไว 123 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

119 1 1 1 3 1.00 คัดไว 124 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

120 1 1 1 3 1.00 คัดไว 125 1 1 1 3 1.00 คัดไว 

121 1 1 1 3 1.00 คัดไว        

 

 จากตารางที่ 8 พบวา ขอสอบจํานวน 125 ขอมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยใชดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอสอบกับตัวช้ีวัด (IOC : Index  of Objective Congruency)  ระหวางขอคําถาม

ตามตัวช้ีวัดและทฤษฎีการเรียนรูของเบนจามิน บลูมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที5่ที่สรางข้ึนมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาตั้งแต 0.50 ถึง 

1.00 จํานวน 125 ขอ มีคา 0.67จํานวน 15ขอ  มีคา1.00 จํานวน 110ขอ แสดงวาขอสอบทุกขอมีความ

เที่ยงตรงทางเน้ือหาและมีคาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ยเทากับรอยละ 100 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 

 ในการนําแบบทดสอบไปทดลองใชครั้งที่  1  มีกลุมตัวอยางจํานวน  484คน  ผูวิจัยได

นํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) รายขอ คาอํานาจจําแนก(r) รายขอ และคาความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยแบงแบบทดสอบจํานวน 3 ฉบับ  ฉบับที่ 1 มีขอสอบจํานวน  42 ขอ  ฉบับที่ 2 

มีขอสอบจํานวน  42  ขอ ฉบับที่ 3 มีขอสอบจํานวน 41 ขอโดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกต้ังแต     

0.20 – 1.00 คาความยากงายต้ังแต 0.20 – 0.80 ผลการวิเคราะหแตละฉบับดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย(p)คาอํานาจจําแนก(r) รายขอ ของแบบทดสอบวัด  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 ฉบับที่ 1 จํานวน 42 ขอ ดังน้ี 
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ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอาํนาจจําแนก (r) รายขอของแบบทดสอบ

วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 1 

จํานวน 42 ขอ (ทดลองครั้งที่ 1) 

 

ขอที่ p r หมายเหตุ ขอที่ p r หมายเหตุ 

1 0.13 0.01 ตัดทิ้ง 22 0.50 0.42 คัดไว 

2 0.60 0.34 คัดไว 23 0.39 0.29 คัดไว 

3 0.40 0.23 คัดไว 24 0.44 0.27 คัดไว 

4 0.37 0.23 คัดไว 25 0.43 0.31 คัดไว 

5 0.51 0.40 คัดไว 26 0.49 0.23 คัดไว 

6 0.68 0.33 คัดไว 27 0.44 0.37 คัดไว 

7 0.47 0.32 คัดไว 28 0.32 -0.09 ตัดทิ้ง 

8 0.09 -0.20 ตัดทิ้ง 29 0.36 0.37 คัดไว 

9 0.55 0.45 คัดไว 30 0.36 0.29 คัดไว 

10 0.56 0.27 คัดไว 31 0.32 0.30 คัดไว 

11 0.43 0.47 คัดไว 32 0.37 0.29 คัดไว 

12 0.27 0.02 ตัดทิ้ง 33 0.34 0.22 คัดไว 

13 0.43 0.30 คัดไว 34 0.43 0.30 คัดไว 

14 0.34 0.26 คัดไว 35 0.24 0.24 คัดไว 

15 0.26 0.10 ตัดทิ้ง 36 0.18 -0.13 ตัดทิ้ง 

16 0.41 0.21 คัดไว 37 0.51 0.39 คัดไว 

17 0.42 0.32 คัดไว 38 0.26 0.08 ตัดทิ้ง 

18 0.52 0.57 คัดไว 39 0.50 0.41 คัดไว 

19 0.34 -0.08 ตัดทิ้ง 40 0.33 0.31 คัดไว 

20 0.48 0.24 คัดไว 41 0.21 -0.13 ตัดทิ้ง 

21 0.59 0.41 คัดไว 42 0.36 0.23 คัดไว 

KR – 20 = 0.62 

 

 จากตารางที่ 9 พบวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่1จํานวน  42 ขอ มีคาความยากงาย (p) ตามเกณฑคือ0.20 – 0.80 

และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ (r) ตามเกณฑคือ 0.20 ข้ึนไปคัดไว จํานวน 33 ขอ โดยนําไปใชจริง

ทั้งหมด สําหรับขอที่มีคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ไมเปนไปตามเกณฑ       
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จํานวน 9 ขอ ไดนําแบบทดสอบไปปรับปรุงโดยมีการปรับเปลี่ยนคําถาม  และเปลี่ยนตัวเลือกตัวลวง

แลวนําไปทดลองใชอีกครั้ง  

 

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละ ของแบบทดสอบฉบับที่ 1 ที่มีคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ      

ที่กําหนด 

คาอํานาจจําแนก จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.40 – 1.00 7 16.67 

0.30 – 0.39 12 28.57 

0.20 – 0.29 14 33.33 

-1.00 – 0.19 9 21.43 

รวม 42 100 

 จากตารางที่ 10 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับที่ 1 จํานวน 42 ขอ  

เปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนก (r)  0.30 – 0.39 แสดงวาเปนขอสอบที่จําแนกผูเรียนไดดี  จํานวน           

12 ขอ  คิดเปนรอยละ 28.57 คาอํานาจจําแนก 0.40 – 1.00 เปนขอสอบที่จําแนกผูเรียนไดดีมาก จํานวน    

7 ขอ คิดเปนรอยละ 16.67 คาอํานาจจําแนก 0.20 – 0.29 แสดงวาเปนขอสอบที่จําแนกผูเรียนได

พอใช จํานวน 14 ขอ คิดเปนรอยละ 33.33 คาอํานาจจําแนก -1.00 – 0.19 แสดงวาเปนขอสอบที่

จําแนกผูเรียนไมได จํานวน 9 ขอ  คิดเปนรอยละ 21.43  ดังน้ันแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (r)       

ที่เปนไปตามเกณฑ มีจํานวน 33 ขอ และขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก  ไมเปนไปตามเกณฑ จํานวน 9 

ขอ 

 

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละ ของแบบทดสอบฉบับที่ 1 ที่มีคาความยากงายตามเกณฑที่

กําหนด 

 

คาความยากงาย จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.81 – 1.00 1 2.38 

0.60 – 0.80 2 4.76 

0.40 – 0.59 19 45.24 

0.20 – 0.39 17 40.48 

0.00 – 0.19 3 7.14 

รวม 42 100 
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 จากตารางที ่11 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 1 จํานวน 42ขอ มีคาความยากงาย (p)0.40 – 0.59  แสดงวาเปน

ขอสอบงายพอเหมาะ จํานวน 19 ขอ คิดเปนรอยละ 45.24 คาความยากงาย (p) 0.60 – 0.80 แสดงวา

เปนขอสอบคอนขางงาย จํานวน 2 ขอ  คิดเปนรอยละ 4.76 คาความยากงาย (p)  0.81 – 1.00 แสดงวา

เปนขอสอบงายมาก  จํานวน 1 ขอ  คิดเปนรอยละ 2.38 คาความยากงาย (p) 0.20 – 0.39 แสดงวา

เปนขอสอบคอนขางยาก จํานวน 17 ขอ  คิดเปนรอยละ40.48 คาความยากงาย (p) 0.00 – 0.19 แสดงวา

เปนขอสอบยากมาก จํานวน 3 ขอ  คิดเปนรอยละ 7.14 

 

 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r) รายขอ ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 1 

จํานวน 42 ขอ (ทดลองครั้งที่ 1) 
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2. ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอ  ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที5่ ฉบับที่ 2 จํานวน 42 ขอ ดัง

ตารางที่11 

 

ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอของแบบทดสอบ

วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 2 

จํานวน 42 ขอ (ทดลองครั้งที่ 1)  

 

ขอที่ p r หมายเหตุ ขอที่ p r หมายเหตุ 

1 0.44 0.27 คัดไว 22 0.39 0.26 คัดไว 

2 0.36 0.22 คัดไว 23 0.46 0.43 คัดไว 

3 0.35 0.21 คัดไว 24 0.46 0.21 คัดไว 

4 0.38 0.31 คัดไว 25 0.35 0.22 คัดไว 

5 0.68 0.39 คัดไว 26 0.49 0.32 คัดไว 

6 0.27 0.16 ตัดทิ้ง 27 0.39 0.26 คัดไว 

7 0.24 0.24 คัดไว 28 0.38 0.24 คัดไว 

8 0.38 0.31 คัดไว 29 0.22 0.08 ตัดทิ้ง 

9 0.13 -0.17 ตัดทิ้ง 30 0.28 0.41 คัดไว 

10 0.32 0.30 คัดไว 31 0.66 0.45 คัดไว 

11 0.25 -0.10 ตัดทิ้ง 32 0.26 0.21 คัดไว 

12 0.33 0.27 คัดไว 33 0.27 0.35 คัดไว 

13 0.30 0.25 คัดไว 34 0.19 0.05 ตัดทิ้ง 

14 0.22 0.27 คัดไว 35 0.39 0.26 คัดไว 

15 0.23 0.01 ตัดทิ้ง 36 0.33 0.36 คัดไว 

16 0.44 0.22 คัดไว 37 0.45 0.23 คัดไว 

17 0.50 0.34 คัดไว 38 0.30 0.10 ตัดทิ้ง 

18 0.19 0.02 ตัดทิ้ง 39 0.43 0.30 คัดไว 

19 0.31 0.25 คัดไว 40 0.44 0.48 คัดไว 

20 0.34 0.24 คัดไว 41 0.52 0.40 คัดไว 

21 0.32 0.34 คัดไว 42 0.25 0.03 ตัดทิ้ง 

KR – 20 = 0.53 
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 จากตารางที่ 12 พบวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 2 จํานวน  42 ขอ มีคาความยากงาย (p) ตามเกณฑ คือ 

0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ (r) ตามเกณฑ คือ 0.20 ข้ึนไป คัดไวจํานวน 33 ขอ 

โดยนําไปใชจริงทั้งหมด  สําหรับขอที่มีคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก(r)  ไมเปนไปตาม

เกณฑ  จํานวน 9 ขอ ไดนําแบบทดสอบไปปรับปรงุ โดยมีการปรับเปลี่ยนคําถาม และเปลี่ยนตัวเลือก

ตัวลวงแลวนําไปทดลองใชอีกครั้ง  

 

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละ ของแบบทดสอบฉบับที่ 2 ที่มีคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ที่

กําหนด 

 

คาอํานาจจําแนก จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.40 – 1.00 5 11.90 

0.30 – 0.39 10 23.81 

0.20 – 0.29 18 42.86 

-1.00 – 0.19 9 21.43 

รวม 42 100 

 

 จากตารางที่ 13 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับที่ 2 จํานวน 42 ขอ     

เปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนก (r) 0.30 – 0.39 แสดงวาเปนขอสอบที่จําแนกผูเรียนไดดี  จํานวน 10 ขอคิด

เปนรอยละ23.81  คาอํานาจจําแนก 0.40 – 1.00 เปนขอสอบที่จาํแนกผูเรยีนไดดีมาก จํานวน 5 ขอ คิดเปน  

รอยละ 11.90คาอํานาจจําแนก 0.20 – 0.29 แสดงวาเปนขอสอบที่จําแนกเด็กไดพอใช จํานวน     

18 ขอ คิดเปนรอยละ42.86 คาอํานาจจําแนก -1.00 – 0.19 แสดงวาเปนขอสอบที่จําแนกผูเรียนไมได 

