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ค ำน ำ 

 ต ารา  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  Achievement Test Constructions นี้          
ได้แบ่งเนื้อหาไว้ 5  ตอน คือ ตอนท่ี 1 การวางแผนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ตอนท่ี 2               
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ตอนท่ี 3 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ตอนท่ี 4      
การแปลความหมายข้อมูล  และตอนท่ี 5 การบริหารการทดสอบ มุ่งเน้นให้ ผู้อ่านมีความรู้
ความสามารถในสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท้ังในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ   โดยผู้เขียนได้
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  ต ารา  วารสาร  และงานวิจัยแล้วน ามาเขียนเรียบเรียง  และจัดหมวดหมู่
ตามล าดับอย่างต่อเนื่อง  มีการสรุปประเด็นส าคัญในแต่ละบท  พร้อมกับมีประเด็นค าถามท่ีก าหนด
ขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนความรู้ในแต่ละบทเพื่อหาค าตอบท่ีถูกต้อง 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้เขียนเอกสาร  ต ารา  บทความ  และงานวิจัยท่ีได้น าเนื้อหามาเรียบ
เรียงในการเขียนต าราฉบับนี้  หากต ารานี้มีข้อบกพร่องประการใดผู้เขียนยินดีน้อมรับค าแนะน า      
เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  และหากต าราฉบับนี้มีคุณงาม    
ความดี  ผู้เขียนขอใช้เป็นเครื่องสักการบูชาพระคุณของบิดา-มารดา นายถวิล  แสนปล้ืม  นางสุณีย์  
แสนปล้ืม และครูอาจารย์  และขอขอบคุณ รศ.ดร.สมชาย  วรกิจเกษมสกุล  ผศ.ดร.กฤตวรรณ      
ค าสม ผศ.ดร.พวงทอง  เพชรโทน  นางสาวลินิน  แสนปล้ืม  นายจิรายุ  แสนปล้ืม นายไพรวัลย์       
ชัยรัตน์ นายยุทธศักด์ิ  บัวแก้ว ท่ีช่วยให้ค าแนะน าปรึกษา  ผลักดันจนเอกสารเล่มนี้ส าเร็จด้วยดี      
หวังว่าต ารานี้จะอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตามสมควร  หากมีข้อเสนอแนะผู้เขียนยินดี
น้อมรับและขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้ด้วย 
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                                                                                                            (3) 
 

สารบญั 

 

  หน้า 
  

ค าน า   (1) 

สารบัญ   (3) 

สารบัญตาราง    (8) 

สารบัญภาพ  (10) 

 

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์  3 

 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  3 

 บทบาทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  4 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  9 

 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  12 

 หลักในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  16 

 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  16 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 1 แนวคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมิน 

 ผลสัมฤทธิ์  18 

 แบบฝึกปฏิบัติการประจ าบทท่ี 1  19 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 1  19 

 

บทที่ 2 พฤติกรรมทางการศึกษาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  21 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 พุทธศักราช 2551  21 

 พฤติกรรมทางการศึกษา  24 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  38 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 2 พฤติกรรมทางการศึกษาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 42 

 แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 2  43 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 2  44 

 

 

  



(4) 

สารบญั (ต่อ) 
 

  หน้า 
 

บทที่ 3 การวิเคราะห์หลักสูตรและการสร้างผังแบบทดสอบ  45 

 การวิเคราะห์หลักสูตร  45 

 ผังแบบทดสอบ  53 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 3 การวิเคราะห์หลักสูตรและการสร้างผังแบบทดสอบ 56 

 แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 3  56 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 3  58 

 

บทที่ 4 การสร้างแบบทดสอบตามระดับพฤติกรรมทางการศึกษา  61 

 จ า  61 

 เข้าใจ  64 

 ประยุกต์ใช้  67 

 วิเคราะห์  69 

 ประเมินค่า  72 

 คิดสร้างสรรค์  74 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 4 การสร้างแบบทดสอบตามระดับพฤติกรรม 

 ทางการศึกษา  77 

 แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 4  78 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 4  80 

 

บทที่ 5 การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย  81 

 ความหมายของแบบทดสอบแบบอัตนัย  81 

 ประเภทของแบบทดสอบแบบอัตนัย  82 

 หลักในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย  82 

 การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัย  84 

 ข้อแนะน าในการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย  109 

 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบอัตนัย  110 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 5 การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย  110 



                                                                                                            (5) 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

   หน้า 
 

 แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 5  111 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 5  111 

 

บทที่ 6 การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย  113 

 ความหมายของแบบทดสอบแบบปรนัย  113 

 ประเภทของแบบทดสอบแบบปรนัย  113 

 การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย  114 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 6 การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย  131 

 แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 6  132 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 6  133 

 

บทที่ 7 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  137 

 การวิเคราะห์ข้อสอบ  137 

 การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  139 

 การวิเคราะห์ข้อสอบรายฉบับ  163 

 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  177 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 7 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  180 

 แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 7  181 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 7  181 

 

บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  183 

 การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัยรายฉบับ  183 

 การวิเคราะห์แบบทดสอบปรนัยด้วยโปรแกรม TAP  189 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 8 การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  197 

 แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 8  197 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 8  201 

 



(6) 

สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                    หน้า 

 

บทที่ 9 การแปลผลการวิเคราะห์และการปรับปรุงข้อสอบ      203 

 แนวคิดเกี่ยวกับการตีความหมายข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อสอบ   203 

 การน าผลการวิเคราะห์ข้อสอบมาปรับปรุง      204 

 การปรับปรุงข้อสอบ        206 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 9 การแปลผลการวิเคราะห์และการปรับปรุงข้อสอบ 217 

 แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 9      218 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 9       218 

 

บทที่ 10 คะแนนและการตัดเกรด        221 

 คะแนนคืออะไร         221 

 การก าหนดระดับผลการเรียน       227 

 ระดับผลการเรียนเฉล่ีย        233 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 10 คะแนนและการตัดเกรด    235 

 แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 10      235 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 10       236 

 

บทที่ 11 การบริหารการสอบ        241 

 การด าเนินการทดสอบ        241 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 11 การบริหารการสอบ    252 

 แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 11      253 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 11       253 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            (7) 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                    หน้า 

 

บทที่ 12 ธนาคารข้อสอบและการสร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์    255 

 ธนาคารข้อสอบ         255 

 การทดสอบผ่านระบบออนไลน์       258 

 สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 12 ธนาคารข้อสอบและการสร้างแบบทดสอบ 

 แบบออนไลน์         265 

 แบบฝึกปฏิบัติการประจ าบทท่ี 12      266 

 หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 12       266 

  

บรรณานุกรม           269

   



(8) 

สารบญัตาราง 
 

                                                                                                 หน้า 

 

ตารางท่ี 1.1 ความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นกับแบบทดสอบมาตรฐาน  13 

ตารางท่ี 1.2 ความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบแบบอัตนัยและแบบปรนัย  14 

ตารางท่ี 1.3 ความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม  15 

ตารางท่ี 2.1 การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย  26 

ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงของการใช้ค าศัพท์และการนิยามค าศัพท์ใหม่  27 

ตารางท่ี 2.3 มิติของระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย  31 

ตารางท่ี 2.4 ค าส าคัญและพฤติกรรมของระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

 ท้ัง 6 ขั้น  33 

ตารางท่ี 3.1 เป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตรจ าแนกตามช่วงเวลา  46 

ตารางท่ี 3.2 วิเคราะห์หลักสูตรแสดงการก าหนดน้ าหนักของเนื้อหา/จุดประสงค์และ 

  พฤติกรรม  47 

ตารางท่ี 3.3 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนท่ี 1  48 

ตารางท่ี 3.4 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนท่ี 2  48 

ตารางท่ี 3.5 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนท่ี 3  49 

ตารางท่ี 3.6 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนท่ี 4  49 

ตารางท่ี 3.7 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนท่ี 5  49 

ตารางท่ี 3.8 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉล่ียของครูผู้สอนท้ัง 5 คน  50 

ตารางท่ี 3.9 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าเป็นตาราง 1000 หน่วย  51 

ตารางท่ี 3.10 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าเป็นตาราง 100 หน่วย  51 

ตารางท่ี 3.11 การก าหนดรายละเอียดการวิเคราะห์หลักสูตรแบบอิงเกณฑ์  52 

ตารางท่ี 3.12 ตัวอย่างตารางผังการทดสอบ (Test Map)  54 

ตารางท่ี 3.13 ตัวอย่างตารางผังแบบทดสอบ (Test Blueprint)  55 

ตารางท่ี 5.1 ข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย  110 

ตารางท่ี 6.1 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบถูก-ผิด  121 

ตารางท่ี 6.2 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบจับคู่  124 

ตารางท่ี 6.3 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบส้ันๆ  127 

ตารางท่ี 6.4 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  131 

 

 



                                                                                                            (9) 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
 

ตารางท่ี 7.1 รูปแบบของแบบตรวจสอบท่ีให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 143 

ตารางท่ี 7.2 จ านวนผู้สอบก่อนสอนและหลังสอนท่ีจ าแนกตามการผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่านเกณฑ์  147 

ตารางท่ี 8.1 คุณภาพของแบบทดสอบ เรื่อง ยาเสพติด  195 

ตารางท่ี 10.1 สัญลักษณ์ ค่า และความหมายของระดับผลการเรียน  228 

ตารางท่ี 10.2 ขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน A ตามความสามารถของกลุ่มและตัวอย่าง 230 

ตารางท่ี 10.3 ระดับคะแนนเฉล่ีย และขีดจ ากัดล่างตามระดับความสามารถของนักเรียน  232 
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บทที่ 1 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

 

“แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ควรใช้ในการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และ 

เตรียมความพร้อมทั้งส าหรับครูและนักเรียนในการวัดประเมินผลการเรียนรู้...ตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้...วินิจฉัยระดับความยากของการเรียนรู้...และตัดสินผลการเรียน” 

Norman E. Gronlund (1971: 1) 
 

 ในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ในศตวรรษท่ี 21 
สามารถเลือกใช้แบบทดสอบแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม เข้าใจหลักในการสร้างแบบทดสอบ  และ
อธิบายขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบได้ 

 

ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือท่ีใช้มากท่ีสุดในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะคือเป็นความสามารถทางพุทธิพิสัยท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนภายหลังท่ีมีการจัด              
การเรียนการสอนเสร็จส้ิน ภายใต้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในเนื้อหาท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนี้ในปัจจุบันครูยังมีบทบาทเป็นนักวิจัยท่ีต้องพัฒนาการสอนของตนเอง
และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการวิจัยในช้ันเรียน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าครูผู้สอนจะต้องให้
ความส าคัญกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างยิ่ง นักวิชาการได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ดังนี้ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็นกระบวนการเชิงระบบ ท่ีใช้วัดพฤติกรรม
หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (Gronlund, 1977: 1-2) 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ทักษะและสมรรถภาพทางสมองท่ี
ผู้เรียนจะได้รับจากประสบการณ์ท้ังจากทางบ้านและโรงเรียน  ส าหรับโรงเรียนแล้วแบบทดสอบ                  
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งท่ีจะวัดความส าเร็จในเชิงวิชาการ (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2556: 16) 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นเครื่องมือท่ีนิยมใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง  การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามท่ีเป็นผลมาจากการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึก ษา                 
(ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง, 2559: 35) 
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 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้วัดความรู้เชิงวิชาการของผู้เรียนท่ี
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในการเรียนการสอน เพื่อน าผลท่ีได้จากการวัดมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนต่อไป (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 109) 
 สรุปได้ว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อวัดส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้
หลังจากการจัดการเรียนการสอน  หรือเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามท่ีเป็นผลมาจากการเรียน            
การสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

บทบาทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีบทบาทท่ีส าคัญ 2 ประการ  ดังนี้ 
 1.  บทบาทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

     ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ จุดประสงค์
การเรียนรู้ (Learning Objective) กิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Experience) และการวัดและ
ประเมินผล (Evaluation) กล่าวคือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ ครูผู้สอนจะต้องเริ่มต้นท่ี
การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อเป็นเป้าหมายให้นักเรียน  โดยจุดประสงค์จะต้องอยู่ในขอบเขตของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลังจากนั้นจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ และท้ายท่ีสุดจะต้องมีการทดสอบเพื่อวัดและ
ประเมินผลว่านักเรียนได้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เพื่อท่ีจะได้น าไปปรับปรุง  โดยท่ีองค์ประกอบ
ท้ัง 3 ส่วนจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามแนวคิดของไทเลอร์  ดังภาพ             
ท่ี 1.1 (Stanley & Hopkin, 1972: 6 อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 2) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการเรียนการสอนตามแนวคิดของไทเลอร์ 
ท่ีมา : Stanley & Hopkin (1972: 6) อ้างอิงใน  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 2) 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
ถ้าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเป็นไปตามจุดประสงค์และเป็นตัวแทนท่ีดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผลการเรียนต้องอยู่บนพื้นฐาน  2 ประการ  คือ  การประเมินผลเพื่อพัฒนาและ                
การประเมินผลเพื่อสรุป  โดยในภาพที่ 1.2 ได้แสดงแนวคิดของกัสกี้และไบเลย์ (Guskey & Bailey, 2001 

อ้างอิงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 14-15) ท่ีกล่าวถึงบทบาทของ                 
การประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment) ท่ีใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนา              
การเรียนรู้  นอกจากนี้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ยังได้กล่าวไว้ว่า        
การประเมินระหว่างเรียนเพื่อการพัฒนาจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในหน่วยการเรียนรู้ซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนกว่า
นักเรียนจะบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด และการประเมินผลสรุป (Summative Assessment) ได้ใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อตัดสินผลการเรียน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าครูผู้สอนจะต้องใช้แบบทดสอบ           
วัดผลสัมฤทธิ์ในทุกบทบาทของการวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

สอน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 บทบาทของแบบทดสอบในการประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลสรุป 

ตามแนวคิดของกัสกี้และไบเลย์ (Guskey & Bailey, 2001)  

ท่ีมา : ปรับมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 14) 
 

   นักวิชาการกล่าวว่าการทดสอบจะเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล  เนื่องจากการทดสอบใด ๆ เมื่อ
สอบแล้วจะได้คะแนนเป็นตัวเลขออกมา  ซึ่งตรงกับความหมายของการวัดผลท่ีว่า การวัดผล  เป็น
กระบวนการก าหนดตัวเลข (Assignment of Numerals) ให้แก่ ส่ิง ต่าง  ๆ  ตามกฎเกณฑ์                        
(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2556: 9)  และในการวัดผลในบางส่วนนั้นจ าเป็นจะต้องมีการน าผลท่ีได้จาก                
การวัดผลไปด าเนินการประเมินพิจารณาเพื่อตัดสินคุณค่าหรือตัดสินใจตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นหรือ             

สอบเพื่อการประเมิน 

ระหว่างเรียน 

(Formative  

Assessment) 

สอบเพื่อการประเมิน 

ผลสรุป  
(Summative  

Assessment) 

- ขึ้นหน่วยใหม่ 
- ได้หลักฐาน
เพื่อตัดสินผล/
ให้คะแนน 

สอน
ต่อไป 

แก้ไข 

บรรลุผล 

บรรลุผล 

ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง 

เสริมเพิ่ม 
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เกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง   ซึ่งในการประเมินผลนั้นไม่จ าเป็นจะต้องใช้คะแนนท่ีได้จาก               
การทดสอบและวัดผลมาใช้ท้ังหมด  เช่น  แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นการวัดผลเพราะสอบแล้วได้คะแนน
เป็นตัวเลข  แต่ครูไม่ใช้คะแนนท่ีได้จากการทดสอบและวัดผลก่อนเรียนนั้นในการพิจารณาประเมินผลเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน  เป็นต้น  ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบ  การวัดผล  และการประเมินผล
ตามแนวคิดของไวรมาร์และเจอร์ (Wirema & Jurs, 1990: 10)  ในภาพที่ 1.3  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบ การวัดผลและการประเมินผล 

ท่ีมา : Wirema & Jurs (1990: 10) 

 

 2.  บทบาทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการวิจัยในชั้นเรียน 

      จากการสังเคราะห์งานวิจัยในช้ันเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ถือว่าเป็นเครื่องมือท่ี
จ าเป็นในการวัดตัวแปรตาม  ซึ่งตัวแปรตามทางด้านการศึกษาส่วนมากจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดจากหลักสูตรแกนกลาง  และทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยตัวแปรต้นอาจเป็น
วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีผสมผสานกัน
เพื่อเป็นวิธีการใหม่ โดยมีแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (One Group 

Pretest-Posttest Design) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543: 59-62) ดังนี้ 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
  T1 แทน  การทดสอบก่อนเรียน 

  X แทน  วิธีการจัดการเรียนรู้/เทคนิคการสอน  หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ 
  T2 แทน  การทดสอบหลังเรียน 

  จากแบบแผนข้างต้นจะพบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ถูกใช้ใน T1 และ T2 ดังแสดงขั้นตอน
ในการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน ในภาพที่  1.4  และภาพที ่1.5  

การประเมินผล 

การวัดผล 

การทดสอบ 
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ภาพที่  1.4  ขั้นตอนในการวิจัยในช้ันเรียนท่ีตัวแปรต้นเป็นวิธีการสอน/เทคนิคการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1.5  ขั้นตอนในการวิจัยในช้ันเรียนท่ีตัวแปรต้นเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา 

 จากภาพท่ี 1.4  และ  1.5  จะเห็นได้ว่าทักษะในศตวรรษท่ี 21 มักจะใช้ควบคู่กับแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์เสมอ  ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะส าคัญท่ีจะสามารถท าให้นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในโลกยุค
ปัจจุบันอย่างมีความสุขด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็น Ethical Person (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ 
และ พเยาว์  ยินดีสุข, 2558 : 2-3)  ครูสามารถวัดทักษะโดยใช้แบบทดสอบ  แบบสังเกต หรือ              
แบบประเมินทักษะ ซึ่งกระบวนการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดทักษะจะคล้ายคลึงกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   โดยท่ีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สร้างขึ้นตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดตาม
หลักสูตรแกนกลางส่วนแบบทดสอบวัดทักษะสร้างขึ้นตามนิยามศัพท์เฉพาะของครูผู้วิจัย  ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 นั้นประกอบด้วยทักษะ 2 กลุ่มต่อไปนี้ 
   1. กลุ่ม 4R  เมื่อมีการจัดกลุ่มย่อย  จะแบ่งออกเป็น 3 ทักษะหลักท่ีควรเน้น  คือ                   

1) Literacy (การรู้หนังสือ) คือ  ความสามารถอ่านอย่างเข้าใจ (Read) และเขียนอย่างมีคุณภาพ (Write)  

แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ 

แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ วิธีการสอน/เทคนิคการสอน 

แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ 

แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ นวัตกรรมทางการศึกษา 

แบบวัดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

แบบวัดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 แบบฝึก/

สอบย่อย 

แบบฝึก/
สอบย่อย 
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การเขียนรายงานวิชาการ  รายงานโครงงาน  บทความ  ตลอดจนการน าเสนอด้วยวาจา  2) Numeracy 

(การรู้เรื่องจ านวน) คือ  ทักษะการใช้ตัวเลข  ความน่าจะเป็น  สถิติ  ทักษะการช่ัง  ตวง  วัด  รวมท้ัง              
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3) Reasoning (การใช้เหตุผล) คือ  ความสามารถในการอุปนัย นิรนัย  การให้
ค าตอบแบบคาดคะเน  การอุปมาอุปมัย  และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  อันเป็นปัจจัยของการท างาน 
การด าเนินชีวิต  และการอยู่อย่างพอเพียง 
    2. กลุ่ม 7C คือ ทักษะหลัก  ดังนี้ 1) Creative Problem Solving Skills (ทักษะ          
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์)  คือ  ความสามารถของบุคคลผู้มีปัญญาในการค้นคว้า  การแก้ปัญหาและ
ผลิตงานเชิงสร้างสรรค์  สร้างส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  สร้างผลผลิตท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต 
2) Critical Thinking Skills (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)  คือ  ความสามารถอย่างช านาญใน           
การคิดท่ีจะท าหรือไม่ท า  เช่ือหรือไม่เช่ือในเหตุการณ์ของกิจกรรมในชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างาน           
3) Collaborative Skills (ทักษะการท างานอย่างร่วมพลัง)  คือ  ความสามารถอย่างเช่ียวชาญใน            
การท างานเป็นกลุ่ม  เป็นทีม  แบบร่วมมือ  ร่วมใจ  แบบรวมพลังท าให้งานส าเร็จ  และผู้ท ามีความสุข  
เป็นกระบวนการท่ีท าให้เสริมสร้างความเป็นผู้น า  การรู้จักบทบาทผู้น า  บทบาทสมาชิกและกระบวน         
การกลุ่ม 4) Communicative Skills (ทักษะการส่ือสาร) คือ  ทักษะการรู้หนังสือ  ความสามารถใน          
การอ่าน  ฟัง  เขียน  พูด  คือ  อ่านอย่างเข้าใจ  ฟังอย่างเข้าใจ  เขียนอย่างมีคุณภาพ  พูดอย่างส่ือสารได้
ตรงและง่ายต่อความเข้าใจ 5) Computing Skills (ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์) คือ  ความสามารถอย่าง
เช่ียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือใน  การค้นหาความรู้  ตลอดจนใช้เพื่อการออกแบบและผลิต
เชิงนวัตกรรม  6) Career and Life Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต) คือ ความสามารถอย่าง
เช่ียวชาญในอาชีพที่ตนสนใจและถนัด  ซึ่งมีฐานมาจากการเรียนในระดับพื้นฐานมาก่อน  การมีอาชีพท า
ให้ชีวิตมีความสุข  จึงน าไปสู่ความเช่ียวชาญในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  7) Cross-Cultural Skills 

(ทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ) คือ  ความสามารถอย่างช านาญในการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขท่ีจะอยู่
ร่วมกัน  รู้เรา  รู้เขา  ในวิถีชีวิต  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  รวมท้ังประเพณี  และวัฒนธรรมของ
ต่างชาติ  ท้ังประชาสมาคมอาเซียนและประชาสมาคมโลก  โดยสรุป  คือ  ทักษะท้ังในระดับท้องถิ่น 
(Local) ชาติ (Nation) อาเซียน (ASEAN) และระดับโลก (Global)  ทักษะศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย 
ตามแนวคิดของ  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข (2558: 1)  ดังแสดงในภาพที่ 1.6 
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  ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย = E ( 4R + 7C) 

 

       1. Literacy 

       2. Numeracy 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.6 ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย 

ท่ีมา : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข (2558: 1) 

 

  ในการวัดตัวแปรตามดังท่ีกล่าวข้างต้นนั้น   ครูผู้วิ จัยจะต้องก าหนดตัวแปรตามท่ีเป็น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือทักษะต่าง ๆ ให้ชัดเจนว่าอะไรคือผลสัมฤทธิ์อะไรคือทักษะ  แล้วก าหนด
นิยามศัพท์เฉพาะให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือในการวัดตัวแปรตามท่ีก าหนดไว้  โดย           
การสร้างและการหาคุณภาพจะเป็นไปอย่างเข้มงวดรัดกุมกว่าแบบทดสอบท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล
ในช้ันเรียน 

 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 นักทฤษฎีทางการวัดได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาปัญหาของการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา  
วิธีการวัด  ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาการวัดอย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลาช้านาน  จนปัจจุบันได้
พัฒนาองค์ความรู้ท่ัวไปอันเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางการศึกษาและจิตวิทยา  โดยมีช่ือเรียกท่ีรู้ จักกันท่ัวไป
ในนามของ  ทฤษฎีการทดสอบ  เนื้อเรื่องในทฤษฎีการทดสอบจึงครอบคลุมถึงองค์ประกอบท่ีมีผลต่อ         
การวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมท้ังการน าเสนอมาตรการท่ีจะแก้ไขหรือลดปัญหาของการวัด หรือ           
ลดความคลาดเคล่ือนของการวัดให้มีน้อยท่ีสุด (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 29-30) 

 ทฤษฎีการทดสอบ  เป็นองค์ความรู้ ท่ีมีนัยท่ัวไปเกี่ยวกับการทดสอบ วิธีการแก้ไขปัญหา                
การทดสอบ  และพัฒนาเครื่องมือการทดสอบ  จุดมุ่งหมายส าคัญของการศึกษาทฤษฎีการทดสอบก็เพื่อ

 

 

 

 

(R) Reasoning 

Read 

Write 

Arithmetic 

 

Creative Problem  

Solving Skills 

Critical Thinking Skills 

Collaborative Skills 

Communicative Skills 

Computing Skills 

Career and Life Skills 

Cross-Cultural Skills 

 



10 
 

ใช้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับท าให้เข้าใจในโมเดลการวัด  ข้อตกลงเบื้องต้น  การพัฒนาเครื่องมือ               
การวิเคราะห์ผลและการน าไปใช้  ความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีการทดสอบจะช่วยให้ครูสามารถสร้าง
และพัฒนาแบบทดสอบให้มีคุณภาพ  สามารถแปลความหมายผลการวัดได้อย่างถูกต้อง  และใช้เป็น
สารสนเทศในการตัดสินใจทางการศึกษาและจิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม 

 ทฤษฎีการทดสอบมีบทบาทส าคัญแตกต่างจากการประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยา  ซึ่ง          
การประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยามักเน้นการสร้างแบบทดสอบ  การจัดด าเนินงานทางการบริหาร
การสอบ  และการแปลความหมายของคะแนนจากแบบทดสอบท่ีใช้งานเฉพาะด้าน  ส่วนทฤษฎี          
การทดสอบ มุ่งน าเสนอแนวคิดของกระบวนการทดสอบ  การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบให้มีคุณภาพ  
นอกจากนั้นทฤษฎีการทดสอบยังน าเสนอโมเดลทางคณิตศาสตร์  และวิธีการประยุกต์โมเดลต่าง ๆ ไปใช้
ในสถานการณ์การทดสอบ  โดยทฤษฎีการทดสอบมิได้ยึดหรือต้ังอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
ทางการศึกษาหรือจิตวิทยาเป็นการเฉพาะ  จึงสามารถประยุกต์ใช้งานส าหรับการวัดคุณลักษณะต่าง ๆ 
ทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ 

 ทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิม (Classical Test Theory) เขียนย่อว่า CTT ถูกใช้เป็น
แนวคิดพื้นฐานส าหรับการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่ตลอดช่วงศตวรรษ
ท่ี 20  ท่ีผ่านมาในปัจจุบันก็ยังมีการใช้กันอย่างต่อเนื่องกว้างขวาง  แต่ด้วยข้อจ ากัดหลายประการของ        
การวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิม ท าให้มีนักทฤษฎีทางการทดสอบหลายท่านได้ก่อกระแส
ของการวัดคุณลักษณะภายในของบุคคลแนวใหม่  เพื่อแก้ไขจุดอ่อนเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นของทฤษฎี
การทดสอบแบบด้ังเดิม  จนมีพัฒนาการของการทดสอบแนวใหม่ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น  2  แนวทาง
ท่ีส าคัญ  ได้แก่  ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) หรือเขียนย่อว่า G-Theory และ
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ( Item Response Theory) หรือเขียนย่อว่า IRT (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 
2550: 5) แต่ละแนวทางมีแนวคิด  ดังนี้ 
  1. ทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิม  ถือว่าคะแนนความคลาดเคล่ือนของการวัดมี
ลักษณะเป็นหนึ่งเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ (Unique Error)  จึงมีข้อจ ากัดส าหรับการศึกษาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบวัดหรือแบบทดสอบท่ีจะต้องท าการวิเคราะห์ภายใต้แหล่งความคลาดเคล่ือนครั้งละ  1  แหล่ง  เช่น 
การศึกษาความคลาดเคล่ือนจากช่วงเวลาของการทดสอบ  สามารถวิเคราะห์ได้จากความเช่ือมั่นของ        
การสอบซ้ า (Test-Retest Reliability)  การศึกษาความคลาดเคล่ือนจากความยาวของแบบทดสอบ  
สามารถวิเคราะห์ได้จากความเช่ือมั่นของสเปียร์แมน-บราวน์ (Spearman-Brown Formula) เป็นต้น 

  2. ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง  ถือว่าคะแนนความคลาดเคล่ือนของการวัดสามารถเกิดจากหลาย
แหล่ง (Multiple Sources of Error) ท่ีสามารถประมาณค่าแยกกันภายใต้การวิเคราะห์ครั้งเดียวกันได้  
ทฤษฎีนี้ต้องการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของคะแนนท่ีสังเกตได้  จากแบบทดสอบท่ีท าการวัดในเงื่อนไข
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  ของการทดสอบไปยังคะแนนจริง  เงื่อนไขหรือสถานการณ์ของการทดสอบท่ีจะใช้
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มีได้หลากหลายข้ึนอยู่กับการออกแบบ (Design) เช่น  อาจก าหนดเงื่อนไขเป็นความยาวของแบบทดสอบ  
รูปแบบของแบบทดสอบ  จ านวนครั้งของการสอบ  จ านวนผู้ตรวจ เป็นต้น  ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
น าเสนอโมเดลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเช่ือถือของผลการวัด (G-Coefficient) ซึ่งเปรียบเสมือนค่า
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยสามารถแปลความหมายได้ 2 ลักษณะ  ได้แก่  ความน่าเช่ือถือของผล
การวัดส าหรับใช้ตัดสินเชิงเปรียบเทียบ (Relative Decision) และความน่าเช่ือถือของผลการวัดส าหรับใช้
ตัดสินเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Decision)  โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นว่า  คุณลักษณะท่ีมุ่งวัดของบุคคลอยู่ใน
สภาวะท่ีคงท่ี (Steady State)  ความผันแปรของผลการวัดเกิดจากแหล่งความคลาดเคล่ือนของการวัด
อย่างน้อย  1  แหล่ง  และวุฒิภาวะหรือการเรียนรู้ระหว่างการวัดไม่มีผลต่อความผันแปรของคะแนนท่ีได้  
และความแปรปรวนของคะแนนท่ีสังเกตได้ประกอบด้วยความแปรปรวนของคะแนนจริง  ความแปรปรวน
ของคะแนนความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นระบบ  และความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคล่ือนสุ่ม  
  3. ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ได้เสนอแนวคิดท่ีว่า  ความน่าจะเป็นของการตอบ
แบบทดสอบได้ถูกต้องขึ้นอยู่กับความสามารถจริงของผู้สอบ  และคุณลักษณะของแบบทดสอบท่ีประกอบ
ไปด้วยพารามิเตอร์ความยาก  อ านาจจ าแนก  และโอกาสการเดาแบบทดสอบได้ถูก  ระบบความสัมพันธ์
ดังกล่าวสามารถแสดงด้วยโมเดลการตอบสนองข้อสอบ  ซึ่งอาจเป็นโมเดล 1 พารามิเตอร์  โมเดล  2  
พารามิเตอร์  หรือโมเดล  3  พารามิเตอร์  ทฤษฎีนี้ถือว่าค่าพารามิเตอร์ของแบบทดสอบและ
ความสามารถจริงของผู้สอบมีความสัมพันธ์กัน  การประมาณค่าพารามิ เตอร์ของแบบทดสอบ  ได้แก่        
ค่าความยาก  ค่าอ านาจจ าแนก  และค่าความน่าจะเป็นในการเดาข้อสอบได้ถูก  จึงต้องพิจารณาร่วมกับ
ความสามารถจริงของผู้ตอบ  ดังนั้นเมื่อได้กลุ่มผู้ตอบขนาดใหญ่ท่ีเป็นตัวแทนประชากรการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบจะต้องกระท าพร้อม ๆ  ไปกับการประมาณค่าความสามารถจริงของผู้สอบ  จึง
จะท าให้ได้ค่าพารามิเตอร์ท่ีมีนัยท่ัวไปมีความน่าเช่ือถือและไม่แปรผันไปตามความสามารถของกลุ่มผู้สอบ
ในด้านของความคลาดเคล่ือนของการวัด   ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบสามารถวิ เคราะห์ ถึง             
ความคลาดเคล่ือนในการวัดของแบบทดสอบแต่ละข้อและแบบทดสอบท้ังฉบับ  จ าแนกตามระดับ
ความสามารถจริงของผู้ตอบ  นั่นคือแบบทดสอบแต่ละข้อ  รวมท้ังแบบทดสอบแต่ละฉบับ  สามารถมี
คุณภาพในด้านการให้สารสนเทศ  ท้ังความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นแตกต่างกันได้ส าหรับผู้สอบท่ีมี
ระดับความสามารถจริงแตกต่างกัน  ส าหรับการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างแบบทดสอบ ทฤษฎีนี้ไม่มี
ข้อจ ากัดว่าแบบทดสอบจะต้องเป็นแบบสอบคู่ขนานกัน  และมีเทคนิคท่ีสามารถเปรียบเทียบคะแนนของ
แบบทดสอบต่างฉบับท่ีมีความยากต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีข้อตกลงว่าแบบทดสอบมุ่งวัด
คุณ ลักษณะ เ ดีย ว  ( Unidimensionality)   มี คว าม เป็ นอิ ส ระ ระหว่ า ง แบบทด สอบแ ต่ละข้ อ 
(Independence) โมเดลการตอบสนองข้อสอบมีรูปแบบเป็นฟังก์ช่ันโลจีสติก (Logistic Function)  และ
แบบทดสอบท่ีใช้ต้องไม่เป็นแบบทดสอบประเภทความเร็ว (Speed Test)  
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ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จ าแนกได้ดังนี้  (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 110-

111)   
 1. จ าแนกตามการสร้าง มีดังนี้ 
   1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสร้างขึ้น (Teacher-Made Test) เป็นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ท่ีครู ผู้สอนได้สร้างขึ้นเองเพื่อใช้กับนักเรียนท่ีตนเองได้สอน เนื่องจากจะสามารถสร้าง
แบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะมี          
ความยากง่ายท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สอบ 

   1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท่ีมี          
การสร้างเก็บไว้โดยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มีมาตรฐานในการด าเนินการทดสอบและมีการแปล
ความหมายของคะแนนท่ีได้รับอย่างชัดเจน ท่ีจะท าให้คะแนนท่ีได้รับจากแบบทดสอบประเภทนี้สามารถ
น าไปเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักเรียนได้ แต่อาจจะไม่เหมาะสมส าหรับทุกสถานศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมาย      
การเรียนการสอน  หรือหลักสูตรสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

  ดังแสดงความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นกับแบบทดสอบมาตรฐานในตาราง    
ท่ี 1.1  
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ตารางที่ 1.1 ความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นกับแบบทดสอบมาตรฐาน 

แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น แบบทดสอบมาตรฐาน 

1. มีจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาเฉพาะเจาะจงตาม
ช้ันหรือท่ีโรงเรียนท่ีครูใช้เท่านั้น 

2. สามารถเขียนแบบทดสอบได้ครอบคลุม
สมรรถนะและทักษะในแต่ละหัวข้อได้มากกว่า 

3. การสร้างส่วนใหญ่ครูผู้สอนสร้างขึ้นใช้เอง 
อาจจะให้ผู้อื่นช่วยเหลือได้บ้าง 
4. แบบทดสอบแต่ละข้อต้องผ่านการทดลองและ
วิเคราะห์คุณภาพรายข้อและน ามาปรับปรุงน้อย
ครั้งก่อนท่ีจะรวมเป็นฉบับ 

5. ตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับ  เพื่อต้องการความ
เท่ียงตรงและเช่ือมั่นสูง  แต่บางครั้งก็ยอมให้ใช้ข้อ
ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นปานกลาง 
6. ขอบเขตการใช้จะใช้อ้างอิงเฉพาะกลุ่มนักเรียน
ในโรงเรียน  หรือเฉพาะห้องเรียนเท่านั้น 

7. สามารถบอกเพียงแต่ว่านักเรียนสามารถ รอบรู้
ในหน่วยการสอนนั้นหรือไม ่

8. ให้หลักเบื้องต้นในการจ าแนกความสามารถของ
นักเรียน 

1. มีจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาท่ัวไปครอบคลุม
หลักสูตรโรงเรียนหลายโรงเรียนหรือท่ัวประเทศ 

2. ในแต่ละสมรรถภาพหรือทักษะ  จะเขียน
แบบทดสอบได้น้อย และบางครั้งอาจไม่ประเมิน 

3. การสร้างต้องอาศัยเทคนิคด้านวิชาการจาก
ผู้เช่ียวชาญในการเขียน  ตรวจสอบ  และพิมพ์ 
4. แบบทดสอบต้องผ่านการทดลองและวิเคราะห์
ข้อสอบรายข้อ  และน ามาปรับปรุงหลายครั้งก่อน
จะรวมเป็นฉบับ 

5. ตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับให้มีความเช่ือมั่นและ
เท่ียงตรงสูง 
6. ท าให้มี ปทัสฐานชาติ (National Norm) และ
สามารถใช้กับโรงเรียนได้ท้ังประเทศ 

7. สามารถเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ระหว่าง
พฤติกรรม/วิชา หรือระหว่างบุคคล/กลุ่ม ได้ 

8. สามารถศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียนในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งๆ ได้ 

 

 2. จ าแนกตามรูปแบบค าถาม มีดังนี้ 
  2.1 แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนดให้
นักเรียนได้เขียนตอบโดยแสดงความรู้ความเข้าใจ เจตคติได้อย่างอิสระ เห็นความสามารถของตนเอง          
ในการทดสอบครั้งหนึ่ง ๆ อาจมีค าถามเพียง 5-10 ข้อเท่านั้น 

  2.2 แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้ตอบส้ัน ๆ หรือ
ให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบท่ีก าหนดให้ จ าแนกเป็น 

   2.2.1 แบบทดสอบแบบถูก-ผิด (True-false Test) 

   2.2.2 แบบทดสอบแบบเติมค า (Completion Test) 

   2.2.3 แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching Test) 

   2.2.4 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 
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  ดังแสดงความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบแบบอัตนัยและแบบปรนัยในตารางท่ี 1.2  
 

ตารางที่ 1.2  ความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบแบบอัตนัยและแบบปรนัย 

แบบทดสอบแบบอัตนัย แบบทดสอบแบบปรนัย 

1. มีจ านวนแบบทดสอบน้อยข้อ 

2. ถามกว้าง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง  
3. ต้องใช้ความสามารถในการเรียบเรียงความคิด
แล้วเขียนตอบ 

4. คุณภาพของแบบทดสอบข้ึนอยู่กับทักษะของ
ผู้ตรวจให้คะแนน 

5. ผู้ตอบมีอิสระในการเขียนตอบ 

6. เขียนแบบทดสอบได้ง่ายใช้เวลาน้อย 

7. ตรวจได้ยากและใช้เวลามาก 

8. การกระจายของคะแนนขึ้นอยู่กับผู้ตรวจ 

9. คะแนนท่ีได้มีส่วนท่ีเกิดจากการตอบแบบ  ตบ
ตา (Buffing) 
10. มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนท่ีไม่ชัดเจน 

1. มีจ านวนแบบทดสอบมากข้อ 

2. แบบทดสอบแต่ละข้อถามแบบเฉพาะเจาะจง 
3. ต้องใช้ความสามารถในการอ่าน  คิดแล้ว
ตัดสินใจเลือกค าตอบ 

4. คุณภาพของแบบทดสอบข้ึนอยู่กับทักษะของ
ผู้เขียนแบบทดสอบ 

5. ผู้ตอบไม่มีอิสระในการเขียนตอบ 

6. เขียนแบบทดสอบล าบากใช้เวลานาน 

7. ตรวจง่าย  ใช้เวลาน้อย 

8. การกระจายของคะแนนขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
แบบทดสอบ 

9. คะแนนท่ีได้มีส่วนท่ีเกิดจากการเดา 

10. มีเกณฑ์ในการให้คะแนนท่ีชัดเจน 

 

ท่ีมา : ปรับมาจาก บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2526: 98) 
 

 3. จ าแนกตามการแปลผล มีดังนี้ 
  3.1 แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Test) เป็นแบบทดสอบท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ความสามารถของผู้สอบ ดังนั้นแบบทดสอบอิงกลุ่มจึงสร้างและ
น ามาใช้เพื่อจ าแนกระดับความรู้ความสามารถของผู้สอบท่ีแตกต่างกัน คะแนนสอบท่ีได้ จึงน าไปแปลผล
โดยการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถระหว่างกลุ่มผู้สอบด้วยกัน 

  3.2 แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Test) เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวัดระดับ           
การเรียนรู้/ความรอบรู้ของนักเรียนว่ามีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง  ดังนั้นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์
จึงสร้างอย่างครอบคลุมความรู้ความสามารถท่ีส าคัญของการเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดขึ้น   คะแนนท่ีได้จึง
น ามาแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
   ดังแสดงความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่มในตารางท่ี 1.3 
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ตารางที่ 1.3 ความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม 

มิติ อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม 

วัตถุประสงค์ 1. บ่งช้ีว่านักเรียนแต่ละบุคคลสามารถ
ท าอะไรได้บ้างเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
2. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เป็นพิเศษ
รายบุคคล 

3. บ่งช้ีว่าการเรียนการสอนประสบ
ความส าเร็จหรือไม่  เพียงใด 

1. มุ่งเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในแง่ผลสัมฤทธิ์ 
2. ต้องการตัดสินใจในการคัดเลือก
นักเรียนเข้าโปรแกรมตามโควตาท่ี
ก าหนด 

3. บ่งช้ีว่าการเรียนการสอนเหมาะสม
ส าหรับใครบ้าง 

แบบทดสอบ 4. แบบทดสอบต้องสอดคล้องกับ
ระดับของเกณฑ์ 
5. แบบทดสอบต้องให้สารสนเทศ
อย่างชัดแจ้งว่านักเรียนแต่ละบุคคล
สามารถ/ไม่สามารถท าอะไรได้บ้าง 

4. แบบทดสอบต้องสามารถจ าแนก
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5. ตัดแบบทดสอบท่ีทุกคนท าถูกหมด
และผิดหมดท้ิง 

เนื้อหาสาระ 6. เนื้อหาในแบบทดสอบต้อง
สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

7. สามารถต้ังเกณฑ์ในแต่ละระดับใน
ทุกหน่วยการเรียนได้  และต้องบอก
ระดับความรู้ขั้นต่ าในแต่ละเนื้อหาได้
ด้วย 

6. เนื้อหาในแบบทดสอบต้องสอดคล้อง
กับเป้าหมายเฉพาะของการสอน 

7. สุ่มตัวอย่างเนื้อหาจากมิติของความรู้
หรือช้ินงาน 

คะแนน 8. การกระจายของคะแนนไม่ส าคัญ 

9. คะแนนจะสะท้อนภาพให้เห็นว่า
อะไรบ้างท่ีนักเรียนท าได้/ท าไม่ได้ 

8. การกระจายของคะแนนส าคัญ 

9. คะแนนบอกแค่ว่านักเรียนมี
ความสามารถอย่างไรเมื่อเทียบกับคน
อื่นๆ 

แบบของ   
การจัดอันดับ 

10. ใช้เปอร์เซ็นต์ท่ีสูงกว่าเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลจากการตอบถูกหรือผิดในแต่ละ
ข้อ 

10.ใช้คะแนนมาตรฐานและปทัสฐาน 
(Norm) แบบต่างๆ 

 

 ท่ีมา : ปรับมาจาก บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2526: 104-105) 
 



16 
 

หลักในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการ 
มีหลักการท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินการสร้างดังนี้ (Gronlund, 1993: 8-11; สมชาย  วรเกษมสกุล, 
2559: 111) 
 1. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุพฤติกรรมท่ีชัดเจนท่ีสามารถวัดและสังเกตได้ 

 2. สร้างแบบทดสอบให้มีความครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ในทุกระดับท่ีวางแผนไว้ 
 3. สร้างแบบทดสอบท่ีวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ท่ีเป็นตัวแทนของกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ก าหนดตัวชี้วัด และขอบเขต แล้วเขียนแบบทดสอบตามตัวชี้วัดตามขอบเขตท่ีก าหนดขึ้น 

 4. สร้างแบบทดสอบท่ีหลากหลายประเภท เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรม              
การเรียนรู้ 
 5. สร้างแบบทดสอบท่ีค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบไปใช้ เช่น สร้างแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน (Formative Test) เพื่อน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือสร้างแบบทดสอบ
หลังการเรียน (Summative Test) เพื่อน าผลไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน 

 6. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบท่ีมีความชัดเจน และมีความเช่ือมั่น 

 ครูต้องสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยอาศัยหลักการครบท้ัง  6  ข้อ 

 

ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์         
ในการท่ีจะได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพ มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้  
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาท่ีสอน  เพื่อให้ทราบว่ามีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใดบ้างท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้ 
 2. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างผังแบบทดสอบ 

 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามผังท่ีวางไว้ให้ครอบคลุมตามระดับพฤติกรรมท่ีก าหนด ใน
จ านวนท่ีมากกว่าท่ีต้องการใช้ประมาณ 1.5 เท่า  เช่น  ต้องการใช้แบบทดสอบ 10 ข้อ  ให้สร้าง
แบบทดสอบ 15 ข้อ เป็นต้น 

 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสร้างขึ้นไปหาความเท่ียงตรง  โดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  
พิจารณาว่าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นในแต่ละข้อสามารถวัดได้ในส่ิงท่ีต้องการจะวัดหรือไม่ 
 5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีความเท่ียงตรงไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีเคยเรียนเนื้อหานั้น
มาแล้ว  อย่างน้อยจ านวน  30  คน การหาคุณภาพแบบทดสอบครูควรท าไว้ล่วงหน้าและการคุมสอบต้อง
เป็นไปตามหลักการบริหารการสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผลการสอบท่ีมีความยุติธรรมและสามารถ
น ามาใช้ได้ 
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 6. วิเคราะห์แบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยค านวณหาค่าความยาก  และอ านาจจ าแนก 

 7. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ข้อท่ีมีค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์  ในจ านวนท่ี
ต้องการใช้  ไปหาค่าความเช่ือมั่นรายฉบับ เช่น  สร้างแบบทดสอบ  15  ข้อ  ผู้เช่ียวชาญให้แบบทดสอบมี
ความเท่ียงตรง  14  ข้อ  เมื่อน าไปทดลองใช้พบว่ามีค่าความยากและอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์  12  ข้อ
แต่ครูต้องการใช้แบบทดสอบเพียง  10  ข้อ  ดังนั้นให้เลือกแบบทดสอบมา 10 ข้อจาก  12 ข้อ  ไปหาค่า
ความเช่ือมั่นรายฉบับ  แต่ถ้ามีแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ไม่ถึงจ านวน 10 ข้อ  ครูควรเริ่มขั้นตอนข้อ 3 ถึงข้อ 

7 ใหม่อีกครั้ง 
 8. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนจริงท่ีก าหนดไว้ 
 9. น าคะแนนท่ีได้มาแปลความหมายและประเมินผลตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ 

 10. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสร้างขึ้นมาจัดท าธนาคารข้อสอบเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป   

ดังแสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพในภาพที่ 1.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
และหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาท่ีสอน 

วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างผังแบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบตามผังท่ีวางไว้ให้ครอบคลุมตามระดับพฤติกรรมท่ีก าหนด  
ในจ านวนท่ีมากกว่าท่ีต้องการใช้ประมาณ 1.5 เท่า   

น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปหาความเท่ียงตรง 

น าแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีเคยเรียน
เนื้อหานั้นมาแล้ว  อย่างน้อยจ านวน  30  คน   

วิเคราะห์แบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยค านวณหาค่าความยาก  และอ านาจจ าแนก 

น าแบบทดสอบไปหาค่าความเช่ือมั่นรายฉบับ 
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ภาพที่ 1.7 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีคุณภาพ 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อวัดส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้หลังจาก        
การจัดการเรียนการสอน  หรือเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามท่ีเป็นผลมาจากการเรียนการสอนหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
 2. บทบาทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีดังนี้ 1)  บทบาทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน       
การวัดและประเมินผลในช้ันเรียน และ 2)  บทบาทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการวิจัยในช้ันเรียน 

 3. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   มีดังนี้   คือ 1) ทฤษฎีการทดสอบ          
แบบมาตรฐานเดิม 2) ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง และ 3) ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

 4. ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จ าแนกได้ดังนี้ 
  4.1 จ าแนกตามการสร้าง มีดังนี้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสร้างขึ้น  และแบบทดสอบ
มาตรฐาน  
  4.2 จ าแนกตามรูปแบบค าถาม มี ดังนี้   แบบทดสอบแบบอัตนัย และแบบทดสอบ            
แบบปรนัย  
  4.3 จ าแนกตามการแปลผล มีดังนี้ แบบทดสอบอิงกลุ่ม  และแบบทดสอบอิงเกณฑ์  
 5. หลักในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  มีดังนี้ 1) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้              
2) สร้างแบบทดสอบให้มีความครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ 3) สร้างแบบทดสอบท่ีวัดพฤติกรรมหรือ
ผลการเรียนรู้ ท่ีเป็นตัวแทนของกิจกรรมการเรียนรู้  4) สร้างแบบทดสอบท่ีหลากหลายประเภท              
5) สร้างแบบทดสอบท่ีค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบไปใช้ และ 6) ก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนค าตอบท่ีมีความชัดเจน และมีความเช่ือมั่น 

น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปใช้กับนักเรียนจริงท่ีก าหนดไว้ 

น าคะแนนท่ีได้มาแปลความหมายและประเมินผลตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ 

น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นมาจัดท าธนาคารข้อสอบเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป   
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 6. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาท่ีสอน 2) วิเคราะห์
หลักสูตรและสร้างผังแบบทดสอบ 3) สร้างแบบทดสอบตามผังท่ีวางไว้ให้ครอบคลุมตามระดับพฤติกรรมท่ี
ก าหนด ในจ านวนท่ีมากกว่าท่ีต้องการใช้ประมาณ 1.5 เท่า  4) น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปหาความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  โดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 5) น าแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงไปทดลองใช้
กับนักเรียนท่ีเคยเรียนเนื้อหานั้นมาแล้ว  อย่างน้อยจ านวน  30  คน 6) วิเคราะห์แบบทดสอบเป็นรายข้อ 
โดยค านวณหาค่าความยาก  และอ านาจจ าแนก 7) น าแบบทดสอบข้อท่ีมีค่าความยากและค่าอ านาจ
จ าแนกผ่านเกณฑ์ในจ านวนท่ีต้องการใช้ไปหาค่าความเช่ือมั่นรายฉบับ 8) น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปใช้
กับนักเรียนจริงท่ีก าหนดไว้ 9) น าคะแนนท่ีได้มาแปลความหมายและประเมินผลตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ  
และ 10) น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นมาจัดท าธนาคารข้อสอบเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

แบบฝึกปฏิบัติการประจ าบทท่ี 1 

 ค าช้ีแจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวข้องอย่างไรกับการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

2. แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องค านึงถึงอะไรบ้าง  เพราะเหตุใด 

 3. อธิบายบทบาทของแบบทดสอบในด้านการเรียนการสอน  และการวิจัยในช้ันเรียน 

 4. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าการประเมินผลใช้เพียงบางส่วนจากการทดสอบและการวัดผล 

 5. การเลือกใช้แบบทดสอบแต่ละประเภทต้องค านึงถึงอะไรเป็นอันดับแรก 

 6. หลักในการสร้างแบบทดสอบข้อใดส าคัญท่ีสุด  เพราะเหตุใด 

 7. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบข้ันตอนใดส าคัญท่ีสุด  เพราะเหตุใด 
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บทที่ 2 

พฤติกรรมทางการศึกษาและจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ ครูผู้สอนย่อมมีวัตถุประสงค์ท่ีจะทราบว่ากิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีตนเองจัดขึ้น ท าใหน้ักเรียนได้บรรลุผลส าเร็จตามพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้
มากน้อยเพียงใด จะได้น าผลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน           
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการได้ผลการทดสอบท่ีมีความถูกต้องจะต้องมีเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพ  ซึ่งก็คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท่ีได้ผ่านขั้นตอนการสร้างและพัฒนาท่ีถูกต้องตาม
หลักการของการสร้างแบบทดสอบ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนดังกล่าวเพื่อท่ีจะสามารถ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 109)     
ในการสร้างแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพนั้นจะต้องเริ่มต้นต้ังแต่การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก่อน            
โดยท่ีจุดประสงค์นั้นต้องมาจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผู้สอนควรท าความเข้าใจในเนื้อหาท่ีต้องสอนกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัดก่อนท่ีจะเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ซึ่งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นจะน าไปใช้
ประโยชน์ท้ังในการสร้างแผนการสอน  การวิเคราะห์หลักสูตร  น าไปสร้างแผนผังแบบทดสอบและ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีตรงกับส่ิงท่ีต้องการวัดต่อไป โดยในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
พฤติกรรมทางการศึกษา  และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้อธิบายองค์ประกอบของจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมและสามารถเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในหลักสูตร
แกนกลางได้ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

 1. ความหมายของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความหมายของ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553: 63-66) 
  มาตรฐานการเรียนรู้  หมายถึง  ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดแก่นักเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น
มาตรฐานการเรียนรู้ ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ  เพราะมาตรฐาน
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การเรียนรู้สะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร 
รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

  ตัวชี้วัด  หมายถึง  ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของนักเรียนในแต่
ละระดับช้ัน ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้
ในการก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับ            
การวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 

    ตัวชี้วัดช้ันปี  :  เป็นเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ 

    ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน  :  เป็นเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

   ตัวชี้วัด : เป้าหมายการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ  
    หากถามว่าต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไร ครู ท่ีสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะไม่ลังเลท่ีจะช้ีไปท่ีมาตรฐานและตัวช้ีวัด และ
หากถามต่อไปว่าตัวช้ีวัดเหล่านั้นจัดอยู่ในประเภทใดบ้าง  หลายท่านคงจัดกลุ่มตัวช้ีวัดด้วย                  
ความช านาญ เป็นด้านความรู้ ด้านกระบวนการ และด้านเจตคติ และถึงแม้จะมีการจัดประเภทเช่นนี้
แต่ก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าไม่ใช่การจัดแบ่งท่ีตายตัว เพราะในความเป็นจริงเป้าหมายการเรียนรู้หนึ่งอาจ
เหล่ือมซ้อนอยู่ในหลายประเภท เช่น ความรู้เป็นส่ิงท่ีต้องมีมาก่อนทุกเป้าหมาย 

    ตัวชี้วัดส่ือสารให้ทราบถึงส่ิงท่ีคาดหวังให้เกิดการเรียนรู้ท่ีค่อนข้างเจาะจง ตัวช้ีวัด
จึงเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้และสร้างภาระงานการประเมิน สะท้อนว่าส่ิงท่ีจะวัดและ
ประเมินผลนั้นจัดเป็นเป้าหมายประเภทใด ฉะนั้นการรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าตัวช้ีวัดนั้นเป็น
เป้าหมายการเรียนรู้ประเภทใด  จะท าให้ผู้สอนสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการสอน 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้สอนจะได้ภาพท่ี
บ่งช้ีชัดเจนขึ้นว่านักเรียนควรท าอะไร นักเรียนท าอะไรได้ 

   สต๊ิกกินส์ (Stiggins, 2005 อ้างอิงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553: 64) ได้จัดเป้าหมายการเรียนรู้ ท่ีละเอียดกว่า 3 ด้าน (ด้านความรู้ ด้านกระบวนการ และ               
ด้านเจตคติ) โดยเป้าหมายการเรียนรู้ของสต๊ิกกินส์ ประกอบด้วย 

    1) เป้าหมายด้านความรู้ความเข้าใจ (Knowledge and Understanding 

Targets) เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ ข้อเท็จจริง  เหตุการณ์  กรอบความคิด 
กฎเกณฑ์  หลักการ  ตลอดจนความรู้ว่ากระบวนการ  วิธีการ  ขั้นตอน  กล่าวไว้ว่าอย่างไรค าส าคัญท่ี
บ่งบอกเป้าหมายด้านนี้ ได้แก่  อธิบาย เข้าใจ  พรรณนา  ระบุ  บอก  (บอกช่ือ  บอกรายการ)  นิยาม  
จับคู่  เลือก  จ า  ระลึกได้  เป็นต้น 
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    2) เป้าหมายด้านการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Reasoning Targets) เป็น
เป้าหมายท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการคิด  โดยก าหนดให้ต้องน าความรู้มาแก้ปัญหา  ความรู้นี้จะ
ได้มาจากการคิดอย่างลึกซึ้ง  คิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  การวิเคราะห์  เปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่าง  สังเคราะห์  จัดประเภท  อุปนัย  นิรนัย  ตัดสิน  ประเมินค่า  เมื่อคิดแล้วต้องแสดง
ออกมาให้เห็นว่ารู้โดยผ่านผลผลิตท่ีเป็นได้ท้ังช้ินงานหรือการกระท า  หรือผลผลิตท่ีเป็นช้ินงาน  เช่น  
ประเด็นค าถามปลายเปิดท่ีนักเรียนสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็น  หรือการกระท า  คือสาธิตให้ดู  
ฉะนั้นเครื่องมือประเมินประเภทเลือกตอบ  เช่น  แบบทดสอบแบบเลือกตอบจึงไม่เพียงพอท่ีจะบอก
ได้ถึงกระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ ข้างต้น 

    3) เป้าหมายด้านทักษะการปฏิบัติ (Performance Skills)  เป็นเป้าหมายท่ี
เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติหรือใช้วิธีการต่าง ๆ ได้ดี  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ท่ียั่งยืน              
การประเมินการปฏิบัติมักประเมินผ่านการเห็นหรือได้ยิน  ค าส าคัญท่ีบ่งบอกเป้าหมายด้านนี้  ได้แก่  
สังเกต  ทดลอง  แสดง  ต้ังค าถาม  ปฏิบัติ  ท างาน  ฟัง  อ่าน  พูด  ปฏิบัติ  ใช้  สาธิต  วัด  ส ารวจ  
เป็นแบบอย่าง  และรวบรวม  การจะมีทักษะการปฏิบัติได้จะต้องผ่านเป้าหมายด้านความรู้มาก่อน
เสมอ  และในหลายกรณีต้องผ่านเป้าหมายด้านการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

    4) เป้าหมายด้านผลผลิต (Ability to Create Products) เป็นเป้าหมายท่ี
เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ความรู้  การคิด  ทักษะ  เพื่อสร้างผลผลิตสุดท้ายท่ีมีคุณภาพและเป็น
รูปธรรม  เช่น  งานเขียน  ช้ินงาน  ศิลปะ  รายงาน  แบบจ าลอง  เป็นต้น  ค าส าคัญท่ีบ่งบอก
เป้าหมายนี้  ได้แก่  ออกแบบ  สร้าง  ผลิต  พัฒนา  เขียน  วาด  จัดนิทรรศการ  จัดแสดง เป็นต้น 

    5) เป้าหมายด้านจิตนิสัย (Disposition Targets) เป็นเป้าหมายท่ีมิใช่
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  แต่เป็นสถานะทางอารมณ์ความรู้สึก  เช่น  ทัศนคติต่อส่ิงต่าง ๆ ความมั่นใจ
ในตนเอง  แรงจูงใจ  เป็นต้น 

 2. การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้  
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถผ่านการปฏิบัติ  หลักฐานการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนท่ีเป็นรูปธรรม  และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  หลักฐานการเรียนรู้จ าแนก
เป็น  2  ประเภทหลัก  ดังนี้ 

 2.1 ผลผลิต  ได้แก่  ส่ิงประดิษฐ์ แบบจ าลองแผนภูมิ ค าตอบจากการประเมินรายงาน 
โครงงาน  เป็นต้น 

 2.2 ผลการปฏิบัติ  ได้แก่  การสาธิต  การน าเสนอ  การอภิปราย  การแสดง  เป็นต้น 

  จากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สามารถใช้เป็นหลักฐาน        
การเรียนรู้ทั้งในผลผลิต  และผลการปฏิบัติ 
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3. วิธีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

   การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ต้องพิจารณามาตรฐาน     
การเรียนรู้  ตัวชี้วัดช้ันปี  ตัวชี้วัดช่วงช้ัน  และสาระการเรียนรู้แกนกลางของช้ันปีนั้น ๆ การวิเคราะห์
ตัวช้ีวัดแต่ละตัวช้ีวัดให้พิจารณาองค์ประกอบส าคัญ  ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน, 2553: 63-66)  

   3.1 ค าส าคัญ (Key Word) เป็นค าแสดงพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้ในตัวช้ีวัด  เช่น  เข้าใจ  
อธิบาย  บอก  ระบุ  วิเคราะห์  วิจารณ์  สังเคราะห์  ปฏิบัติ  แสดงความคิดเห็น  บันทึก  แสดง  เล่น  
เป็นต้น 

   3.2 หลักฐานการเรียนรู้  พิจารณาว่าตัวชี้วัดนั้น ๆ จะมีร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้อะไร
ท่ีจะท าให้ทราบว่านักเรียนรู้เรื่องนั้น  มีผลผลิตหรือการปฏิบัติได้แล้วตามค าส าคัญท่ีปรากฏในตัวช้ีวัด  
เช่น  ตอบค าถาม  รายงาน  คะแนนการทดสอบ  เป็นต้น 

  3.3 วิธีการวัดและประเมิน  พิจารณาค าส าคัญ (Key Word) ประกอบกับสาระ                
การเรียนรู้แกนกลางของช้ันปีนั้น ๆ ว่าควรจะใช้วิธีการวัดและประเมินวิธีใด  จึงจะท าให้ทราบว่า
นักเรียนเกิดพฤติกรรมหรือปฏิบัติได้ตามค าส าคัญ  ตามสาระการเรียนรู้นั้น ๆ การก าหนดวิธีการวัด
และประเมินผลต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ตลอดจนพัฒนาการของนักเรียนและบริบท
ของการจัดการเรียนรู้  ในการประเมินครั้งหนึ่งอาจวัดได้หลายตัวช้ีวัด  หรือตัวช้ีวัดเดียวอาจวัด       
หลาย ๆ ครั้งได้  ขึ้นอยู่กับลักษณะตัวช้ีวัด  เช่น  ตัวช้ีวัดท่ีเน้นทักษะควรมีการวัดและประเมินผล
หลาย ๆ ครั้ง ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดหลาย ๆ ตัวท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กันอาจก าหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลร่วมกันได้ 

  3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล  พิจารณาจากวิธีการประเมินท่ีก าหนดว่าจะ
ใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะสอดคล้องและสัมพันธ์กับหลักฐานการเรียนรู้  วิธีการวัดและประเมินผล         
มีแบบบันทึกอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบ  มีเกณฑ์การตรวจใหค้ะแนน (Rubrics) หรือไม่อย่างไร 

   จากความหมายและวิธีการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า                
การก าหนดจุดประสงค์และหลักฐานการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับค าส าคัญท่ีปรากฏในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป้าหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวต่อไปนี้จะเรียกว่า
พฤติกรรมทางการศึกษา 
 

พฤติกรรมทางการศึกษา 
 ในการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุความส าเร็จนั้นจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายของ    
การจัดการศึกษาท่ีชัดเจน  โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องก าหนด
พฤติกรรมทางการศึกษาท่ีต้องการให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนอย่างชัดเจนเช่นกัน  เพื่อให้ครูผู้สอนจะได้
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น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุพฤติกรรมทางการศึกษาดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  บลูมและคณะ (Bloom et.al, 1956) ได้จ าแนกพฤติกรรมทางการศึกษา
ในการวัดและประเมินผลของนักเรียนเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญาหรือพุทธิพิสัย (Cognitive 

Domain) ด้านความรู้สึกหรือจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะการปฏิบัติหรือทักษะพิสัย 
(Psycho-Motors Domain) โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะอยู่ในด้านพุทธิพิสัยหรือด้านสติปัญญา
เป็นส่วนใหญ่  องค์ประกอบของพฤติกรรมทางการศึกษาของนักเรียน แสดงในภาพที่ 2.1   

 
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของพฤติกรรมทางการศึกษาของนักเรียน 

ท่ีมา : Bloom et.al. (1956)  

ภาพจาก : http://www.harapnuik.org/?p=5461 

 

1. การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม   
 บลูมและคณะ (Bloom et.al, 1956) ได้เสนอระบบจ าแนกจุดประสงค์ทางการศึกษา 

(Taxonomy of Educational Objective) เป็น 6 ระดับ ต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลงใหม่โดย               
เดวิด  แครทโวทล์ (David Krathwohl) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะท่ีได้ร่วมสร้างจุดมุ่งหมายการศึกษาเดิม 
และ โลริน แอนเดอร์สัน (Lorin Anderson) ลูกศิษย์คนหนึ่งของบลูม  ได้รวบรวมนักจิตวิทยา              
นักทฤษฎีหลักสูตร  นักวิจัยทางด้านการเรียนการสอน  และผู้เช่ียวชาญทางด้านวัดและประเมินผล  
เพื่อปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม  ส่วนตัวบลูมเองนั้นได้ป่วยและถึงแก่กรรม
ไปก่อนท่ีจะมีการตีพิมพ์ในปี 2001 (วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และ  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์, ม.ป.ป.)  ซึ่ง          
ผลของการปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยใหม่นี้ได้เกิดการปรับเปล่ียนท่ีส าคัญท้ังใน
ส่วนโครงสร้างและค าศัพท์ท่ีใช้เป็นช่ือของระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย  พฤติกรรม
ทางการศึกษาใหม่เปรียบเทียบกับฉบับเดิม  แสดงในตารางท่ี 2.1  
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ตารางที่ 2.1 การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมเก่า 

(Original) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมใหม่ 

(Revised) 
Higher Order Thinking Skills Higher Order Thinking Skills 

การประเมินค่า (Evaluation)  คิดสร้างสรรค์ (Creating) 

การสังเคราะห์ (Synthesis)  ประเมินค่า (Evaluating) 

การวิเคราะห์ (Analysis)  วิเคราะห์ (Analyzing) 

การน าไปใช้ (Application) ประยุกต์ใช้ (Applying) 

ความเข้าใจ (Comprehension)  เข้าใจ (Understanding) 

ความรู้ (Knowledge)  จ า (Remembering) 

Lower Order Thinking Skills Lower Order Thinking Skills 

 

 2. การปรับปรุงในเร่ืองของการใช้ค าศัพท์และการนิยามค าศัพท์ใหม่   
 การปรับปรุงในเรื่องของการใช้ค า ศัพท์และการนิยามค าศัพท์ใหม่  สามารถสรุป          

การเปล่ียนแปลงได้  ดังนี้ (วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และ  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์, ม.ป.ป.)   
  2.1 ความแตกต่างระหว่างค าศัพท์เดิมกับค าศัพท์ใหม่ก็คือ  ช่ือของระดับพฤติกรรมทาง
การศึกษาด้านพุทธิพิสัยท้ัง 6 ขั้นนั้นจะเปล่ียนจากการใช้ค านามเป็นค ากริยา  เนื่องจากจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่นี้ต้องการท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงการคิด  และการคิดเป็นกระบวนการของ
การกระท า  ดังนั้นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่นี้  จึงใช้ค ากริยาเพื่ออธิบาย ระดับ
พฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในลักษณะของการกระท า 
  2.2 ค าอธิบายหรือค านิยามของระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในแต่ละ
ล าดับข้ันจะถูกแทนท่ีด้วยค ากริยา  และมีการปรับปรุงค าอธิบายหรือค านิยามในบางล าดับข้ันด้วย 

  2.3 ในขั้นของความรู้ (Knowledge) ได้ถูกเปล่ียนช่ือใหม่เนื่องจากความรู้คือผลลัพธ์หรือ
ผลผลิตของการคิด  ไม่ใช่รูปแบบของการคิด  ดังนั้นค าว่าความรู้ จึงแทนท่ีด้วยค าว่า “จ า” 
(Remembering) 
  2.4 ระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในขั้นความเข้าใจ (Comprehension) 
และการสังเคราะห์ (Synthesis) ได้ถูกน าเข้าไปรวมไว้ในขั้น “เข้าใจ” (Understanding)  และ “คิด
สร้างสรรค์” (Creating) ตามล าดับ  เพื่อให้สามารถสะท้อนธรรมชาติของการคิดท่ีนิยามไว้ในแต่ละ
ล าดับข้ัน 

   การเปล่ียนแปลงของการใช้ค าศัพท์และการนิยามค าศัพท์ใหม่ แสดงในตารางท่ี 2.2  
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ตารางที่ 2.2 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงของการใช้ค าศัพท์และการนิยามค าศัพท์ใหม่   
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม      

(Original) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 

(Revised) 
1.00 ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถของ
นักเรียนในการจดจ าระลึกได้ของเนื้อหาสาระท่ีได้
เรียนรู้ผ่านมาแล้วถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
แม่นย าและชัดเจนจ าแนกได้ ดังนี้  
   1.10 ความรู้ด้านเนื้อหา (Knowledge of 

Specifics) เป็นความสามารถในการจดจ าเนื้อหาสาระ
ในเรื่องท่ีได้เรียนรู้  
   1.20 ความรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการในเนื้อหา 
(Knowledge of Ways and Means of Dealing 

with Specifics) เป็นความสามารถในการจดจ าวิธีการ
ล าดับขั้นตอน เกณฑ์ หรือการจ าแนกประเภท  
   1.30 ความรู้เกี่ยวกับความคิดรวบยอด 
(Knowledge of Universals and Abstraction in a 

Field) เป็นความสามารถในการจดจ าขั้นสูง 

1. จ า (Remembering) หมายถึง 
ความสามารถในการระลึกได้  แสดงรายการ
ได้  บอกได้  ระบุ  บอกช่ือได้  ยกตัวอย่าง  
เช่น  นักเรียนสามารถบอกความหมายของ
ทฤษฎีได้ 

   - จ า (Recognizing) ความรู้ท่ีมีอยู่ใน
ความจ า สามารถเล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราว
จากเรื่องท่ีเรียนตอนนั้นได้ 

   - ระลึกได้ (Recalling) เรียกความรู้ท่ีได้
เรียนรู้ไปนานแล้วกลับมา  สามารถเล่า
เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากเรื่องท่ีมาจาก
ความทรงจ าได้  

 

2.00 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความ- 
สามารถในการแปลความตีความและขยายความจาก
ส่ือความหมายท่ีได้พบเห็นได้อย่างสมเหตุสมผล
จ าแนกได้ ดังนี้  
    2.10 การแปลความ (Translation) เป็นความ- 
สามารถในการถ่ายโยงความหมายจากภาษาท่ีเข้าใจ
ยากในเรื่องหรือประเด็นนัน้ ๆ ให้เป็นภาษาท่ีสามารถ
เข้าใจได้ง่ายข้ึน   
   2.20 การตีความ (Interpretation) เป็น
ความสามารถในการสรุปความหรือพิจารณาใน
ภาพรวมให้เป็นประโยคใจความส้ัน ๆ ท่ีมีความหมาย 

   2.30 การขยายความ (Extrapolation) เป็น
ความสามารถในการคาดคะเนข้อเท็จจริงล่วงหน้าโดย
ใช้แนวโน้มของสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง  
ความสามารถในการแปลความหมาย  
ยกตัวอย่าง  สรุปอ้างอิง   
   - แปลความหมาย (Interpreting)  
การเปล่ียนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่ง  
   - ยกตัวอย่าง (Exemplifying) การค้นหา
ตัวอย่างของแนวคิดหรือทฤษฎี 
   - จัดประเภท (Classifying) การจัดส่ิงของ
เข้าพวกโดยใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ    

   - การสรุปอ้างอิง (Summarizing) การย่น
ย่อหรือสรุปจากข้อมูลท่ีมีอยู่ 
   - การอ้างอิง (Interring) การย่นย่อประเด็น
หลัก 
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ตารางที่ 2.2 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงของการใช้ค าศัพท์และการนิยามค าศัพท์ใหม ่(ต่อ) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม       

(Original) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 

(Revised) 
    - เปรียบเทียบ (Comparing) การค้นหา 

ความสอดคล้องระหว่างสองแนวคิด 

3.00 การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถ
ในการน าความรู้หลักวิชาหรือทฤษฎีไปใช้แก้ปัญหา
ในสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยเรียนหรือไม่คุ้นเคยโดย
จ าแนกลักษณะค าถามท่ีใช้ 5 ลักษณะดังนี ้
   1) ถามความสอดคล้องกันระหว่างหลักวิชาและ
การปฏิบัตินั้น ๆ  
   2) ถามขอบเขตของการใช้หลักวิชาและการปฏิบัติ  
   3) ถามให้อธิบายหลักวิชาว่าเหตุการณ์ นั้นเกิด
จากอะไร เพราะเหตุใด  
   4) ถามให้แก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหาใหม่โดยใช้
หลักการเดียวกับปัญหาเดิมท่ีเคยแก้แล้ว   
   5) ถามเหตุผลของการปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบ
เหตุผลท่ีแท้จริงว่าจะปฏิบัติอย่างไรและเพราะเหตุใด  

3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง  
ความสามารถในการน าไปใช้  ประยุกต์ใช้  
แก้ไขปัญหา  ยกตัวอย่าง  เช่น  นักเรียน
สามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ 

   - น าไปใช้ (Executing) ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
งานประจ า 
   - น าไปใช้ (Implementing) ประยุกต์ใช้
ความรู้ในงานท่ีไม่ใช่งานประจ า 
 

4.00 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถใน
การจ าแนกแยกแยะเพื่อหาส่วนประกอบย่อย ๆ ของ
เหตุการณ์ว่ามีประเด็นท่ีส าคัญคืออะไรแต่ละ
ประเด็นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและใช้หลักการ
อะไร  จ าแนกได้ ดังนี้  
   4.10 การวิเคราะห์ความส าคัญ (Analyzing of 

Elements) เป็นความสามารถในการจ าแนก
ความส าคัญของประเด็นในเหตุการณ์  เหตุและผล 

   4.20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analyzing of 
Relationships) เป็นความสามารถในการจ าแนก
ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์
ย่อยๆ เพื่อน ามาอุปมาอุปมัย 

4. วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง  
ความสามารถในการเปรียบเทียบ  อธิบาย
ลักษณะ  การจัดการ  ยกตัวอย่าง  เช่น  
นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง      
2  ทฤษฎีได้ 

   - บอกความแตกต่าง (Differentiating) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของส่วนต่าง ๆ ของ
ส่ิงท่ีก าหนด 

   - จัดการ (Organizing) ก าหนดสถานการณ์ท่ี
เหมาะสมหรือหน้าท่ีภายในโครงสร้าง 
   - คุณลักษณะ (Attributing) ก าหนดจุดท่ีพบ 
ความล าเอียง คุณค่า  หรือแนวโน้มของส่ิงท่ี
สนใจศึกษา 
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ตารางที่ 2.2 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงของการใช้ค าศัพท์และการนิยามค าศัพท์ใหม่ (ต่อ) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม        

(Original) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 

(Revised) 
4.30 การวิเคราะห์หลักการ (Analyzing of 
Organizational Principles) เป็นความสามารถใน
การระบุหลักการที่ใช้เช่ือมโยงเหตุการณ์ย่อย ๆ ให้
อยู่กันเป็นระบบ 

 

5.00 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถ
ในการผสมผสานส่วนย่อย ๆ เพื่อให้เกิด
องค์ประกอบใหม่ท่ีมีโครงสร้างใหม่จ าแนกได้ ดังนี้ 
   5.10 การสังเคราะห์ข้อความ (Production of 

Unique Communication) เป็นความสามารถใน
การสังเคราะห์ข้อความเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันโดย   
การพูด การเขียน  การวิพากษ์วิจารณ์  
   5.20 การสังเคราะห์แผนงาน (Production of 
Plan and Proposed Set of Operations) เป็น
ความสามารถในการก าหนดแนวทางและขั้นตอน   
การปฏิบัติงานใหม่หรือการสังเคราะห์แผนงานเดิม 
เพื่อจัดท าแผนงานใหม่ท่ีช่วยให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานได้ดีกว่าเดิม 

   5.30 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ (Derivation 

of a Set of Abstract Relations) เป็นความ- 
สามารถในการน าแนวคิดย่อยมาสัมพันธ์กันอย่าง
สมเหตุสมผลจนเปล่ียนเป็นสมมติฐาน กฎหรือทฤษฎี 

5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง  
ความสามารถในการตรวจสอบ  วิจารณ์  
ตัดสิน  ยกตัวอย่าง  เช่น  นักเรียนสามารถ
ตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ 

   - ตรวจสอบ (Checking) ค้นหาความไม่
สอดคล้องหรือความขัดแย้งภายในกระบวนการ
หรือผลผลิต 

   - วิจารณ์ (Critiquing) ค้นหาความไม่
สอดคล้องระหว่างผลผลิตและเกณฑ์ภายนอก 
ค้นหาความเหมาะสมของกระบวนการท่ีมี
ปัญหา 
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ตารางที่ 2.2 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงของการใช้ค าศัพท์และการนิยามค าศัพท์ใหม่ (ต่อ) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม        

(Original) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 

(Revised) 
6.00 การประเมินค่า (Evaluation) เป็น
ความสามารถในการพิจารณาตัดสินคุณค่า เช่น       
ดี-เลว เหมาะ-ไม่เหมาะ ฯลฯ โดยการน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานจ าแนกได้ ดังนี้  
   6.10 การประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายใน 
(Judgment in terms of Internal Evidence) 

เป็นความสามารถในการพิจารณาความถูกต้อง 
ความสมเหตุสมผล หรือ ความสอดคล้องโดยใช้
เกณฑ์ภายในของประเด็นนั้น ๆ เป็นส าคัญ  
   6.20 การประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายนอก 
(Judgment in terms of External Evidence) 
เป็นความสามารถในการพิจารณาความถูกต้อง         
ความสมเหตุสมผล หรือ ความสอดคล้องโดยใช้
เกณฑ์ภายนอกท่ีสังคม หรือระเบียบประเพณีท่ี
ก าหนดไว้ 

6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง  
ความสามารถในการออกแบบ (Design)  
วางแผน  ผลิต  ยกตัวอย่าง  เช่น  นักเรียน
สามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ท่ีแตกต่างไปจาก
ทฤษฎีเดิมได้ 

   - ท าให้เกิดข้ึน (Generating) การได้
ทางเลือกหรือสมมติฐานท่ีอยู่บนพื้นฐานของ
กฎเกณฑ์หรือเหตุผล 

   - วางแผน (Planning) การด าเนินการตาม
กระบวนการจนได้รับผลส าเร็จ 

   - ผลผลิต (Producing) 
 

 

 3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของจุดมุ่งหมายของการศึกษา   
  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของจุดมุ่งหมายของการศึกษา  นอกจากการปรับปรุงในส่วน
ของการใช้ค าศัพท์แล้ว  การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูมยังได้มี        
การปรับเปล่ียนในส่วนของโครงสร้างด้วย  ดังนี้ (วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และ  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์, 
ม.ป.ป.)   
  3.1 จากจุดมุ่งหมายของการศึกษาเดิมท่ีมีเพียง 1 มิติ  ได้มีการเปล่ียนแปลงให้กลายเป็น 
2  มิติ  พร้อมท้ังมีการเพิ่มเข้ามาของผลผลิตของการคิดซึ่งเป็นรูปแบบของความรู้ท่ีหลากหลาย  
ประกอบด้วยความรู้ในด้าน  ข้อเท็จจริง (Factual) ความคิดรวบยอด (Conceptual) กระบวนการ 
(Procedural)   และอภิปัญญา (Meta-Cognitive)  มิ ติของระ ดับพฤติกรรมทางการศึกษา                      
ด้านพุทธิพิสัย  แสดงในตารางท่ี 2.3  
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ตารางที่ 2.3 มิติของระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

มิติของความรู้ 

มิติของระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

จ า เข้าใจ ประยุกต์ 
ใช้ 

วิเคราะห ์ ประเมินค่า คิด 

สร้างสรรค์ 

ความรู้ในข้อเท็จจริง 
(Factual Knowledge) 

      

ความรู้ในความคิดรวบยอด 

(Conceptual Knowledge) 
      

ความรู้ในกระบวนการ 
(Procedural Knowledge) 

      

ความรู้ในอภิปัญญา 
(Meta-Cognitive Knowledge) 

      

 

  ความหมายของมิติด้านความรู้มีดังนี้ 
   3.1.1 ความรู้ในข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
พื้นฐานท่ีนักเรียนต้องรู้เพื่อปรับให้เข้ากับศาสตร์หรือเนื้อหาวิชา  หรือเพื่อแก้ปัญหา  เช่น 

    - ความรู้ในเรื่องค าศัพท์ (Terminology) 
    - ความรู้ในเรื่องรายละเอียดและองค์ประกอบต่างๆ 

   3.1.2 ความรู้ในความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบพื้นฐานต่าง  ๆ  ท่ีอยู่ภายในโครงสร้างขนาดใหญ่ท่ีท าให้
องค์ประกอบพื้นฐานเหล่านั้นสามารถท างานด้วยกันได้  เช่น 

    - ความรู้ในเรื่องของการจัดประเภท  หมวดหมู่  และการจัดล าดับข้ัน 

    - ความรู้ในเรื่องของหลักการ 

    - ความรู้ในเรื่องของทฤษฎี  แบบแผนและโครงสร้าง 
   3.1.3 ความรู้ในกระบวนการ (Procedural Knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  วิธีการเสาะแสวงหาความรู้และบรรทัดฐานส าหรับการใช้ทักษะ  ล าดับขั้น       
การแก้ปัญหา  เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  เช่น   
    - ความรู้ในเรื่องของทักษะเฉพาะอย่างและล าดับขั้นการแก้ปัญหา 

    - ความรู้ในเรื่องของเทคนิคและวิธีการเฉพาะอย่าง 
    - ความรู้ในเรื่องของเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาเลือกใช้กระบวนการท่ีเหมาะสม 
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   3.1.4 ความรู้ในอภิปัญญา (Metacognitive Knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการเรียนรู้ของคน  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการข้อมูล  ข่าวสาร 
(Information Processing) และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง  เช่น 

    - ยุทธวิธีการเรียนรู้  หรือการได้มาซึ่งความรู้ 
    - ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการใช้ปัญญา  รวมไปถึงการใช้เนื้อหาและเงื่อนไขท่ี
เหมาะสม  คือรู้ว่าเวลาใด  เหตุผลใดท่ีจะใช้ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ 

    - ความรู้เกี่ยวกับตนเอง  คือ  รู้ถึงจุดอ่อน  จุดแข็งของตนเอง  รู้ว่าตนเองรู้อะไร  
และมีความรู้ในระดับไหน 

  3.2 ระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในขั้นต่าง ๆ มีการเรียงล าดับในลักษณะ
ของการเพิ่มความซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้นระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในขั้นของ
การสังเคราะห์ (คิดสร้างสรรค์)  และการประเมินค่า (ประเมินค่า) จะสลับล าดับกัน   
 4. การเปลี่ยนแปลงในจุดเน้นของจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  การเปล่ียนแปลงในจุดเน้น
ของจุดมุ่งหมายทางการศึกษา มีดังนี้  (วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และ  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์, ม.ป.ป.)   
  4.1 เป้าหมายล าดับแรกของการปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาครั้งนี้ คือ การน า
จุดมุ่งหมายไปใช้ในการปฏิบัติจริง  ซึ่งหมายความว่าจุดมุ่งหมายทางการศึกษาท่ีได้ปรับปรุงจะเป็น
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส าหรับการวางแผนหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน   และ   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.2 การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาครั้งนี้ต้องการขยายขอบเขตของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ให้เห็นกว้างขึ้น  เนื่องจากจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเดิมถูกมองว่าเป็นเครื่องมือท่ีใช้ได้ดีในกลุ่มของ
นักเรียนวัยเด็กเท่านั้น  ส่วนจุดมุ่งหมายทางการศึกษาท่ีได้ปรับใหม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง
มากขึ้นในทุกระดับ  เช่น  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  หรือสูงกว่า 
  4.3 การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาครั้งนี้จะเน้นไปท่ีการอธิบายถึงพฤติกรรมใน
ระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยแต่ละขั้น   
   ค าส าคัญและพฤติกรรมของระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยท้ัง 6 ขั้น 
แสดงในตารางท่ี 2.4  
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ตารางที่ 2.4 ค าส าคัญและพฤติกรรมของระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยท้ัง 6 ขั้น 

ระดับพฤติกรรมทางการศึกษา
ด้านพุทธิพิสัย 

ค าส าคัญ พฤติกรรมและผลผลิต 

จ า (Remembering) 
  - จ า (Recognizing) ความรู้ท่ี
มีอยู่ในความจ า 

 

- ระบ ุ

 

- สามารถเล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวได้ 

- บอกได้ว่ามีสัตว์อะไรอยู่ในเนื้อเรื่องบ้าง 
  - ระลึกได้ (Recalling) 
สามารถเรียกความรู้ท่ีได้เรียนรู้
ไปนานแล้วกลับมา 

- ระลึก  - เขียนรายการข้อมูลท่ีอยู่ในความทรงจ า
ได้ 

- ท่องบทกวีท่ีช่ืนชอบได้ 

เข้าใจ (Understanding) 
  - แปลความหมาย 
(Interpreting) การเปล่ียนจาก
รูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่ง 

 

- อธิบาย 

- น าเสนอ 

- แปล 

- ถอดความ 

 

- แสดงความคิดหลักของข้อความนี้ 

  - ยกตัวอย่าง (Exemplifying) 
การค้นหาตัวอย่างของแนวคิด
หรือทฤษฎี 

- ยกตัวอย่าง 
- วาดภาพประกอบ 

- แสดงภาพประกอบความหมายของส่ิงนี้ 

  - จัดประเภท (Classifying) 
การจัดส่ิงของเข้าพวกโดยใช้
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

- จัดกลุ่ม  
- จัดหมวดหมู่  

- เล่าเรื่องราวจากกลุ่มค าท่ีก าหนดให้ 

  - การสรุปอ้างอิง 
(Summarizing) การย่นย่อ
หรือสรุปจากข้อมูลท่ีมีอยู่ 

- ย่อความ 

- ลงความเห็น 

- เขียนสรุปเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

  - การอ้างอิง (Interring)   
การย่นย่อประเด็นหลัก 

- สรุป 

- เติมค า 

- ท านาย 

- ใช้ตัวอย่างท่ีก าหนดให้แล้วสรุปอ้างอิง
ไปยังหลักการหรือทฤษฎี 

  - เปรียบเทียบ (Comparing) 
การค้นหาความสอดคล้อง
ระหว่างสองแนวคิด 

- เปรียบเทียบ 

- จับคู่ 

- แสดงแผนผัง 

- เขียนเรื่องส้ันแสดงล าดับข้ันตอนของ
เหตุการณ์ 
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ตารางที่ 2.4 ค าส าคัญและพฤติกรรมของระดับพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยท้ัง 6 ขั้น (ต่อ) 
ระดับพฤติกรรมทางการศึกษา

ด้านพุทธิพิสัย 
ค าส าคัญ พฤติกรรมและผลผลิต 

ประยุกต์ใช้ (Applying) 
  - น าไปใช้ (Executing) 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในงาน
ประจ า 

 

- ด าเนินการให้
ส าเร็จ 

 

- เขียนสรุปรายงานประจ าเดือน 

  - น าไปใช้ (Implementing) 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานท่ีไม่ใช่
งานประจ า 

- ใช้ - เขียนเอกสารเกี่ยวกับหัวข้อท่ีน่าสนใจ 

วิเคราะห์ (Analyzing) 
  - บอกความแตกต่าง 
(Differentiating) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของส่วนต่าง ๆ 
ของส่ิงท่ีก าหนด 

 

- จ าแนก 

- บอกความ
แตกต่าง 
- คัดเลือก 

 - จุดเน้น 

 

- บอกความแตกต่างระหว่างจ านวน 
ตรรกยะและอตรรกยะด้วยหลัก
คณิตศาสตร์ 

  - จัดการ (Organizing) 
ก าหนดสถานการณ์ท่ีเหมาะสม
หรือหน้าท่ีภายในโครงสร้าง 

- สรุปความ 

- ปะติดปะต่อ
เรื่องราว 

- สร้างตารางน าเสนอข้อมูล 

- เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
หลายส่ิง 

  - คุณลักษณะ (Attributing) 
ก าหนดจุดท่ีพบ ความล าเอียง 
คุณค่า  หรือแนวโน้มของส่ิงท่ี
สนใจศึกษา 

- หาส่ิงเหมือน - เขียนชีวประวัติของบุคคลท่ีสนใจศึกษา 

ประเมินค่า (Evaluating) 
  - ตรวจสอบ (Checking) 
ค้นหาความไม่สอดคล้องหรือ
ความขัดแย้งภายใน
กระบวนการหรือผลผลิต 

 

- ค้นหา 

- ทดสอบ 

 

- เขียนข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิด          
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
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ระดับพฤติกรรมทางการศึกษา
ด้านพุทธิพิสัย 

ค าส าคัญ พฤติกรรมและผลผลิต 

  - วิจารณ์ (Critiquing) ค้นหา
ความไม่สอดคล้องระหว่าง
ผลผลิตและเกณฑ์ภายนอก 
ค้นหาความเหมาะสมของ
กระบวนการท่ีมีปัญหา 

- ตัดสิน - ตัดสินวิธีการ 2 วิธีว่าวิธีไหนช่วย
แก้ปัญหาได้ดีท่ีสุด 

คิดสร้างสรรค์ (Creating) 
  - ท าให้เกิดขึ้น (Generating) 
การได้ทางเลือกหรือสมมติฐาน
ท่ีอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์
หรือเหตุผล 

 

- สมมติฐาน 

 

- จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นสามารถ
ต้ังสมมติฐานได้อย่างไร 

  - วางแผน (Planning)     
การด าเนินการตาม
กระบวนการจนได้รับผลส าเร็จ 

- ออกแบบ - ออกแบบสร้างบ้านในฝัน 

- เขียนบทละครโทรทัศน์ 

  - ผลผลิต (Producing) - ก่อตั้ง 
- สร้าง 

- น าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ 

- ประดิษฐ์ช้ินงานท่ีสนใจ 

 

5. ตัวอย่างการตีความความสัมพันธ์ระหว่างค าส าคัญจากพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

  เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ ท่ีชัดเจนขึ้นระหว่างค าส าคัญจากพฤติกรรมทางการศึกษา         
ด้านพุทธิพิสัยกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 จึงได้น าเสนอการตีความไว้ในตัวอย่างท่ี 2.1–2.3 ดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน, 2553: 77-92) 
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ตัวอย่างที่ 2.1 ตัวอย่างการตีความพฤติกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ       
พลศึกษา  สาระท่ี  ๑  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ค าส าคัญ แนวทางการประเมิน 

๑. อธิบายความส าคัญของ
ระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบ
หายใจ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 

- อธิบายความส าคัญ    ใหน้ักเรียนอธิบาย (พูด/เขียน) 
ความส าคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ ท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

๒. อธิบายวิธีการดูแลรักษา
ระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบ
หายใจให้ท างานตามปกติ 

- อธิบายวิธีการดูแล
รักษา 

   ใหน้ักเรียน (พูด/เขียน) อธิบายวิธีการ
ดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียน
โลหิต และระบบหายใจ ให้ท างานตามปกติ 

 

ตัวอย่างที่  2.2  ตัวอย่างการตีความพฤติกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
สาระท่ี  ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

มาตรฐาน ต ๑.๑  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ค าส าคัญ แนวทางการประเมิน 

๑. ปฏิบัติตามค าส่ังค า
ขอร้อง ค าแนะน าและค า
ช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน 

- ปฏิบัติตามค าส่ังค า
ขอร้อง ค าแนะน า
และค าช้ีแจง 

   ใหน้ักเรียนปฏิบัติตามค าส่ังค าขอร้อง 
ค าแนะน าและค าช้ีแจงท่ีก าหนด 

 

๒. อ่านออกเสียงข้อความ
นิทาน และบทร้อยกรอง 
(Poem) ส้ัน ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- อ่านออกเสียง    ใหน้ักเรียนอ่านออกเสียงข้อความนิทาน 
และบทร้อยกรอง (Poem) ส้ัน ๆ 

๓. เลือก/ระบุประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง (Non-Text 

Information) ท่ีอ่าน 

- เลือก/ระบุประโยค
และข้อความ 

   ใหน้ักเรียนเลือก/ระบุประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
(Non-Text Information) ท่ีอ่าน 
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ตัวอย่างที่  2.3  ตัวอย่างการตีความพฤติกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
สาระท่ี  ๓  เรขาคณิต 

มาตรฐาน  ค  ๓.๑  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  
ตัวชี้วัด  ค าส าคัญ       แนวทางการประเมิน  

๑. บอกชนิดของมุม  ช่ือมุม   
ส่วนประกอบของมุมและ
เขียนสัญลักษณ์  

- บอกชนิดของมุม  
- บอกช่ือมุม  
- บอกส่วนประกอบของ
มุม  
- เขียนสัญลักษณ์ของมุม  

   ให้นักเรียนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ชนิดของมุม  ช่ือมุม  ส่วนประกอบของ
มุมและเขียนสัญลักษณ์ 

๒. บอกได้ว่าเส้นตรงหรือ
ส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนาน
กัน  พร้อมท้ังใช้สัญลักษณ์
แสดงการขนาน 

- บอกเส้นตรงหรือส่วน
ของเส้นตรงท่ีขนานกัน 

- ใช้สัญลักษณ์แสดง    
การขนาน 

   ให้นักเรียนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับ
เส้นขนานและการใช้สัญลักษณ์แสดง      
การขนาน 

๓. บอกส่วนประกอบของ
รูปวงกลม 

- บอกส่วนประกอบของ
รูปวงกลม 

   ให้นักเรียนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของรูปวงกลม 

๔. บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วน
ใดของส่ิงของมีลักษณะเป็น
รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  และ
จ าแนกได้ว่าเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

- บอกลักษณะของรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- จ าแนกรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสกับรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

   ให้นักเรียนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก  รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสและ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

๕. บอกได้ว่ารูปเรขาคณิต
สองมิติรูปใด เป็นรูปท่ีมี
แกนสมมาตร 

- บอกรูปเรขาคณิตสอง
มิติท่ีมีแกนสมมาตร 

- บอกจ านวนแกน
สมมาตร 

   ให้นักเรียนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับรูป
เรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตร 

    

 

 จากตัวอย่างท่ี 2.1-2.3 การตีความมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจะน าไปสู่ค าส าคัญ  ซึ่งจะ
ไปน าสู่การก าหนดการต้ังจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและการก าหนดแนวทางสู่การประเมินในล าดับ
ต่อไป 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษามีความส าคัญมาก  เป็นตัวก าหนดความต้องการไว้อย่างชัดเจนว่า
จะให้คนในสังคมเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์อะไรบ้าง  จึงเปรียบจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเสมือน  
หางเสือท่ีคอยควบคุมทิศทางของเรือให้ไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ  ถ้าจะพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาแล้ว  ควรแบ่งเป็น 3 ระดับ (สมนึก ภัททิยธนี, 2558: 158-159) ดังนี้ 

 ระดับท่ี 1  จุดมุ่งหมายท่ัวไป  เป็นจุดมุ่งหมายท่ีกว้างและครอบคลุมลักษณะท่ีต้องการไว้
ท้ังหมด  การจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในระดับนี้  ต้องใช้เวลานานในการผสมผสานของ
ส่ิงท่ีต้องการให้เรียนรู้  จุดมุ่งหมายท่ัวไปนี้จะก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติหรือหลักสูตรระดับ
ต่างๆ  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีก าหนดขึ้นจาก ปรัชญา  เป้าประสงค์  หรือหลักการ เช่น  จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  

 ระดับท่ี 2  จุดมุ่งหมายประจ าวิชา  เป็นจุดมุ่งหมายท่ีแยกออกจากจุดมุ่งหมายท่ัวไป  โดย
ก าหนดไว้เฉพาะวิชา  ข้อความจึงบ่งบอกส่ิงท่ีต้องการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงกับรายวิชา 

 ระดับท่ี 3  จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน เป็นจุดมุ่งหมายท่ีแบ่งย่อยจากจุดมุ่งหมาย
ประจ าวิชาหรือกลุ่มวิชา  โดยก าหนดไว้ประจ าบทเรียน  หรือประจ าหน่วยเรียนย่อยโดยระบุว่าเมื่อ
ส้ินสุดกิจกรรม การเรียนการสอนในหน่วยย่อยนั้นแล้วนักเรียนต้องมีพฤติกรรมอย่างไร 

 บางครั้งจุดมุ่งหมายระดับท่ี 3 นิยมเขียนให้อยู่ในรูป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  คือเขียน
ให้อยู่ในรูปข้อความท่ีได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  โดยบ่งถึงพฤติกรรมท่ีบอกให้ทราบว่านักเรียนสามารถ
ท าอะไรได้บ้างท่ีสามารถสังเกตพฤติกรรมได้ 

1. ความหมายของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) หมายถึง ข้อความท่ีระบุเกณฑ์ขั้นต่ า
ท่ีเฉพาะเจาะจง ว่าหลังจากจบการเรียนบทเรียนเนื้อหาสาระนั้น ๆ แล้วนักเรียนจะสามารถแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้หรือการกระท าท่ีครูผู้สอนจะสามารถวัดได้และสังเกตได้อย่างไร  ภายใต้เงื่อนไข
และเกณฑ์ท่ีก าหนด  ดังแสดงการเปรียบเทียบจุดประสงค์ท่ัวไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม            
ในภาพ ท่ี 2.2 
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จุดประสงค์ท่ัวไป                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

ภาพที่ 2.2 จุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 47) 

  

 2. องค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้มีความสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบท้ัง 3 ส่วน ดังนี้ (ล้วน สายยศ และ อังคนา สายยศ, 2539: 59) 
  2.1 พฤติกรรมท่ีคาดหวัง (Expected Behavioral) เป็นพฤติกรรมท่ีระบุให้นักเรียนได้
แสดงออกหลังจากเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนเรื่องนั้น ๆ ท่ีต้องเป็นพฤติกรรมท่ีวัดและสังเกตได้ เช่น 

    นักเรียนระบ ุ   

    นักเรียนเปรียบเทียบ   

    นักเรียนอธิบาย หรือวิพากษ ์    เป็นต้น 

  2.2 เงื่อนไขหรือสถานการณ์ (Condition or Situation) เป็นส่ิงเร้าหรือสถานการณ์หรือ
เงื่อนไขท่ีครูผู้สอนก าหนดขึ้นเพื่อใช้พิจารณาว่าถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ นักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมอย่างไรแต่ในบางกรณีก็ไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ เพราะละเว้นในฐานท่ีเข้าใจแล้ว เช่น  
   เมื่อก าหนดสมการมาให้   

   เมื่อก าหนดช่ือสัตว์มาให้   เป็นต้น 

  2.3 เกณฑ์ (Criterion or Performance Standard) เป็นปริมาณหรือคุณภาพท่ีเป็น
มาตรฐานของพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมาในขั้นต่ าท่ียอมรับได้ (เวลา/ความถี่/สัดส่วนของงานท่ี
ท าได้ต่องานท่ีก าหนดให้ท้ังหมด/ปริมาณของงาน) ท่ีเกณฑ์จะต้องสอดคล้องกับวัยวุฒิ/ความสามารถ
ของนักเรียน เช่น  
      ภายใน 10 นาที  
      8 ข้อใน 10 ข้อ 

      ร้อยละ 80 
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 ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละข้อจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบท้ัง 3 ส่วน
แต่ในบางกรณีอาจจะพบว่าในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก าหนดขึ้นโดยมีองค์ประกอบ
เพียง 2 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมท่ีคาดหวัง และเกณฑ์ เท่านั้นก็ใช้ได้   องค์ประกอบของจุดประสงค์        
เชิงพฤติกรรม  แสดงในภาพที่ 2.3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ท่ีมา : ปรับมาจากพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557: 43) 

 

  2.4 ตัวอย่าง การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  มีดังนี ้
   การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดใน
หลักสูตรแกนกลางด้วยทุกครั้ง  หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าให้น าตัวช้ีวัดมาเขียนเป็นจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมเสมอ  เช่น  ในสาระท่ี ๓   เรขาคณิต มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังนี้ 

มาตรฐาน ค ๓.๑   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

     ๑. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ  
     ๒. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ   
     ๓. บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  สามารถเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งมีองค์ประกอบ 
3 ส่วน  คือ  พฤติกรรมท่ีคาดหวัง  สถานการณ์หรือเงื่อนไข และเกณฑ์ ได้ดังนี ้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

พฤติกรรมท่ีคาดหวัง เงื่อนไขหรือสถานการณ์  
(อาจมีหรือไม่มีก็ได้) 

พฤติกรรมท่ีต้องการให้ผู้เรียน 

ได้แสดงออกเมื่อได้เรียนรู ้
ในแต่ละบทเรียน 

เกณฑ์ 

ปริมาณหรือคุณภาพ 

ของพฤติกรรมท่ีผู้เรียน
แสดงออกที่ยอมรับได้ 

เงื่อนไขหรือสถานการณ์ 

ท่ีใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมท่ีคาดหวัง 
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     1. นักเรียนสามารถบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของ
รูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้องร้อยละ 80 

    2. นักเรียนสามารถบอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ จาก
โจทย์ท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้องร้อยละ 80 

    3. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกันจากรูปท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 

 3. หลักการในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ในการก าหนด จุดประสง ค์ เ ชิ ง พฤ ติก ร รม นั้ น มี ห ลักก าร ท่ีค ว รปฏิ บั ติ  ดั ง นี้                             
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 49)  
  3.1 ใช้ประโยคส้ัน ๆ ได้ใจความท่ีสมบูรณ์ 

  3.2 แต่ละจุดประสงค์จะระบุพฤติกรรมท่ีคาดหวังเพียง 1 พฤติกรรมเท่านั้น 

  3.3 พฤติกรรมท่ีคาดหวังจะต้องเป็นพฤติกรรมของนักเรียนท่ีสามารถแสดงออก  
  3.4 พฤติกรรมท่ีคาดหวังจะต้องมีความเป็นรูปธรรมท่ีครูผู้สอนจะต้องวัดและสังเกตได้  
  3.5 ค า ท่ีใช้ระบุพฤติกรรมต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจงท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้           
การตีความ 

  ถ้าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดขึ้นไม่เป็นไปตามหลักการขั้นต้นจะท าให้อ่านแล้วไม่
เข้าใจในครั้งแรก  ครูต้องพิจารณาใหม่ว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อนั้นมีปัญหาตรงจุดใด 

 4. ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของการเรียนการสอนมีประโยชน์  จ าแนกได้ดังนี้ 
(ปราณี ไวดาบ, 2538: 53; สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 49) 

  4.1 เป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตร โดยท่ีผู้สร้างหลักสูตรจะสร้างจุดประสงค์ท่ัวไปและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีเจาะจงขึ้น ขั้นตอนการสร้างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจะช่วยในการ
ก าหนดและประเมินจุดประสงค์ท่ัวไป ก าหนดเนื้อหา และคัดเลือกจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับรายวิชาและนักเรียน 

  4.2 เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาวัสดุประกอบหลักสูตร เช่น ต ารา แบบเรียน คู่มือ
ครูและแผนการสอนว่าควรมีลักษณะอย่างไร เนื้อหาเท่าไร มีวิธีการน าเสนออย่างไร   รวมท้ังเป็น
แนวทางในการสร้างวัสดุอุปกรณ์  เอกสารประกอบการสอนอื่น ๆ เช่น บทเรียนโปรแกรม 
แบบทดสอบ หรือแบบฝึกหัด เป็นต้น 

  4.3 เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวการสอน ว่าควรจัดกิจกรรม
อย่างไรเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยเฉพาะจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ         
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การพัฒนาสมรรถภาพระดับสูงได้ดีขึ้น  เพราะการก าหนดจุดประสงค์ท่ีชัดเจนจะช่วยให้เห็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  4.4 เป็นแนวทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนรู้ใด ๆ ถ้านักเรียนได้รับทราบ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้วจะท าให้นักเรียนได้ปรับปรุงตนเองในทิศทางและระดับความมุ่งมั่นของ
หลักสูตรดีกว่าการไม่รับทราบจุดประสงค์ 

  4.5 เป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียน  การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่าง
สมบูรณ์จะมีการก าหนดสถานการณ์เพื่อการประเมินผลไว้  ช่วยให้การสร้างแบบทดสอบมีความ-

ครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์ได้ดีกว่า 

  4.6 เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดเวลา เนื่องจากผลจากการวัดท่ีได้
ช่วยให้ครูผู้สอนทราบผลของการเรียนรู้ของนักเรียน จะท าให้ผู้สอนได้รับข้อมูลย้อนกลับในการน ามา
ปรับปรุงระบบการสอนว่าจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้เหมาะสมหรือยัง  และจะต้องมีการปรับปรุง       
การเรียนการสอนในส่วนใด 

 

สาระส าคัญประจ าบทท่ี 2 พฤติกรรมทางการศึกษาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้  หมายถึง  ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดแก่นักเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2. ตัวช้ีวัด  หมายถึง  ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของนักเรียนใน              
แต่ละระดับช้ัน  

3. การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้จ าแนกเป็น  2  ประเภทหลัก  คือ  
ผลผลิต  และผลการปฏิบัติ   

4. การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ต้องพิจารณามาตรฐาน           
การเรียนรู้  ตัวชี้วัดช้ันปี  ตัวชี้วัดช่วงช้ัน  และสาระการเรียนรู้แกนกลางของช้ันปีนั้น ๆ การวิเคราะห์
ตัวช้ีวัดแต่ละตัวช้ีวัดให้พิจารณาองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้  1) ค าส าคัญ (Key Word) 2) หลักฐาน  
การเรียนรู้  3) วิธีการวัดและประเมิน  และ 4) เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล   

5. พฤติกรรมทางการศึกษา บลูมและคณะ ได้จ าแนกพฤติกรรมทางการศึกษาในการวัดและ
ประเมินผลของนักเรียนเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ด้านความรู้สึก 
(Affective Domain) และด้านทักษะการปฏิบัติ (Psycho-Motors Domain)  

 พฤติกรรมพุทธิพิ สัยตามแนวคิดของบลูม (Revised) มี 6 ระดับดังนี้  1) จ า 
(Remembering) 2) เข้าใจ (Understanding) 3) ประยุกต์ใช้ (Applying) 4) วิเคราะห์ (Analyzing) 

5) ประเมินค่า (Evaluating) และ 6) คิดสร้างสรรค์ (Creating)  
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6. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) หมายถึง ข้อความท่ีระบุเกณฑ์ขั้นต่ า
ท่ีเฉพาะเจาะจงว่าหลังจากจบการเรียนบทเรียนเนื้อหาสาระนั้น ๆ แล้วนักเรียนจะสามารถแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้หรือการกระท าท่ีครูผู้สอนจะสามารถวัดได้และสังเกตได้อย่างไร ภายใต้เงื่อนไข
และเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 

แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 2  
 ค าช้ีแจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กับพฤติกรรมทางการศึกษา  และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

2. อธิบายว่าเพราะเหตุใดองค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจึงต้องมี 3 ส่วน 

3. อธิบายว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมน าไปสู่การวัดและประเมินผลทางการเรียนได้อย่างไร 

4. อธิบายว่าพฤติกรรมทางการศึกษาของบลูมส าคัญอย่างไรต่อการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 
 5. เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลาง
ต่อไปนี้ 
  5.1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
  5.2 สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 
  5.3 อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 

  5.4 ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระท าท่ีเป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 

  5.5 บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
งานทัศนศิลป์ของศิลปิน 

  5.6 อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัวและส่วนรวม 

  5.7 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์หลักสตูรและการสรา้งผังแบบทดสอบ 

 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นการก าหนดว่าครูผู้สอนต้องการให้นักเรียนท่ีเรียนนั้นได้รับ
ความรู้ในเนื้อเรื่องอะไร  ในระดับพฤติกรรมทางการศึกษาระดับใด  การก าหนดจุดประสงค์              
เชิงพฤติกรรมครูจะต้องพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลางด้วยทุกครั้ง  
และในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ครูต้องสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสง ค์               
เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้  ซึ่งการจะทราบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสร้างขึ้นควรจะมีจ านวน
เท่าใดครูจะต้องมีการร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรแล้วน าผลจากการวิเคราะห์หลักสูตรไปสร้าง              
ผังแบบทดสอบต่อไป  โดยในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์หลักสูตร และน าผลจาก
การวิเคราะห์หลักสูตรมาสร้างผังแบบทดสอบได้ 

 

การวิเคราะห์หลักสูตร 

1. ความหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร 

  นักวิชาการให้ความหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร ดังนี้ 
  การวิเคราะห์หลักสูตร  เป็นกระบวนการท่ีจ าแนกแยกแยะให้ทราบว่าในวิชานั้นๆ           
มีจุดประสงค์ท่ีจะให้เกิดพฤติกรรมอะไร  โดยอาศัยเนื้ อหาสาระอะไรบ้าง  ประกอบไปด้วย                 
การวิเคราะห์จุดประสงค์และวิเคราะห์เนื้อหาวิชา (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2526: 159)   
  การวิเคราะห์หลักสูตร  เป็นการแยกแยะให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยท่ี
เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย  เนื้อหา  กิจกรรม/ประสบการณ์  และพฤติกรรมท่ีเป็น
จุดมุ่งหมายปลายทางของหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจว่า  สอน/สอบไปท าไม         
ควรสอน/สอบอะไรบ้าง  และควรด าเนินการสอน/สอบอย่างไร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 173) 

  การวิเคราะห์หลักสูตร เป็นการจ าแนกหลักสูตรออกเป็นเนื้อหาย่อย ๆ ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชา กิจกรรม ประสบการณ์ และพฤติกรรมท่ี ต้องการให้เกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจนในการน าไปก าหนดเป็นจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ โดยจะด าเนินการวิเคราะห์ในลักษณะของ
ตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิดขึ้นแก่
นักเรียนเรียกว่า "ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Table of Specifications)" (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 
2559: 55) 
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  สรุปได้ว่า การวิเคราะห์หลักสูตร เป็นการจ าแนกหลักสูตรออกเป็นเนื้อหาย่อย ๆ ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา  และระดับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด  เพื่อน าไปสู่การวางแผนการสอนและ
การสร้างผังแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพและตรงกับส่ิงท่ีต้องการวัดต่อไป 

 2. เป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร 

  ในการวิเคราะห์หลักสูตรมีเป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตรจ าแนกตามช่วงเวลา  
เป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตรจ าแนกตามช่วงเวลา  ดังแสดงในตารางท่ี 3.1  
 

ตารางที ่3.1 เป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตรจ าแนกตามช่วงเวลา   
เวลา เป้าหมาย 

ก่อนสอน 

สอนท าไม : จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
สอนอะไร : เนื้อหาท่ีสอนและน้ าหนักความส าคัญ 

สอนอย่างไร : วิธีสอน ส่ือ และเวลาท่ีใช้ 

ก่อนสอบ 

 

สอบท าไม : จุดมุ่งหมายของการสอบ 

สอบอะไร : เนื้อหาสาระท่ีสอบและน้ าหนักความส าคัญ 

สอบอย่างไร : วิธีการสอบ ชนิดและรูปแบบของแบบทดสอบและเวลาท่ีใช้ 

ท่ีมา : ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 174) 

 

 3. ประเด็นการวิเคราะห์หลักสูตร 
  การวิเคราะห์หลักสูตรส าหรับการก าหนดจุดมุ่งหมาย  เนื้อหา  และการสร้างแบบทดสอบ   
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 174)  มีข้ันตอนดังนี้ 
  3.1 วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย  
       3.1.1 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ และระบุ
คุณลักษณะ หรือสมรรถภาพที่ต้องการวัด (Measure) ในการทดสอบ 

       3.1.2 แปลงคุณลักษณะหรือสมรรถภาพท่ีต้องการวัดให้มีลักษณะเป็นรูปธรรม 
(Operational Term) โดยปกติแล้วนิยมเขียนเป็นโดเมนของพฤติกรรม  หรือพฤติกรรมท่ีเป็น
จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับนักเรียนหลังจากเรียนวิชานั้นแล้ว 

  3.2 วิเคราะห์เนื้อเรื่อง  
       3.2.1 วิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตร เนื้อหาของการเรียนการสอน เพื่อจ าแนก
เนื้อหา และจัดรวมหน่วยย่อยท่ีมีความสัมพันธ์กัน  เช่น  จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นบทตอน  และ
หน่วยการสอน 
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       3.2.2 เรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหา และจัดล าดับการสอนว่าส่ิงใดควรจะสอน
ก่อนสอนหลัง 
  3.3 วิเคราะห์กิจกรรม/ประสบการณ์ เป็นการวิเคราะห์กิจกรรม/ประสบการณ์ของ      
การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวคิดในการก าหนดรูปแบบวิธีการสอน และวิธีการทดสอบท่ีเหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของการเรียนรู้นั้น 

 4. การวิเคราะห์หลักสูตรแบบอิงกลุ่ม   
  ใน กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ห ลั ก สู ตร แบ บอิ ง ก ลุ่ม นั้ น มี ขั้ น ต อน กา รด า เ นิ น ก า ร  ดั ง นี้                          

(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 57-61)  
  4.1 ก าหนด/แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร จ านวน 5-10 คน จากบุคคลท่ีมี     
ความเช่ียวชาญในรายวิชา/ศาสตรเ์ดียวกัน 

  4.2 ร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาโดยการจ าแนกรายละเอียดของเนื้อหาเป็นเนื้อหาย่อย ๆ ท่ี
เรียงล าดับก่อนหลัง 
  4.3 สร้างตารางส าหรับวิเคราะห์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาย่อย ๆ กับพฤติกรรม
ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนท้ังด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย   
 ดังแสดงตารางส าหรับการวิเคราะห์หลักสูตรแสดงการก าหนดน้ าหนักของเนื้อหา/จุดประสงค์
และพฤติกรรม  ในตารางท่ี 3.2  

 

ตารางที่ 3.2 วิเคราะห์หลักสูตรแสดงการก าหนดน้ าหนักของเนื้อหา/จุดประสงค์และพฤติกรรม 

วิชา.................................................  ช่ือผู้วิเคราะห์…………………………………………… 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิสัย 

ทักษะ
พิสัย 

รวม 
ล าดับ

ท่ี จ า
  

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
ใ์ช้ 

วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเม

ินค่
า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

1…………………………… 

2………………………….. 
3…………………………... 

          

รวม           

ล าดับท่ี           

ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 57) 
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  4.4 ให้กรรมการแต่ละคนได้ให้น้ าหนักคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับพฤติกรรม
โดยให้ก าหนดน้ าหนักคะแนนเต็มช่องละ 10 คะแนนท่ีมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อ  
ดังนี้ 
   ให้ 9-10 คะแนน แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญมาก 

   ให้  7-8 คะแนน แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญค่อนข้างมาก 

   ให้  4-6 คะแนน แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญปานกลาง 
   ให้  2-3 คะแนน แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญค่อนข้างน้อย 

   ให ้ 0-1 คะแนน แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญน้อย 

 

 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์หลักสูตรของกรรมการจ านวน 5 คน แสดงในตารางท่ี 3.3–3.7   
ตารางที่ 3.3 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนท่ี 1 

วิชา A                              ผู้วิเคราะห์ ผู้สอนคนท่ี 1 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 
จิต

พิส
ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

รวม 
ล าดับ

ท่ี จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเม

ินค่
า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาท่ี ๑๑๑ 3 2 1 0 0 0     

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ 6 5 4 1 0 0     

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ 8 7 8 1 1 0     

 

ตารางที่ 3.4 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนท่ี 2 

วิชา A                                    ผู้วิเคราะห์ ผู้สอนคนท่ี 2 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

รวม 
ล าดับ

ท่ี จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค่
า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาท่ี ๑๑๑ 3 2 1 1 0 1     

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ 6 7 5 1 0 0     

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ 8 7 8 0 1 0     
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ตารางที่ 3.5 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนท่ี 3 

วิชา A                             ผู้วิเคราะห์ ผู้สอนคนท่ี 3 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

รวม 
ล าดับ

ท่ี จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเม

ินค่
า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาท่ี ๑๑๑ 3 2 1 0 1 1     

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ 7 5 4 0 0 0     

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ 8 8 8 1 0 0     

 

ตารางที่ 3.6 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนท่ี 4 

วิชา A                             ผู้วิเคราะห์ ผู้สอนคนท่ี 4 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

รวม 
ล าดับ

ท่ี จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเม

ินค่
า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาท่ี ๑๑๑ 3 2 1 1 0 0     

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ 6 5 5 1 0 0     

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ 8 7 8 0 0 0     

 

ตารางที่ 3.7 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนท่ี 5 

วิชา A                             ผู้วิเคราะห์ ผู้สอนคนท่ี 5 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

รวม 
ล าดับ

ท่ี จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค่
า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาท่ี ๑๑๑ 4 1 2 0 1 1     

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ 7 5 6 1 0 0     

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ 9 6 9 1 1 0     
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  4.5 น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรของกรรมการแต่ละคนมาสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร
เฉล่ียโดยการหาค่าเฉล่ียของน้ าหนักคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่องของกรรมการทุกคน ดังแสดงในตารางท่ี 
3.8 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉล่ียของครูผู้สอนท้ัง 5 คน 

วิชา A                         การวิเคราะห์ ตารางโดยเฉล่ีย 

พฤติกรรม 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 
ทัก

ษะ
พิส

ัย 

รวม 

จ า
  

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค่
า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาท่ี ๑๑๑ 3.20 1.80 1.20 0.40 0.40 0.60   7.60 

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ 6.40 5.40 4.80 0.80 0.00 0.00   17.40 

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ 8.20 7.00 8.20 0.60 0.60 0.00   24.60 

รวม 17.80 14.20 14.20 1.80 1.00 0.60   49.60 

  4.6 น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉล่ียมาสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 1,000 หน่วย
เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช้ในการค านวณจ านวนช่ัวโมงและการสร้างแบบทดสอบด้วยการ
เทียบสัดส่วน  มีวิธีการค านวณโดยการน าคะแนนเฉล่ียในช่องนั้นคูณด้วย 1000 แล้วหารด้วยผลรวม
ของคะแนนเฉล่ีย ดังตัวอย่าง 
 ตัวอย่าง จากเนื้อหา/จุดประสงค์ท่ี 1 ในช่อง  จ า เท่ากับ 3.20 และคะแนนเฉล่ียรวม เท่ากับ 
49.60 ดังนั้นในจ านวนในช่องคะแนนของตาราง 1,000 หน่วย จะเท่ากับ                 64.52 

 จากตัวอย่าง  ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าเป็นตาราง 1000 หน่วย  แสดงในตารางท่ี 3.9  
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ตารางที่ 3.9 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าเป็นตาราง 1000 หน่วย 

วิชา A                      การวิเคราะห์ ตาราง 1,000 หน่วย 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/
จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

รวม 
ล าดับ

ท่ี จ า
  

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเม

ินค่
า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาท่ี ๑๑๑ 64.52 36.29 24.19 8.06 8.06 12.10 153.23 3 

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ 129.03 108.87 96.77 16.13 0.00 0.00 350.81 2 

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ 165.32 141.13 165.32 12.10 12.10 0.00 495.97 1 

รวม 358.87 286.29 286.29 36.29 20.16 12.10 1000.0  

 

  4.7 น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉล่ียมาสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 100 หน่วย      
การแปลความหมายจากตารางวิเคราะห์หลักสูตร 1000 หน่วยมีตัวอย่าง ดังนี้ 

   ตัวอย่าง  ในเนื้อหา/จุดประสงค์ท่ี 1  จ า ถ้าต้องการสร้างแบบทดสอบท้ังหมด 1000 

ข้อจะต้องสร้างแบบทดสอบในเนื้อหา/จุดประสงค์นี้ เท่ากับ 65 ข้อ  แต่ถ้าต้องการสร้างแบบทดสอบ
เพียง 100 ข้อ จะสร้างแบบทดสอบในเนื้อหา/จุดประสงค์นี้เท่ากับ                = 6.45 นั่นคือ 
ประมาณ 6 ข้อ 

   ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าเป็นตาราง 100 หน่วย  แสดงในตารางท่ี 3.10 

 

ตารางที่ 3.10 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าเป็นตาราง 100 หน่วย 

วิชา A                      การวิเคราะห์ ตาราง 100 หน่วย 

พฤติกรรม 

 

เนื้อหา/
จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 
ทัก

ษะ
พิส

ัย 

รวม 
ล าดับ

ท่ี จ า
  

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค่
า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาท่ี ๑๑๑ 6 4 2 1 1 1   15 3 

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ 13 11 10 1 0 0   35 2 

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ 17 14 17 1 1 0   50 1 

รวม 36 29 29 3 2 1   100  
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 5. การวิเคราะห์หลักสูตรแบบอิงเกณฑ์ 

  วิธีการวิ เคราะห์หลักสูตร  ตลอดจนท าตารางก าหนดรายละเอียด (Table of 

Specifications) ของการวิเคราะห์หลักสูตรแบบอิงเกณฑ์คล้าย ๆ กับการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่ม  
แตกต่างกันชัดเจนตรงท่ีไม่จ าเป็นต้องให้น้ าหนักคะแนนตามช่องสัมพันธ์ของเนื้อหาและพฤติกรรม  
เพียงแต่แสดงให้เห็นโดยการท าเครื่องหมายว่าช่องนี้ต้องการปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมขึ้น  แล้วน าไป
เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต่อไป  ดังตัวอย่างการก าหนดรายละเอียดการวิเคราะห์หลักสูตรแบบ
อิงเกณฑ์  แสดงในตารางท่ี 3.11  
 

ตารางที่ 3.11  การก าหนดรายละเอียดการวิเคราะห์หลักสูตรแบบอิงเกณฑ์  
พฤติกรรม 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

จ า
  

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเม

ินค่
า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 
เนื้อหาท่ี ๑๑๑ X X X      

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ X X X      

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ X X X     X 

ท่ีมา : ปรับมาจาก ล้วน สายยศ และ อังคนา สายยศ (2539: 80) 
 

 การวิเคราะห์ควรแยกเนื้อหาท่ีสอนใน 1 เทอมออกเป็นตอน ๆ ท่ีคาดว่าจะใช้ในการสอบย่อย
หนึ่งครั้ง  ต่อจากนั้นพิจารณาว่าเนื้อหานั้นควรปลูกฝังให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมใด  เมื่อพิจารณาแล้ว
ให้ขีดเครื่องหมาย X ดังตาราง 

6. ประโยชน์ของตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

  การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2557: 
58) 
  6.1 ท าให้ครูผู้สอนทราบว่าในการสอนแต่ละรายวิชาต้องสอนเนื้อหาใดบ้างมีเนื้อหาใดท่ี
จะต้องเน้นและมุ่งให้เกิดพฤติกรรมใดบ้าง  
  6.2 ท าให้ครูผู้สอนสามารถก าหนดเวลาในการสอนได้อย่างเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรโดยการน าน้ าหนักของคะแนนในส่วนเนื้อหามาเทียบสัดส่วนกับเวลาท้ังหมดท่ีใช้สอนก็จะได้
ทราบว่าจะใช้เวลาในแต่ละเนื้อหามากหรือน้อยเพียงไร 
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  6.3 ท าให้ครูผู้สอนทราบว่าควรเลือกใช้ส่ือ/วิธีการสอนใดจึงจะเหมาะสมกับเนื้อหาและ
พฤติกรรมท่ีมุ่งให้เกิดข้ึนโดยพิจารณาจากน้ าหนักของคะแนนรวมในส่วนของพฤติกรรมท่ีมุ่งให้เกิดขึ้น
เป็นหลัก 

  6.4 ท าให้ครูผู้สอนทราบว่าจะต้องวัดและประเมินผลในเนื้อหาและพฤติกรรมใดบ้าง
ก่อให้เกิดการสร้างเครื่องมือในการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างแบบทดสอบจะได้
แบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) 

  6.5 ท าให้ครูผู้สอนหลายคนในรายวิชาเดียวกันได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอนในแนวเดียวกันเน้นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเหมือนกันและสามารถใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลร่วมกันได้ 

 

ผังแบบทดสอบ 

 1. ความหมายของผังแบบทดสอบ 

  ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) หรืออาจเรียกว่าตารางก าหนดแผนผังการสร้าง
แบบทดสอบ (Table of Specification) เป็นตารางท่ีสร้างขึ้นเพื่อเสนอรายละเอียดของการทดสอบ
แต่ละครั้งว่าจะวัดเนื้อหา (Content) อะไร  วัดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ (Objective) อะไร ซึ่งก็คือ
วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั่นเอง  ขอบเขตเนื้อหาของวิชา  อาจเป็นหัวข้อย่อย  หน่วยการสอน  
หรือบทก็ได้  ตลอดจนมีการก าหนดน้ าหนักความส าคัญหรือสัดส่วนของจ านวนแบบทดสอบ               

(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 178) 

  การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นครูสามารถใช้ผลจาก        
การวิเคราะห์หลักสูตรที่ค านวณได้จากตารางท่ี  3.10  มาใช้ได้ตามสัดส่วนท่ีเห็นสมควร 

 2. เป้าหมายของการสร้างผังแบบทดสอบ 

  การสร้างผังแบบทดสอบมีเป้าหมายส าคัญเพื่อให้จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน
การสอนและการสร้างแบบทดสอบ  มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  การสร้าง              
ผังแบบทดสอบมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจะท าให้การจัดกิจกรรมยืนอยู่บนหลักการและเหตุผล
ของการจัดการทดสอบได้อย่างเหมาะสม  ช่วยให้พิจารณาจุดมุ่งหมายท่ีต้องการวัด  การให้น้ าหนัก
ความส าคัญ  ความถี่ของการสอบ  ตลอดจนรูปแบบของแบบทดสอบท่ีได้  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 

2556: 176) 
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3. การสร้างตารางผังการทดสอบ   
  หลังจากท่ีครูวิเคราะห์หลักสูตรแล้วครูสามารถน าผลจากการค านวณมาใส่รายละเอียด

เพิ่มเติมเพื่อให้มองเห็นภาพรวมในการสร้างแบบทดสอบให้ดีขึ้น ซึ่งในการก าหนดชนิดของข้อสอบให้
พิจารณาจากระดับพฤติกรรมและเนื้อหาท่ีต้องการวัดเป็นหลัก  ในการวัดการคิดในระดับสูงควรใช้
ข้อสอบอัตนัย  และในส่วนของจ านวนข้อสอบในรายหน่วยนั้นควรอยู่ในกรอบของตารางวิเคราะห์
หลักสูตร จ านวนข้อสอบในภาพรวมในกลางภาคและปลายภาคควรอยู่ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมตาม
น้ าหนักความส าคัญของแต่ละเนื้อหา ตารางผังการทดสอบ (Test Map) แสดงในตารางท่ี 3.12 และ
หลังจากนั้นน าผังการทดสอบมาสร้างผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) ต่อไป  แสดงในตารางท่ี  
3.13 

 

ตารางที่ 3.12  ตัวอย่างตารางผังการทดสอบ (Test Map) 
 วิชา  AAAAA     จ านวนหน่วยกิต  X 

 ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี B สาขา Y 

 วางแผนเมื่อ 16 มกราคม 2559  ผู้วางแผน บุษวรรษ์  แสนปล้ืม 

หน
่วย

ที ่ จุดประสงค์
การเรียนรู ้

ระ
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

ทดสอบย่อย 1 ทดสอบย่อย 2 

สอ
บก

ลา
งภ

าค
 

ทดสอบย่อย 3 

ทด
สอ

บป
ลา

ยภ
าค

 
ข้อเขียน ปฏิบัติ ข้อเขียน ปฏิบัติ ข้อเขียน ปฏิบัติ 

1 เนื้อหาท่ี ๑ 1 # #   ##    

 เนื้อหาท่ี ๒ 2   # # #  # # 

 เนื้อหาท่ี ๓ 3      # # ## 

 รูปแบบของ
แบบทดสอบ/ 
สัปดาห์ท่ีสอน 

100 MC 

12 

ET 

3 

MC 

34 

ET 

1 

MC 

30 

MC 

48 

PT 

2 

MC  30 

  1-4 5-8 9 10-15 16 

 

*หมายเหตุ   ระดับความส าคัญ      1 = น้อย, 2 = ปานกลาง, 3 = มาก 

      รูปแบบของแบบทดสอบ  MC = แบบเลือกตอบ, PT = แบบทดสอบการปฏิบัติ,  
                                               ET = แบบอัตนัย 

     จุดประสงค์การเรียนรู้      #=จุดประสงค์ท่ีน ามาทดสอบ, ##=จุดประสงค์ท่ีเน้น 

 

ท่ีมา : ปรับมาจาก ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 178) 
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ตารางที่ 3.13  ตัวอย่างตารางผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
  วิชา  AAAAA     จ านวนหน่วยกิต  X 

  ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี B  สาขา Y 

  หน่วยที่ 1-3     การสอบ  ทดสอบย่อย 

  วางแผนเมื่อ 22 ตุลาคม 2559   ผู้วางแผน บุษวรรษ์  แสนปล้ืม 

หน่วยที ่
จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
ระดับความส าคัญ 

ทดสอบย่อย  
ข้อเขียน ปฏิบัติ 

1 เนื้อหาท่ี ๑ ปานกลาง   

 1.1 บอกความหมาย 3 9R  

 1.2 บอกความส าคัญ 2 11U  11A 

 เนื้อหาท่ี ๒ น้อย   

 2.1 จ าแนกประเภท 1 10R  

 2.2 บอกเหตุผล 3 10U 10A 

 เนื้อหาท่ี ๓ มาก   

 3.1 สร้างโครงสร้าง
ใหม่ 

4 13R 7A 

 3.2 บอกแนวโน้ม 4 12U 7A 

 รูปแบบของการวัด  MC EX 

 ความส าคัญ  60% 40% 

 เกณฑ์การผ่าน  70% 70% 

 

*หมายเหตุ   ระดับความส าคัญ      1=น้อย, 2=ปานกลาง, 3=ค่อนข้างมาก, 4=มาก 

       ระดับพฤติกรรม       R=Remembering, U=Understanding, A=Applying 

      รูปแบบของแบบทดสอบ  MC=แบบหลายตัวเลือก, EX=แบบฝึกหัด   
 

ท่ีมา : ปรับมาจาก ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 179) 
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สาระส าคัญประจ าบทท่ี 3 การวิเคราะห์หลักสูตรและการสร้างผงัแบบทดสอบ 

1. การวิ เคราะห์หลักสูตร เป็นการจ าแนกหลักสูตรออกเป็นเนื้อหาย่อย ๆ ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา  และระดับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด  เพื่อน าไปสู่การวางแผนการสอนและ
การสร้างผังแบบทดสอบ 

2. เป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร ในการวิเคราะห์หลักสูตรมีเป้าหมายของ                
การวิเคราะห์หลักสูตรจ าแนกตามช่วงเวลา  คือก่อนสอน  และหลังสอน 

3. การวิเคราะห์หลักสูตรแบบอิงกลุ่ม  ในการวิเคราะห์หลักสูตรมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 1) ก าหนด/แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร จ านวน 5-10 คน จากบุคคลท่ีมี                
ความเช่ียวชาญในรายวิชา/ศาสตร์เดียวกัน  2) ร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาโดยการจ าแนกรายละเอียด
ของเนื้อหาเป็นเนื้อหาย่อย ๆ ท่ีเรียงล าดับก่อนหลัง 3) สร้างตารางส าหรับวิเคราะห์ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาย่อย ๆ กับพฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิดขึ้นท้ังด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและ
ทักษะพิสัย  4) ให้กรรมการแต่ละคนได้ให้น้ าหนักคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับพฤติกรรม
โดยให้ก าหนดน้ าหนักคะแนนเต็มช่องละ 10 คะแนน  5) น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรของกรรมการ              
แต่ละคนมาสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรเฉล่ีย 6) น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉล่ียมาสร้าง
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 1,000 หน่วย  และ 7) น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉล่ียมาสร้างตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร 100 หน่วย   

4. การวิเคราะห์หลักสูตรแบบอิงเกณฑ์  วิธีการวิเคราะห์หลักสูตร  ตลอดจนท าตาราง
ก าหนดรายละเอียดของการวิเคราะห์แบบอิงเกณฑ์คล้าย ๆ กับการวิเคราะห์หลักสูตรแบบอิงกลุ่ม  
แตกต่างกันชัดเจนตรงท่ีไม่จ าเป็นต้องให้น้ าหนักคะแนนตามช่องสัมพันธ์ของเนื้อหาและพฤติกรรม   

5. ผังแบบทดสอบ หรืออาจเรียกว่าตารางก าหนดแผนผังการสร้างแบบทดสอบ  เป็นตาราง            
ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเสนอรายละเอียดของการทดสอบแต่ละครั้งว่าจะวัดเนื้อหาอะไร  วัดจุดมุ่งหมายของ
การเรียนรู้อะไร ซึ่งก็คือวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั่นเอง  ขอบเขตเนื้อหาของวิชา  อาจเป็นหัวข้อ
ย่อย  หน่วยการสอน  หรือบทก็ได้  ตลอดจนมีการก าหนดน้ าหนักความส าคัญหรือสัดส่วนของจ านวน
แบบทดสอบ  

 

แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 3 

 ค าช้ีแจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

1. อธิบายว่าเพราะเหตุใดการวิเคราะห์หลักสูตรจึงต้องก าหนดให้ครูผู้สอนได้ร่วมกัน เป็น
กรรมการวิเคราะห์หลักสูตร 

2. อธิบายว่าเพราะเหตุใด "ผังแบบทดสอบ" มีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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3. ค านวณตาราง 100  หน่วย  ของวิชา BBB  เมื่อก าหนดให้เทอมนั้นมีเนื้อหาท่ีสอน 3  
เนื้อหา  และมีกรรมการในการให้คะแนนความส าคัญ  3  คน  ดังนี้ 

 

วิชา   BBB  ของนักเรียนช้ัน XX 

พฤติกรรม 

 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

รวม 
ล าดับ

ท่ี 
คว

าม
รู้ค

วา
มจ

 า 

คว
าม

เข้า
ใจ 

กา
รน

 าไป
ใช้ 

กา
รว

ิเคร
าะ

ห์ 

กา
รป

ระ
เมิน

ค่า
 

คว
าม

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

ผู้เช่ียวชาญวิชา BBB คนท่ี 1         

เนื้อหาท่ี ๑๑๑ 

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ 

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ 

6 

7 

2 

7 

3 

3 

0 

0 

5 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  

ผู้เช่ียวชาญวิชา BBB คนท่ี 2         

เนื้อหาท่ี ๑๑๑ 

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ 

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ 

5 

5 

4 

6 

4 

2 

0 

0 

5 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  

ผู้เช่ียวชาญวิชา BBB คนท่ี 3         

เนื้อหาท่ี ๑๑๑ 

เนื้อหาท่ี ๒๒๒ 

เนื้อหาท่ี ๓๓๓ 

8 

7 

3 

6 

3 

4 

2 

0 

5 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 3 
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พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ: เฮาส์ ออฟ 
เคอร์มีสท์. 
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ศิริชัย  กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม (Classical Test Theory).  
  พิมพ์ครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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โรงพิมพ์อักษรศิลป์. 
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ตอนที่ 2  
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

 

 บทที่ 4  การสร้างแบบทดสอบตามระดับพฤติกรรมทางการศึกษา 

 บทที่ 5  การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย   
 บทที่ 6  การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 
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บทที่ 4 

การสร้างแบบทดสอบตามระดบัพฤติกรรมทางการศึกษา 

 

 ในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถจ าแนกพฤติกรรมทางการศึกษาในแต่ละระดับได้  
และสามารถสร้างข้อสอบตามระดับพฤติกรรมท่ีต้องการได้  โดยหลังจากท่ีครูผู้สอนได้ร่วมกัน
วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างผังการทดสอบแล้ว ในล าดับถัดมาคือการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ให้ตรงตามผังแบบทดสอบท่ีสร้างไว้  โดยควรออกแบบทดสอบเกินจ านวนท่ีต้องการไว้ประมาณ 1.5 
เท่า  เนื่องจากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจะต้องน าไปหาคุณภาพของแบบทดสอบท้ังรายข้อและรายฉบับ 
ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นบางข้อจะต้องถูกตัดท้ิงเนื่องจากคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์  
ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ครูผู้สอนสามารถพิจารณาว่าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นวัด
พฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในระดับใดนั้นให้พิจารณาดังนี้ 
 จากล าดับขั้นของพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ 
บลูมใหม ่ มี 6 ระดับ  ดังนี้ 
   1. จ า (Remembering)  
   2. เข้าใจ (Understanding)  
   3. ประยุกต์ใช้ (Applying)  
   4. วิเคราะห์ (Analyzing)  

   5. ประเมินค่า (Evaluating)  

   6. คิดสร้างสรรค์ (Creating)  

  เมื่อพิจารณาความหมายของระดับพฤติกรรมทางการศึกษาของบลูมใหม่ครูผู้สอนสามารถ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้ตรงกับระดับท่ีต้องการจะวัดดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

จ า  
จ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้  แสดงรายการได้  บอกได้  

ระบุ  บอกช่ือได้  แบบทดสอบท่ีวัดความจ า  เนื้อหาจะต้องเอามาจากแผนการสอน  ครูสอนอะไร
แบบทดสอบกับค าตอบต้องมาจากแผนการสอนเท่านั้น  การจ าถือว่าเป็นระดับพฤติกรรมท่ีต่ าท่ีสุด
ดังนั้นแค่นักเรียนจ าท่ีครูสอนในห้องเรียนได้ก็ท าแบบทดสอบได้  แบ่งออกเป็น 