จํานวน 9 ขอ  คิดเปนรอยละ 21.43 ดังน้ันแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (r)  ที่เปนไปตามเกณฑ 

มีจํานวน 33 ขอ และขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกไมเปนไปตามเกณฑ จํานวน 9 ขอ 
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ตารางที่  14 แสดงจํานวนและรอยละ ของแบบทดสอบฉบับที่ 2 ที่มีคาความยากงายตามเกณฑที่

กําหนด 

 

คาความยากงาย จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.81 – 1.00 - - 

0.60 – 0.80 2 4.76 

0.40 – 0.59 10 23.81 

0.20 – 0.39 27 64.29 

0.00 – 0.19 3 7.14 

รวม 42 100 

  

 จากตารางที ่14 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่5 ฉบับที่ 2 จํานวน 42 ขอ มีคาความยากงาย (p) 0.40 – 0.59 แสดงวาเปน

ขอสอบงายพอเหมาะ จํานวน 10 ขอ คิดเปนรอยละ 23.81 คาความยากงาย (p) 0.60 – 0.80 แสดงวา

เปนขอสอบคอนขางงาย จํานวน2 ขอ คิดเปนรอยละ 4.76 คาความยากงาย (p) 0.20 – 0.39 แสดงวาเปน

ขอสอบคอนขางยาก จํานวน 27 ขอ คิดเปนรอยละ 64.29 คาความยากงาย (p) 0.00 – 0.19     

แสดงวาเปนขอสอบยากมาก จํานวน 3 ขอ  คิดเปนรอยละ 7.14 
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แผนภูมิที ่6 แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอ ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 2

จํานวน 42 ขอ(ทดลองครัง้ที่ 1) 

 

3. ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอ  ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 3  จํานวน 41 ขอ

ดังน้ี 
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ตารางที ่15 แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ฉบับที่ 3  

จํานวน41ขอ (ทดลองครั้งที่ 1) 

 

ขอที่ p r หมายเหตุ ขอที่ p r หมายเหตุ 

1 0.18 0.08 ตัดทิ้ง 22 0.57 0.22 คัดไว 

2 0.70 0.32 คัดไว 23 0.40 0.38 คัดไว 

3 0.38 0.24 คัดไว 24 0.23 -0.16 ตัดทิ้ง 

4 0.43 0.31 คัดไว 25 0.34 0.22 คัดไว 

5 0.51 0.47 คัดไว 26 0.57 0.24 คัดไว 

6 0.48 0.35 คัดไว 27 0.33 0.24 คัดไว 

7 0.29 0.25 คัดไว 28 0.38 0.26 คัดไว 

8 0.29 0.07 ตัดทิ้ง 29 0.24 0.31 คัดไว 

9 0.29 0.05 ตัดทิ้ง 30 0.31 0.26 คัดไว 

10 0.56 0.29 คัดไว 31 0.16 0.04 ตัดทิ้ง 

11 0.15 -0.01 ตัดทิ้ง 32 0.22 0.07 ตัดทิ้ง 

12 0.40 0.41 คัดไว 33 0.48 0.25 คัดไว 

13 0.27 0.23 คัดไว 34 0.31 0.32 คัดไว 

14 0.29 0.25 คัดไว 35 0.50 0.38 คัดไว 

15 0.56 0.46 คัดไว 36 0.31 0.28 คัดไว 

16 0.62 0.46 คัดไว 37 0.28 0.37 คัดไว 

17 0.59 0.41 คัดไว 38 0.45 0.20 คัดไว 

18 0.13 -0.17 ตัดทิ้ง 39 0.56 0.43 คัดไว 

19 0.33 0.24 คัดไว 40 0.41 0.25 คัดไว 

20 0.47 0.48 คัดไว 41 0.33 0.29 คัดไว 

21 0.43 0.38 คัดไว  

KR – 20= 0.60 

 

 จากตารางที่ 15 พบวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 3 จํานวน  41 ขอ มีคาความยากงาย (p) ตามเกณฑ คือ 0.20 – 

0.80 และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ (r) ตามเกณฑ คือ 0.20 ข้ึนไป  คัดไวจํานวน 33 ขอ โดย

นําไปใชจริงทั้งหมด  สําหรับขอที่มีคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  ไมเปนไปตาม
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เกณฑ  จํานวน 8 ขอ ไดนําแบบทดสอบไปปรับปรุงโดยมีการปรับเปลี่ยนคําถามและเปลี่ยนตัวเลือก

ตัวลวงแลวนําไปทดลองใชอีกครั้ง  

  

ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและรอยละ ของแบบทดสอบฉบับที่ 3 ที่มีคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ที่

กําหนด 

 

คาอํานาจจําแนก จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.40 – 1.00 7 17.08 

0.30 – 0.39 9 21.95 

0.20 – 0.29 17 41.46 

-1.00 – 0.19 8 19.51 

รวม 41 100 

 

 จากตารางที ่16 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับที่ 3 จํานวน 41 ขอเปน

ขอสอบที่มีอํานาจจําแนก (r) 0.30 – 0.39 แสดงวาเปนขอสอบที่จําแนกผูเรียนไดดี  จํานวน 9ขอคิดเปน

รอยละ21.95คาอํานาจจําแนก 0.40 – 1.00 เปนขอสอบที่จําแนกผู เร ียนไดดีมาก จํานวน7  

ขอคิดเปนรอยละ17.08คาอํานาจจําแนก 0.20 – 0.29 แสดงวาเปนขอสอบ  ที่จําแนกเด็กไดพอใช 

จํานวน 17 ขอ คิดเปนรอยละ 41.46 คาอํานาจจําแนก -2.00 – 0.19 แสดงวาเปนขอสอบทีจ่ําแนกผูเรยีน

ไมได จํานวน8 ขอ  คิดเปนรอยละ19.51ดังน้ันแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (r)  ที่เปนไปตาม

เกณฑ มีจํานวน 33 ขอ และขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกไมเปนไปตามเกณฑ จํานวน 8 ขอ 

 

ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและรอยละ ของแบบทดสอบฉบับที่ 3ที่มีคาความยากงายตามเกณฑ ที่

กําหนด 

 

คาความยากงาย จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.81 – 1.00 - - 

0.60 – 0.80 2 4.88 

0.40 – 0.59 17 41.46 

0.20 – 0.39 18 43.90 

0.00 – 0.19 4 9.76 

รวม 41 100 
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 จากตารางที่ 17 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 3 จํานวน 41ขอ มีคาความยากงาย (p) 0.40 – 0.59  แสดงวาเปน

ขอสอบงายพอเหมาะ จํานวน 17 ขอ คิดเปนรอยละ41.46คาความยากงาย (p) 0.60 – 0.80 แสดงวาเปน

ขอสอบคอนขางงาย จํานวน 2 ขอคิดเปนรอยละ 4.88คาความยากงาย (p) 0.20 – 0.39 แสดงวาเปน

ขอสอบคอนขางยาก จํานวน 18 ขอ  คิดเปนรอยละ43.90คาความยากงาย (p) 0.00 – 0.19

แสดงวาเปนขอสอบยากมาก จํานวน 4 ขอ คิดเปนรอยละ9.76 

 
แผนภูมิที่ 7  แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก (r) รายขอ  ของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 5 ฉบับที่ 3 จํานวน 41 ขอ (ทดลองครั้งที่ 1) 
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ตารางที่ 18 แสดงคาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั จาํนวน 3 ฉบบั  ในการทดลองครัง้ที ่1 

 

ฉบับที ่ จํานวนนักเรียนที่เขาสอบ คาความเช่ือมั่น 

1 175 0.62 

2 161 0.53 

3 148 0.60 

 

 จากตารางที1่8 พบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 3 ฉบับ มีคาความเช่ือมั่น 

ดังน้ี 0.62 0.53 และ 0.60 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑ 0.50 แสดงวาแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ มีความ

เช่ือมั่นสูงกวาเกณฑเช่ือถือได 

 

 จากการวิเคราะหผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน125 ขอ 

จากการทดลองครั้งที่ 1 พบวาคาความยากงาย (p) ที่เปนไปตามเกณฑ คือ 0.20 – 0.80 และคา

อํานาจจําแนก (r) ตามเกณฑ คือ 0.20 ข้ึนไป คัดไวรวมทั้งหมด จํานวน 98 ขอ สําหรับแบบทดสอบ  

ที่มีคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ไมเปนไปตามเกณฑ จํานวน 27 ขอ และไดคัดทิ้ง 

เน่ืองจากเปนแบบทดสอบที่ไมเหมาะสม 

 ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ไมเปนไปตามเกณฑ

จํานวน 27 ขอ  มาปรับปรุงแกไขขอคําถาม ตัวเลือกและตัวลวง ใหเปนไปตามการสรางแบบทดสอบที่ดี 

ใหตรงตามตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และไดนําแบบทดสอบจํานวน 90 ขอ มาจัดฉบับเพื่อนําไปใชในการทดลอง  

ครั้งที่ 2 ตอไป 

 เมื่อแกไขปรับปรุงขอสอบแลวจึงนํามาจัดฉบับเปนแบบทดสอบจํานวน  3  ฉบับ  ฉบับละ 

30 ขอโดยใชเกณฑคาความยากงายต้ังแต  0.20 – 0.80  คาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 – 1.00 แลว

นําแบบทดสอบไปทดลองครั้งที่ 2  ผลการวิเคราะหแตละฉบับเปนดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอ  ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ฉบับที่ 1  จํานวน 30ขอ 
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ตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

ฉบับที่ 1 จํานวน 30ขอ(ทดลองครั้งที่ 2) 

 

ขอที่ p r หมายเหตุ ขอที่ p r หมายเหตุ 

1 0.36 0.56 คัดไว 16 0.45 0.49 คัดไว 

2 0.45 0.46 คัดไว 17 0.56 0.38 คัดไว 

3 0.66 0.42 คัดไว 18 0.40 0.51 คัดไว 

4 0.60 0.40 คัดไว 19 0.55 0.56 คัดไว 

5 0.53 0.36 คัดไว 20 0.45 0.48 คัดไว 

6 0.60 0.30 คัดไว 21 0.53 0.41 คัดไว 

7 0.49 0.48 คัดไว 22 0.54 0.50 คัดไว 

8 0.55 0.45 คัดไว 23 0.36 0.61 คัดไว 

9 0.35 0.50 คัดไว 24 0.48 0.47 คัดไว 

10 0.45 0.37 คัดไว 25 0.58 0.45 คัดไว 

11 0.46 0.40 คัดไว 26 0.57 0.49 คัดไว 

12 0.45 0.41 คัดไว 27 0.41 0.60 คัดไว 

13 0.60 0.45 คัดไว 28 0.50 0.66 คัดไว 

14 0.52 0.41 คัดไว 29 0.50 0.48 คัดไว 

15 0.54 0.48 คัดไว 30 0.38 0.58 คัดไว 

KR - 20 = 0.90 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 19 คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ     

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 1 พบวามีคา

ความยากงายอยูระหวาง0.35 – 0.66  และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.30 – 0.66  โดยมีขอสอบ

ที่ดี คือ มีคาความยากงายอยูระหวาง  0.20 – 0.80 จํานวน 30 ขอ  คิดเปนรอยละ 100 และคา

อํานาจจําแนกต้ังแต 0.20  ข้ึนไป  จํานวน 30 ขอ คิดเปนรอยละ 100  และมีคาความเช่ือมั่น ทั้งฉบับ  

มีคา 0.90 
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ตารางที ่20 แสดงรอยละ ของแบบทดสอบฉบบัที่ 1 ที่มีคาอํานาจจําแนกตามเกณฑที่กําหนด 

 

คาอํานาจจําแนก จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.40 – 1.00 26 86.67 

0.30 – 0.39 4 13.33 

0.20 – 0.29 - - 

-1.00 – 0.19 - - 

รวม 30 100 

 

 จากตารางที ่20 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับที่1 จํานวน 30 ขอเปน

ขอสอบที่มีอํานาจจําแนก (r) 0.30 – 0.39 แสดงวาเปนขอสอบที่จําแนกผูเรียนไดดี  จํานวน4 ขอ คิดเปน

รอยละ 13.33 คาอํานาจจําแนก 0.40 – 1.00 เปนขอสอบที่จําแนกผูเรียนไดดีมาก จํานวน 26 ขอ 

คิดเปนรอยละ 86.67  ดังน้ันแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (r)  ที่เปนไปตามเกณฑ มีจํานวน 30 

ขอ 

 

ตารางที่ 21 แสดงรอยละของแบบทดสอบฉบับที่1 ที่มีคาความยากงายตามเกณฑที่กําหนด 

 

คาความยากงาย จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.81 – 1.00 - - 

0.60 – 0.80 4 13.33 

0.40 – 0.59 22 73.34 

0.20 – 0.39 4 13.33 

0.00 – 0.19 - - 

รวม 30 100 

 

 จากตารางที ่21 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 1 จํานวน 30ขอ มีคาความยากงาย (p) 0.40 – 0.59  แสดงวาเปน

ขอสอบงายพอเหมาะ จํานวน22 ขอ คิดเปนรอยละ73.34คาความยากงาย (p)0.60 – 0.80 แสดงวาเปน

ขอสอบคอนขางงาย จํานวน4 ขอ  คิดเปนรอยละ13.33คาความยากงาย (p) 0.20 – 0.39 แสดงวา

เปนขอสอบคอนขางยาก จํานวน 4 ขอ  คิดเปนรอยละ 13.33  
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แผนภูมิที่ 8 แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก (r) รายขอ  ของแบบทดสอบ

วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 ฉบับที่ 1 

จํานวน 30ขอ(ทดลองครั้งที่ 2) 

 

2. ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอ  ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ฉบับที่ 2  จํานวน 30 

ขอดังน้ี 
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ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ฉบับที่ 2จํานวน 30 

ขอ (ทดลองครั้งที่ 2) 

 

ขอที่ p r หมายเหตุ ขอที่ p r หมายเหตุ 

1 0.48 0.41 คัดไว 16 0.42 0.39 คัดไว 

2 0.47 0.46 คัดไว 17 0.42 0.51 คัดไว 

3 0.42 0.52 คัดไว 18 0.49 0.43 คัดไว 

4 0.44 0.38 คัดไว 19 0.53 0.44 คัดไว 

5 0.46 0.42 คัดไว 20 0.45 0.46 คัดไว 

6 0.47 0.47 คัดไว 21 0.56 0.29 คัดไว 

7 0.35 0.35 คัดไว 22 0.48 0.30 คัดไว 

8 0.42 0.41 คัดไว 23 0.39 0.52 คัดไว 

9 0.41 0.61 คัดไว 24 0.40 0.57 คัดไว 

10 0.50 0.36 คัดไว 25 0.39 0.53 คัดไว 

11 0.51 0.38 คัดไว 26 0.60 0.34 คัดไว 

12 0.63 0.43 คัดไว 27 0.39 0.49 คัดไว 

13 0.46 0.38 คัดไว 28 0.49 0.54 คัดไว 

14 0.48 0.40 คัดไว 29 0.53 0.43 คัดไว 

15 0.49 0.52 คัดไว 30 0.42 0.56 คัดไว 

KR – 20 = 0.89 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 22 คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 2  พบวา     

มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.35 – 0.63 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.34 – 0.61  โดยมี

ขอสอบที่ดี คือ มีคาความยากงายอยูระหวาง  0.20 – 0.80 จํานวน30 ขอ  คิดเปนรอยละ 100 และ

คาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20  ข้ึนไป  จํานวน 30 ขอ คิดเปนรอยละ 100  โดยมีขอที่เหมาะสมจํานวน 

30 ขอ คิดเปนรอยละ 100  และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับมีคา 0.89 
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ตารางที่ 23 แสดงรอยละของแบบทดสอบฉบับที่ 2 ที่มีคาอาํนาจจําแนกตามเกณฑทีก่ําหนด 

 

คาอํานาจจําแนก จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.40 – 1.00 21 70.00 

0.30 – 0.39 8 26.67 

0.20 – 0.29 1 3.33 

-1.00 – 0.19 - - 

รวม 30 100 

 

 จากตารางที ่23 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับที่ 2 จํานวน30 ขอเปน

ขอสอบที่มีอํานาจจําแนก (r) 0.30 – 0.39 แสดงวาเปนขอสอบที่จําแนกผูเรียนไดดี  จํานวน 8 ขอ คิดเปน

รอยละ 26.67 คาอํานาจจําแนก 0.40 – 1.00 เปนขอสอบที่จําแนกผูเรียนไดดีมาก จํานวน21ขอ คิดเปน

รอยละ 70 คาอํานาจจําแนก 0.20 – 0.29 แสดงวาเปนขอสอบที่จําแนกผูเรียน ไดพอใช จํานวน 1 

ขอ คิดเปนรอยละ 3.33ดังน้ันแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (r)  ที่เปนไปตามเกณฑ มีจํานวน 30 

ขอ 

 

ตารางที ่24 แสดงรอยละของแบบทดสอบฉบับที่ 2 ที่มีคาความยากงายตามเกณฑที่กําหนด 

 

คาความยากงาย จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.81 – 1.00 - - 

0.60 – 0.80 2 6.67 

0.40 – 0.59 24 80.00 

0.20 – 0.39 4 13.33 

0.00 – 0.19 - - 

รวม 30 100  

 

 จากตารางที ่24 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 2จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) 0.40 – 0.59  แสดงวาเปนขอสอบงาย

พอเหมาะ จํานวน 24 ขอ คิดเปนรอยละ 80 คาความยากงาย (p)  0.60 – 0.80 แสดงวาเปนขอสอบ

คอนขางงาย จํานวน 2 ขอ  คิดเปนรอยละ6.67คาความยากงาย (p) 0.20 – 0.39  แสดงวาเปน

ขอสอบคอนขางยาก จํานวน 4 ขอ  คิดเปนรอยละ 13.33   
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แผนภูมิที่ 9  แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบ

วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 5 ฉบับที่ 2 

จํานวน 30 ขอ(ทดลองครั้งที่ 2) 

 

3. ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่3  จํานวน 30 ขอดังน้ี 
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ตารางที ่25 แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 3  

จํานวน 30 ขอ (ทดลองครั้งที่ 2) 

 

ขอที่ p r หมายเหตุ ขอที่ p r หมายเหตุ 

1 0.62 0.36 คัดไว 16 0.56 0.45 คัดไว 

2 0.34 0.30 คัดไว 17 0.37 0.27 คัดไว 

3 0.56 0.32 คัดไว 18 0.43 0.38 คัดไว 

4 0.44 0.32 คัดไว 19 0.46 0.32 คัดไว 

5 0.26 0.26 คัดไว 20 0.36 0.20 คัดไว 

6 0.76 0.43 คัดไว 21 0.44 0.46 คัดไว 

7 0.50 0.48 คัดไว 22 0.59 0.36 คัดไว 

8 0.37 0.39 คัดไว 23 0.37 0.37 คัดไว 

9 0.69 0.44 คัดไว 24 0.47 0.44 คัดไว 

10 0.67 0.50 คัดไว 25 0.58 0.56 คัดไว 

11 0.37 0.42 คัดไว 26 0.56 0.42 คัดไว 

12 0.57 0.57 คัดไว 27 0.33 0.25 คัดไว 

13 0.53 0.48 คัดไว 28 0.47 0.40 คัดไว 

14 0.61 0.44 คัดไว 29 0.58 0.51 คัดไว 

15 0.49 0.26 คัดไว 30 0.44 0.28 คัดไว 

KR – 20 =  0.78 

 

 ผลการวิเคราะหตามตารางที่ 25 คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 3 พบวา มีคา

ความยากงายอยูระหวาง 0.26 – 0.76 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.26 – 0.57 โดยมีขอสอบที่

ดี คือ มคีาความยากงายอยูระหวาง  0.20 – 0.80จํานวน 30 ขอ  คิดเปนรอยละ100 และคาอํานาจ

จําแนกต้ังแต 0.20  ข้ึนไป  จํานวน 30 ขอ คิดเปนรอยละ 100  โดยมีขอที่เหมาะสมจํานวน 30 ขอ    

คิดเปนรอยละ 100  และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับมีคา 0.78 
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ตารางที่ 26 แสดงรอยละของแบบทดสอบฉบับที่ 3 ที่มีคาอาํนาจจําแนกตามเกณฑ ที่กําหนด 

 

คาอํานาจจําแนก จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.40 – 1.00 15 50.00 

0.30 – 0.39 9 30.00 

0.20 – 0.29 6  20.0 0 

-1.00 – 0.19 - - 

รวม 30 100 

 

 จากตารางที ่26 พบวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับที่ 3 จํานวน 30 ขอ เปน

ขอสอบที่มีอํานาจจําแนก (r) 0.30 – 0.39 แสดงวาเปนขอสอบทีจ่ําแนกผูเรียนไดดี  จํานวน 9  ขอคิดเปน

รอยละ 30 คาอํานาจจําแนก 0.40 – 1.00เปนขอสอบที่จําแนกผูเรียนไดดีมาก จํานวน 15 ขอ คิดเปน  

รอยละ50คาอํานาจจําแนก 0.20 – 0.29 แสดงวาเปนขอสอบทีจ่ําแนกผูเรียนไดพอใช จํานวน 6 ขอ 

คิดเปนรอยละ 20ดังน้ันแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนก(r) ที่เปนไปตามเกณฑ มจีํานวน 30 ขอ  

 

ตารางที่ 27 แสดงรอยละของแบบทดสอบฉบับที่ 3 ที่มีคาความยากงายตามเกณฑที่กําหนด 

 

คาความยากงาย จํานวน (ขอ) รอยละ 

0.81 – 1.00 - - 

0.60 – 0.80 5 16.67 

0.40 – 0.59 17 56.67 

0.20 – 0.39 8 26.66 

0.00 – 0.19 0 0 

รวม 30 100 

 

 จากตารางที ่27 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ฉบับที่3จํานวน 30ขอ มีคาความยากงาย (p)0.40 – 0.59  แสดงวาเปนขอสอบ

งายพอเหมาะ จํานวน17ขอ คิดเปนรอยละ 56.67 คาความยากงาย (p)0.60 – 0.80แสดงวาเปนขอสอบ

คอนขางงาย จํานวน 5ขอ  คิดเปนรอยละ16.67 คาความยากงาย (p)0.20 – 0.39แสดงวาเปนขอสอบ

คอนขางยาก จํานวน8 ขอ  คิดเปนรอยละ26.66 
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แผนภูมิที ่10  แสดงผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ฉบับที่ 3 