   1. จ า (Recognizing) ความรู้ท่ีมีอยู่ในความจ า   

   2. ระลึกได้ (Recalling) สามารถเรียกความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปนานแล้วกลับมา 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดการจ า 
 ในการวัดการจ านั้นแบ่งออกเป็น  3  ประการ  คือ การจ าหรือระลึกได้ในเนื้อเรื่อง           

การจ าหรือระลึกได้ในวิธีการด าเนินการ และการจ ารวบยอดหรือระลึกได้ในเนื้อเรื่อง  โดยมีตัวอย่าง
การตั้งค าถาม  ดังนี้ 

 1. การจ าหรือระลึกได้ในเนื้อเรื่อง (ปรับมาจาก  สุนทร  ค าโตนด, 2531: 60) ซึ่งแบ่งได้
เป็น 2 ประการ  คือ 

   1.1 การจ าหรือระลึกได้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม เป็นการถามเกี่ยวกับความหมายของ
ค าศัพท์ค านิยามต่าง ๆ เช่น 

    1.1.1 มุมฉากคืออะไร 

    1.1.2 พระบาทแปลว่าอะไร 

    1.1.3 ลูกบาศก์คืออะไร 
   1.2 การจ าหรือระลึกได้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเฉพาะ เป็นการถามในเรื่อง เวลา 

เหตุการณ์ บุคคล สถานท่ี กฎ สูตร เช่น 

     1.2.1 ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งท่ี 2 ในปอีะไร 
     1.2.2 การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานมีสูตรว่าอย่างไร 

     1.2.3 พืชชนิดใดมีโปรตีนมากท่ีสุด 

   2. การจ าหรือระลึกได้ในวิธีการด าเนินการ เป็นการถามเกี่ยวกับวิธีประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมประเพณี  วิธีปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน  การเรียงล าดับ
เหตุการณ์ตามปีปฏิทิน  การจัดประเภทวัตถุส่ิงของหรือเรื่องราวต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้อง         
ตามชนิดหรือพวกเดียวกัน  จ าแนกออกเป็น 5 ระดับ  ดังนี้ 

    2.1 การจ าหรือระลึกได้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน เป็นการถามเกี่ยวกับวิธีการกระท า 
รูปแบบ การปฏิบัติท่ีนิยมท ากันจนเป็นประเพณี  ตัวอย่างค าถาม  เช่น 

     2.1.1 ดวงตราไปรษณีย์ติดท่ีไหนของซองจดหมาย 

    2.1.2 ไปงานศพควรแต่งกายสีอะไร 
    2.2 การจ าหรือระลึกได้เกี่ยวกับแนวโน้มและล าดับข้ัน  เป็นการถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ตามล าดับข้ันตอนและการหาแนวโน้มหรือทิศทางของเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ  เช่น 

    2.2.1 ข้อไหนเป็นล าดับข้ันการเจริญเติบโตของผีเส้ือ 

    2.2.2 เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 

    2.2.3 ผู้ท่ีสูบบุหรี่จัดมักจะเป็นโรคอะไร 
    2.2.4 ก่อนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต้องจบช้ันอะไรก่อน 
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    2.3 การจ าหรือระลึกได้เกี่ยวกับการจ าแนกประเภท เป็นค าถามเกี่ยวกับการจ าแนก 
จัดหมวดหมู่ จัดแบ่งพวกของ ส่ิงของ เหตุการณ์ตามจุดมุ่งหมาย  เหตุผล  หรือปัญหาอย่างใด          
อย่างหนึ่ง  เช่น 

     2.3.1 ทองค าจัดเป็นแร่ชนิดอะไร 
     2.3.2 ดาวดวงท่ีเป็นประเภทเดียวกันกับดาวลูกไก่คือดวงดาวอะไร (ดวงอาทิตย์       

ดวงจันทร์ โลก)  
     2.3.3 ดวงดาวทีเ่ป็นคนละประเภทกับดาวอื่นคือดวงดาวอะไร  
     2.3.4 สัตว์ในข้ออะไรท่ีเป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

    2.3.5 สนิมเหล็กจัดเป็นสารประเภทอะไร 

    2.4 การจ าหรือระลึกได้เกี่ยวกับเกณฑ์  เป็นการถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักการ   
ความคิดเห็น หรือเกณฑ์ท่ีจะน าไปใช้ในการตัดสินพิจารณาหรือตรวจสอบส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  เช่น 

     2.4.1 ทราบได้อย่างไรว่าดวงจันทร์หมุนรอบโลก 

     2.4.2 มีหลักอะไรในการพิจารณาว่าดาวไถเป็นกลุ่มดาวฤกษ์ 
    2.4.3 ในการตัดสินว่าเซลล์นั้นเป็นเซลล์พืชเซลล์สัตว์ดูได้จากอะไร 

    2.4.4 จดหมายราชการมีอะไรเป็นท่ีสังเกต 

    2.4.5 เช้ือเพลิงท่ีดีมีลักษณะอย่างไร 

   2.5 การจ าหรือระลึกได้เกี่ยวกับวิธีการ  เป็นการถามเกี่ยวกับเทคนิควิธีการหรือ
กระบวนการท่ีใช้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ  เช่น 

     2.5.1 ในการหาพื้นท่ีของเหรียญสลึงจะต้องทราบค่าของอะไร 

     2.5.2 เมื่อชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วควรท าอย่างไรกับซังต้นข้าวจึงจะมีประโยชน์สูงสุด 

     2.5.3 ข้ออะไรเป็นการก าจัดขยะท่ีผิดวิธี 
     2.5.4 9+9+9+9+9 คิดอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์เร็ว 

     2.5.5 ส่งข่าวอย่างไรจึงจะถึงเร็วที่สุด 

   3. การจ ารวบยอดหรือระลึกได้ในเนื้อเรื่อง เป็นการถามเกี่ยวกับแนวคิดท่ีเป็นจุดเด่นของ
โครงสร้างทฤษฎีและข้อสรุป  เป็นความคิดรวบยอดของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง  
หรือเป็นความส าคัญสุดท้ายท่ีมีความเป็นนามธรรมและมีความซับซ้อน  แต่ก็ยังมีองค์ประกอบของ
การจ ามากกว่าการเข้าใจจึงถือเป็นการจ า  จ าแนกออกเป็น 2 ระดับ  ดังนี้ 

    3.1 การจ าหรือระลึกได้เกี่ยวกับหลักการและข้อสรุปท่ัวไป  เป็นค าถามรวบยอดท่ีบ่งช้ี
ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีเป็นความจริงท่ัวไปของเรื่องนั้น เป็นคติของเรื่อง เช่น 

     3.1.1 สาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งท่ีท าให้ กรุงศรีอยุธยาแตกท้ัง 2 ครั้งคืออะไร 
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     3.1.2 ดอกมะลิ ดอกกระดังงา ดอกกุหลาบ  มีลักษณะอะไรท่ีคล้ายกัน (รูป สี 
กล่ิน รส)  

     3.1.3 หลักเบ้ืองต้นของการปฐมพยาบาลท าอย่างไร 
     3.1.4 ในการบวกลบเศษส่วนมีหลักอะไร 

     3.1.5 ลักษณะส าคัญของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าคืออะไร 

    3.2 การจ าหรือระลึกได้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง  เป็นการถามรวบยอดบ่งช้ีถึง
ลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีเป็นความจริงของเรื่องนั้นเช่นเดียวกับข้อ 1) ต่างกันตรงท่ีเป็นลักษณะหรือ
คุณสมบัติ  หรือเป็นคติ  และเป็นหลักการจากของหลายส่ิงท่ีสัมพันธ์กันหรืออยู่ในสกุลเดียวกัน       
แล้วจึงค้นหาทฤษฎีและโครงสร้างท่ีเป็นตัวรวมของส่ิงนั้น  เช่น 

    3.2.1 มุมป้าน มุมฉาก มุมแหลมต่างกันในเรื่องอะไร 
    3.2.2 ทุกศาสนาจะสอนอะไรอยู่อย่างหนึง่ท่ีเหมือนกัน 

    3.2.3 การดูดกาแฟ การสูบน้ า การไซฟอนมีหลักการอะไรร่วมกัน 

    3.2.4 ต้นหญ้า ต้นข้าว และต้นไผ่จัดเป็นพืชประเภทเดียวกันเพราะยึดหลักการ
อะไร 
    3.2.5 ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศใช้หลักการอะไรท่ีท าให้เกิดความเย็น 

 จากนิยามของบลูมข้อสอบท่ีวัดได้ตรงกับพฤติกรรม “จ า” นั่นคือนักเรียนสามารถจ าหรือ
ระลึกได้เกี่ยวกับท่ีครูสอน ดังนั้นค าถามท่ีใช้ในข้อสอบต้องเป็นค าท่ีบ่งบอกว่านักเรียนสามารถระบุ 
บอก หรืออธิบาย ส่ิงท่ีครูสอนในห้องเรียนได้ และค าตอบท่ีถูกต้องจะอยู่ในส่ิงท่ีครูสอนในห้องเรียน
ด้วย ท้ังค าถามและค าตอบท่ีถูกต้องควรอยู่ในแผนการสอน    

 

เข้าใจ  
 เข้าใจ (Understanding) หมายถึง  ความสามารถในการแปลความหมาย  แบบทดสอบท่ีวัด
ความเข้าใจ  เนื้อหาอาจจะออกนอกเหนือจากแผนการสอนเล็กน้อย  เพื่อวัดว่านักเรียนสามารถ
ตีความ  แปลความ  หรือขยายความจากเรื่องท่ีครูสอนได้หรือไม่  เพราะถ้านักเรียนเข้าใจแล้ว          
การเปล่ียนรูปไปเล็กน้อยก็ท าให้นักเรียนนั้นเข้าใจเหมือนเดิม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดการเข้าใจ 

   1. แปลความหมาย (Interpreting) การเปล่ียนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง  
เช่น  การแปลความหมายของข้อความสุภาษิต ค าพังเพย ภาพ สัญลักษณ์ตามนัยของเรื่อง ได้อย่าง
ถูกต้องแต่ไม่ใช่แปลค านั้นออกมาตรง ๆ อย่างแปลค าศัพท์ตามพจนานุกรม  เช่น 
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    1.1 จุดไต้ต าตอหมายความว่าอะไร 

    1.2 ค าว่า "ท่าน" ในข้อความข้างต้นนี้หมายถึงใคร 

    1.3 กราฟข้างต้นนี้มีความหมายอย่างไร 

    1.4 ค าใดต่อไปนี้ที่แสดงถึงความเจ็บปวด 

    1.5 ขิงก็ราข่าก็แรง  ตรงกับความหมายของอะไร 

    1.6 จากแผนภูมิจ านวนนักท่องเท่ียวอาเซียนประเทศอะไรมาเท่ียวประเทศไทย
เป็นอันดับสาม 

 

ก. มาเลเซีย 

ข. สิงคโปร์ 
ค. เวียดนาม 

ง. ลาว 

   2. ยกตัวอย่าง (Exemplifying) การค้นหาตัวอย่างของแนวคิดหรือทฤษฎี เช่น 

    2.1 อ าเภอหนึ่งมี 5 โรงเรียนปรากฏว่าเด็กช้ันประถมศึกษาสอบตกยกช้ันทุก
โรงเรียนจะตีความหมายเกี่ยวกับการศึกษาของอ าเภอนี้อย่างไร 

    2.2 ถ้าครูทุกคนสอนเด็กให้เกิดปัญญามาก ๆ เมืองไทยจะเป็นอย่างไร 

    2.3 ค าประพันธ์นี้ให้คติอะไรแก่เรา 
    3. จัดประเภท (Classifying) การจัดส่ิงของเข้าพวกโดยใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น 

     3.1 ถ้าให้ความร้อนจ านวนหนึ่งแก่ก๊าซ ก๊าซนัน้จะมีลักษณะเช่นไร 

     3.2 ค าพูดอะไรท่ีแสดงว่าผู้พูดก าลังอยู่ในอันตราย (ตายแล้ว กลัวแล้ว คนตกน้ า        
อุ๊ยตาย)  
     4. การสรุปอ้างอิง (Summarizing) การย่นย่อหรอืสรุปจากข้อมูลท่ีมีอยู่ เช่น 

    4.1 ข้อความข้างต้นนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร 

    4.2 56 + 104 = 160 ในการคูณนี้เลข 1 มีค่าเท่าไร (1, 10, 100, 1000) 
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    4.3 ถ้าแรงโน้มถ่วงของโลกลดลงจะเกิดอะไรขึ้น 

    4.4 จากกราฟ โดยเฉล่ียเยาวชนหญิงอายุเท่าไรจึงจะมีความสูงมากกว่าเยาวชน
ชายในวัยเดียวกัน (OECD, 2013) 

 

     5. การอ้างอิง (Interring) การย่นย่อประเด็นหลัก เช่น 

    5.1 โคลงบทนี้มีความหมายเกี่ยวกับอะไร 

    5.2 หากบรรยากาศบนพื้นโลกมีความกดดันเท่ากันหมดปรากฏการณ์อะไรจะ
เกิดขึ้นเป็นดับแรก (พายุหมุนรุนแรง, อากาศร้อนอบอ้าว, คล่ืนลมในทะเลสงบ ไม่มีการเคล่ือนท่ีของ
อากาศ ส่ิงมีชีวิตชะงักงัน) 

     6. เปรียบเทียบ (Comparing) การค้นหาความสอดคล้องระหว่างสองแนวทาง เช่น 

     6.1 การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของเมืองไทยในอนาคตจะเป็นเช่นไร 

    6.2 ถ้าเราอยู่ท่ีประเทศพม่าจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่ทางทิศไหน 

    6.3 การเปล่ียนแปลงของประชากรไทยในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร 

    6.4 ต้ังแต่ปี พ.ศ.2523 ถึงปี พ.ศ.2541 ความสูงเฉล่ียของเยาวชนหญิงอายุ 20 ปี  
เพิ่มขึ้น 2.3 เซนติเมตร เป็น 170.6 เซนติเมตร  อยากทราบว่าความสูงเฉล่ียของเยาวชนหญิง           
อายุ 20 ปี  เมื่อปี พ.ศ.2523 เป็นเท่าไร  
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 จากนิยามของบลูมข้อสอบท่ีวัดพฤติกรรม “เข้าใจ” เป็นข้อสอบท่ีวัดความสามารถของ
นักเรียนในการแปลความ  ตีความ  หรือขยายความจากเรื่องท่ีครูสอนในห้องเรียน ดังนั้นค าถามท่ีบ่ง
บอกว่านักเรียนเข้าใจครูสามารถใช้ค าถามท่ีคล้ายคลึงกันกับพฤติกรรม “จ า” แต่ตัวเลือกท่ีถูกต้องจะ
ใช้ค าท่ีเบ่ียงออกจากส่ิงท่ีครูสอนเล็กน้อย เป็นส่ิงเดียวกันท่ีไม่อยู่ในแผนการสอน  เพราะถ้านักเรียน
เข้าใจแล้ว  การเปล่ียนรูปไปเล็กน้อยก็ท าให้นักเรียนนั้นเข้าใจเหมือนเดิม   

 

ประยุกต์ใช้  
 ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง  ความสามารถในการน าไปใช้  ประยุกต์ใช้  แก้ไขปัญหา  
แบบทดสอบท่ีวัดการประยุกต์ใช้จะออกคล้ายกับแผนการสอนแต่จะเปล่ียนสถานการณ์ให้เป็น
สถานการณ์ใหม่  อาจจะเปล่ียนตัวเลขหรือเปล่ียนช่ือก็ได้  มีรายละเอียดดังนี้ 
   

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดการประยุกต์ใช้ 
    1. น าไปใช้ (Executing) ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานประจ า  เช่น 

   1.1 เมื่อขาดแคลนสบู่ซักผ้าเราสามารถใช้อะไรแทนได้ 

            ก. น้ าร้อน 

            ข. น้ าส้มมะขาม 

           ค. น้ าขี้เถ้า 

            ง. น้ าแร่ก ามะถัน 

   1.2 อาหารชนิดไหนมีคุณค่าแทนเนื้อสัตว์ได้ 

            ก. กล้วย 

            ข. เผือก 

            ค. ถั่วเหลือง 
            ง. ข้าวโพด 

   1.3 ระยะทาง 7.5 เมตร แดงใช้เวลาวิ่ง 1.5 นาที  ถ้าระยะทาง 15.5 เมตร  แดงต้อง
ใช้เวลาวิ่งกี่นาที 

      ก. 2.5 นาที 

      ข. 2.9 นาที 

      ค. 3.0 นาที 

      ง. 3.1 นาที 

      จ. 3.5 นาที 
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    2. น าไปใช้ (Implementing) ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานท่ีไม่ใช่งานประจ า  เช่น 

   2.1 เด็กผอมแกร็นควรซื้ออะไรรับประทาน 

            ก. ถ่ัวต้ม 

            ข. อ้อยควั่น 

           ค. มันแกว 

            ง. มะยมดอง 
   2.2 เมื่ออยู่กลางป่าเราสามารถใช้อะไรบอกเวลา 

            ก. เข็มทิศ 

           ข. ระดับน้ า 
            ค. แสงแดด 

            ง. กระแสลม 

   2.3 ในการบรรจุน้ าโซดาลงขวด เขาจะเหลือท่ีว่างไว้เล็กน้อยเพื่ออะไร 

            ก. เพื่อกันไม่ให้ล้น 

            ข. เพื่อส าหรับอัดก๊าซ 

            ค. เพื่อให้น้ าขยายตัวเมื่อเป็นน้ าแข็ง 
            ง. เพื่อให้อากาศเข้าง่ายเมื่อเปิดฝาจุก 

   2.4  ห.ร.ม. ของ 24, 36 และ 45  คือจ านวนอะไร 

       ก. 3 

      ข. 4 

      ค. 5 

      ง. 6 

 

 จากนิยามของบลูมข้อสอบท่ีวัดพฤติกรรม “ประยุกต์ใช้” เป็นข้อสอบท่ีวัดความสามารถของ
นักเรียนในการประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีครูสอน  แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใหม่  ดังนั้นค าถามท่ีใช้ครูสามารถ
ออกคล้ายกับสถานการณ์ในแผนการสอนแต่ครูจะต้องเปล่ียนให้เป็นสถานการณ์ใหม่  โดยอาจจะ
เปล่ียนตัวเลขหรือเปล่ียนช่ือในสถานการณ์เดิม และค าตอบท่ีถูกต้องจะค านวณหรือใช้หลักการคิด
แบบท่ีครูสอนในห้องเรียน   
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วิเคราะห์  
 วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง  ความสามารถในการเปรียบเทียบ  อธิบายลักษณะ         
การจัดการ  แบบทดสอบท่ีวัดการวิเคราะห์ต้องออกให้นักเรียนจ าแนก  แยกแยะ  จัดกลุ่มส่ิงใหม่โดย
ใช้หลักการที่สอนในแผนการสอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดการวิเคราะห์ 
    1. บอกความแตกต่าง (Differentiating) เปรียบเทียบความแตกต่างของส่วนต่าง ๆ ของ
ส่ิงท่ีก าหนด  เช่น 

   1.1 เลข 0 ถึง 9 เลขอะไรใช้มากท่ีสุด 

   1.2 ศีลห้า  ข้อท่ีส าคัญท่ีสุดคืออะไร  เพราะเหตุใด 

   1.3 เพราะเหตุใดการศึกษาของไทยจึงไม่เจริญเท่าญี่ปุ่น 

   1.4 บ่อ สระ ทะเล มีอะไรท่ีแตกต่างกัน (น้ า รส คล่ืน ขนาด) 
   1.5 อะไรขัดแย้งกับกฎข้อนี ้
   1.6 การเคล่ือนท่ีของส่ิงใด ใช้หลักการแตกต่างจากพวก  (พลุ จรวด เรือยนต์ เรือหาง

ยาว เครื่องบินใบพัด) 
  2. จัดการ (Organizing) ก าหนดสถานการณ์ท่ีเหมาะสมหรือหน้าท่ีภายในโครงสร้าง  เช่น 

   2.1 ค ากล่าวข้างต้นนี้เป็นค ากล่าวประเภทอะไร  
   2.2 อ่านหนังสือโดยวิธีไหนจึงจะเข้าใจมากท่ีสุด 

   2.3 ภาพนี้ช่วยให้เราเห็นอะไรชัดเจนขึ้น 

   2.4 การค านวณนี้ผิดพลาดท่ีตรงไหน 

   2.5 ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของเรื่องนี้คืออะไร 
   2.6 สองส่ิงต่อไปนี้ คู่ใดมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด (น้ ากับดิน ดินกับคน คนกับสัตว์ 

สัตว์กับพืช พืชกับน้ า) 
   2.7 โคลงบทสุดท้ายเกี่ยวข้องกับบทแรกอย่างไร 

   2.8 การเกิดลมบกลมทะเลอาศัยหลักการอะไร  (การพัดพา การถ่ายเท                 
การกดดัน การขยายตัว) 

   2.9 145   3 จะหารจากข้างหน้าเสมอเพราะยึดหลักการอะไร (การทอน           
การกระจาย การปัดเศษการเรียงอันดับ ความถูกต้อง) 

   2.10 รุ้งโค้งตามแนวโค้งของโลกเพราะอะไร 
    3. คุณลักษณะ (Attributing) ก าหนดจุดท่ีพบ ความล าเอียง คุณค่า  หรือแนวโน้มของส่ิง
ท่ีสนใจศึกษา  เช่น 
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   3.1 เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น 

   3.2 ผลลัพธ์ส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร 

   3.3 ท าไมจึงเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินฟ้าร้อง 
   3.4 "กรรมกร 1 คน ท างานเสร็จใน 5 วันถ้าจะให้ท างานนั้นเสร็จภายใน 1 วันจะต้อง
ใช้กรรมกร 5 คน" การค านวณนี้ยึดหลักการอะไร (ทุกคนท างานพร้อมกัน ทุกคนท างานอย่างเดียวกัน 
ทุกคนท างานเสร็จพร้อมกัน ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน)  

   3.5 ส่ิง ท่ีเกี่ยวข้องกับความจนมากท่ีสุดคืออะไร (ขยัน รายได้น้อย โรคภัย             
เกียจคร้าน การศึกษาน้อย)  

   3.6 ต้นไม้ต้องการปุ๋ยเหมือนกับคนต้องการอะไร (แร่ธาตุ ไขมัน วิตามิน โปรตีน แป้ง
และน้ าตาล) 
   3.7 ค ากล่าวในข้อใดท่ีสรุปไม่ถูกต้อง 
   3.8 ค ากล่าวท่ีว่าการสอบในหลาย ๆ ครั้ง ครั้งละหลาย ๆ ข้อเป็นส่ิงดีนั้นเพราะยึด
หลักการอะไร (ความถูกต้อง ความละเอียด ความแน่นอน ความครอบคลุม) 

   3.9 ส่ิงท่ีเราชมว่าดีสวยงามหรืออร่อยนั้นก็เพราะส่ิงนั้นมีลักษณะเช่นไร (เป็นส่ิงท่ี
ถูกใจเรา เป็นท่ีนิยมของคนส่วนใหญ่ เป็นส่ิงดีงามตามธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีมีความดีจริง ๆ) 
    3.10 ชาวสวนปลูกฝรั่งในแปลงปลูกรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  นอกจากนี้ยังปลูกต้นสนไว้
รอบๆ  แปลงฝรั่ง  เพื่อป้องกันลมด้วย แผนผังในรูปต่อไปนี้แสดงแปลงฝรั่งดังกล่าว  โดย n คือ  
จ านวนแถวของต้นฝรั่งนักเรียนสามารถค านวณหาจ านวนของต้นฝรั่งและจ านวนของต้นสนโดยใช้สูตร 
2  สูตร  ต่อไปนี้  (OECD, 2013) 

      จ านวนของต้นฝรั่ง = n2   จ านวนของต้นสน = 8n 

     เมื่อ n คือ  จ านวนแถวของต้นฝรั่ง  จะมีค่าของ n อยู่ค่าหนึ่งท่ีจ านวนของต้น
ฝรั่งจะเท่ากับจ านวนของต้นสน 
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    3.11 คนไข้หญิงได้รับยาเพนิซิลินฉีดเข้าร่างกาย ร่างกายของเธอค่อยๆ สลายตัวยา
และ ดูดซึมตัวยา หลังจากฉีดยาไปแล้วหนึ่งช่ัวโมง พบว่า 60% ของตัวยายังไม่ถูกร่างกายดูดซึมไปใช้ 
ยังคงเหลืออยู่ในเลือด กระบวนการนี้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไปแต่ละช่ัวโมงจะมีตัวยา 
60% ของปริมาณท่ีมีในตอนต้นช่ัวโมงเหลืออยู่   สมมติว่า คนไข้นี้ได้รับยาเพนิซิลินปริมาณ 300 
มิลลิกรัม เมื่อเวลาแปดโมงเช้า  จงเติมข้อมูลลงในตารางต่อไปนี้เพื่อแสดงปริมาณของตัวยาเพนนิซิลิน
ท่ียังไม่ถูกร่างกายดูดซึมไปใช้ และยังคงเหลืออยู่ในเลือดผู้ป่วย ในช่วงเวลาทุกๆ 1 ช่ัวโมง ระหว่าง 
8.00 น. ถึง 11.00 น ตอบโดยไม่ต้องใส่หน่วย (OECD, 2013) 

เวลา 8:00 น. 9:00 น. 10:00 น. 11:00 น. 
เพนนิซิลิน (mg) 300.00    

 

  

   3.12  ทางด้านบนมีภาพของลูกเต๋าสองลูก  

     ลูกเต๋า คือ ลูกบาศก์ท่ีมีจ านวนจุดอยู่บนด้านท้ังหก ซึ่งเป็นไปตามกฎ คือ ผลบวก
ของจ านวนจุดท่ีอยู่บนหน้าตรงข้ามเท่ากับเจ็ดเสมอ  

 

ทางด้านบน จะมีลูกเต๋าสามลูกวางซ้อนกันอยู่ ลูกเต๋าลูกท่ี 1 มองเห็นมี 4 จุดอยู่ด้านบน  มีจ านวนจุด
รวมกันท้ังหมดกี่จุดบนหน้าลูกเต๋าท่ีขนานกับแนวนอนห้าด้าน ซึ่งท่านมองไม่เห็น (ด้านล่างของลูกเต๋า
ลูกท่ี 1 ด้านบนและล่างของลูกเต๋าลูกท่ี 2 และลูกเต๋าลูกท่ี 3) ตอบโดยไม่ต้องใส่หน่วย (ตัวอย่าง
ค าตอบ: 10) (OECD, 2013) 

ค าตอบ:  ........... จุด 

 

 จากนิยามของบลูมข้อสอบท่ีวัดพฤติกรรม “วิเคราะห์” เป็นข้อสอบท่ีวัดความสามารถของ
นักเรียนในการเปรียบเทียบ  อธิบายลักษณะการจัดการ  ดังนั้นค าถามท่ีใช้ต้องบ่งบอกพฤติกรรมให้
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นักเรียนจ าแนก  แยกแยะ  หรือจัดกลุ่มส่ิงใหม่ท่ีไม่อยู่ในแผนการสอน  และค าตอบท่ีถูกต้องจะอยู่
นอกแผนการสอนโดยใช้หลักการคิดท่ีครูสอนในการจ าแนก  แยกแยะ  หรือจัดกลุ่มส่ิงใหม่  

 

ประเมนิค่า   
 ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง  ความสามารถในการตรวจสอบ  วิจารณ์  ตัดสิน  
แบบทดสอบท่ีวัดการประเมินค่ามีลักษณะให้ผู้สอบใช้เกณฑ์ภายนอก  หรือเกณฑ์ภายในเพื่อตัดสินว่า
แบบทดสอบนั้น ดี-ไม่ดี  ใช่-ไม่ใช่  เหมาะสม-ไม่เหมาะสม  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดการประเมินค่า 
    1. ตรวจสอบ (Checking) ค้นหาความไม่สอดคล้องหรือความขัดแย้งภายในกระบวนการ
หรือผลผลิต เช่น 

   1.1 ใจความของเรื่องสัมพันธ์กันโดยตลอดหรือไม่ 
   1.2 มีตอนไหนบ้างท่ีขัดแย้งกันเอง 
   1.3 ความตอนต้นกับความตอนท้ายของเรื่องมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 

   1.4 เป็นการกระท าท่ีมีความถูกต้องเท่ียงตรงหรือไม่  อย่างไร 
   1.5 สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานของเรื่องนัน้หรือไม่  อย่างไร 
   1.6 ได้ผลตรงตามเป้าหมายเพียงไร 

   1.7 มีความเด่น-ด้อยท่ีเห็นชัดท่ีสุดในด้านอะไร 
   1.8 ควรใช้วิธีไหนจึงจะเหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์เช่นนั้น 

   1.9 งานนี้ควรจะใช้วัสดุชนิดอะไรจึงจะเหมาะสม 

   1.10 ข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมเพียงไร 
   1.11 เกณฑ์นั้นมีความสอดคล้องกับหลักวิชาเพียงไร 
   1.12 การติชมเหล่านั้นเป็นค าวิจารณ์ท่ีควรรับฟังหรือไม่ เพราะเหตุใด 

   1.13 ส่ิงนั้นมีคุณภาพดีหรือเลวเพราะเหตุใด 

     1.14 การท่ีพระอาทิตย์ข้ึนทางทิศตะวันออก ตกทางทิศตะวันตกทุกวันเหมาะส าหรับ
ใช้พิสูจน์ความจริงในเรื่องอะไร 

      ก. โลกหมุนอยู่ตลอดเวลา 

      ข. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 
      ค. โลกหมุนในทิศทางเดียวกัน 

      ง. โลกหมุนด้วยความเร็วคงท่ี 
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      จ. โลกหมุนรอบตัวเองใน 24 ช่ัวโมง 
   1.15 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีว่าเพชรควรมีราคาสูง 
      ก. เห็นด้วย เพราะเป็นส่ิงหายาก 

      ข. เห็นด้วย เพราะมีความแวววาวมาก 

      ค. เห็นด้วย เพราะมีความแข็งเป็นเย่ียม 

      ง. ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นส่ิงท่ีเปราะง่าย 

      จ. ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นรูปหนึ่งของถ่านธรรมดา 
  

    2. วิจารณ์ (Critiquing) ค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างผลผลิตและเกณฑ์ภายนอก 
ค้นหาความเหมาะสมของกระบวนการท่ีมีปัญหา  เช่น 

    2.1 ถ้ายึดหลักประชาธิปไตยการท่ีนางรจนาเลือกเจ้าเงาะถือว่าเป็นความผิด
หรือไม่? 
      ก. ผิด เพราะไม่ท าตามผู้อื่น 

      ข. ผิด เพราะท าตามความเห็นของตน 

      ค. ผิด เพราะไม่มีสิทธิ์ท าเช่นนั้น 

      ง. ไม่ผิด เพราะท าตามเสรีภาพ 

      จ. ไม่ผิด เพราะท าด้วยความเสมอภาค 

     2.2 วรรณคดีฉบับใดมีเนื้อเรื่องใกล้เคียงกับสภาพจริงของมนุษย์มากท่ีสุด? 

      ก. สามก๊ก 

      ข. สังข์ทอง 
      ค. รามเกียรต์ิ 

      ง. พระอภัยมณี 

      จ. ขุนช้างขุนแผน 

     2.3 บางครั้งเราอาจขาดแคลนเงิน เพราะมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ได้มี              
ค ากล่าวถึงวิธีแก้ไขเรื่องนี้อยู่หลายประการ ให้นักเรียนพิจารณาว่าวิธีการเหล่านั้นสามารถแก้ไข               
ความขัดแย้งได้เพียงไร 

     ก. เป็นวิธีท่ีสามารถแก้ไขได้จริง 
     ข. เป็นวิธีท่ีแก้ไขได้เพียงบางส่วน 

     ค. เป็นวิธีท่ีแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้ 

     ง. เป็นวิธีท่ีปฏิบัติตามนั้นไม่ได้  
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    (หรือจะเติม จ ว่าเป็นวิธีที่ผิดศีลธรรม ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ไม่ควรปฏิบัติ 
หรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้) 
    2.4 นักเรียนคิดว่าค าพูดของนักข่าวสมเหตุสมผลหรือไม่  เพราะเหตุใด  (OECD, 

2013) 

 

 จากนิยามของบลูมข้อสอบท่ีบ่งบอกพฤติกรรม “ประเมินค่า” เป็นข้อสอบท่ีวัดความสามารถ
ของนักเรียนในการตรวจสอบ  วิจารณ์  ตัดสิน  ดังนั้นค าถามจะต้องเป็นสถานการณ์ท่ีมีลักษณะให้
นักเรียนใช้เกณฑ์ภายนอก  หรือเกณฑ์ภายในเพื่อตัดสินว่าสถานการณ์นั้น ดี-ไม่ดี  ใช่-ไม่ใช่  
เหมาะสม-ไม่เหมาะสม  และสามารถให้เหตุผลได้ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  และค าตอบท่ีถูกต้อง
นักเรียนจะต้องคิดค าตอบ 2 รอบ  รอบแรกเพื่อตัดสินและรอบท่ีสองเพื่อให้เหตุผล 

  

คิดสร้างสรรค์  
 คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง  ความสามารถในการออกแบบ (Design)  วางแผน  ผลิต  
แบบทดสอบท่ีวัดความคิดสร้างสรรค์  มีลักษณะท่ีให้นักเรียนสร้างส่ิงใหม่ขึ้นมาจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้ใน               
ช้ันเรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
   1. ท าให้เกิดขึ้น (Generating) การได้ทางเลือกหรือสมมติฐานท่ีอยู่บนพื้นฐานของ

กฎเกณฑ์หรือเหตุผล  เช่น 

   1.1 การก าหนดหัวข้อเรื่องให้เขียนเรียงความ 

   1.2 การให้แต่งค าประพันธ์เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามท่ีก าหนด 
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   1.3 การให้เขียนค าปราศรัย โอวาท สดุดี ค าประกาศ แถลงการณ์ ฯลฯ โดยสมมติ    
ตัวละครและเหตุการณ์เอาเอง เช่น ให้เขียนนิทานแสดงโทษของการพูดปด  ซึ่งจุดส าคัญของการแต่ง
ชนิดนี้อยู่ตรงท่ีค าสรุปท่ีเป็นคติสอนใจ ตอนท้ายเรื่อง 
   1.4 การให้วิจารณ์เปรียบเทียบความดีงาม เด่นด้อย และความเหมาะสมของส่ิง        
ต่าง ๆ  

   1.5 การให้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 

   1.6 การให้หาข้อยุติจากการอภิปราย 

   1.7 การให้ช้ีแจงขยายความหมายของเรื่องให้กระจ่างชัดกว่าเดิม 

   1.8 การให้บรรยายความรู้สึกและอารมณ์ท่ีได้จากการฟังเพลงหรือบทกลอน 

   1.9 ให้กล่าวสรุปรวบยอดของผลการทดลองว่าควรเป็นอย่างไร 
   1.10 ให้วิจารณ์ค าสรุปว่าแคบหรือกว้างเกินไป 

   1.11 ให้สร้างทฤษฎีจากปรากฏการณ์ท่ีสังเกตได้ 

   1.12 ให้เหตุใหญ่และเหตุย่อยแล้วให้ลงสรุปอย่างมีเหตุผล 

   1.13 เขียนโคลงหรือกลอนแล้วให้นักเรียนเติมเพียงบางส่วนให้สมบูรณ์ เช่น 

      1.13.1 เอาข้อความในตัวเลือกอะไรมาต่อบทกลอนให้มีความหมาย "ข้อสอบดี
เด็กฉลาด" แล้วได้ความดีท่ีสุด? 

      "ถ้าครูออกข้อสอบถามล้วงลึก 

      เด็กจะนึกหลายช้ันหมั่นใฝ่หา 

      หัวจะฉลาดปราดเปรื่องเรืองวิชา 
      ........................?.........................."  
      ก. เก่งวิทยาพาเด็กเจริญเอย 

      ข. เก่งวิทยามาบ ารุงปรับปรุงไทย 

      ค. เก่งวิทยาพาสร้างสรรค์กันท่ัวเอย 

      ง. เก่งวิทยาพากันสร้างสรรค์ไทย 

      1.13.2 เอาข้อความในตัวเลือกอะไรมาเติมลงในช่องว่างของบทกลอนให้มี
ความหมายว่า “พ่อไปจังหวัดเลยแต่ห่วงลูก” แล้วได้ความดีท่ีสุด 

     “ถึงพ่อไปใจนั้นมนัห่วงลูก  
      พ่อพันผูกลูกรักเป็นหนักหนา 
      ………………….?....................... 
      ขอลูกยาอยู่กับแม่อย่าแชเชือน”  
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      ก. พ่อจะกลับให้เร็วทันเวลา 

      ข. ถึงอย่างไรก็จะซื้อของฝากมา 

      ค. อยู่เมืองเลยจะส่งข่าวมา 

      ง. ถึงเมืองเลยพ่อจะรีบโทรมา 
      จ. จะซื้อของต้องการของลูกมา 
     2. วางแผน (Planning) การด าเนินการตามกระบวนการจนได้รับผลส าเร็จ เช่น 

    2.1 ให้วางแผนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
    2.2 ให้คาดคะเนตัวการส าคัญท่ีขาดไม่ได้ในการทดลอง 
    2.3 ให้ออกแบบอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
    2.4 ให้วางแผนหน่วยการสอนในสภาพการณ์ท่ีก าหนดให้ 
    2.5 ควรใช้วิธีการอะไรตรวจสอบสมมติฐานนี้จึงจะทราบว่าจริงหรือเท็จ 

    2.6 วางแผนอย่างไรจึงจะเขียนข้อสอบได้เก่ง  
    2.7 ให้นักเรียนออกแบบเครื่องมือทดลองเกี่ยวกับแสงเดินเป็นเส้นตรง 
    2.8 การด าเนินการปรับปรุงสุขภาพอนามัยของประชาชนในชนบทนั้นควรปรับปรุง
ในเรื่องไหนก่อน 

    2.9 ในการทดลองหาความหนาแน่นของน้ าแข็งเราต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษ 

2.10 จะทดลองความซื่อสัตย์ของคนงานอยา่งไร จึงจะเป็นท่ีเช่ือถือได้ 

    2.11 ให้ต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร 
 2.12 ให้วินิจฉัยความถูกต้องเหมาะสมและขอบเขตของสมมติฐาน 

    2.13 มาร์ค (อยู่ท่ีเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย) และฮานส์ (อยู่ท่ีกรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมัน) ติดต่อกันโดย “คุย” (chat) ทางอินเตอร์เน็ต เขาต้องใช้อินเตอร์เน็ตในเวลาเดียวกัน
จึงสามารถ “คุย” กันได้  มาร์ค ดูแผนภาพเวลาของโลก เพื่อหาเวลาท่ีเหมาะสมในการ “คุย” กันทาง
อินเตอร์เน็ต  (OECD, 2013)  และพบว่า 

 

เวลา 1 ทุ่ม ท่ีซิดนีย์ ตรงกับเวลาอะไรที่เบอร์ลิน ตอบโดยไม่ต้องใส่หน่วย  
  ค าตอบ: …………………. น. 
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   3. ผลผลิต (Producing)  เช่น 

   3.1 ให้แต่งเพลง เขียนโน้ต ประสานเสียง  
   3.2 ให้ออกแบบแปลนบ้านหรืออาคาร 

   3.3 ให้สร้างโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดประโยคสัญลักษณ์ให้ 
     ตัวอย่าง จาก (50 ÷ 2) + 30 = ? สร้างเป็นโจทย์ดังข้ออะไรถูกท่ีสุด? 

      พ่อแบ่งเงิน 50 บาทให้ลูก ก และ ข คนละเท่า ๆ กัน ก ได้รับเงินจากแม่             
อีก 30 บาทถามว่า ก มีเงินเท่าไหร่? 
      มีผลไม้ 50 ผลแบ่งเป็น 2 กอง แล้วน ามาเพิ่มอีก 30 ผลกองหนึ่ง ๆ จะมี           
กี่ผล? 

      แบ่งวัว 50 ตัว ออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กันแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นอีก 30 ตัว             
ถามว่าแต่ละกลุ่มมีกี่ตัว? 

 

 จากนิยามของบลูมข้อสอบวัดพฤติกรรม “คิดสร้างสรรค์” เป็นข้อสอบท่ีวัดความสามารถของ
นักเรียนในการออกแบบ  วางแผน  และผลิต  ดังนั้นค าถามท่ีใช้มีลักษณะท่ีให้นักเรียนสร้างส่ิงใหม่
ขึ้นมาจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในช้ันเรียน  ไม่ใช่ครูสร้างโจทย์ใหม่ให้นักเรียนได้คิดโดยไม่เปิดโอกาสให้
นักเรียนตอบแตกต่างออกจากแผนการสอน และค าตอบท่ีถูกต้องจะต้องแสดงความคิดท่ีแตกต่างไป
จากส่ิงท่ีเรียน  

 

สาระส าคัญประจ าบทท่ี 4 การสร้างแบบทดสอบตามระดับพฤติกรรมทางการศึกษา  
1. จ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้  แสดงรายการได้  บอกได้  

ระบุ  บอกช่ือได้  แบบทดสอบท่ีวัดการจ า  เนื้อหาจะต้องเอามาจากแผนการสอน  ครูสอนอะไร
แบบทดสอบกับค าตอบต้องมาจากแผนการสอนเท่านั้น  การจ าถือว่าเป็นระดับพฤติกรรมท่ีต่ าท่ีสุด
ดังนั้นแค่นักเรียนจ าท่ีครูสอนในห้องเรียนได้ก็ท าแบบทดสอบได้   

2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง  ความสามารถในการแปลความหมาย  แบบทดสอบท่ี
วัดการเข้าใจเนื้อหาจะออกนอกเหนือจากแผนการสอนเล็กน้อยเพื่อวัดว่านักเรียนสามารถตีความ  
แปลความ  หรือขยายความจากเรื่องท่ีสอนได้หรือไม่  เพราะถ้านักเรียนเข้าใจ   การเปล่ียนรูปไป
เล็กน้อยก็ท าให้นักเรียนนั้นเข้าใจเหมือนเดิม   

3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง  ความสามารถในการน าไปใช้  ประยุกต์ใช้  แก้ไข
ปัญหา  แบบทดสอบท่ีวัดการประยุกต์ใช้จะออกคล้ายกับแผนการสอนแต่จะเปล่ียนสถานการณ์ให้
เป็นสถานการณ์ใหม่  อาจจะเปล่ียนตัวเลขหรือเปล่ียนช่ือก็ได้  
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4. วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง  ความสามารถในการเปรียบเทียบ  อธิบายลักษณะ    
การจัดการ  แบบทดสอบท่ีวัดการวิเคราะห์ต้องให้นักเรียนจ าแนก  แยกแยะ  จัดกลุ่มส่ิงใหม่โดยใช้
หลักการที่สอนในแผนการสอน   

5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง  ความสามารถในการตรวจสอบ  วิจารณ์  ตัดสิน  
แบบทดสอบท่ีวัดการประเมินค่ามีลักษณะให้ผู้สอบใช้เกณฑ์ภายนอก  หรือเกณฑ์ภายในเพื่อตัดสินว่า
แบบทดสอบนั้น ดี-ไม่ดี  ใช่-ไม่ใช่  เหมาะสม-ไม่เหมาะสม  

6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง  ความสามารถในการออกแบบ (Design)  วางแผน  
ผลิต  แบบทดสอบท่ีวัดความคิดสร้างสรรค์  แบบทดสอบมีลักษณะท่ีให้นักเรียนสร้างส่ิงใหม่ขึ้นมา
จากส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในห้องเรียน  
 

แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 4 
 ค าช้ีแจง ให้ตอบว่าข้อสอบข้อท่ี 1–5 วัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัยในระดับอะไร 

1. ถ้าเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยคงท่ี  อยากทราบว่าจ านวนดอกเบี้ยจะมากน้อยขึ้นอยู่กับ
อะไร 

ก. เวลา 

ข. อัตรา 

ค. เงินต้น 

ง. เงินรวม 

จ. เปอร์เซ็นต์ 

วัด…………………………………………………………………………… 

2. ส่ีเหล่ียมผืนผ้ากับส่ีเหล่ียมด้านขนาน  มีลักษณะใดท่ีเหมือนกัน 

ก. มีมุมท้ังส่ีเท่ากัน 

ข. มีมุมประชิดเท่ากัน 

ค. มีด้านท้ังส่ียาวเท่ากัน 

ง. มีด้านประชิดยาวเท่ากัน 

จ. มีด้านตรงข้ามขนานกัน 

วัด……………………………………………………………………… 
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3. เดือนมิถุนายนกางกี่องศา 
 

 

 

วัด……………………………………………………………………………………… 

 

 4. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง 25 คน ความสูงเฉล่ียของนักเรียนหญิงกลุ่มนี้เป็น 130 
เซนติเมตร (OECD, 2013) 

จงเลือก “จริง” หรือ “เท็จ” ในแต่ละประโยคต่อไปนี้ 
 

ประโยค จริง เท็จ 

ถ้านักเรียนหญิงคนหนึง่ในห้องสูง 132 เซนติเมตร ต้องมีนักเรียนหญงิอีก
คนหนึ่งสูง 128 เซนติเมตร 

  

นักเรียนหญงิส่วนใหญ่ต้องมีความสูง 130 เซนติเมตร   

ถ้าจัดล าดับเด็กหญิงจากเต้ียท่ีสุดไปสูงท่ีสุด นักเรียนคนท่ีมีล าดับตรงกลาง
ต้องมีความสูง 130 เซนติเมตร 

  

ครึ่งหนึ่งของนักเรียนหญิงในห้องต้องเต้ียกว่า 130 เซนติเมตร และอีก
ครึ่งหนึ่งต้องสูงกว่า 130 เซนติเมตร 

  

                   วัด…………………………………………………………………………………………………. 
 

5. แผนผังข้างล่างแสดงผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสองกลุ่มคือ กลุ่ม 1 และ
กลุ่ม 2  โดยท่ีค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่ม 1 คือ 62.0 และค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่ม 2 คือ 64.5 นักเรียน
ท่ีสอบผ่านจะต้องได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป 

                                                       พฤษภาคม 30 คน  

กันยายน                                                   มิถุนายน  50 คน 

 

                                                              กรกฎาคม  18% 

 

                                สิงหาคม  25% 
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จากแผนผัง ครูบอกว่าในการทดสอบครั้งนี้ กลุ่ม 2 ท าได้ดีกว่ากลุ่ม 1  แต่นักเรียนกลุ่ม 1 ไม่เห็นด้วย
กับครู และพยายามช้ีให้ครูเห็นว่ากลุ่ม 2 อาจจะท าคะแนนได้ไม่ดีกว่ากลุ่ม 1  (OECD, 2013) 

จงบอกเหตุผลทางคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนกลุ่ม 1 จะน าไปโต้แย้งกับครูมา 1 ข้อ โดยใช้ข้อมูลจากกราฟ 

                        วัด……………………………………………………………………………… 

 

 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 4 

สุนทร  ค าโตนด. (2531). การสร้างแบบทดสอบ. อุดรธานี: คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี. 
OECD. (2013). PISA 2015 Draft Mathematics Framework. Paris: 

OECD.http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=87016 
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บทที่ 5 

การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย 

 

จากการศึกษาประวัติศาสตร์การวัดผลการศึกษา  แบบทดสอบในการเขียนตอบด้วยกระดาษ
และดินสอครั้งแรกคือแบบทดสอบแบบอัตนัย  ซึ่งยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบัน  เนื่องจากนักวัดผลได้
พัฒนาแบบทดสอบแบบอื่น ๆ ท่ีสามารถก าหนดคะแนนได้อย่างปรนัยมากกว่าขึ้นมา  ดังนั้น
แบบทดสอบแบบอัตนัยจึงมีแนวโน้มท่ีจะใช้น้อยลง (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2526: 108) แต่          
การวัดและประเมินผลในศตวรรษท่ี 21 นั้นแบบทดสอบแบบอัตนัยได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น  
เนื่องจากแบบทดสอบแบบอัตนัยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้สอบได้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ 
และเขียนบรรยายความคิดได้อย่างอิสระ  และให้ ผู้สอบได้ตอบโดยใช้ความคิดในระดับสูงท่ีมี        
ความลึกซึ้ง เช่น ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์  ประเมินค่า หรือความคิดสร้างสรรค์  นอกจากต้องสร้างให้วัด
ในระดับสูงแล้วการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยต้องเป็นไปตามผังแบบทดสอบท่ีมาจากการวิเคราะห์
หลักสูตรท่ีก าหนดไว้เสมอ  โดยในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถสามารถอธิบายหลักการใน
การสร้างแบบทดสอบและสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยได้ และสร้าง
ข้อสอบและเกณฑ์การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัยได้   
 

ความหมายของแบบทดสอบแบบอัตนัย 

 แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) หรือความเรียง เป็นแบบทดสอบท่ีเขียนค าถาม
เพียงไม่กี่ข้อ  แล้วให้ผู้ตอบขมวดและเรียบเรียงความคิด  เขียนตอบได้อย่างกว้างขวางทุกแง่มุม      

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2526: 97) 
แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้ผู้เรียนได้คิด

ค าตอบด้วยตนเองโดยการเขียนบรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์
พฤติกรรม สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ จากความรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยท่ีลักษณะ
ของแบบทดสอบจะเป็นเพียงการก าหนดโจทย์ปัญหา หรือค าถามท่ีเป็นสถานการณ์ให้เท่านั้น              
(ล้วน  สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2539: 86) 

แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) หรือความเรียง เป็นแบบทดสอบท่ีให้อิสระแก่
ผู้ตอบ  ผู้ตอบจะต้องสร้างค าตอบขึ้นมาเองแทนท่ีจะมีค าตอบให้เลือก (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 :108)   
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 สรุปได้ว่า  แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้นักเรียนได้เขียนค าตอบด้วย
ตัวเอง  โดยนักเรียนจะต้องเรียบเรียงความคิดจากความรู้หรือประสบการณ์เพื่อตอบโจทย์ท่ีมีลักษณะ
เป็นโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ 

 

ประเภทของแบบทดสอบแบบอัตนัย 

 แบบทดสอบแบบอัตนัย  สามารถจ าแนกได้โดยขอบเขตของการให้ค าตอบ มี ดังนี้                   
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557: 101-102; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553: 108) 

1. แบบไม่จ ากัดค าตอบ (Extended Response) เป็นแบบทดสอบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สอบได้
เขียนบรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ อย่างอิสระและเต็ม
ความสามารถ โดยค าถามท่ีก าหนดให้ส่วนมากจะมีค าว่า จงอธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
แสดงความคิดเห็น สรุปผล หรือ ข้อเสนอแนะ ฯลฯ โดยการก าหนดเวลาส าหรับการตอบท่ีเหมาะสม
แต่ในการให้คะแนนจะมีความยุ่งยากในการพิจารณา  เนื่องจากจะมีค าตอบท่ีถูกต้องอย่างหลากหลาย 
เช่น ให้อภิปรายการจัดการเรียน/การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือ ให้วิเคราะห์   ข้อดี-ข้อเสีย
ของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นต้น 

2. แบบจ ากัดค าตอบ (Restricted Response) หรือแบบตอบส้ัน ๆ เป็นแบบทดสอบท่ี
ก าหนดให้ผู้สอบได้แสดงความสามารถในการตอบ  โดยการเรียงความคิดให้เป็นระเบียบเพื่อให้ได้
ค าตอบภายในขอบเขตท่ีก าหนดให้อย่างเฉพาะเจาะจงท่ีจะสามารถให้คะแนนได้ง่ายกว่าแบบไม่จ ากัด
ค าตอบ เช่น จงอธิบายขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง จงอธิบายขั้นตอนการท ากระทง    
เป็นต้น 

 

หลักในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย 

ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย มีหลักการท่ีครูผู้สอนท่ีสร้างแบบทดสอบควรค านึง ดังนี้ 
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 102-105; วิเชียร  เกตุสิงห์, 2530: 19; สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 

117) 
1. เขียนค าช้ีแจงในการทดสอบให้ชัดเจนว่า ต้องการให้นักเรียนเขียนตอบอย่างไร และมี

กฎเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างไร 

2. ก าหนดค าถามในประเด็นท่ีส าคัญ และวัดพฤติกรรม/สมรรถภาพการเรียนรู้ในระดับสูง/
ซับซ้อน เช่น ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์  ประเมินค่า หรือคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

3. ระบุประเภทของแบบทดสอบ เพื่อให้นักเรียนได้มีการวางแผนการตอบท่ีถูกต้อง 
4. ก าหนดระดับความยากง่ายและจ านวนแบบทดสอบให้เหมาะสมกับเวลาท่ีก าหนดให้ 
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5. ก าหนดขอบเขตของค าถาม  เพื่อให้ผู้ตอบเข้าใจจุดมุ่งหมายในการวัดและสามารถตอบได้
ตรงประเด็น 

6. ก าหนดค าถามท่ีเป็นประเด็นหรือปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

7. ก าหนดค าถามท่ีเหมาะสม โดยให้นักเรียนได้ตอบทุกข้อไม่ควรให้เลือกตอบเป็นบางข้อ 
เนื่องจากแบบทดสอบแต่ละข้อมีความยากง่ายท่ีไม่เท่ากัน 

8. ก าหนดประเด็นค าถามท่ีแตกต่างจากประเด็นหรือสถานการณ์เดิมท่ีนักเรียนเคยได้เรียน
มาแล้วมิฉะนั้นจะเป็นค าถามท่ีถามความจ ามากกว่าการประยุกต์ใช้ 

  9. ในกรณีท่ีเป็นค าถามท่ียังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ไม่ควรให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
ถูกหรือผิด แต่ควรจะเน้นให้นักเรียนได้คิดหาเหตุผลมาอธิบาย หรือสนับสนุนในการพิจารณา 

 10. ก าหนดค าถามท่ีเน้นการวัดสมรรถภาพขั้นสูง เช่น ท าไม อย่างไร อภิปราย เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ หรือ ประเมินค่า ฯลฯ 

 11. ก าหนดค าถามท่ีชัดเจน ตรงประเด็นท่ีต้องการให้ตอบ 

 12. ก าหนดค าถามให้มีจ านวนมาก ๆ ข้อ โดยเน้นการตอบส้ัน ๆ จะท าให้แบบทดสอบมี
ความครอบคลุมเนื้อหา และมีความเช่ือมั่นสูงขึ้น 

 13. หลังจากก าหนดค าถามแล้ว ควรเขียนค าตอบด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบความชัดเจน
ของค าถามในการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 
 14. เรียงล าดับค าถามจากง่ายไปหายาก เพื่อเป็นการกระตุ้น ยั่วยุหรือสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนเกิดความต้องการตอบค าถามเพิ่มข้ึน 

 15. ลักษณะของค าถามท่ีควรใช้ในการก าหนดค าถาม มีดังนี้ (Gronlund, 1981: 231 อ้างอิง
ใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 118-119) 
  15.1 ให้นิยามหรืออธิบายความหมาย 

  15.2 ให้เรียงล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

  15.3 ให้จ าแนกประเภทของส่ิงของหรือเรื่องราวต่าง ๆ  
  15.4 ให้อธิบาย หรือบรรยายคุณลักษณะของส่ิงของ เหตุการณ์ หรือกระบวนการต่าง ๆ   
  15.5 ให้เปรียบเทียบส่ิงของหรือเหตุการณ์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
  15.6 ให้ระบุความแตกต่างความคล้ายคลึงของส่ิงของหรือเหตุการณ์ 

  15.7 ให้ระบุสาเหตุ หรือคาดคะเนผลท่ีเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ 
  15.8 ให้ออกแบบ เขียนเค้าโครง หรือวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ  
  15.9 ให้อธิบายเหตุผลท่ีขัดแย้ง หรือให้การสนับสนุน 

  15.10 ให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือความสัมพันธ์ 
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  15.11 ให้สรุปหรือย่อความของเหตุการณ์ 

  15.12 ให้ช้ีแจงหลักการหรือจุดประสงค์ 

  15.13 ให้อภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างอิสระ 

  15.14 ให้น าหลักการ หรือกฎเกณฑ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ  
  15.15 ให้แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 

การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัย 

 1. เกณฑ์การตรวจให้คะแนน  
   ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยนั้นตามหลักการแล้ว  ครูผู้สอนจะต้องสร้างเกณฑ์     
การตรวจให้คะแนนก่อนท่ีจะน าแบบทดสอบไปใช้จริง  ซึ่งเกณฑ์การตรวจให้คะแนน (Rubrics) คือ ชุดของ
แนวทางในการให้คะแนนผลการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส าหรับใช้ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ  (Criteria) ท่ีจะใช้พิจารณางานหนึ่ง ๆ และค าอธิบายระดับคุณภาพของ                  
แต่ละประเด็นประเมิน  โดยท่ีเกณฑ์การให้คะแนนจะเน้นการแสดงความสามารถของนักเรียนในด้านความ
เข้าใจในความคิดรวบยอด ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอน ทักษะในการแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี
ใหม่  ๆ ในการประมวลผลข้อมูล และการส่ือความหมายกับผู้อื่น   
 2. ประเภทของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัย 

   นักวิชาการมีการแบ่งประเภทของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนเป็น  3  แบบ  ดังนี้ 
(ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์, 2533: 39-42; ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช, 2544: 29; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2544: 90;

กรมวิชาการ, 2544:35-38)   

   2.1 การตรวจให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring Rubrics) เพื่อให้การมอง
คุณภาพของงานหรือความสามารถของนักเรียนได้อย่างชัดเจน จึงได้มีการแยกองค์ประกอบของการให้
คะแนน และอธิบายคุณภาพของงานในแต่ละองค์ประกอบเป็นระดับ 

   2.2 การตรวจให้คะแนนแบบรวมองค์ประกอบ (Holistic Scoring Rubrics) คือการให้คะแนนงาน
ช้ินใดช้ินหนึ่ง โดยดูภาพรวมของช้ินงานว่ามีความเข้าใจในความคิดรวบยอด การส่ือความหมาย กระบวนการ
ท่ีใช้และผลงาน  แล้วเขียนอธิบายคุณภาพของงาน หรือความส าเร็จของงานเป็นช้ิน  ๆ 
   2.3 การตรวจให้คะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics) เป็นการตรวจให้คะแนน
ท่ีเพิ่มขึ้นมาใหม่  (Nitko, 1996: 226) จะรวม Holistic และ Analytic ไว้ด้วยกัน เริ่มด้วยการให้คะแนนใน
ภาพรวมของการปฏิบัติงานด้วย Holistic แล้วเลือกให้คะแนนอีกเพียงบางคุณลักษณะของงานแบบ Analytic 

ซึ่งการให้คะแนนเพียงบางคุณลักษณะนี้จะไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงคะแนนท่ีประเมินแบบ Holistic 

ประโยชน์ก็คือจะมีความรวดเร็วในการให้คะแนน  และเป็นการให้ผู้ตรวจให้คะแนนได้เลือกเฉพาะบาง
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คุณลักษณะท่ีโดดเด่นเพียงไม่กี่องค์ประกอบเพื่อเป็นผลสะท้อน (Feedback) ให้แก่ผู้เรียน แต่ไม่มีประโยชน์
ในการวินิจฉัยผู้เรียนว่าบกพร่องในคุณลักษณะใด เพราะหลาย  ๆคุณลักษณะไม่ได้ถูกประเมิน  
 3. หลักในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัย 

   การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบแบบอัตนัยท่ีโดยส่วนมากจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็น
ของครูผู้สอน ดังนั้นเพื่อให้การให้คะแนนมีความเป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนนมากขึ้น ควรจะมี
วิธีการในการด าเนินการตรวจให้คะแนน ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2557: 105; Gronlund, 1981:      

234-236, สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 119) 
  3.1 มีเฉลยค าตอบท่ีถูกต้อง ชัดเจน โดยท่ีจ าแนกออกเป็นประเด็น ๆ อย่างชัดเจน 

  3.2 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบทีละข้อตามจุดประสงค์จนกระท่ังครบจ านวน
นักเรียนทุกคนแล้วจึงเริ่มตรวจให้คะแนนข้อใหม่ล าดับต่อไป 

  3.3 ถ้ามีการตรวจให้คะแนนจากครูผู้ตรวจหลายคน ควรแบ่งข้อตรวจให้คะแนน หรือ
แบ่งกลุ่มตรวจ แต่จะต้องมีแนวทางและเกณฑ์การตรวจให้คะแนนท่ีชัดเจน หรือมิฉะนั้นก็ให้ครูผู้ตรวจ
ให้คะแนนทุกคนตรวจแบบทดสอบทุกข้อแล้วน าคะแนนท่ีได้มาเฉล่ียกัน 

  3.4 เน้นให้ครูผู้ตรวจให้คะแนนด้วยความเท่ียงตรง ยุติธรรม ปราศจากอคติ โดย              
การสุ่มกระดาษค าตอบ และไม่ดูช่ือผู้สอบ 

  3.5 ไม่น าส่วนท่ีไม่ได้ก าหนดเป็นเกณฑ์ มาลดหรือให้คะแนนเพิ่มเติม เช่น ลายมือ    
การใช้ภาษา  หรือหลักไวยากรณ์ เป็นต้น 

  3.6 เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน ควรใช้ท้ังเกณฑ์เนื้อหาสาระ เกณฑ์การจัดล าดับ
ความคิด หรือเกณฑ์ด้านกระบวนการ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความสมเหตุสมผลของค าตอบ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

 4. ตัวอย่างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

    การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนนั้นใช้หลักการเดียวกันกับการสร้างแบบทดสอบท่ัวไป  
คือจะต้องวัดได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553: 130-136)  ดังแสดงเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ในตัวอย่างท่ี 5.1 - 5.2  
 

 

 

 

 

 



86 
 

ตัวอย่างที่  5.1  เกณฑ์การตรวจให้คะแนน  เรื่อง การพูดชักชวน 

ตัวชี้วัด ม.๒/๔ พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ภาระงาน ให้ผู้เรียนพูดชักชวนให้เพื่อน ๆ เข้าร่วมนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน 

ประเด็น/
คะแนน 

ระดับดีมาก 

(4 คะแนน) 
ระดับดี 

(3 คะแนน) 
ระดับพอใช ้

(2 คะแนน) 
ระดับปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

การเกริ่นน าและ
การสรุป 

พูดเปิดประเด็น
ได้น่าสนใจและ
สรุปประเด็นได้
ชัดเจนครอบคลุม 

พูดเปิดประเด็นได้
น่าสนใจแต่สรุป
ประเด็นไม่ชัดเจน 

พูดเปิดประเด็น
ไม่น่าสนใจแต่
สรุปประเด็นไม่
ชัดเจน 

ไม่มีการเปิด
ประเด็นหรือไม่มี
การสรุปประเด็น 

เนื้อหา เนื้อหาสาระ
ครบถ้วนมี
รายละเอียด
ชัดเจนกระชับ 
ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

เนื้อหาสาระ
ครบถ้วนมี
รายละเอียด ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 

เนื้อหาสาระ
ครบถ้วนแต่ให้
รายละเอียดไม่
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระและ
รายละเอียดไม่
ครบถ้วน 

ภาษาท่าทาง 
(ภาษากาย) 

การเคล่ือนไหว
เป็นไปอย่างล่ืน
ไหลและช่วยให้
ผู้ฟังมองเห็นภาพ 

การเคล่ือนไหวหรือ
กิริยาท่ีแสดงช่วย
เพิ่มความชัดเจน 

มีการ
เคล่ือนไหว 

น้อยมาก 

ไม่มีการ
เคล่ือนไหว 

การประสาน
สายตา 

ตรึงความสนใจ
ของผู้ฟังด้วย   
การสบตาผู้ฟัง 

สบตาผู้ฟัง
ตลอดเวลา 

สบตาผู้ฟังบ้าง ไม่มีการสบตา
ผู้ฟัง 

ความมั่นใจ มีท่าทางผ่อน
คลายมีความ
เช่ือมั่นเป็นตัว
ของตัวเองไม่มี
ข้อผิดพลาด 

มีข้อผิดพลาดน้อย
แต่ก็แก้ไขได้รวดเร็ว
มีความตึงเครียด
น้อยหรือไม่มีเลย 

มีความตึง
เครียดปาน
กลางมีปัญหา
ในการแก้
ข้อผิดพลาด 

มีความตึงเครียด
และวิตกกังวลมี
ปัญหาในการแก้
ข้อผิดพลาด 

น้ าเสียง พูดอย่างล่ืนไหลมี
การเปล่ียนแปลง
ระดับเสียงท าให้
ผู้ฟังสนใจ 

การเปล่ียนแปลง
ระดับเสียงให้ผลน่า
พอใจ แต่การพูด
บางช่วงไม่ล่ืนไหล 

มีการ
เปล่ียนแปลง
ระดับเสียง
ตลอดเวลา 

ใช้น าเสียงระดับ
เดียวตลอด 

การพูด 
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เกณฑ์การประเมิน เร่ือง การพูดชักชวน 

  คะแนนรวม 7 - 13  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
      14 - 18  ระดับคุณภาพ พอใช้ 

      18 - 23  ระดับคุณภาพ ดี 

      24 - 28  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

ตัวอย่างที่ 5.2  เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๒  (LAS) ของส านักทดสอบทางการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ประเด็น/
คะแนน 

5 4 3 2 1 

จุดเน้นของ
เรื่องท่ีน าเสนอ 

-  ก าหนด
จุดมุ่งหมาย
ในบทน าด้วย
วิธีการท่ี
เหมาะสม 
เช่น การใช้
เกร็ดความรู้ 
 

-  เขียน
ภาพรวมของ
เรื่องครบตาม
ประเด็นท่ี
น าเสนอใน
บทน า 

 

-  น าเสนอ
ภาพรวมของ
เรื่องเกินหรือ
น้อยกว่า
ประเด็นท่ี
น าเสนอใน
บทน า 

 

-  เขียนเรื่อง
สอดคล้องกับ
บางส่วนกับ
ประเด็นท่ี
ก าหนด 

-  เขียน
เรื่องราวซ้ าไป
ซ้ ามา 

-  เรื่องท่ีเขียน
เป็นการเล่า
เรื่องไป
เรื่อยๆ ไม่
แสดงจุดเน้น
ของเรื่อง 
 

จุดเน้นของ
เรื่องท่ีน าเสนอ 

-  อ้างค าพูด
ของคนอื่น 

-  เขียนเรื่องได้
สอดคล้องกับ
ประเด็นท่ี
โจทย์ก าหนด
ตลอดเรื่อง 

- น าเสนอ
ประโยคท่ี
เป็นใจความ
ส าคัญของ
เรื่องในบทน า
ของเรื่อง 

-  เขียนเรื่อง
ส่วนใหญ่ได้
สอดคล้องกับ
ประเด็นท่ี
โจทย์ก าหนด 

-  มีการระบุ
ประเด็น
ส าคัญของ
เรื่องไว้ในบท
น า 

-  เขียนเรื่องซ้ า
ไปซ้ ามาและ
ไม่จบสมบูรณ์ 

 

-  ลักษณะการ
เขียนไม่ใช่
การเชิญชวน 

-  ไม่มีข้อความ
ท่ีแสดงการ
จบเรื่อง 

-  ประเด็นท่ี
น าเสนอไม่
ชัดเจน 

 

- เรื่องท่ีเขียน
ไม่เป็นไปตาม
โจทย์ท่ี
ก าหนด 
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ตัวอย่างที่ 5.2  เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 
ประเด็น/
คะแนน 

5 4 3 2 1 

จุดเน้นของ
เรื่องท่ีน าเสนอ 

(ต่อ) 

- ย่อหน้า
สุดท้ายเสนอ
ภาพสรุปรวม
ท่ีส าคัญของ
เรื่อง 

-  เขียน
ประเด็นท่ี
ต้องการ
น าเสนอได้
ชัดเจน 

- ย่อหน้า
สุดท้าย
สอดคล้องกับ
บทน าและ
เนื้อเรื่อง 

- เขียนเรื่อง
เป็นไปตาม
โจทย์ท่ี
ก าหนดแต่มี
การเขียน
ออกนอก
ประเด็นเป็น
บางจุด 

-  จบการเขียน
เรื่องด้วย
ประโยคส้ัน ๆ  

  

รายละเอียด
เนื้อหาสาระท่ี
น าเสนอ 

-  การเขียน
รายละเอียด
เพื่อขยาย
ความทุก
ประเด็นของ
เรื่องด้วย
ข้อมูลท่ี
ถูกต้องและมี
ความสมดุล 

-  มีการใช้ค า
หรือวลีท่ี
น่าสนใจใน
การเขียน
ขยายความ
ประเด็น
ส าคัญของ
เรื่อง 

-  มีการเขียน
รายละเอียด
เพื่อขยาย
ความ
ประเด็นส่วน
ใหญ่ของเรื่อง
ด้วยข้อมูลท่ี
สอดคล้องกัน 

- ปริมาณ
ข้อมูลท่ีใช้
ขยายแต่ละ
ประเด็นไม่
สมดุลกัน 

 