จํานวน 30 ขอ(ทดลองครั้งที่ 2) 

 

ตารางที่ 28 แสดงคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบบั  จํานวน 3 ฉบับ  ในการทดลองครั้งที่ 2 

 

ฉบับที ่ จํานวนนักเรียนที่เขาสอบ คาความเช่ือมั่น 

1 148 0.90 

2 173 0.89 

3 116 0.78 

 

 จากตารางที ่28 พบวา แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 3 ฉบบั มีคาความเช่ือมั่น

ดังน้ี 0.90  0.89 และ 0.78  ซึง่สูงกวาเกณฑ 0.50 แสดงวาแบบทดสอบทัง้ 3 ฉบบั มีความเช่ือมั่นสงู 
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ขั้นตอนท่ี 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5   

 ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีคุณภาพ จํานวน 3 ฉบับ มาแปลความหมายของคะแนนและกําหนดระดับผล       

การเรียน ดังน้ี 

1. ผลการแปลความหมายของคะแนนและกําหนดผลการเรียนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ     

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่1 

 

ตารางที ่29 แสดงผลการแปลความหมายของคะแนนและกาํหนดผลการเรียนของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที5่ ฉบับที1่ 

 

คะแนนดิบ F (ความถี่) Percentile T - ปกติ ระดับผลการเรียน 

30 2 99.3 75 ดีเยี่ยม 

28 6 96.6 69 ดีมาก 

27 6 92.6 65  

ดี 26 11 86.8 62 

25 13 78.7 58  

 

 

คอนขางดี 

24 5 73.6 57 

23 4 72.6 57 

22 6 72.0 56 

21 4 70.9 56 

20 3 69.3 56 

19 10 67.2 55  

 

ปานกลาง 

18 4 64.9 54 

17 6 62.8 54 

16 4 60.8 53 

15 4 58.1 53 

14 8 54.1 52 

13 9 48.3 50  

 

พอใช 

 

 

12 10 41.9 48 

11 7 36.1 47 

10 7 31.4 46 
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คะแนนดิบ F (ความถี่) Percentile T - ปกติ ระดับผลการเรียน 

9 6 27.0 44  

ต่ํา 8 7 22.6 43 

7 6 18.2 41    X = 17.74 

 S.D. = 6.86 

 

  จากตารางที ่29 พบวา ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 1 จํานวน 148 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ75 ไดระดับผล

การเรียนดีเย่ียม จํานวน 2 คน ผูที่มีคะแนน T ปกติ 69 ไดระดับผลการเรียนดีมากจํานวน. 6 คน ผูที่ได

คะแนน T ปกติ62 –65  ไดระดับผลการเรียนดี จํานวน 17 คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 56 - 58 ได

ระดับผลการเรียนคอนขางดีจํานวน 35 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 52 – 55  ไดระดับผลการเรียน

ปานกลางจํานวน 36 คน   ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 46 – 50 ไดระดับผลการเรียนพอใชจํานวน 33 คน  

ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 41 – 44 ไดระดับผลการเรียนผานเกณฑข้ันตํ่าจํานวน 19 คนและแบบทดสอบมี

คาเฉลี่ย เทากับ 17.74สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 6.86 

2. ผลการแปลความหมายของคะแนนและกําหนดผลการเรียนของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ฉบับที่2 
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ตารางที่ 30  แสดงผลการแปลความหมายของคะแนนและกําหนดผลการเรียนของแบบทดสอบ      

วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที ่2 
 

คะแนนดิบ F(ความถี่) Percentile T - ปกติ ระดับผลการเรียน 

27 5 99.4 78 ดีเยี่ยม 

26 6 98.3 72 ดีมาก 

25 6 95.4 67  

ดี 24 11 91.9 64 

23 9 87.0 62  

 

คอนขางดี 

22 3 81.2 59 

21 5 77.7 58 

20 2 76.6 58 

19 10 75.7 57  

 

 

 

 

ปานกลาง 

18 2 74.9 57 

17 6 74.0 57 

16 2 72.8 57 

15 3 71.7 56 

14 3 70.5 56 

13 9 69.1 55 

12 7 65.6 55 

11 6 61.0 53 

10 11 57.2 52  

 

พอใช 

9 7 52.9 51 

8 10 48.3 50 

7 10 43.4 49 

6 11 37.6 47  

 

ต่ํา 

5 7 31.5 46 

4 14 26.3 44 

3 8 20.2 42 X= 13.53 

S.D. =7.36 
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  จากตารางที ่30 พบวา ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ฉบับที่ 2 จํานวน 173 คน ผูที่ไดคะแนนคะแนน T ปกติ 78      

ไดระดับผลการเรียนดีเย่ียม จํานวน 5 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 72 ไดระดับผลการเรียนดีมากจํานวน 6 

คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 64 – 67  ไดระดับผลการเรียนดีจํานวน 17 คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 58 - 62  

ไดระดับผลการเรียนคอนขางดีจํานวน 22 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 53 – 57 ไดระดับผลการเรียน

ปานกลางจํานวน 47 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 49 – 52  ไดระดับผลการเรียนพอใชจํานวน 38 คน  

ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 42 – 47  ไดระดับผลการเรียนผานเกณฑข้ันตํ่าจํานวน 40 คนและ

แบบทดสอบมีคาเฉลี่ย เทากับ 13.53สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 7.36 

3. ผลการแปลความหมายของคะแนนและกําหนดผลการเรียนของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่3 

 

ตารางที่ 31 แสดงผลการแปลความหมายของคะแนนและกาํหนดผลการเรียนของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ฉบับที่ 3 

 

คะแนนดิบ F(ความถี่) Percentile T - ปกติ ระดับผลการเรียน 

30 2 99.6 77 ดีเยี่ยม 

29 3 98.7 73 

28 4 97.0 69  

ดีมาก 27 3 94.0 66 

26 3 90.9 64 

25 7 88.4 62  

ดี 24 5 84.1 60 

23 9 78.9 59 

22 7 72.8 57  

 

คอนขางดี 

21 7 65.9 55 

20 4 59.9 53 

19 3 55.2 52 

18 8 52.2 51  

ปานกลาง 17 8 47.4 50 

16 8 40.5 48 

15 5 33.6 46 
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ตารางที่ 31 แสดงผลการแปลความหมายของคะแนนและกําหนดผลการเรียนของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5ฉบับที่ 3 (ตอ) 

 

คะแนนดิบ F(ความถี่) Percentile T - ปกติ ระดับผลการเรียน 

14 7 28.0 45  

 

พอใช 

13 2 22.8 43 

12 5 19.0 42 

11 2 15.9 41 

10 3 12.9 39 

9 4 10.8 38  

 

ต่ํา 

8 2 7.8 36 

6 3 5.2 34 

5 2 3.0 32   X  = 18.59 

 S.D. =7.49 

  

  จากตารางที ่31 พบวา ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับที่ 3 จํานวน 116 คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 73 – 77 ได

ระดับผลการเรียนดีเย่ียมจํานวน 5 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 64 – 69  ไดระดับผลการเรียนดีมาก

จํานวน 10 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 59 – 62  ไดระดับผลการเรียนดีจํานวน 21 คน  ผูที่ไดคะแนน 

T ปกติ 52 - 57 ไดระดับผลการเรียนคอนขางดีจํานวน 21 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 46 – 51  ได

ระดับ    ผลการเรียนปานกลางจํานวน 29 คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 39 – 45ไดระดับผลการเรียนพอใช

จํานวน 17 คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 32 – 38  ไดระดับผลการเรียนผานเกณฑข้ันตํ่าจํานวน 11 คน  

และแบบทดสอบมีคาเฉลี่ย เทากับ 18.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 7.49 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5เปน

ลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีวัตถุประสงคในการวิจัย

ดังน้ี  1) เพื่อสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5              

2) เพื่ อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดานความเ ท่ียงตรง  (Validity) อํานาจจําแนก 

(Discrimination) ความยากงาย ( Difficulty) และความเช่ือมั่น (Reliability) 

 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2555 จํานวน 10,066 คน     

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (นครปฐม สุพรรณบุรี) จํานวน 61 โรงเรียน 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : งานขอมูลสารสนเทศ สพม.9)กลุมตัวอยาง คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2555  ไดแก  โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา จํานวน 175 คน             

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3 จํานวน 161 คน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จํานวน 264 คน                            

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จํานวน 148 คนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 จํานวน 173 คนรวมทั้งสิ้น 921 คน 

(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : งานขอมูลสารสนเทศ สพม.9) ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบหลาย

ข้ันตอน (Multi – Stage Random Sampling)  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี  คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 3 ฉบับ 

90 ขอ ที่ตรงตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และเปนไปตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 5       

ตามวัตถุประสงควิจัยปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่5  ที่สรางข้ึน  จํานวน3 ฉบับ  90  ขอ  เปนแบบทดสอบที่มีมาตรฐาน  คือ  สอดคลองกับ

สาระ  มาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัด  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่5 และการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรู

ของบลูม 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่5  ที่สรางข้ึนทั้ง 3 ฉบับ  มีคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาสูงแบบทดสอบฉบับ 

ที่ 1 มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  0.30 – 0.66  ความยากงาย (p) อยูระหวาง  0.35 – 0.66  

และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ0.90แบบทดสอบฉบับที่2  พบวา มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  

0.34 – 0.61 มีคาความยากงาย(p) อยูระหวาง  0.35 – 0.63  และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับมีคา 

0.89ฉบับที่3  พบวามี คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  0.26 – 0.57  คาความยากงาย (p) อยู

ระหวาง  0.26 – 0.76 และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับมีคา  0.78แสดงวาแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ  มีคา

อํานาจจําแนก (r) และคาความยากงาย (p) ตามเกณฑและมีคาความเช่ือมั่นสูง จึงเปนแบบทดสอบ   

ที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่  5  ผูวิจัยดําเนินการอภิปรายผลดังน้ี 

1. การสรางแบบทดสอบของครูผูสอนภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 จํานวน  17  คน      

มีขอบกพรองในการออกแบบทดสอบ  2  ประเด็น  ดังน้ีประเด็นแรกดานความสอดคลองของขอสอบกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ในดานสาระ  มาตรฐาน  สาระการเรียนรู

ตัวช้ีวัด  และการจดัการเรียนรูตามแนวคิดการรบัรูของบลมูประเด็นที่สองเรื่องหลักการเขียนขอสอบที่ดี 

และการหาคุณภาพของแบบทดสอบซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มีชัย  เอี่ยมจินดา  และสุเทพ  

อวมเจริญ  (2553: 320)  ไดสรุปความคิดเห็น  เกี่ยวกับการสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

วา ครูขาดทักษะการสรางและพัฒนาเครื่องมอืวัดและประเมินผล  ครูสวนมากใชเครื่องมือวัดผลจากคูมอื

ของสํานักพิมพ ครูออกขอสอบตามเน้ือหาที่ตนเองสอน  ไมสอดคลองกับตัวช้ีวัด มาตรฐาน              

ครูออกขอสอบวัดความจํามากกวาการคิดวิเคราะห จากปญหาน้ี จึงมีความตองการใหครูมีทักษะการสราง

เครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับหลักสูตร  ตรงตามตัวช้ีวัด และมาตรฐาน  ครูมีเทคนิคการ