-  มีการเขียน
รายละเอียด
เพื่อขยาย
ใจความ
ส าคัญและ
รายละเอียดมี
ใจความ
สมบูรณ์ 

-  รายละเอียด
ท่ีน ามาขยาย
ใจความ
ส าคัญยังขาด
ความลึกซึ้ง 

-  มีการเขียน
รายละเอียด
เพื่อขยาย
ใจความ
ส าคัญบาง
ประเด็นและ
มีรายละเอียด
น้อยหรือมี
ใจความไม่
สมบูรณ์ 

 

-  เขียน
ข้อความเป็น
ประเด็น ๆ 
โดยไม่มี
รายละเอียด
ขยาย 

- มีการเขียน
รายละเอียดใน
บางประเด็น
แต่มีความ
สับสนวกวน 
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ตัวอย่างที่ 5.2  เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 
ประเด็น/
คะแนน 

5 4 3 2 1 

รายละเอียด
เนื้อหาสาระท่ี
น าเสนอ (ต่อ) 

- ส านวนการ
เขียนมีความ
เหมาะสมกับ
ช่ือเรื่อง
จุดมุ่งหมาย
และผู้อ่าน 

- มีการใช้ค า
หรือวลีท่ี
ดึงดูดความ
สนใจผู้อ่าน 

-  ส านวนการ
เขียนน่าสนใจ
แต่ขาดความ
คงเส้นคงวา 

- ใช้ค าง่าย ๆ 
หรือซ้ า ๆ 

-  ส านวนการ
เขียนไม่
เหมาะสมกับ
เรื่องและ
ผู้อ่าน 

- เขียน
รายละเอียด
ท่ัว ๆ ไปไม่
ตรงประเด็นท่ี
ก าหนดหรือ
เขียนซ้ าไปซ้ า
มา 

- เนื้อหาสาระ
ท่ีเขียนต่ ากว่า
หนึ่ง
หน้ากระดาษ 

การจัด
องค์ประกอบ
ของเรื่องท่ี
น าเสนอ 

- การเรียบเรียง
สาระท่ี
น าเสนอ
เหมาะสม
และประเด็น
ท่ีน าเสนอ
สมเหตุสมผล 

-  บทน าเนื้อหา
และบทสรุป
ชัดเจนและ
เสนอ
ความคิดเป็น
ล าดับ 

-  การจัดเรียง
เนื้อหาสาระ
แต่ละย่อหน้า
เหมาะสมท้ัง
ในส่วนของ
บทน า เนื้อหา 
และบทสรุป 

-  สาระส่วน
ใหญ่สมเหตุ 
สมผล 

 

-  การน าเสนอ
เรื่องราวมี
การแบ่งย่อ
หน้าได้
เหมาะสมแต่
โครงสร้าง
ของเรื่องยัง
ไม่ปรากฏ
ส่วนน า 
เนื้อหา และ
ส่วนสรุป
อย่างชัดเจน 

 

-  การน าเสนอ
เนื้อหาแบ่ง
ย่อหน้าไม่
เหมาะสม 

-  การน า 
เสนอเรื่องไม่
ล่ืนไหล
ประเด็นท่ี
น าเสนอในแต่
ละตอนไม่
เช่ือมโยงกัน 

-  

- การเรียบเรียง
เนื้อหาสับสน
หรือไม่
ปรากฏ
หลักฐานว่ามี
การวางแผน
ก่อนการ
เขียนเรื่อง  
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ตัวอย่างที่ 5.2  เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 
ประเด็น/
คะแนน 

5 4 3 2 1 

การจัด
องค์ประกอบ
ของเรื่องท่ี
น าเสนอ 

(ต่อ) 

- ทุกย่อหน้ามี
ประโยคท่ีเป็น
ใจความส าคัญ
และมีการสรุป
ในตอนท้าย 

-  โครงสร้างของ
ประโยคและ
ส านวนมี
หลากหลาย 

-  การเรียบเรียง
เรื่องราวในแต่
ละย่อหน้ามี
การร้อยรัดกัน
ดี 

-  สาระส่วน
ใหญ่เช่ือมโยง
ระหว่าง
ประเด็น 

-  ในแต่ละย่อ
หน้าส่วนใหญ่มี
ประโยคท่ีเป็น
ใจความส าคัญ 

-  การเรียบ   
เรียงและ
ข้อความในแต่
ละย่อหน้า
เหมาะสม
เข้าใจง่ายแต่
ยังใช้ซ้ า ๆ กัน
หลายจุด 

-  การเช่ือมโยง
เรื่องราวในแต่
ละย่อหน้า 
สร้างความ
สับสนหรือ
เสนอซ้ า  

-  การเรียบเรียง
ประโยคไม่
สอดคล้องกับ
ประโยคท่ีเป็น
ใจความส าคัญ 

 

-  การเรียง
ประโยคยัง
ไม่มี
จุดมุ่งหมาย
ท่ีแน่นอน 

 

-  การ
ด าเนิน
เรื่องราว
ไม่จบ
อย่าง
สมบูรณ์
ตาม
หลักการ
เขียน
เรียงความ 
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ตัวอย่างที่ 5.2  เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 
ประเด็น/
คะแนน 

5 4 3 2 1 

ความ
สอดคล้อง
และเช่ือมโยง
ของเรื่อง 

-  มีการ
วางแผน
โครงสร้าง
รูปแบบการ
เขียนชัดเจน
และใช้
รูปแบบการ
เขียน
เรียงความ 

-  เรื่องท่ีเขียน
ยากเหมาะ 
สมกับ
ระดับช้ันท่ี
เรียน 

-  งานเขียนมี
การระบุ
รายละเอียด
ส าคัญและ
สมดุลช่วยให้
ผู้อ่านเข้าใจ
เรื่องราว
อย่างชัดเจน 

-  การเรียบ
เรียงประโยค
และเรื่องราว
กลมกลืน 

-  มีการวาง
โครงสร้าง
รูปแบบการ
เขียนชัดเจน
และใช้
รูปแบบการ
เขียน
เรียงความ 

-  เรื่องท่ีเขียน
มีความยาก
เหมาะสมกับ
ระดับช้ันท่ี
เรียน 

-  เรื่องท่ีเขียน
ใช้โครงสร้าง
ท่ีง่ายและ
เหมาะสม 

-  งานท่ีเขียนมี
การระบุ
รายละเอียด
ท่ีช่วยให้
ผู้อ่านเข้าใจ
เรื่องราวได้ 

-  มีการวาง
โครงสร้าง
รูปแบบการ
เขียนชัดเจน
และใช้
รูปแบบการ
เขียน
เรียงความ
เพื่อเชิญชวน 

-  เรื่องท่ีเขียน
มีความยาก
เหมาะสมกับ
ระดับช้ันท่ี
เรียน 

-  ผู้อ่าน
จ าเป็นต้อง
อาศัยการนึก
ภาพเพิ่มเติม
เพื่อท าความ
เข้าใจเรื่องท่ี
ผู้เขียน
น าเสนอ
เนื่องจากมี
บางส่วน
เขียนไม่
สมบูรณ์ 

-  งานเขียน
ปรากฏ
หลักฐานการ
ใช้รูปแบบ
การเขียน
เรียงความ
เพื่อเชิญชวน 

-  เรื่องท่ีเขียน
ยังมีความ
สับสนวกวน 

-  เขียนเรื่อง
วกวนสับสน
ตลอดเรื่อง 

-  ความ
เช่ือมโยง
ของเรื่อง
ขาดเป็น
ตอน ๆ  
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ตัวอย่างที่ 5.2  เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 
ประเด็น/คะแนน 3 2 1 

หลักภาษา -  ใช้ประโยคท่ีมีโครงสร้าง
ท่ีหลากหลาย และไม่มี
ข้อผิดพลาด หรือมี
ความผิดบ้างในส่วนท่ีไม่
ส าคัญ 

-  มีการสะกดผิดประมาณ 
30% 

-  ใช้ค าได้เหมาะสมกับ
ความหมาย หน้าท่ี และ
บริบทของเรื่อง 

-  ใช้ประโยคท่ีมี
โครงสร้างท่ี
หลากหลาย  และมี
ข้อผิดพลาดบ้าง แต่ไม่
ท าให้ผู้อ่านมีความ
สับสน 

-  มีการสะกดผิด
ประมาณ 60% 

-  ใช้ค าส่วนใหญ่ได้
เหมาะสมกับ
ความหมาย  หน้าท่ี  
และบริบทของเรื่อง 

-  ใช้ประโยคท่ีง่าย
และมีข้อผิดพลาด
มากท าให้ผู้อ่านมี
ความสับสน 

-  สะกดค าผิด
มากกว่า 80% 

-  ใช้ค าส่วนใหญ่ไม่
เหมาะสมกับ
ความหมาย  
หน้าท่ี  และ
บริบทของเรื่อง 
 

 

เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน จากคะแนน 23  คะแนน  ครูอาจคิดเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ได้ดังนี้ 

ได้คะแนนระหว่าง    0 - 3  คิดเป็น     1 คะแนน 

ได้คะแนนระหว่าง 4 - 8  คิดเป็น     2 คะแนน 

ได้คะแนนระหว่าง 9 - 13  คิดเป็น     3 คะแนน 

ได้คะแนนระหว่าง 14 – 18  คิดเป็น     4 คะแนน 

ได้คะแนนระหว่าง 19 - 23  คิดเป็น     5 คะแนน 

 

จากตัวอย่างท่ี 5.1 - 5.2 จะพบว่าเกณฑ์การตรวจให้คะแนนได้ถูกน าไปใช้อย่าง
แพร่หลายในทุกรายวิชา  ดังนั้นครูจ าเป็นจะต้องเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยและใช้
ประโยชน์จากแบบทดสอบให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
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5. ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

  5.1 การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยแบบรวมองค์ประกอบ (Holistic 

Scoring Rubrics)  มีขั้นตอนในการสร้าง 9  ขั้นตอน  ตามล าดับดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการวัด  
                  ผลลัพธ์          กระบวนการ  

    สมรรถนะท่ีต้องการวัดในท่ีนี้หมายถึงส่ิงท่ีต้องการวัดซึ่งอาจเป็นความรู้ ทักษะ 
ความสามารถของผู้เรียน  เมื่อก าหนดสมรรถนะแล้วให้ตอบต่อไปว่าส่ิงท่ีต้องการวัดนั้นครูผู้ตรวจ
ต้องการดูแค่ค าตอบ (ผลลัพธ์) หรือดูกระบวนการคิด (กระบวนการ)  หรือดูท้ังสองสมรรถนะ  

   ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็น  
     เมื่อก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการวัดได้แล้วจากนั้นให้ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็น  
ซึ่งต้องเช่ือมโยงและเป็นเหตุเป็นผลกับขั้นตอนท่ี 1  เช่น  ความถูกต้องของค าตอบ  การแสดงวิธีท า  
การให้เหตุผล  การเช่ือมโยง  การคิดแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์  เป็นต้น 

   ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจ านวนระดับของสเกล 

     การก าหนดจ านวนระดับของสเกลต้องค านึงถึงคะแนนท่ีผู้ตรวจต้องการ  เช่น       
ถ้าต้องการคะแนนเต็ม 3  คะแนน  ให้ก าหนดเป็น 4 เสกล (0–1–2-3)  หรือ 3 สเกล (1–2-3) ก็ได้  
   ขั้นตอนที่ 4 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนสูงสุดว่ามีลักษณะอย่างไร 

      เขียนค าตอบท่ีจะท าให้ได้คะแนนเต็ม 

    ขั้นตอนที่ 5 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนต ่าสุดว่ามีลักษณะอย่างไร  
    ขียนค าตอบท่ีท าให้ไม่ได้คะแนน  เช่น  ไม่เขียนค าตอบ  ค าตอบท่ีผิด  เป็นต้น 

   ขั้นตอนที่ 6 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนปานกลางว่ามีลักษณะอย่างไร  
     เขียนอธิบายว่าค าตอบแบบไหนท่ีได้คะแนนปานกลาง   
   ขั้นตอนที่ 7 พิจารณาว่าในแต่ละเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นควรมีการถ่วงน ้าหนักหรือไม่  

              ไม่ถ่วงน ้าหนัก        ถ่วงน ้าหนัก  
    ในการให้คะแนนในบางครั้งเราอาจจะต้องการให้คะแนนในส่วนใดส่วนหนึ่งมาก
เป็นพิเศษ  เช่น  ในแบบทดสอบข้อนั้นครูผู้ตรวจต้องการทราบว่าผู้เรียนคิดค าตอบถูกต้องมากกว่าให้
เหตุผลถูกต้อง  ครูผู้ตรวจอาจจะให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก  โดยให้คะแนนค าตอบมากกว่าให้เหตุผล 

   ขั้นตอนที่ 8 น าเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้น ไปให้เพื่อนครูหรือนักเรียนพิจารณาสอบถาม      
ความคิดเห็น  

   ขั้นตอนที่ 9 น าไปทดลองใช้จริงและปรับปรุง  
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  5.2 การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic 

Scoring Rubrics)  มีขั้นตอนในการสร้าง 9  ขั้นตอนเช่นกัน  ตามล าดับดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการวัด 

                  ผลลัพธ์          กระบวนการ  

    สมรรถนะท่ีต้องการวัดในท่ีนี้หมายถึงส่ิงท่ีต้องการวัดซึ่งอาจเป็นความรู้ ทักษะ 
ความสามารถของผู้เรียน  เมื่อก าหนดสมรรถนะแล้วให้ตอบต่อไปว่าส่ิงท่ีต้องการวัดนั้นครูผู้ตรวจ
ต้องการดูแค่ค าตอบ (ผลลัพธ์) หรือดูกระบวนการคิด (กระบวนการ)  หรือดูท้ังสองสมรรถนะ 

   ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็น  
     เมื่อก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการวัดได้แล้วจากนั้นให้ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็น  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ ท่ีเช่ือมโยงและเป็นเหตุเป็นผลกับขั้นตอนท่ี 1  เช่น  ประเด็นส าคัญ  
รูปแบบการเขียน การน าเสนอ การใช้ภาษา ความถูกต้องของค าตอบ  การแสดงวิธีท า  การให้เหตุผล         
การเช่ือมโยง  การคิดแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์  เป็นต้น 

   ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจ านวนระดับของสเกล 

     การก าหนดจ านวนระดับของสเกลต้องค านึงถึงคะแนนท่ีผู้ตรวจต้องการ  เช่น      
ถ้าต้องการคะแนนเต็ม 20 คะแนน  ให้ก าหนดเป็น 4 องค์ประกอบ 5 เสกล (1-2-3-4-5) หรือ 5 

องค์ประกอบ 4 เสกล (1-2-3-4) ก็ได้  
   ขั้นตอนที่ 4 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนสูงสุดว่ามีลักษณะอย่างไร 

      เขียนค าตอบท่ีจะท าให้ได้คะแนนเต็มในทุกองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้ 
    ขั้นตอนที่ 5 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนต ่าสุดว่ามีลักษณะอย่างไร  
    เขียนค าตอบท่ีท าให้ไม่ได้คะแนนในทุกองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้  เช่น  ไม่เขียน
ค าตอบ  ค าตอบท่ีผิด  เป็นต้น 

   ขั้นตอนที่ 6 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนปานกลางว่ามีลักษณะอย่างไร  
     เขียนอธิบายว่าค าตอบแบบไหนท่ีได้คะแนนปานกลางในทุกองค์ประกอบท่ีก าหนด
ไว้   
   ขั้นตอนที่ 7 พิจารณาว่าในแต่ละเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นควรมีการถ่วงน ้าหนักหรือไม่  

              ไม่ถ่วงน ้าหนัก        ถ่วงน ้าหนัก  
   ในการให้คะแนนในบางครั้งเราอาจจะต้องการให้คะแนนในส่วนใดส่วนหนึ่งมาก

เป็นพิเศษ  ครูผู้ตรวจอาจจะให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนักในบางองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

  ขั้นตอนที่ 8 น าเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้น ไปให้เพื่อนครูหรือนักเรียนพิจารณาสอบถาม     
ความคิดเห็น  

   ขั้นตอนที่ 9 น าไปทดลองใช้จริงและปรับปรุง  
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  5.3 การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยแบบผสมผสาน (Annotated 

Scoring Rubrics)  มีขั้นตอนในการสร้าง 9  ขั้นตอน  ตามล าดับดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ตรวจงานแบบรวมองค์ประกอบของนักเรียนทุกคน  
    หลังจากตรวจงานแบบรวมองค์ประกอบแล้วครูผู้สอนก็ก าหนดสมรรถนะท่ี
ต้องการวัดแบบแยกองค์ประกอบเฉพาะท่ีครูผู้สอนเห็นว่าเป็นปัญหา  ควรน าไปใช้ในการแก้ไข
นักเรียนต่อไป      

   ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็น  
     เมื่อก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการวัดได้แล้วจากนั้นให้ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็น  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ ท่ีเช่ือมโยงและเป็นเหตุเป็นผลกับข้ันตอนท่ี 1   
   ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจ านวนระดับของสเกล 

     การก าหนดจ านวนระดับของสเกลต้องค านึงถึงคะแนนท่ีผู้ตรวจต้องการ   
   ขั้นตอนที่ 4 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนสูงสุดว่ามีลักษณะอย่างไร 

      เขียนค าตอบท่ีจะท าให้ได้คะแนนเต็มในทุกองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้ 
    ขั้นตอนที่ 5 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนต ่าสุดว่ามีลักษณะอย่างไร  
    เขียนค าตอบท่ีท าให้ไม่ได้คะแนนในทุกองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้  เช่น  ไม่เขียน
ค าตอบ  ค าตอบท่ีผิด  เป็นต้น 

   ขั้นตอนที่ 6 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนปานกลางว่ามีลักษณะอย่างไร  
     เขียนอธิบายว่าค าตอบแบบไหนท่ีได้คะแนนปานกลางในทุกองค์ประกอบท่ีก าหนด
ไว้   
   ขั้นตอนที่ 7 พิจารณาว่าในแต่ละเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นควรมีการถ่วงน ้าหนักหรือไม่  

              ไม่ถ่วงน ้าหนัก        ถ่วงน ้าหนัก  
    ในการให้คะแนนในบางครั้งเราอาจจะต้องการให้คะแนนในส่วนใดส่วนหนึ่งมาก
เป็นพิเศษ  ครูผู้ตรวจอาจจะให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนักในบางองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

   ขั้นตอนที่ 8 น าเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้น ไปให้เพื่อนครูหรือนักเรียนพิจารณาสอบถาม      
ความคิดเห็น  

   ขั้นตอนที่ 9 น าไปทดลองใช้จริงและปรับปรุง  
 

 ตัวอย่างการสร้างเกณฑ์การตรวจแบบทดสอบแบบอัตนัย แบบรวมองค์ประกอบและ            
แบบแยกองค์ประกอบ  ดังแสดงในตัวอย่างท่ี 5.3 – 5.6 ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 5.3 การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยแบบรวมองค์ประกอบ (Holistic 

Scoring Rubrics)  จากแบบทดสอบการอ่านออกเสียง  การเขียน  และการคิดค านวณ                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ปี 2554  
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ  พร้อมต้ังช่ือเรื่อง  เขียนความยาวไม่ต่ ากว่า  10 บรรทัด       
ลงกระดาษท่ีแจกให้ภายในเวลา 40 นาที 

 

 การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยแบบรวมองค์ประกอบ (Holistic Scoring 

Rubrics)  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีขั้นตอนในการสร้าง 9  ขั้นตอน  ดังนี้   
  ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการวัด 

     ผลลัพธ์        กระบวนการ 
  ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็น 

   ประเด็นส าคัญของเรียงความ  ในช่ือเรื่องและเนื้อเรื่องของเรียงความ 

  ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดจ านวนระดับของสเกล 

   5 สเกล (1-2-3-4-5) 
  ขั้นตอนที่ 4 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนสูงสุดว่ามีลักษณะอย่างไร 

   5 คะแนน 

    1) ช่ือเรื่องแปลกใหม่  น่าสนใจ  ใช้ถ้อยค ากะทัดรัด  สอดคล้องกับประเด็นส าคัญ
ของภาพ 

    2) เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ
อย่างชัดเจน 

  ขั้นตอนที่ 5 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนต่ าสุดว่ามีลักษณะอย่างไร 

    1 คะแนน 

    1) ต้ังช่ือเรื่องไม่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 
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    2) เนื้อเรื่องเขียนไม่สอดคล้องกับช่ือเรื่องและไม่ครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ 

  ขั้นตอนที่ 6 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนปานกลางว่ามีลักษณะอย่างไร 

   4 คะแนน 

    1) ช่ือเรื่องน่าสนใจ  ใช้ถ้อยค าเข้าใจง่าย  สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 

    2) เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ
เป็นส่วนมาก 

   3 คะแนน 

    1) ช่ือเรื่องใช้ถ้อยค าไม่กระชับรัดกุม แต่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 

    2) เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ
บางส่วน 

   2 คะแนน 

    1) ช่ือเรื่องใช้ถ้อยค าไม่กระชับรัดกุม แต่ช่ือเรื่องบางส่วนสอดคล้องกับประเด็น
ส าคัญของภาพ 

    2) เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องแต่ไม่ครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ 

   ขั้นตอนที่ 7 พิจารณาว่าในแต่เกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นควรมีการถ่วงน้ าหนักหรือไม ่

     ไม่ถ่วงน้ าหนัก     ถ่วงน้ าหนัก 

   ขั้นตอนที่ 8  น าเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นไปให้เพื่อนครูหรือนักเรียนพิจารณา โดยใส่ตารางเพื่อให้
ผู้ตรวจอ่านง่าย 

 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5 1. ช่ือเรื่องแปลกใหม่  น่าสนใจ  ใช้ถ้อยค ากะทัดรัด  สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของ
ภาพ 

2. เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพอย่าง
ชัดเจน 

4 1. ช่ือเรื่องน่าสนใจ  ใช้ถ้อยค าเข้าใจง่าย  สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 

2. เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพเป็น
ส่วนมาก 

3 1. ช่ือเรื่องใช้ถ้อยค าไม่กระชับรัดกุม แต่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 

2. เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพบางส่วน 
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คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 1. ช่ือเรื่องใช้ถ้อยค าไม่กระชับรัดกุม แต่ช่ือเรื่องบางส่วนสอดคล้องกับประเด็นส าคัญของ
ภาพ 

2. เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องแต่ไม่ครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ 

1 1. ต้ังช่ือเรื่องไม่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 

2. เนื้อเรื่องเขียนไม่สอดคล้องกับช่ือเรื่องและไม่ครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ 

 

  ขั้นตอนที่  9  น าไปทดลองใช้จริงและปรับปรุง 
 

ตัวอย่างที่ 5.4 การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic 

Scoring Rubrics)  จากแบบทดสอบการอ่านออกเสียง  การเขียน  และการคิดค านวณ                  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ปี 2554  
 การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring 

Rubrics)  มีขั้นตอนในการสร้าง 9  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการวัด 

                  ผลลัพธ์          กระบวนการ  

  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็น  
    เมื่อก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการวัดได้แล้วจากนั้นให้ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็นซึ่ง
เป็นองค์ประกอบย่อย ๆ ท่ีเช่ือมโยงและเป็นเหตุเป็นผลกับข้ันตอนท่ี 1  คือ  ประเด็นส าคัญ  รูปแบบ
การเขียน การน าเสนอ และการใช้ภาษา จากนั้นเขียนนิยามศัพท์ของแต่ละองค์ประกอบ  ดังนี้ 
   1. ประเด็นส าคัญของเรียงความ  หมายถึง  การน าแนวคิดของภาพมาต้ังช่ือเรื่องให้
น่าสนใจ  มีความคิดแปลกใหม่  ส่ือความหมายได้ถูกต้องชัดเจนตามประเด็นส าคัญของภาพ  และใช้
ถ้อยค ากะทัดรัดสอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ  และน าแนวคิดจากภาพและช่ือเรื่องท่ีต้ังไว้มา
เขียนเรื่องท่ีมีขอบข่ายครอบคลุมและตรงกับจุดมุ่งหมายท่ีวิเคราะห์ได้ 

   2. รูปแบบการเขียนเรียงความ  หมายถึง งานเขียนมีจ านวนบรรทัดตามก าหนดและมี
แบบแผนตามลักษณะการเขียนเรียงความ ประกอบด้วย ค าน า เนื้อหา สรุป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    2.1  ค าน า  หมายถึง  บทเริ่มต้นของการเขียนเพื่อน าให้ผู้อ่านสนใจติดตามเรื่องไป
โดยตลอดด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การยกค าพังเพย  สุภาษิตท่ีเกี่ยวข้อง  การขึ้นต้นด้วยค าถามหรือ
ปัญหาท่ีน่าสนใจ  การบอกจุดประสงค์หรือความส าคัญท่ีเขียน 

    2.2  เนื้อเรื่อง  หมายถึง  การเขียนเนื้อเรื่องได้สอดคล้องช่ือเรื่องและครอบคลุมกับ
ภาพอย่างชัดเจน  ทุกตอนของเรื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด  มีแนวคิดอย่างเดียวตลอดเรื่อง  เนื้อเรื่อง
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น่าสนใจชวนติดตาม  มีการเน้นข้อคิดท่ีส าคัญให้เห็นอย่างเด่นชัด  สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์
ในเชิงสร้างสรรค์  แสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นอย่างถูกต้อง 
    2.3  สรุป  หมายถึง  การกล่ันกรอง  การรวบรวมใจความส าคัญ  หรือการฝาก
ข้อคิดเห็นแก่ผู้อ่านเป็นการปิดเรื่อง  อาจท าได้โดยการยกสุภาษิต  ค าคม  ค ากล่าว  หรือบทกวี  และ
เป็นย่อหน้าสุดท้ายของเรื่อง 
   3. การน าเสนอ  หมายถึง  เรียบเรียงเนื้อเรื่องเป็นล าดับต่อเนื่องสัมพันธ์กันชัดเจน
ตลอดต้ังแต่การเปิดเรื่อง  การด าเนินเรื่อง  และการปิดเรื่อง  เสนอความคิดในแง่มุมต่างๆ  ทุกตอน
ของเรื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด  มีเนื้อเรื่องน่าสนใจชวนติดตาม  มีการเน้นข้อคิดท่ีส าคัญให้เห็นอย่าง
เด่นชัด  สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  แสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นอย่างถูกต้อง 
   4. การใช้ภาษา  หมายถึง  การเขียนสะกดค าถูกต้องทุกค า  เลือกใช้ถ้อยค าได้ตรงกับ
ความหมาย  ใช้ค าสุภาพ  ไม่ก ากวม  มีความหมายชัดเจน  เข้าใจง่าย  ไม่ใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน  
ไม่มีการเขียนฉีกค าหรือแยกค า  และลักษณะของช้ินงานโดยภาพรวมมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มี
รอยลบขีดฆ่า  ลายมือเป็นระเบียบสวยงาม  อ่านง่ายท างานเสร็จทันเวลาท่ีก าหนด  โดยมีจ านวน
บรรทัดท้ังหมดของงานเขียนไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนด 

  ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจ านวนระดับของสเกล 

    ผู้ตรวจต้องการคะแนนเต็ม 20 คะแนน  ก าหนดเป็น 4 องค์ประกอบ 5 เสกล (1-2-3-

4-5)  
  ขั้นตอนที่ 4 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนสูงสุด 5 คะแนน ว่ามีลักษณะอย่างไร 
   1. ประเด็นส าคัญของเรียงความ   
    1) ช่ือเรื่องแปลกใหม่  น่าสนใจ  ใช้ถ้อยค ากะทัดรัด  สอดคล้องกับประเด็นส าคัญ
ของภาพ 

    2) เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ
อย่างชัดเจน 

   2. รูปแบบการเขียนเรียงความ 

    1) เขียนได้ครบถ้วนท้ัง  3  ส่วน  ได้แก่  ค าน า  เนื้อเรื่อง  สรุป   
    2) ความยาวของแต่ละส่วนเป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม   
    3) จ านวนบรรทัดท้ังหมดมีไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนด 

   3. การน าเสนอ   
    1) เรียบเรียงเนื้อเรื่องเป็นล าดับต่อเนื่องสัมพันธ์กันชัดเจน  
    2) เสนอความคิดในแง่มุมต่างๆ  เช่ือมโยงทุกตอนของเรื่องให้สัมพันธ์กันโดยตลอด   
    3) สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม   
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    4) แสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นอย่างถูกต้อง 
   4. การใช้ภาษา 
    1) สะกดค าถูกต้องทุกค า   
    2) เลือกใช้ถ้อยค าได้ตรงกับความหมายใช้ค าสุภาพไม่ใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน  
    3) ไม่มีการเขียนฉีกค าหรือแยกค าเลยตลอดท้ังเรื่อง 
    4) ลายมือเป็นระเบียบสวยงาม อ่านง่าย สะอาด 

    5) ไม่มีรอยลบขีดฆ่า 

   ขั้นตอนที่ 5 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนต ่าสุด 1 คะแนน  ว่ามีลักษณะอย่างไร  
   1. ประเด็นส าคัญของเรียงความ   
    1) ต้ังช่ือเรื่องไม่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 

    2) เนื้อเรื่องเขียนไม่สอดคล้องกับช่ือเรื่องและไม่ครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ 

   2. รูปแบบการเขียนเรียงความ 

    1) เขียนแล้วแยกส่วนไม่ได้ 

    2)  ความยาวของแต่ละส่วนไม่เป็นสัดส่วนเหมาะสม 

    3) มีจ านวนบรรทัดท้ังหมดต่ ากว่าท่ีก าหนด 

   3. การน าเสนอ   
    1) เรียบเรียงเนื้อเรื่องสับสน ท าให้ผู้อ่านเข้าใจผิด 

    2) เสนอความคิดไม่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

    3) ไม่ได้สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ 
    4) ขาดการแสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น 

   4. การใช้ภาษา 

    1) เขียนสะกดค าผิดต้ังแต่ 10 ค าขึ้นไป   
    2) ใช้ถ้อยค าไม่เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่   
    3) ฉีกค าหรือแยกค าต้ังแต่ 10 แห่งขึ้นไป 

    4) ลายมืออ่านไม่ออก 

    5) มีรอยลบขีดฆ่าต้ังแต่  10  แห่งขึ้นไป 

  ขั้นตอนที่ 6 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนปานกลาง 4-3-2 คะแนน  ว่ามีลักษณะอย่างไร  
   1.  ประเด็นส าคัญของเรียงความ 

    4 คะแนน 

     1) ช่ือเรื่องน่าสนใจ  ใช้ถ้อยค าเข้าใจง่าย  สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 
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     2) เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ
เป็นส่วนมาก 

    3 คะแนน 

     1) ช่ือเรื่องใช้ถ้อยค าไม่กระชับรัดกุม แต่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 

     2) เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ
บางส่วน 

    2 คะแนน 

     1) ช่ือเรื่องใช้ถ้อยค าไม่กระชับรัดกุม แต่ช่ือเรื่องบางส่วนสอดคล้องกับประเด็น
ส าคัญของภาพ 

     2) เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องแต่ไม่ครอบคลุมประเด็นส าคัญของ
ภาพ 

   2.  รูปแบบการเขียนเรียงความ 

    4 คะแนน 

     1) เขียนได้ครบถ้วนท้ัง  3  ส่วน  ได้แก่  ค าน า  เนื้อเรื่อง  สรุป   
     2) ความยาวของแต่ละส่วนไม่เป็นสัดส่วนเหมาะสม   
     3) จ านวนบรรทัดท้ังหมดมีไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนด 

    3 คะแนน 

     1) เขียนมีเพียง  2  ส่วน  เช่น  มีการเขียนเนื้อเรื่องและสรุปแต่ไม่มีการเขียน
ค าน า  หรือ  เขียนค าน าและเนื้อเรื่องแต่ไม่มีการเขียนสรุป 

     2)  ความยาวของแต่ละส่วนไม่เป็นสัดส่วนเหมาะสม 

     3) จ านวนบรรทัดท้ังหมดมีไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนด 

    2 คะแนน 

     1) เขียนได้เพียงส่วนเดียว  คือ ค าน า เนื้อเรื่อง หรือสรุป 

     2)  ความยาวของแต่ละส่วนไม่เป็นสัดส่วนเหมาะสม 

    3) มีจ านวนบรรทัดท้ังหมดต่ ากว่าท่ีก าหนด 

   3.  การน าเสนอ 

    4 คะแนน 

     1) เรียบเรียงเนื้อเรื่องเป็นล าดับต่อเนื่องสัมพันธ์กันค่อนข้างชัดเจน  
     2) เสนอความคิดในแง่มุมต่างๆ  เช่ือมโยงทุกตอนของเรื่องให้สัมพันธ์กันโดย
ตลอด   
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     3) สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม   
     4) แสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นชัดเจน 

    3 คะแนน 

     1) เรียบเรียงเนื้อเรื่องสับสน  วกวน แต่ยังอยู่ในกรอบ  
     2) เสนอความคิดในบางตอนไม่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

     3) สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์เล็กน้อย   
     4) แสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นบางส่วน 

    2 คะแนน 

     1) เรียบเรียงเนื้อเรื่องสับสน  วกวน  
     2) เสนอความคิดไม่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

     3) สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์น้อย  
     4) ขาดการแสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น 

   4. การใช้ภาษา 

    4 คะแนน 

     1) สะกดค าผิด 1-3 ค า   
     2) เลือกใช้ถ้อยค าได้ตรงความหมาย  ใช้ค าสุภาพ 

     3) ฉีกค าหรือแยกค า 1-3 แห่ง 
     4) ลายมืออ่านง่าย 

     5) มีรอยลบขีดฆ่า 1 -3 แห่ง 
    3 คะแนน 

     1) สะกดค าผิด 4-5 ค า   
     2) ใช้ถ้อยค าไม่เหมาะสมบางแห่ง  
     3) ฉีกค าหรือแยกค า  4-5 แห่ง 
     4) ลายมืออ่านง่าย 

     5) มีรอยลบขีดฆ่า 4 -5 แห่ง 
    2 คะแนน 

     1) เขียนสะกดค าผิด 6-9 ค า   
     2) ใช้ถ้อยค าไม่เหมาะสมบางแห่ง  
     3) ฉีกค าหรือแยกค า 6-9 แห่ง 
     4) ลายมือพออ่านออก 

     5) มีรอยลบขีดฆ่า 6 -9 แห่ง 
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  ขั้นตอนที่ 7 พิจารณาว่าในแต่ละเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นควรมีการถ่วงน ้าหนักหรือไม่  
              ไม่ถ่วงน ้าหนัก        ถ่วงน ้าหนัก  