สรางขอสอบ ที่มีประสิทธิภาพ 

  ดังน้ันผูวิจัยไดพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรแกนลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  

เพ่ือแกปญหา  ซึ่งแบบทดสอบที่สรางข้ึนมีความสอดคลองกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด       
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ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สาระการเรียนรูภาษาไทย และสอดคลองกับ

ทฤษฎีการเรียนรูของบลูมโดยสรางใหแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาที่สอดคลองกับ

หลักสูตรและมีการหาคาคุณภาพของแบบทดสอบ 

2. ผลการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  ผูวิจัยไดวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  ตัวช้ีวัด  และเน้ือหา  จากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งในการเขียนขอสอบผูวิจัยไดยึดหลักการเขียนขอสอบแบบ

เลือกตอบท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539: 94 - 107) ไดกลาวถึงวิธี

เขียนขอสอบแบบน้ีวาเขียนยากกวาขอสอบแบบใดๆ ผูเขียนตองมีทักษะและความรูอยางลึกซึ้ง และ 

รูวิธีการเขียนขอสอบเปนอยางดี จากน้ันกําหนดกรอบโครงสราง  (Test  Blueprint)  และตรวจสอบการ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  โดยผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับเน้ือหา  มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดโดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  

Objective Congruency : IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สรางข้ึนจํานวน  125  

ขอซึ่งสอดคลองกับธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ (2549: 151) ที่กลาวถึงในเรื่องน้ีวา ความเที่ยงตรง เปนสิ่ง

ที่เปนหัวใจสําคัญที่สุดของเครื่องมือวัด  ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง ใชสูตรของ   

โรวิเนลลีและแฮมเบลตัน  (Rowinelli and Hambleton, 1977, อางถึงใน มาเรียม นิลพันธุ, 

2551: 177)พบวาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอความสอดคลองของแบบทดสอบที่มีคา 0.67 มีจํานวน  

15  ขอ คิดเปนรอยละ  12  และมีคา  1.00  มีจํานวน  110  ขอ  คิดเปนรอยละ  88.00 แสดงวา

แบบทดสอบที่สรางข้ึนน้ี ขอคําถามมีความสอดคลองเชิงเน้ือหา ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมตามทฤษฎี 

การเรียนรูของบลูม 

3. ผลการทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5จํานวน  3  ฉบับ  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ  ดานอํานาจจําแนก  

(Discrimination)  ความยากงาย(Difficulty)  และความเช่ือมั่น (Reliability)จํานวน  2  ครั้ง ผลการ

ทดลองครั้งที่  1  หาคาความยากงาย (p)และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ  และคัดเลือก

แบบทดสอบที่มีคาตามเกณฑ  จํานวน  98  ขอ  ตอจากน้ันนํามาคัดใหตรงตามตารางวิเคราะห

แบบทดสอบ  จํานวน  90  ขอ  แลวจึงนํามาจัดฉบับ จํานวน  3  ฉบับ  ฉบับละ30  ขอ เพื่อนําไปทดลอง

ครั้งที่  2  เพื่อหาคาอํานาจจําแนก  (Discrimination)  ความยากงาย  (Difficulty)และความเช่ือมั่น 

(Reliability)แตละฉบับ ปรากฏวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ทั้ง 3 ฉบับ มีคาความเช่ือมั่น 

ดังน้ี 0.90  0.89 และ 0.78 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑ 0.50 แสดงวาแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ มีความ

เช่ือมั่นสูงยอมรับไดสวนคาความยากงาย (p)และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปนไปตามเกณฑ 

ซึ่งเปนแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ 
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  ผลการทดลองนี้สอดคลองกับวิจัยของ วราภรณ ปกการะโต (2547: บทคัดยอ)    

ไดวิจัยเรื่องการสรางแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน สําหรับนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  

ผลการวิจัยปรากฏวา ผลการสรางคุณภาพของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน  ปรากฏวาได

ขอสอบจํานวน  40  ขอ  จากเน้ือหา / บทความ / สถานการณ  12  เรื่อง เวลาที่เหมาะสมในการทํา

ขอสอบเทากับ 40 นาที ผลการตรวจคุณภาพเปนดังน้ี  คาความยากงายรายขอเทากับ  0.20 – 0.80  

คาอํานาจจําแนกมีคาต้ังแต  0.20 – 0.62 และคาอํานาจจําแนกของตัวลวงมีคามากกวา  0  ข้ึนไป   

ทุกตัวเลือก ทั้ง  40  ขอ  และ คุณภาพขอสอบรายฉบับ  ปรากฏวา มีคาความยากงายเฉลี่ยเทากับ  

0.50  คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยเทากับ  0.53  และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ  0.84นอกจากน้ีงานวิจัย

ของ  ฉวีวรรณ  ไวพจน  (2549 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การอาน คิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี  

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  มีคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ ต้ังแต  .08  ถึง  

1.00  คาความยากงายต้ังแต  .24  ถึง  .80  และคาอํานาจจําแนกต้ังแต .20 ถึง .54 แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการเขียนสื่อความ แบบเลือกตอบ มีคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ ต้ังแต .08  ถึง 1.00 คา

ความยากงายต้ังแต  .22  ถึง  .80  และคาอํานาจจําแนกต้ังแต  .21  ถึง .50 แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการเขียนสื่อความ  แบบเขียนตอบ  มีคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  เทากับ  1.00  ทุกขอ 

คาความยากงายต้ังแต  .64  ถึง  .74  และคาอํานาจจําแนกต้ังแต .24  ถึง  .48  ซึ่งเขาเกณฑ

มาตรฐานทุกขอคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคิดวิเคราะห  คํานวณโดย

สูตร  KR - 20  มีคาความเช่ือมั่นเทากับ  .75  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสื่อความแบบ

เลือกตอบ คํานวณโดยสูตร KR - 20  มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .47 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

เขียนสื่อความแบบเขียนตอบคํานวณโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) มีคาความเช่ือมั่น

เทากับ .80  

  ในทํานองเดียวกันงานวิจัยของ  มณี  สดกลาง (2550: บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่องการสราง

แบบทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ  เพื่อประเมินการ

ผานชวงช้ันที ่ 1  ผลการวิจัยปรากฏวาการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินทักษะการอาน  คิด

วิเคราะหและเขียนสื่อความ  ทําการทดลอง  3  ครั้ง  พบวา  การทดลองครั้งที่  1 นําแบบทดสอบ

จํานวน  2  ฉบับไปทดลองกบักลุมตัวอยางจาํนวน  38  คน  จากโรงเรยีน จํานวน  2  โรง  พบวา  ฉบับที่  

1  แบบทดสอบภาคปฏิบัติการอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง  จํานวน  9  ขอ มีคาความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ต้ังแต  .80  ถึง  1.00  คาอํานาจจําแนกรายขอ ต้ังแต  -.20 ถึง  .90 มีขอสอบที่

มีคาอํานาจจําแนกเขาเกณฑ  จํานวน  45  ขอ  คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ  .83  การทดลองครั้งที่  2  

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 31 คน  จากโรงเรียนจํานวน  2  โรง  

พบวา  ฉบับที่  1  แบบทดสอบภาค)  ปฏิบัติการอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองจํานวน  9  ขอ  
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คาอํานาจจําแนกรายขอ ต้ังแต  .38  ถึง  .81  เขาเกณฑทุกขอ  คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ  เทากับ  .84  

คาความเช่ือมั่นของผูสังเกตใหคะแนน  2  คน  เทากับ  .96  ฉบับที่  2  แบบทดสอบความเขาใจการ

อาน คิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความ  จํานวน  45  ขอ  คาอํานาจจําแนกรายขอ  ต้ังแต-.25  ถึง  1.00  

พบวาไดขอสอบที่เขาเกณฑจํานวน  42  ขอ  จงึคัดเลือกไว  30  ขอ  ตามที่ตองการ  คาความเช่ือมั่น

ทั้งฉบับ  เทากับ  .82  การทดลองครั้งที่  3  เปนการทดสอบจริงเพื่อหาคุณภาพและเก็บรวบรวม

ขอมูลกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  63  คน 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 5  ที่มีคุณภาพ จํานวน  3  ฉบับ  มาแปลความหมาย

ของคะแนนและกําหนดระดับผลการเรียน ดังน้ี  ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  ฉบับที่ 1ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 148 คน  ผูที่ไดคะแนนT ปกติ

75 ไดระดับผลการเรียนดีเย่ียม จํานวน 2 คน ผูที่มีคะแนน T ปกติ 69 ไดระดับผลการเรียนดีมากจํานวน. 

6 คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ   62 –65  ไดระดับผลการเรียนดี จํานวน 17 คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 

56 - 58ไดระดับผลการเรียนคอนขางดีจํานวน 35 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 52 – 55 ไดระดับ    

ผลการเรียน ปานกลางจํานวน 36 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 46 – 50 ไดระดับผลการเรียนพอใช

จํานวน 33 คนผูที่ไดคะแนน T ปกติ 41 – 44   ไดระดับผลการเรียนผานเกณฑข้ันตํ่าจํานวน 19 คน

ฉบับที่  2ผูเรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 173 คน ผูที่ไดคะแนนคะแนน T ปกติ 78ไดระดับผลการเรียนดี

เย่ียม จํานวน 5 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 72 ไดระดับผลการเรียนดีมากจํานวน 6 คน  ผูที่ไดคะแนน T 

ปกติ 64 – 67  ไดระดับผลการเรียนดีจํานวน 17 คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 58 - 62  ไดระดับผลการ

เรียนคอนขางดีจํานวน 22 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 53 – 57 ไดระดับผลการเรียนปานกลางจํานวน 

47 คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 49 – 52  ไดระดับผลการเรียนพอใชจํานวน 38 คน  ผูที่ไดคะแนน T 

ปกติ 42 – 47 ไดระดับผลการเรียนผานเกณฑข้ันตํ่าจํานวน 40 คนฉบับที่ 3ผูเรียนทําแบบทดสอบ 

จํานวน 116 คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 73 – 77 ไดระดับผลการเรียนดีเย่ียมจํานวน 5 คน ผูที่ได

คะแนน T ปกติ 64 – 69  ไดระดับผลการเรียนดีมากจํานวน 10 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 59 – 62  

ไดระดับผลการเรียนดีจํานวน 21 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 52 - 57 ไดระดับผลการเรียนคอนขางดี

จํานวน 21 คน  ผูที่ไดคะแนน T ปกติ  46 – 51 ไดระดับผลการเรียนปานกลางจํานวน 29 คน ผูที่ได

คะแนน T ปกติ 39 – 45ไดระดับผลการเรียนพอใชจํานวน 17 คน ผูที่ไดคะแนน T ปกติ 32 – 38  ได

ระดับผลการเรียนผานเกณฑข้ันตํ่าจํานวน 11 คน 

  ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ  วราภรณ ปกการะโต (2547:  บทคัดยอ) ไดวิจัย

เรื่องการสรางแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ผลปรากฏวา  



141 

 

เมื่อสรางเกณฑปกตินักเรียนระดับชวงช้ันที่  4  ไดคะแนนทีปกติมีคาต้ังแต  12 – 83  โดยคะแนน   

ทีปกติ  50  เทากับคะแนนดิบ  25.33  เมื่อสรางเกณฑปกติเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  ได

คะแนนทีปกติมีคาต้ังแต  20 – 80  โดยคะแนนทีปกติ  50 เทากับคะแนนดิบ 24.66  เมื่อสรางเกณฑ

ปกติเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  ไดคะแนนทีปกติมีคาต้ังแต  20 – 76  โดยคะแนน ทีปกติ 

50 เทากับคะแนนดิบ 25.65 และเมื่อสรางเกณฑปกติเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 ได

คะแนนทีปกติมีคาต้ังแต  21 – 77 โดยคะแนนทีปกติ 50 เทากับคะแนนดิบ 25.88 และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ กฤษณา  คิดดี  (2550 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่องการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการ

อาน  กลุมสาระภาษาไทย  ชวงช้ันที่  2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ผลการวิจัยพบวา  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการอาน  กลุ มสาระภาษาไทยชวงชั้นที ่ 2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจํานวน  1  ฉบับ  40  ขอ  40 ค ะแนน ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู 

สาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง  มีคาความยากงายที่คอนขางงายถึงปานกลาง มีความ

เช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับคอนขางสูง  แบบทดสอบสามารถจําแนกคนเกงออกจากคนออนไดดี 

นักเรียนกลุมเกงและกลุมออนสอบไดคะแนนแตกตางกันการพัฒนาระบบคะแนน  และการแปล

ความหมายคะแนน โดยการแปลงคะแนนดิบใหเปนคะแนนมาตรฐาน โดยเทียบกับระบบคะแนน

มาตรฐานเกา การแปลความหมายคะแนนในรูปของคะแนนเปอรเซ็นไทล คะแนนมาตรฐานซี โดย

สามารถนําคะแนนดิบที่ไดจากการสอบมาเทียบกับเกณฑปกติเมื่อตองการรูความสามารถของนักเรียนได

ถึง  9  ระดับ  เกณฑปกติระดับช้ันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ใชการประมาณ   

คาคะแนนจริงดวยความเช่ือมั่น 95%และการคํานวณหาจุดตัดใหเปนเกณฑมาตรฐาน พบวาจุดตัด   

ที่เกิดข้ึนระหวางนักเรียนกลุมสูงและกลุมตํ่าอยูในตําแหนงคะแนนดิบที่ 29.18 ตําแหนงเปอรเซ็นไทล  

ที่  32.35  คะแนนมาตรฐาน  97.0 4 คะแนน  ซึ่งอยูระหวางคะแนนตํ่าสุดที่  27.35  คะแนนสูงสุด 

ที่ 31.00 คะแนน 

 

ขอเสนอแนะ 

 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยได

สรุปขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไปใช  และขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

 จากขอคนพบของการวิจัย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไปใชดังน้ี 
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1. การเลือกเน้ือหาในการเขียนแบบทดสอบควรเลือกเน้ือหาใหเหมาะสมกับชวงวัย        

ความสนใจของผูเรียน และมีเน้ือหาที่ทันสมัย 

2. ควรสรางขอทดสอบที่มีจํานวนมากและพัฒนาเปนคลังขอสอบ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และขยายผลครอบคลุมทั้ง 8 กลุมสาระ จนพัฒนาเปนคลังขอสอบระดับ

สถานศึกษาตอไป 

3. การนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ควรมีการจัดบริหารการสอบที่ดี เพื่อใหผลสอบมีคุณภาพ เน่ืองขอคําถาม

ของแบบทดสอบมีความยาว จึงควรบริหารจัดการเวลาในการทําแบบทดสอบใหเหมาะสม ควรช้ีแจง

ขอตกลงในการทําแบบทดสอบ เพื่อใหนักเรียนเหน็ความสําคัญในการสอบ และควบคุมเวลาใหเปนไป

ตามตารางเวลาที่กําหนดไว 

4. ควรนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 ไปใชทดสอบนักเรียนเพื่อวัดความรู ความสามารถในการเรียนรูในแตละมาตรฐาน

และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 โดยผูสอนไดทราบ

ความสามารถของผูเรียนและนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป 

5. ควรมีการนําแบบทดสอบไปพัฒนาการใชกับสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ความสะดวก และทราบผลในการใชทันที 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สามารถเปน

แนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียน ที่จะใชเปนเครื ่องมือในการ

ประเมินผลของกระบวนการเรียนการสอน ดังน้ันในการพัฒนาแบบทดสอบในครั้งตอไป ควรจะ

ศึกษาเพ่ิมเติม และวิจัยในประเด็นตอไปน้ี 

1. ควรสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหครบทกุกลุมสาระ ทัง้ 8 กลุมสาระ 

2. ควรมีการวิจัย เพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามทฤษฎีการเรียนรู

ของบลูมฉบับใหม ป 2001 ซึ่งมี 6 ข้ัน ดังน้ีคือ  จํา เขาใจ ใช วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค 

3. ควรมีการวิจัย การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรูปแบบอื่นๆ เชน 

แบบทดสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ  แบบกาถูก -   ผิด  แบบเติมคํา  แบบตอบสั้นๆ  แบบจับคู ฯลฯ 

ตอไป 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

1. นางอธิชา  แยมกมล 

  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   อดีตรองผูอํานวยการสาํนักทดสอบทางการศึกษา 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ประสบการณ    นักวัดและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
 

2. นางสนอง  หอทอง 

  อดีตครูชํานาญการพิเศษ   โรงเรียนกัลยาณวัตร  อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต  25  ขอนแกน 

  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม 

  ประสบการณ   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  ครูภาษาไทยดีเดน  คุรุสภา 

  ครูดีในดวงใจ     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

3. นางประเทอืง  อยูกําเนิด 

  ครูชํานาญการพิเศษ   โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  อําเภอบางแพ   จังหวัดราชบุร ี

  วุฒิการศึกษา   การศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   วิทยาเขตพิษณุโลก 

  ประสบการณ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

  ครูภาษาไทยดีเดน  คุรุสภา 

  หน่ึงครูแสนดี คุรุสภา 

  ครูดีในดวงใจสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ครูผูใชภาษาไทยดีเดน     กระทรวงวัฒนธรรม 
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แบบสํารวจขอมูลขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
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แบบสํารวจการสรางขอสอบของครผููสอน 

ประเภทขอสอบ    แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

สาระที่       

มาตรฐาน  

ตัวช้ีวัดที่ 

พฤติกรรมการรับรู  Bloom’s Taxonomy  

ความรูความจํา          ความเขาใจ            การนําไปใช  

    การวิเคราะห            การสังเคราะห       การประเมินคา 

ชนิดของขอสอบ 

ขอที่   โจทยและตัวเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย    

เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1  คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 

สวนที่ 2 การตรวจสอบขอสอบของผูเช่ียวชาญดานการวัดผล 

2.1     ดานความสอดคลองกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ตามสาระ  มาตรฐานและตัวช้ีวัด   และการจัดการเรียนรูตามพฤติกรรมของบลมู   

............................................................... 

2.2   ดานการเขียนขอสอบที่ดี ไดแก การเขียนคําถาม  การเขียนตัวเลือกที่ถูกตอง  การ

เขียนตัวลวง .................................................................... 

2.3     ดานการหาคุณภาพขอสอบ .................................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5   
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่      1  การอาน 

 มาตรฐาน ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหา

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรกัการอาน 

 ตัวช้ีวัดที่   1  อานออกเสียงบทรอยแกว   และบทรอยกรองไดอยางถูกตอง  ไพเราะ 

เหมาะสมกับเรื่องที่อาน 

 พฤติกรรมการเรียนรู    ........ความรู  ...√....ความเขาใจ  ......การนําไปใช     

                            .......การวิเคราะห  .......การสงัเคราะห  ...... การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  ชนิด 4 ตัวเลือก 

 ขอที่    1 โจทยและตัวเลือก 

   “ ก็รสใดจะหวานแมนสรุสแหงพระวาจากระทราบณทรวงขาพระบาทปลื้มบลืมรสและ

รูสึกพระกรุณายะภาพแหงพระทรงยศจะฝงใจบไดลดฤลืมจนณวันมรณ ” 

บทประพันธขางตนน้ีเมื่ออานตามฉันทลักษณใหถูกตองแลว จัดเปนคําประพันธประเภทใด  

 

1)  ภุชงคปยาตรฉันท                     2)  อินทรวิเชียรฉันท 

3) วสันตดิลกฉันท                         4)  อุเปนทวิเชียรฉันท 

 

 

 

 

 

 เฉลยขอ   1 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1  คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่      1  การอาน 

 มาตรฐาน ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ

แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 ตัวช้ีวัดที่  2  ตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องทีอ่าน 

 พฤติกรรมการเรียนรู ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช   

                          ..√.......การวิเคราะห    .......การสังเคราะห  ...... การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 

 ขอที่                  โจทยและตัวเลือก 

       “นักวิจัยเปดเผยวา กลวยอาจใชเปนอาหารทดแทนมันฝรั่งในบางประเทศที่กําลัง

พัฒนาขณะที่มันสําปะหลงัและถ่ัวฝกยาวจะเริ่มมีบทบาทสําคัญในการทําการเกษตรมากข้ึน

หากอุณหภูมิโลกเพิ่มข้ึน และผูคนจะเริ่มดัดแปลงเมนูอาหารใหมๆและหลากหลายขณะที่

พืชพื้นเมืองเริ่มรอยหรอลงองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นเปดเผยผลวิจัยลาสุดถึง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และวิกฤติโลกรอนที่จะสงผลตอวิกฤติ

อาหารขาดแคลนในอนาคต ผลวิจัยช้ีวา "กลวย"อาจกลายเปนอาหารหลักของมนุษย”   

จากขอความน้ี   กลวยสามารถทดแทนอาหารในขอใด   

1)  ถ่ัวแดง   ทุเรียน   นม     ไข 

2)    แปงขาวเจา   มะมวง    แอบเปล 

3)    ขาวโพด    ขาวสาลี     ถ่ัวเหลือง    

4)    มันสําปะหลงั   ผักใบเขียวทุกชนิด 

 

 

 

 

 

 

 เฉลยขอ   3 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1  คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่      1  การอาน 

 มาตรฐาน ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ

แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 ตัวช้ีวัดที่   4    คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน  ประเมนิคา   และนําความรู  

ความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต 

 พฤติกรรมการเรียนรู  ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช     

                           .......การวิเคราะห    .......การสังเคราะห  ...... การประเมินคา      

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 

 ขอที่           โจทยและตัวเลอืก 

      “นายสุธิวิชญ  สรอยสุวรรณ อายุ 19 ป  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบแอดมิชชั่นป 

2556 ไดอันดับหน่ึงของประเทศ โดยไดคะแนนสอบถึง 94.29  ติดคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  ซ่ึงกอนหนาน้ีไดสอบตรงจนติดคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว แต

สละสิทธ์ิไป  เทคนิคการเรียนคือทําในส่ิงที่ตัวเองชอบ คือ ถาไมอยากทําจริงๆก็จะไมทําเลย เชน 

เกิดวันไหนรูสึกไมอยากอานหนังสือก็จะไมอาน สวนใหญเหมือนเพื่อนทั่วไป อานบางไมอานบาง 

และไมรูสึกเครียด จะอานที่ตัวเองอยากอาน ยอมรับวาไมเคยเตรียมตัวในการสอบเลย  เน่ืองจาก 

เวลาเรียนในหอง ตั้งแตชั้น ม.4 จะตั้งใจเรียนใหเต็มที่ เหมือนเตรียมตัวสอบไปในตัว และเม่ือถึงเวลา

สอบ ก็อานทบทวน ใหความจําฟนขึ้นมา ทําใหไมเครียดกับการอานหนังสือกอนสอบ ทั้งน้ี ถายิ่ง

เครียด จะยิ่งกดดันตัวเอง ไมคิดวาจะไดคะแนนดีมากขนาดน้ี 

     จากขอความน้ีบุคคลใดนําวิธีการเรียนไปใชอยางรูคุณคา   

1)  ตนตั้งใจเรียนทุกวิชาในชั้นเรียน ทําการบานตามที่ครูส่ังอานหนังสือเพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ 

2) เตยอานหนังสือเพิ่มเติมอยูเสมอเม่ือกลับจากโรงเรียนวันหยุดก็ไปเรียนเพิ่มเติมกับคุณครูที่บาน 

3) แตนทําการบานสงทุกวิชา  ตั้งใจสอบเก็บคะแนนทุกครั้ง วันหยุดก็ไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อ

แลกเปล่ียนความรูกับเพื่อน ๆ  

4) ตุยตั้งใจเรียนทุกวิชาและวันหยุดก็ชวนเพื่อน ๆ มาอานหนังสือทําการบานที่บานแลวหา

ความรูเพิ่มเติมทางอินเตอรเน็ตเปนประจํา 

 

 

 เฉลยขอ   1 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได  1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่   5 

รหัส ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่      1  การอาน 

 มาตรฐาน ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 ตัวชี้วัดที่   6    ตอบคําถามจากการอานประเภทตางๆ ภายในเวลาที่กําหนด 

 พฤติกรรมการเรียนรู  ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช     

                           .......การวิเคราะห    .......การสังเคราะห  ...... การประเมินคา        

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 

 ขอที่                 โจทยและตัวเลือก 

 ขอใดเปนขอเสนอแนะเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพ      

1) การจัดทําฟารมปดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวปกสงผลใหปลอดจากโรคไขหวัดนก 

2) พฤติกรรมการยืนหรือเดินคุยโทรศัพทนานๆ ในทาเดิมทุกวัน  อาจทําใหกระดูกเส่ือมเร็วกวา

ปกติ 

3) การชมฟุตบอลโลกใหสนุกและไมทําลายสุขภาพ   ควรเลือกดูใหเหมาะสมแกเวลาทํางาน

หรือเลือกดูเฉพาะคูเดน ๆ เทาน้ัน 

4) ปกติรางกายของคนเราน้ัน  ระบบการทํางานของกลามเน้ือและการหายใจจะทํางาน

รวมกันและสัมพันธกันอยางสมดุล 

  

 

 

 

 

 

 

 เฉลยขอ     3 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1  คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่      2  การเขียน 

 มาตรฐาน  ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ

เขียนเรื่องราวในรปูแบบตางๆ เขียนรายงานขอมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษา

คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัดที่   1  เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ  โดยใชภาษาเรยีบเรียงถูกตอง  มีขอมูล 

หรือวัตถุประสงคและสาระสําคัญชัดเจน 

 พฤติกรรมการเรียนรู    ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช   

                            .......การวิเคราะห    .......การสงัเคราะห  ...... การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  ชนิด 4 ตัวเลือก 

 ขอที่   โจทยและตัวเลือก 

 ขอใดใชภาษาการเขียนเชิงวิชาการไดเหมาะสมท่ีสุด 

1)   หากเหตุการณยังเปนอยางน้ี  แนนอนวาผูใหญก็ยอมคัดคาน 

2)   ทุกคนไมวาจะเปนใครก็ตามตางก็มบีทบาทในการพัฒนาสังคมไดเสมอ 

3)   สังคมจะพฒันาอยางย่ังยืนไดตองอาศัยความรวมมอืรวมใจของประชาชน 

     4)   คงไมใชเรื่องของรฐัที่จะออกกฎหมายบังคับใหชาวบานเลกิรกัษาปาชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เฉลยขอ  3 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่      2   การเขียน 

 มาตรฐาน  ท  2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสือ่สาร เขียนเรียงความ ยอความ และ

เขียนเรื่องราวในรปูแบบตางๆ เขียนรายงานขอมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษา

คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัดที่   7   บันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนําไปพัฒนาตนเองพัฒนาการเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 

 พฤติกรรมการเรียนรู   ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช   

                            .......การวิเคราะห  .......การสงัเคราะห  ...... การประเมนิคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 

 ขอที่          โจทยและตัวเลือก 

       “ กรวดนํ้าควํ่าขัน  หมายถึงตัดขาดไมคบหาสมาคม  มาจากประเพณีการกรวดนํ้า

อุทิศสวนบญุในทางศาสนา ตอมานําไปใชในความหมายใหม ดังในนิราศเมืองแกลง 

สุนทรภูกลาวถึงนายแสง เพื่อนรวมทางที่หลบหนาหายไปวา  “ นอยฤาเพ่ือนเหมอืนจะ

รวมชีวาลัย มาสูญใจจําพรากเมื่อยามเย็น   จึงกรวดนํ้าร่ําวาตออากาศ    อันชายชาติน้ี

หนอไมขอเห็น มาลวงกันปลิ้นปลอกหลอกท้ังเปน  จะช้ีเชนช่ัวชาใหสาใจ” 

จากบันทึกขางตนสะทอนใหเห็นถึงสิ่งใด  

1) ที่มาของคําที่มาจากประเพณีหรือวิถีชีวิต 

2) สวนหน่ึงวรรณคดีแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต 

3) ความเปนอยูของคนสมัยกอน 

4) การเดินทางของสุนทรภู 

 

 

 

 

 เฉลยขอ   1 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1     คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่      2   การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรปูแบบตางๆ เขียนรายงานขอมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัดที่   5   ประเมินงานเขียนของผูอื่น แลวนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

 พฤติกรรมการเรียนรู   ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช  

                            .......การวิเคราะห    .......การสงัเคราะห  ...... การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 

 ขอที่   โจทยและตัวเลือก 

  “มายาคือความมั่งค่ัง  แลมายาคือความรักน้ีมีคุณความดีที่ไหนบาง  ความช่ืนบานอัน

เกิดแตมายาทั้งสองน้ีอยูไดครูเดียวกก็ลบัเปนความขมตลอดชาติ  ศฤงคารนี้เปรียบ

เหมอืนเหลาในถวยของนักเลงสรุา  เมื่อจบิครัง้แรกมีรสดีเอบิอาบไปทั่วกาย  ย่ิงด่ืมบอย

ย่ิงหยอนรส  ในที่สุดก็เปนทุกขอันหนัก ชีวิตน้ีมิใชอื่นไกล  คือความหมุนเวียนแหงความ

ช่ืนบาน  ซึ่งเปนความหลง  กับความเรารอนซึง่เปนความจรงิเทาน้ัน  วันที่ต่ืนจากชีวิตก็

คือวันที่ถึงที่สุดแหงชีวิตน่ันเอง” 

จากขอความน้ี  ขอใดสรุปสิ่งทีผู่เขียนนําเสนอไวไดอยางเหมาะสมมากท่ีสุด(การ

สังเคราะห) 

1)  มายาคือ ความรักและคุณงามความดีที่เปลี่ยนแปลงได 

2) มายาเปนสิ่งที่เกิดข้ึนแลวดับไปหมุนเวียนไปตามจังหวะของชีวิต 

3) มายาเปนสิ่งที่สมมติข้ึนตามอารมณรัก โลภ โกรธ และหลงของของมนุษย 

4) มายาเปนสิ่งที่ชีวิตตองการและยอมรับแมวาจะสรางสุขและทุกขที่ไมย่ังยืนใหก็

ตาม 

 

 เฉลยขอ   2 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1   คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหัส ขอมูลของขอสอบ 

 สาระท่ี      3   การฟง  การดู  และการพูด 

 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง

ความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

 ตัวช้ีวัดท่ี   2   วิเคราะหแนวคิดการใชภาษาและความนาเช่ือถือ  จากเร่ืองท่ี

ฟงและดูอยางมีเหตุผล 

 พฤติกรรมการเรียนรู    ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช    

                                   .......การวิเคราะห    .......การสังเคราะห  ...... 

การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก 

 ขอท่ี     โจทยและตัวเลือก 

 "พระพุทธเจาขา  ซึ่งทรงกรุณาจะใหชาลีน้ีออกไปรับเสด็จ  เกลือกจะทรงเคลือบแคลง

ระแวงวาเปนความเท็จไมเช่ือฟง  อันคําเด็กน้ีหรือผูใหญใครจะหวังเอาเปนสัตยจริง  เห็น

พระปตุรงคจะทรงเกรงกริ่งไมคืนนคร" 

การพูดของขอความน้ีตรงกับขอใดมากท่ีสุด 

1)    พูดใดพูดที่รูจริงจัง   

2)    พูดเพราะไดตริตรองรอบคอบ 

3)    พูดเพื่อมโนหวัง ประโยชน 

4)    พูดดูถูกใครจะตอบคัดคานผิดเอง    

 

 

 

 

 

 เฉลย  

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหัส ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่      3   การฟง  การดู  และการพูด 

 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก

ในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

 ตัวชี้วัดที่   3   ประเมินเรื่องที่ฟงและดู  แลวกําหนดแนวทางนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 พฤติกรรมการเรียนรู    ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช   

                            .......การวิเคราะห    .......การสังเคราะห  ...... การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก 

 ขอที่     โจทยและตัวเลือก 

 “หากปญหาเขามาถางโถม อยาไปโหมใหจงผอนคลาย 

คอยๆคิดสบายๆปลอยมันไปตามเรื่องสักวัน 

เพราะชีวิตคือการตอสูใหเรียนรูดวยใจต้ังมั่น 

เสนทางไกลแคไหนชางมัน คนชางฝนเทาน้ันทําได 

ฉันคือหน่ึงคน ที่ทนฟนฝา พลังศรัทราคือสิง่ดี 

ไดมาเทากัน เหมือนกันทุกทีเ่ตรียมใจทีม่ีใหมั่นคงเขาไว 

ขอเพียงแคฝนใหไกล แลวไปใหถึงทีจุ่ดหมาย 

โปรดจงมั่นใจทีท่ําลงไปนะถูกแลว 

อยาฟงคําคน อยาสนใจใครอยาเปลี่ยนแนว 

คนแนแนวเทาน้ัน ผูชนะ........” 

เมื่อวรญัญาไดฟงเพลงขางตนทําใหไดขอคิดไปใชในชีวิตประจําวันในเรื่องใด 

1) การต้ังความมุงหมายในชีวิต 

2) การฟนฝาอุปสรรคในชีวิต 

3) การเช่ือมั่นในสิ่งที่ทํา 

4) การตอสูกับตัวเอง 
  

 

 

 

 เฉลยขอ   2 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1   คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่      3   การฟง  การดู  และการพูด 

 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 

ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

 ตัวช้ีวัดที่   5  พูดในโอกาสตาง ๆ  พูดแสดงทัศนะ  โตแยง  โนมนาวใจและเสนอ

แนวคิดใหมดวยภาษาที่ถูกตองเหมาะสม 
 พฤติกรรมการเรียนรู  ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช     

                           .......การวิเคราะห    .......การสังเคราะห  ...... การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก 

 ขอที่   โจทยและตัวเลือก 

  ขอใดเปนการพูดแสดงการโนมนาวใจ 

1) ใหเจียนกระดาษใหพอดีกรอบดานนอก เจาะชองกลางเอารูปถายที่ตองการจะ

ใสมาใสในชองกรอบจัดเสนฉากใหดี ติดเทปหลังกรอบทั้งสี่มุมเสร็จแลวสวยมาก 

2) “นก” ผูเปนสัญลักษณแหงเสรีภาพบนทองฟามี วิ วัฒนาการมาจาก

สัตวเลื้อยคลานซึ่งอาศัยอยูบนพื้นดินเปนความจริง มาฟงที่มาที่ไปพรอมกันเลยนะ 

3) การทองเที่ยวในฟารมหรือเขตเกษตรกรรมอื่นๆ เปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

เพราะคุณจะไดทั้งสาระและความรื่นรมยในขณะเดียวกัน 

4) การแหลูกแกว ก็คือการแหนาค ผิดกบัทางภาคกลางกเ็พียงแตวานาคทางภาค

กลางน้ันนุงขาวหมขาว แตลูกแกวทางภาคเหนือน้ันแตงตัวเปนกษัตริยโดยไปเชาเครื่อง

แตงกายมาจากพวกลเิก 

 

 

 

 

 

 

 

 เฉลย 3 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1  คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่     4   หลกัการใชภาษาไทย 

 มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 ตัวช้ีวัดที่   1  อธิบายธรรมชาติของภาษา พลงัของภาษาและลักษณะของภาษาไทย 
 พฤติกรรมการเรียนรู    ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช   

                            .......การวิเคราะห    .......การสงัเคราะห  ...... การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก 

 ขอที่   โจทยและตัวเลือก 

 ขอใดอธิบายธรรมชาติของภาษาไทยไมถูกตอง 

       1)  ภาษาทุกภาษามีลักษณะรวมกัน คือใชเสียงสื่อความหมายซึ่งประกอบดวย

หนวยเลก็ๆ ที่รวมกันเปนหนวยใหญข้ึน 

    2)  วัจนภาษาคือถอยคําที่มนุษยใชพูดเพ่ือสื่อความหมายดังน้ันผูใชภาษาจึงตองเปน

มนุษยเทาน้ันและสิง่ทีส่ื่อความหมายคือเสียงพูด 

    3)  เสียงที่ใชอยูในแตละภาษามีจํานวนไมรูจบเราสามารถนําเสียงสระพยัญชนะ

วรรณยุกตมาสรางเปนคําไดจํานวนมากเพ่ือสื่อสารกับคนในสังคม 

    4)  การท่ีคนไทยเรียกละอองนํ้าที่แข็งเย็นมีลกัษณะเปนปุยวาหิมะคนองักฤษเรียกส

โนว 

คนญี่ปุนเรียกยูคิเปนเรื่องของการตกลงกันของคนแตละกลุมไมไดเปนเพราะความ 

สัมพันธของเสียงกับความหมายแตอยางใด 

 

 

 

 

 

 

 

 เฉลยขอ   1 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1  คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่    4   หลักการใชภาษาไทย 

 มาตรฐาน   ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 ตัวช้ีวัดที่   5   วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถ่ิน 

 พฤติกรรมการเรียนรู  ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช   

                           .......การวิเคราะห    .......การสังเคราะห  ...... การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก 

 ขอที่ โจทยและตัวเลอืก 

“คนไทยสมัยกอนที่ไมคุนกบัช่ือ “ฝรั่ง” เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเรียกช่ือผิด บรรพบรุุษ

ของเราเอามาต้ังช่ือไทยใหชนิดที่แมเจาของช่ือก็อาจจะนึกไมออกวาเปนช่ือตัวเองได

อยางไร เชน Bradley (แบรดเลย) เรียกช่ือไทยวา  หมอปลดัเล, 

Caswell (แคสเวลล) เรียกช่ือไทยวา หมอกัศมันHouse (เฮาส)  เรียกช่ือไทยวา หมอ

เหา,  Mattoon (มัททูน) เรียกช่ือไทยวา หมอมะตูน,Henry Burney (เฮนรี เบอรนีย) 

เรียกช่ือไทยวา หันแตร บารนี 

บางช่ือที่ต้ังก็ไพเราะมาก เชน Dr. George B. MacFarland (ดร. ยอรจ ป แม็คฟาร

แลนด) ซึ่งเปนผูอํานวยการคนแรกของโรงเรียนแพทยศิริราชและประกอบความดี

ความชอบตอแผนดินจนไดรับบรรดาศักด์ิเปนทีพ่ระอาจวิทยาคม น้ัน มีช่ือที่คนไทยเรียก

ขานวา “หมอยอดเมฆฟาลั่น” บางทีก็เรียกสั้นๆวา “หมอเมฆฟาลั่น” ซึ่งเปนช่ือที่มี

ความหมายดีและมีเสียงใกลเคียงกับช่ือภาษาอังกฤษมาก 

จากขอความขางตน แสดงถึงความสัมพันธในเรื่องใด  

 1)การถายเสียงตามรูปศัพท 

 2) การถายเสียงตามที่ไดยิน 

 3) การถายเสียงตามความเขาใจ 

 4) การถายเสียงตามความหมาย               

 เฉลย 2 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่    4   หลักการใชภาษาไทย 

 มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 ตัวช้ีวัดที่   2  ใชคําและกลุมคํา   สรางประโยค ตรงตามวัตถุประสงค 
 พฤติกรรมการเรียนรู   ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช   

                            .......การวิเคราะห    .......การสงัเคราะห  ...... การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก 

 ขอที่   โจทยและตัวเลือก 

 เน้ือความในประโยคขอใดตางจากขออื่น  

1) มาโนชไปวายนํ้าทุกเชา    สุขภาพของเขาจึงดีกวาทุกคนในครอบครัว 

2) พอเสร็จจากกลาวเปดงานเลี้ยงวันน้ี    ทานก็ขับรถออกไปทันที 

3) บานของวิไลดูไมเกาเลย    ก็เธอเพ่ิงใหชางมาทาสีใหมเมื่อเดือนที่แลว 

4) สมบัติตองทํางานหารายไดพิเศษ    เลยสอบไดคะแนนนอยกวาคราวที่แลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เฉลยขอ   2 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1   คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่    5   วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 ตัวช้ีวัดที่   1  วิเคราะห วิจารณ  วรรณคดีและวรรณกรรม  ตามหลักการวิจารณ

วรรณคดีเบื้องตน 

 พฤติกรรมการเรียนรู   ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช    

                            .......การวิเคราะห    .......การสงัเคราะห  ...... การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก 

 ขอที่ โจทยและตัวเลอืก 

         “  ตามตํานานกลาววา พระฤษีวาลมิกีไดไปที่ฝงแมนํ้ากับนางตมสา ซึ่งอยูใกล

แมนํ้าคงคา ไดเห็นนางนกกระเรียนตัวหน่ึง รองคร่ําครวญถึงตัวผูที่พรานยิงตาย พระฤษี

วาลมิกีเห็นเชนน้ันก็อุทานออกมาดวยความสลดใจ เสียงที่อุทานมาน้ันผูอยูในคณะฉันท 

ใชสําหรับขับได จึงไดนําทํานองน้ีมาแตงเปนมหากาพยรามายณะ และเรียกฉันทน้ี

วา โศลก (โศก ) เพราะฉันทเกิดจากความสลดใจ   ผูแตงไดแตงเปนเรื่องยาว

ประกอบดวยฉันทถึง 24,000 โศลก แบงออกเปนตอนๆเรียกวา กัณฑ รวมทั้งหมด 7 

กัณฑ คือ พาล อโยธยากัณฑ อรัณยกัณฑ กีษกินธากัณฑ สุนทรกัณฑ ยุกธกัณฑ และ

อุตตรกัณฑ  

1. จากขอความขางตน ใหความรูในเรือ่งใด    

          1) ตนกําเนิดของเรื่องมหากากาพยรามายณะ 

          2) แรงบันดาลใจของผูแตงมหากาพยรามายณะ 

  3) ความเศราโศกเสียใจของผูแตงมหากากาพยรามายณะ 

          4) ความสอดคลองในการแบงเน้ือเรื่องมหากากาพยรามายณะ( ทานจีรเดชทําใหคะ) 

 เฉลยขอ   2 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกได 1   คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่    5   วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 ตัวช้ีวัด   5   รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบายภูมปิญญาทางภาษา  

 พฤติกรรมการเรียนรู  ........ความรู  .......  ความเขาใจ  ......  การนําไปใช    

                          .......การวิเคราะห ....... การสังเคราะห  ...... การประเมินคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก 

 ขอที่     โจทยและตัวเลือก 

      “ นํ้าผึ้งถึงแมสัก      หยดเดียว 

อาจเปนเหตุเกรียว       ไตเตา 

ฟงไมศัพทฉุนเฉียว      ไมตรึกตรองนา 

ตางก็หาญตางก็เหา        ตอสูบรูความ ” 

 บทประพันธน้ีมาจาก “นิทานพื้นบานเรือ่งนํ้าผึ้งหยดเดียว”  มีความสัมพันธกับการ

ปฏิบัติตนตรงกับสํานวนในขอใด 

1) ฟงไมไดศัพท  จับไปกระเดียด    

2) ปลาหมอตายเพราะปากใสถอยรอยความ 

3) พลั้งปากเสียสิน พลั้งตีนตกตนไม 

4) ยุแยงตะแคงรั่ว      ยุใหรําตําใหรั่ว 

 

 

 

 

 

 

 เฉลยขอ   1 

 เกณฑการใหคะแนน               ตอบถูกได 1    คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   5 

รหสั ขอมูลของขอสอบ 

 สาระที่    5   วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 ตัวช้ีวัดที่   3  วิเคราะห  ประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดี  และวรรณกรรม

ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 พฤติกรรมการเรียนรู  ........ความรู  .......ความเขาใจ  ......การนําไปใช  

                           .......การวิเคราะห    .......การสังเคราะห  ...... การประเมนิคา 

 ชนิดของขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก 

 ขอที่ โจทยและตัวเลอืก 

                ทําทานการสละสิ้น  สบสถาน 

จงประกอบสามกาล  เกิดพรอม 

แรกคิดขณะทาน            ทําเสร็จ  แลวแฮ 

โสมนัศมาโนชนอม  น่ันน้ัน   เปนบุญ 

4. จากคําประพันธขางตนพฤติกรรมของผูใดทีส่ามารถนํามาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดเหมาะสมท่ีสุด เจษฎาบริจาคเงินสรางหองสมุดโรงเรียนแหงหน่ึง

จํานวน 10,000 บาท เพ่ือหวังไปลดหยอนภาษี 

1) ธราธรเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนที่ดอยโอกาสทางภาคเหนือเพ่ือหวังวาจะได

ลงขาวหนังสือพมิพ 

2) ปวรรจุบริจาครางกายใหกับโรงพยาบาลเพ่ือหวังวารางกายของตนจะมี

ประโยชนสําหรับนักศึกษาแพทย 

3) ตะวันนําของไปบรจิาคที่บานพักคนชราเพื่อหวังวาของที่บรจิาคน้ันญาติของตน

ที่อยูบานพักคนชราจะไดรบัเชนกัน 

 เฉลยขอ   3 

 เกณฑการใหคะแนนตอบถูกไดคะแนน 1    ตอบผิดได 0 คะแนน 
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