   ในการให้คะแนนในบางครั้งเราอาจจะต้องการให้คะแนนในส่วนใดส่วนหนึ่งมากเป็น
พิเศษ  ครูผู้ตรวจอาจจะให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนักในบางองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

  ขั้นตอนที่ 8 น าเกณฑ์ ท่ีสร้างขึ้น ไปให้ เพื่อนครูหรือนักเรียนพิจารณาสอบถาม         
ความคิดเห็น โดยใส่ตารางเพื่อให้ผู้ตรวจอ่านง่าย 

 

1.  ประเด็นส าคัญของเรียงความ 

คะแนน เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

5 1.ช่ือเรื่องแปลกใหม่  น่าสนใจ  ใช้ถ้อยค ากะทัดรัด  สอดคล้องกับประเด็นส าคัญ
ของภาพ 

2. เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ
อย่างชัดเจน 

4 1. ช่ือเรื่องน่าสนใจ  ใช้ถ้อยค าเข้าใจง่าย  สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 

2. เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพเป็น
ส่วนมาก 

3 1. ช่ือเรื่องใช้ถ้อยค าไม่กระชับรัดกุม แต่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 

2. เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องและครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ
บางส่วน 

2 1. ช่ือเรื่องใช้ถ้อยค าไม่กระชับรัดกุม แต่ช่ือเรื่องบางส่วนสอดคล้องกับประเด็น
ส าคัญของภาพ 

2. เนื้อเรื่องเขียนได้สอดคล้องกับช่ือเรื่องแต่ไม่ครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ 

1 1. ต้ังช่ือเรื่องไม่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของภาพ 

2. เนื้อเรื่องเขียนไม่สอดคล้องกับช่ือเรื่องและไม่ครอบคลุมประเด็นส าคัญของภาพ 
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2. รูปแบบการเขียนเรียงความ   
คะแนน เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

5 1. เขียนได้ครบถ้วนท้ัง  3  ส่วน  ได้แก่  ค าน า  เนื้อเรื่อง  สรุป   
2. ความยาวของแต่ละส่วนเป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม   
3. จ านวนบรรทัดท้ังหมดมีไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนด 

4 1. เขียนได้ครบถ้วนท้ัง  3  ส่วน  ได้แก่  ค าน า  เนื้อเรื่อง  สรุป   
2. ความยาวของแต่ละส่วนไม่เป็นสัดส่วนเหมาะสม   
3. จ านวนบรรทัดท้ังหมดมีไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนด 

3 1. เขียนมีเพียง  2  ส่วน  เช่น  มีการเขียนเนื้อเรื่องและสรุปแต่ไม่มีการเขียนค าน า  หรือ  
เขียนค าน าและเนื้อเรื่องแต่ไม่มีการเขียนสรุป 

2.  ความยาวของแต่ละส่วนไม่เป็นสัดส่วนเหมาะสม 

3. จ านวนบรรทัดท้ังหมดมีไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนด 

2 1. เขียนได้เพียงส่วนเดียว  คือ ค าน า เนื้อเรื่อง หรือสรุป 

2.  ความยาวของแต่ละส่วนไม่เป็นสัดส่วนเหมาะสม 

3. มีจ านวนบรรทัดท้ังหมดต่ ากว่าท่ีก าหนด 

1 1. เขียนแล้วแยกส่วนไม่ได้ 

2.  ความยาวของแต่ละส่วนไม่เป็นสัดส่วนเหมาะสม 

3. มีจ านวนบรรทัดท้ังหมดต่ ากว่าท่ีก าหนด 

 

3. การน าเสนอ   
คะแนน เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

5 1. เรียบเรียงเนื้อเรื่องเป็นล าดับต่อเนื่องสัมพันธ์กันชัดเจน  
2. เสนอความคิดในแง่มุมต่างๆ  เช่ือมโยงทุกตอนของเรื่องให้สัมพันธ์กันโดยตลอด   
3. สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม   
4. แสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นอย่างถูกต้อง 

4 1. เรียบเรียงเนื้อเรื่องเป็นล าดับต่อเนื่องสัมพันธ์กันค่อนข้างชัดเจน  
2. เสนอความคิดในแง่มุมต่างๆ  เช่ือมโยงทุกตอนของเรื่องให้สัมพันธ์กันโดยตลอด   
3. สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม   
4. แสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นชัดเจน 
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คะแนน เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

3 1. เรียบเรียงเนื้อเรื่องสับสน วกวน แต่ยังอยู่ในกรอบ  
2. เสนอความคิดในบางตอนไม่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

3. สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์เล็กน้อย   
4. แสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นบางส่วน 

2 1. เรียบเรียงเนื้อเรื่องสับสน  วกวน  
2. เสนอความคิดไม่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

3. สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์น้อย  
4. ขาดการแสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น 

1 1. เรียบเรียงเนื้อเรื่องสับสน ท าให้ผู้อ่านเข้าใจผิด 

2. เสนอความคิดไม่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

3. ไม่ได้สอดแทรกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ 
4. ขาดการแสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น 

 

4. การใช้ภาษา   
คะแนน เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

5 1. สะกดค าถูกต้องทุกค า   
2. เลือกใช้ถ้อยค าได้ตรงกับความหมายใช้ค าสุภาพไม่ใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน  
3. ไม่มีการเขียนฉีกค าหรือแยกค าเลยตลอดท้ังเร่ือง 
4. ลายมือเป็นระเบียบสวยงาม อ่านง่าย สะอาด 

5. ไม่มีรอยลบขีดฆ่า 

4 1. สะกดค าผิด 1-3 ค า   
2. เลือกใช้ถ้อยค าได้ตรงความหมาย  ใช้ค าสุภาพ 

3. ฉีกค าหรือแยกค า 1-3 แห่ง 
4. ลายมืออ่านง่าย 

5. มีรอยลบขีดฆ่า 1 -3 แห่ง 
3 1. สะกดค าผิด 4-5 ค า   

2. ใช้ถ้อยค าไม่เหมาะสมบางแห่ง  
3. ฉีกค าหรือแยกค า  4-5 แห่ง 
4. ลายมืออ่านง่าย 

5. มีรอยลบขีดฆ่า 4 -5 แห่ง 
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คะแนน เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

2 1. เขียนสะกดค าผิด 6-9 ค า   
2. ใช้ถ้อยค าไม่เหมาะสมบางแห่ง  
3. ฉีกค าหรือแยกค า 6-9 แห่ง 
4. ลายมือพออ่านออก 

5. มีรอยลบขีดฆ่า 6 -9 แห่ง 
1 1. เขียนสะกดค าผิดต้ังแต่ 10 ค าข้ึนไป   

2. ใช้ถ้อยค าไม่เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่   
3. ฉีกค าหรือแยกค าต้ังแต่ 10 แห่งข้ึนไป 

4. ลายมืออ่านไม่ออก 

5. มีรอยลบขีดฆ่าต้ังแต่  10  แห่งข้ึนไป 

 

  ขั้นตอนที่ 9 น าไปทดลองใช้จริงและปรับปรุง  
 

ตัวอย่างที่ 5.5 วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง : ต้นฝรั่ง (สสวท. ตัวอย่างแบบทดสอบ PISA 2012, 2013) 

  ชาวสวนปลูกฝรั่งในแปลงปลูกรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส นอกจากนี้ยังปลูกต้นสนไว้รอบๆ แปลง
ฝรั่ง เพื่อป้องกันลมด้วย แผนผังในรูปต่อไปนี้แสดงแปลงฝรั่งดังกล่าว โดย n คือ จ านวนแถวของต้น
ฝรั่ง 

 

 การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยแบบรวมองค์ประกอบ (Holistic Scoring 

Rubrics)  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีขั้นตอนในการสร้าง 9  ขั้นตอน  ดังนี้   
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  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการวัด  
                  ผลลัพธ์                 กระบวนการ  
  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็น  
               ค าตอบและการแสดงวิธีท า 
  ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจ านวนระดับของสเกล  
                3  ระดับ (2–1-0) 

  ขั้นตอนที่ 4 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนสูงสุดว่ามีลักษณะอย่างไร  
   2 คะแนน  ค าตอบถูก คือ n= 8 และแสดงวิธีคิดถูก ดังนี้ 
    n2 = 8n, n2 - 8n = 0 , n(n-8)=0 , n = 0 และ 8 ดังนั้น n = 8 

    n2 = 82 = 64 , 8n = 8 . 8 = 64 

    n2 = 8n ดังนั้น n = 8 

    8 x 8 = 64 , n = 8 

    8 x 8 = 82
 

    ใช้วิธีคิดต่างออกไป ได้ค าตอบ 2 ค าตอบ คือ n = 8 และ n = 0  

    n2 = 8n , n2 - 8n = 0, n(n-8) = 0 , n= 0 และ n = 8 

    อาจใช้วิธีเขียนรูปขยายออกไป และได้ค าตอบ n = 8 ก็ได้ 

  ขั้นตอนที่ 5 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนต ่าสุดว่ามีลักษณะอย่างไร 

    0  คะแนน  ค าตอบผิด :  n = 0 ตอบค าตอบเดียว หรือไม่เขียนค าตอบ 

  ขั้นตอนที่ 6 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนปานกลางว่ามีลักษณะอย่างไร  
    1  คะแนน  ค าตอบอื่นๆ รวมท้ังค าตอบ n = 0 อย่างเดียว 

     n2 = 8n (เขียนประโยคซ้ ากับค าถาม)  
  ขั้นตอนที่ 7 พิจารณาว่าในแต่ละเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นควรมีการถ่วงน ้าหนักหรือไม่  
                ไม่ถ่วงน ้าหนัก        ถ่วงน ้าหนัก  
  ขั้นตอนที่ 8 น าเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้น ไปให้เพื่อนครูหรือนักเรียนพิจารณา  
  ขั้นตอนที่ 9 น าไปทดลองใช้จริงและปรับปรุง 
 

ตัวอย่างที่ 5.6  วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง : ต้นฝรั่ง (สสวท. ตัวอย่างข้อสอบ PISA 2012, 2013) 

 สมมุติว่าเจ้าของสวนต้องการขยายสวนให้ใหญ่ขึ้น โดยเพิ่มจ านวนแถวของต้นไม้ให้มากขึ้น 
เมื่อสวนขยายใหญ่ขึ้น จงหาว่าจ านวนของต้นฝรั่งหรือจ านวนของต้นสนอย่างไหนจะเพิ่มข้ึนเร็วกว่ากนั 
และอธิบายว่า นักเรียนคิดหาค าตอบอย่างไรด้วย 
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 การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยแบบรวมองค์ประกอบ (Holistic Scoring 

Rubrics)  จากโจทย์ท่ีก าหนดให้มีขั้นตอนในการสร้าง 9  ขั้นตอน  ดังนี้   
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการวัด  
                  ผลลัพธ์                 กระบวนการ  
  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็น  
                ค าตอบและการอธิบายเหตุผล 

  ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจ านวนระดับของสเกล  
                4  ระดับ 

  ขั้นตอนที่ 4 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนสูงสุดว่ามีลักษณะอย่างไร  
   3 คะแนน  ค าตอบถูกต้อง  ค าอธิบายสมเหตุสมผล 

    * จ านวนต้นฝรั่ง = n X n และจ านวนต้นสน = 8 X n ท้ังสองสูตรนี้มี n เป็นตัว
ประกอบ แต่จ านวนต้นฝรั่งมี n อีกหนึ่งตัว ซึ่งจะท าให้มีจ านวน มากขึ้น ในขณะท่ี 8 ยังคงเป็นตัว
ประกอบเดิม คือ จ านวนของต้นฝรั่งจะเพิ่มข้ึนเร็วกว่า 

    * จ านวนต้นฝรั่งเพิ่มข้ึนเร็วกว่า เพราะจ านวนต้นฝรั่งเพิ่มเป็นก าลังสอง แทนท่ีจะ
คูณด้วย 8 

    * จ านวนต้นฝรั่งเป็นสมการก าลังสอง จ านวนต้นสนเป็นสมการเชิงเส้น ดังนั้น
จ านวนต้นฝรั่งจะเพิ่มข้ึนเร็วกว่า 

    * ตอบโดยอาศัยกราฟ เพื่อแสดงว่า n2 มีค่ามากกว่า 8n เมื่อ n มากกว่า 8 

หรือให้ถูกถ้านักเรียนอธิบายในเชิงพีชคณิตอยู่บนพื้นฐานของสูตร n2 และ 8n 

  ขั้นตอนที่ 5 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนต ่าสุดว่ามีลักษณะอย่างไร  
   0 คะแนน  ค าตอบผิด 

    * ต้นสน 

 * ต้นสน เพราะทุกครั้งท่ีเพิ่มแถวของต้นฝรั่ง ท่านต้องใช้ต้นสนเป็นจ านวนมาก 

    * ต้นสน เพราะต้นฝรั่งทุกๆ ต้น มีต้นสน 8 ต้น 

    * ข้าพเจ้าไม่ทราบ 

  ขั้นตอนที่ 6 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนปานกลางว่ามีลักษณะอย่างไร  
   2 คะแนน  ค าตอบถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานของการยกตัวอย่างเป็นเฉพาะกรณีไป หรือ
เติมข้อมูลในตารางออกไปอีก 

    * จ านวนต้นฝรั่งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า เพราะจากข้อมูลในตารางจะเห็นว่า 
จ านวนต้นฝรั่งเพิ่มข้ึนเร็วกว่าจ านวนต้นสน กรณีนี้เกิดขึ้นภายหลังจากจ านวนต้นฝรั่งและจ านวนต้น
สนเท่ากันแล้ว 
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    * จากข้อมูลในตารางแสดงให้เห็นว่า จ านวนต้นฝรั่งเพิ่มข้ึนเร็วกว่า 

     หรือค าตอบถูกต้อง รู้ถึงความสัมพันธ์บางประการระหว่าง n2 และ 8n ท่ีละไว้ใน
ฐานท่ีเข้าใจ หลังจาก n > 8 

    * หลังจาก 8 แถวแล้ว จ านวนต้นฝรั่งจะเพิ่มข้ึนเรว็กว่าจ านวนต้นสน 

    * จนกว่าต้นสนจะครบ 8 แถวแล้ว จ านวนต้นฝรั่งจึงจะมากกว่า 

   1 คะแนน  ค าตอบถูกต้องแต่ไม่อธิบาย หรืออธิบายผิด 

    * ต้นฝรั่ง 
    * ต้นฝรั่ง ท่ีอยู่ภายในมากกว่าต้นฝรั่งท่ีอยู่รอบๆ ด้านนอก 

    * ต้นฝรั่ง เพราะถูกล้อมรอบด้วยต้นสน 

  ขั้นตอนที่ 7 พิจารณาว่าในแต่ละเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นควรมีการถ่วงน ้าหนักหรือไม่  
               ไม่ถ่วงน ้าหนัก        ถ่วงน ้าหนัก  
   ขั้นตอนที่ 8 น าเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้น ไปให้เพื่อนครูหรือนักเรียนพิจารณาสอบถามความ
คิดเห็น โดยใส่ตารางเพื่อให้ผู้ตรวจอ่านง่าย 

 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

3 ค าตอบถูกต้อง  ค าอธิบายสมเหตุสมผล 

2 ค าตอบถูกต้อง  อยู่บนพื้นฐานของการยกตัวอย่างเฉพาะกรณีไป  หรือเติม
ข้อมูลในตารางออกไปอีก  หรือรู้ถึงความสัมพันธ์บางประการระหว่าง n2 และ 
8n ท่ีละไว้ในฐานท่ีเข้าใจหลังจาก n>8 

1 ค าตอบถูกต้องแต่ไม่อธิบาย หรืออธิบายผิด 

0 ค าตอบผิด 

 

  ขั้นตอนที่ 9 น าไปทดลองใช้จริงและปรับปรุง 
 

ข้อแนะน าในการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย 

ในการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญพงษ์อนันต์ , 2545:  

161-162; สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 125) 
1. ใช้แบบทดสอบแบบอัตนัยเพื่อวัดพฤติกรรมท่ีแบบทดสอบแบบอัตนัยวัดได้ดีท่ีสุด ไม่ควร

ใช้แบบทดสอบแบบอัตนัยเมื่อแบบทดสอบปรนัยสามารถวัดได้ 

2. ผู้สอบมีพื้นฐานความรู้ในเนื้อหาสาระและความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอย่าง
เพียงพอท่ีจะเขียนตอบหรือไม่ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ไม่ควรใช้แบบทดสอบประเภทนี้ 
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3. ควรสอนและฝึกให้ผู้เรียนรู้วิธีตอบแบบทดสอบแบบอัตนัยเพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวใน  
การเขียนตอบได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 

 

ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบอัตนัย 

  ในการ ใช้แบบทดสอบแบบอัตนัยมีข้ อ ดีและข้อจ ากั ด ดังแสดงในตาราง ท่ี   5.1                    
(บุญเชิด ภิญโญพงษ์อนันต์, 2526: 121) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.1  ข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สามารถวัดกระบวนการคิด  เช่น  การจัด
ระเบียบและโครงสร้าง  การคัดเลือกความคิด
ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียน
ได้ดี  
2. สามารถวัดความคิดสร้างสรรค์ความสามารถ
ในการคิดประเมินค่าได้ดี 

3. สามารถวัดเจตคติ  ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  ได้ดี  มี
ความสะดวกและง่ายต่อการออกแบบทดสอบ  
ผู้ตอบมีอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็นได้เต็มท่ี   

1. การให้คะแนนไม่แน่นอน  คะแนนท่ีได้ขึ้นอยู่
กับผู้ตรวจ  เช่น  ความรู้  อารมณ์  เจตคติของ
ผู้ตรวจ  และลายมือของผู้ตอบอาจส่งผลต่อ
คะแนน 

2. ขาดความเท่ียงตรงตามเนื้อหา  เพราะ
สามารถออกแบบทดสอบได้น้อยข้อ  ไม่
ครอบคลุม 

3. ตรวจแบบทดสอบยากและเสียเวลามาก 

 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 5 การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย 

 1. แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้นักเรียนได้เขียนค าตอบด้วยตัวเอง  
โดยนักเรียนจะต้องเรียบเรียงความคิดจากความรู้หรือประสบการณ์เพื่อตอบโจทย์ท่ีมีลักษณะเป็น
โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ 

 2. แบบทดสอบแบบอัตนัย สามารถจ าแนกได้โดยขอบเขตของการให้ค าตอบ มีดังนี้            
1) แบบไม่จ ากัดค าตอบ  และ 2) แบบจ ากัดค าตอบ  
 3. ประเภทของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัย 1) การตรวจให้คะแนน
แบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring Rubrics) 2) การตรวจให้คะแนนแบบรวมองค์ประกอบ 
(Holistic Scoring Rubrics) 3) การตรวจให้คะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics) 

 4. การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนน มี  9  ขั้นตอน  ตามล าดับดังนี้  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนด
สมรรถนะท่ีต้องการวัด ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็น ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดจ านวนระดับ
ของสเกล ขั้นตอนท่ี 4 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนสูงสุดว่ามีลักษณะอย่างไร ขั้นตอนท่ี 5 อธิบาย
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สมรรถนะท่ีได้คะแนนต ่าสุดว่ามีลักษณะอย่างไร ข้ันตอนท่ี 6 อธิบายสมรรถนะท่ีได้คะแนนปานกลาง
ว่ามีลักษณะอย่างไร ขั้นตอนท่ี 7 พิจารณาว่าในแต่ละเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นควรมีการถ่วงน ้าหนักหรือไม่ 
ขั้นตอนท่ี 8 น าเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้น ไปให้เพื่อนครูหรือนักเรียนพิจารณาสอบถามความคิดเห็น และ 
ขั้นตอนท่ี 9 น าไปทดลองใช้จริงและปรับปรุง 
 5. ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบอัตนัย  ในการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัยมีข้อดี
และข้อจ ากัด ดังนี้ ข้อดี คือ1) สามารถวัดกระบวนการคิดได้ดี 2) สามารถวัดความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิดประเมินค่าได้ดี  และ 3) สามารถวัดเจตคติ  ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  ได้ดี   
ข้อจ ากัด คือ 1) การให้คะแนนไม่แน่นอน  2) ขาดความเท่ียงตรงตามเนื้อหา  เพราะสามารถออก
แบบทดสอบได้น้อยข้อ  ไม่ครอบคลุม และ 3) ตรวจแบบทดสอบยากและเสียเวลามาก 

 

แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 5 

 ค าช้ีแจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 1. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าแบบทดสอบแบบอัตนัยออกง่ายแต่ตรวจยาก 

2. แบบทดสอบแบบอัตนัยควรใช้เมื่อไร 

 3. แบบทดสอบอัตนัยแบบไม่จ ากัดค าตอบควรใช้เมื่อไร และใช้แบบทดสอบอัตนัยแบบจ ากัด
ค าตอบควรใช้เมื่อไร 

 4. หลักการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยข้อใดส าคัญท่ีสุด  เพราะเหตุใด 

 5. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าแบบทดสอบอัตนัยไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก ๆ 

 6. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าไม่ควรให้เลือกท าแบบทดสอบอัตนัยเป็นบางข้อเท่านั้น 

 7. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยมีความเป็นอัตนัยสูง 
  

หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 5 
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พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

        . (2544). รายงานการวิจัยการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: แนวคิดและ
วิธีการ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินต้ิงแอนพับลิชช่ิง. 

        . (2545). รายงานการวิจัยการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: แนวคิดและ
วิธีการ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินต้ิงแอนพับลิชช่ิง. 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ: เฮาส์ ออฟ 
เคอร์มีสท์. 

ล้วน สายยศ และ  อังคนา สายยศ. (2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 



112 
 

วิเชียร เกตุสิงห์. (2530). หลักการสร้างและวิเคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย . กรุงเทพฯ: บริษัท              
โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 

ส. วาสนา  ประวาลพฤกษ์. (2533). การพิจารณาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบการปฏิบัติ.         
การวัดผลการศึกษา. 12(35). 

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล . (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 7. อุดรธานี:         
โรงพิมพ์อักษรศิลป์. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . (2553). ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผล             
การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  

Gronlund ,N.E. (1981). Measurement and Evaluating in Teaching. 4th  ed. New York: 

McMillan Publishing Co.,Inc. 
Nitko, A.J. (1996). Educational Assessment of Students. 2nd ed. N.J.: Merrill. 



113 
 

บทที่ 6 

การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 
 

นักวัดผลได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องของแบบทดสอบแบบอัตนัยท่ี ไม่สามารถวัดได้อย่าง
ครอบคลุมเนื้อหาและไม่สามารถคาดเดาค าตอบได้แน่นอน  มีผลท าให้คุณภาพของการทดสอบลดลง  
ดังนั้นจึงพยายามปรับปรุงแบบทดสอบให้มีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีเป็นปรนัยมากขึ้น  ค าตอบท่ีแน่นอน
ขึ้น ตรวจง่ายข้ึน  และครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการจะวัด  จากนั้นจึงมีการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
แบบปรนัยเกิดข้ึนมา  การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยนั้นต้องเป็นไปตามตารางผังแบบทดสอบท่ีมา
จากการวิเคราะห์หลักสูตรท่ีวางไว้เสมอ แบบทดสอบแบบปรนัยถ้านักเรียนตอบถูกจะได้ 1 คะแนน 
และตอบผิดจะได้ 0 คะแนน ไม่ว่าใครตรวจก็จะได้คะแนนเหมือนกัน  โดยในบทนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูสามารถบอกหลักการในการสร้างแบบทดสอบปรนัยได้   และสามารถอธิบายเหตุผลใน        
การเลือกใช้รูปแบบการตอบของแบบทดสอบแบบปรนัยในแต่ละแบบได้   
 

ความหมายของแบบทดสอบแบบปรนัย 

 แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective test) เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามและค าตอบไว้
แล้ว และให้ผู้ตอบพิจารณาเลือกค าตอบถูก จากค าตอบท่ีก าหนดให้ หรืออาจเป็นแบบทดสอบแบบ
เติมค าหรือตอบส้ันๆ โดยก าหนดข้อค าถามหรือข้อความท่ีไม่สมบูรณ์ และเว้นช่องว่างให้ผู้ตอบเติมค า
ลงไปให้สมบูรณ์ก็ได้ แบบทดสอบปรนัย  ได้แก่ แบบทดสอบแบบถูกผิด แบบทดสอบแบบจับคู่ แบบ
เลือกตอบ และแบบเติมค าหรือตอบส้ันๆ (สุนทร  ค าโตนด, 2531: 6) 
 แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบทดสอบท่ีผู้ตรวจแต่ละคนสามารถให้คะแนนผลการทดสอบ
ได้ตรงกัน  ไม่ว่าจะตรวจซ้ ากี่ครั้ง  หรือถ้าใช้ผู้ตรวจคนละคนกันตรวจให้คะแนนนักเรียนคนเดียวกัน  
ก็จะให้คะแนนเท่ากัน (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2556: 216) 
 สรุปได้ว่า  แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวัดความสามารถของนักเรียนเพียง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งในแบบทดสอบแต่ละข้อ เป็นข้อสอบท่ีก าหนดค าถามและค าตอบท่ีถูกต้องไว้
แล้ว  ครูผู้สอนแต่ละคนสามารถตรวจให้คะแนนผลการตอบได้ตรงกันไม่ว่าจะตรวจซ้ ากี่ครั้ง 
 

ประเภทของแบบทดสอบแบบปรนัย 

 แบบทดสอบแบบปรนัย  สามารถจ าแนกเป็นประเภทตามลักษณะของวิธีการตอบ            
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์, 2526: 125; สุนทร  ค าโตนด, 2531: 37; ณัฏฐกรณ์  หลาวทอง, 2559: 

36) ดังนี้ 
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1. แบบถูก-ผิด (True - False Test) 

2. แบบเติมค าหรือแบบตอบส้ัน ๆ (Completion Test or Short Answer Test) 

3. แบบจับคู่ (Matching Test) 

4. แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 

 

การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 

 1. แบบทดสอบแบบถูก-ผิด  
 1.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบถูก-ผิด 

   นักวัดผลทางการศึกษาต้องการท่ีจะสร้างเครื่องมือวัดผลให้มีคุณภาพ มีความเป็น
ปรนัยและใช้วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ แบบทดสอบแบบถูก-ผิดก็เป็นชนิด
หนึ่งท่ีสามารถวัดผลการเรียนรู้ ได้อย่างดี และสามารถแก้การเดาแบบทดสอบในแบบทดสอบ
เลือกตอบธรรมดาได้ ท้ังนี้ เป็นเพราะว่าแบบทดสอบแบบถูก -ผิดจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ คือในตัวเลือกแต่ละตัวของค าถามแต่ละข้อ นักเรียนจะต้องคิดทุก
ตัวเลือก เพื่อท่ีจะพิจารณาค่าตัวเลือกใดถูกและตัวเลือกใดผิด ไม่เหมือนกับแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) เพราะถ้าเลือกได้ตัวเลือกถูกแล้ว ก็ไม่ต้องไปพิจารณาตัวเลือกอื่น ท า
ให้เกิดการสกัดตัวเลือกท่ีเห็นว่าผิดออกทีละตัว แล้วเดาตัวเลือกตัวสุดท้ายได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นจุดอ่อน
ของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ในแบบทดสอบแบบถูก-ผิดนี้ ได้เริ่มใช้เป็นเครื่องมือวัดผลในกลุ่ม
นักเรียนแพทย์ (Albanese & Sabers, 1988: 111) ซึ่งปรากฏว่าใช้วัดความรู้นักเรียนได้ผลดีจึงนิยม
ใช้แบบทดสอบแบบถูก-ผิดแทนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (อังคณา  สายยศ, ม.ป.ป.) 
   แบบทดสอบแบบถูก-ผิด (True-False Test)  เป็นข้อค าถามท่ีให้ผู้ตอบพิจารณา
เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง เช่น ถูก-ผิด  ใช่-ไม่ใช่  จริง-เท็จ  เป็นต้น  หรืออาจกล่าวได้
ว่าแบบทดสอบแบบถูกผิดก็คือแบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตัวเลือก โดยท่ีตัวเลือกท้ังสองนั้นมี
ความหมายตรงกันข้าม (สุนทร  ค าโตนด, 2531: 37) 
   แบบทดสอบแบบถูก-ผิด เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามในลักษณะของประโยค
บอกเล่าแล้วให้นักเรียนได้พิจารณาแล้วระบุว่าประโยคท่ีก าหนดให้ถูก หรือผิด, ใช่หรือไม่ใช่ หรือ จริง
หรือเท็จ และตามหลักการหรือทฤษฎี ท่ีเป็นแบบทดสอบท่ีเหมาะสมส าหรับการถามเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงท่ีปราศจากข้อขัดแย้งใด ๆ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2557: 106; ล้วน สายยศ และ              
อังคณา สายยศ, 2539: 89) 
   สรุปได้ว่า  แบบทดสอบแบบถูก-ผิด เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามในลักษณะของ
ประโยคบอกเล่าแล้วให้นักเรียนได้พิจารณาเลือกตอบท่ีมี 2 ตัวเลือก ว่าประโยคท่ีก าหนดให้ถูก หรือ
ผิด, ใช่หรือไม่ใช่ หรือ จริงหรือเท็จ 
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  1.2 รูปแบบของค าถาม 

   รูปแบบค าถามของแบบทดสอบแบบถูก-ผิดนั้น มีลักษณะเหมือนแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ คือประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ ประเภทค าถามโดด ๆ (Single Item) แบบตัวเลือกคงท่ี 
(Constant Choice) และแบบสร้างสถานการณ์ (Situation Test) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้                
(อังคณา  สายยศ, ม.ป.ป.)  
    1.2.1 ประเภทค าถามโดด ๆ รูปแบบนี้เป็นการเขียนแบบทดสอบแต่ละข้อท่ีมีอิสระ
ไม่จ าเป็นต้องใช้แหล่งค าถามเดียว เช่น 

 

วิชาสังคมศึกษา   
(1) งานคล้องช้างจัดท่ีจังหวัดอะไร 

 ก. ชัยนาท 

 ข. สุรินทร์ 
 ค. บุรีรัมย์ 
 ง. ชัยภูมิ 
 จ. ขอนแก่น 

วิชาคณิตศาสตร์   
(3) ข้อใดมีลักษณะของการหาค่า X เหมือนกับ
สมการ (4X - 3)(3X + 8) = (3X + 4)(3X + 6) 

 ก. 12X2 - 24 = 9X2 + 24 

 ข. 3X2 = 48 

 ค. 5X = 20 

 ง. X2 = 16 

วิชาคณิตศาสตร์   
(2) ถ้า N เป็นเลขคู่ ข้อใดเป็นเลขค่ี 

 ก. N +2 

 ข. N + 3 

 ค. N + 6 

 ง. N + 9 

 จ. N + 10 

วิชาภาษาไทย   
(4) ท่าทางเดินของเขาดู................ 

 ก. เกเร 

 ข. ขัดข้อง 
 ค. เคอะเขิน 

 ง. บกพร่อง 
 จ. สง่างาม 

 

   1.2.2 ประเภทตัวเลือกคงที่ ตัวเลือกคงท่ีเกิดจากตัวเลือกแต่ละข้อในค าถามโดดๆ ซ้ า
กันอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นเพื่อให้ค าถามและตัวเลือกมีประสิทธิภาพขึ้น จึงเอาตัวเลือกท่ีซ้ ามาเป็นตัวเลือก
คงท่ีแล้วเขียนค าถามเป็นข้อ ๆ รูปแบบนี้ค าช้ีแจงในการเขียนแบบทดสอบมีความส าคัญมากจะต้อง
เขียนให้ชัดเจนท่ีสุด ไม่เช่นนั้นแล้วผู้ตอบจะสับสน ไม่สามารถท าแบบทดสอบได้ตามจุดประสงค์ เช่น 

 ค าช้ีแจง : ใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้จาก ก. ถึง จ. นี้ตอบค าถามต้ังแต่ข้อ 1 

ถึง ข้อ 7 ว่าสัมพันธ์กับตัวเลือกใดบ้าง 
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   ก. บวก (+) 
   ข. ลบ (-) 
   ค. คูณ (X) 
   ง. หาร ( ) 
   จ. เท่ากับ (=) 

ก,ค  1) แม่ให้เงิน 10 บาท ขายขนม 5 ช้ิน ช้ินละ 5 บาท ได้เงินรวมกับท่ีมีอยู่อีก 120 

บาท 

ก,จ 2) บ้านฉันถูกไฟไหม้ แต่ฉันมีประกันวินาศภัย จึงได้เงินชดใช้มาและได้รับเงิน
ช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งเท่ากับเงินประกันบ้าน 

ก,ข,จ 3) ฉันได้เงินมาเท่ากับพี่ แต่ของฉันถูกขโมยไป ส่วนของพี่ยังได้เพิ่มอีก 5 บาท 

ก,ง 4) ทรัพย์สมบัติของพ่อแบ่งให้ลูก 5 คนเท่า ๆ กัน แต่คนพี่แม่ให้อีกส่วนหนึ่งพี่ได้
มากกว่าคนอื่น ๆ  

ก,จ 5) แดงมีเงินมากกว่าเขียว 10 บาท ได้รับเงินแบ่งมาจากพี่เท่า ๆ กันอีกคนละ 8 

บาท ขายไข่ได้อีก 20 บาท 

ข,ค,จ 6) พี่มีเงินเท่ากันกับน้องคนละ 20 บาท ขายหนังสือพิมพ์ไป 15 กิโลกรัม ๆ ละ 2 

บาท ต้องแบ่งให้น้องไป 7 บาท  

ข,จ 7) แดงมีเงินจ านวนมากกว่าด า ถ้าแดงให้เงินด า 10 บาท ท้ังสองคนมีเงิน 100 บาท
เหมือนกัน 

    การเขียนแบบทดสอบแบบตัวเลือกนั้นจ านวนข้อค าถามจะต้องมีมากกว่าจ านวน
ตัวเลือกคงท่ีอย่างน้อย 2 ข้อ เช่น ถ้ามีตัวเลือกคงท่ี 5 ตัวเลือกแล้ว ข้อค าถามจะต้องมีอย่างน้อย 7 

ข้อ  เป็นต้น 

    1.2.3 การสร้างสถานการณ์ การเขียนแบบทดสอบแบบนี้จะต้องเลือกสถานการณ์
จ าลอง ซึ่งอาจจะเป็นข้อความ โคลง กลอน กราฟ หรือภาพมาก่อนแล้วผู้ออกแบบทดสอบจะต้อง
เขียนค าถามท่ีวัดการแปลความ ตีความ ขยายความ ตลอดจนจับเลศนัยใจความข้อสถานการณ์นั้น 
การตอบจะต้องตอบโดยยึดสถานการณ์นั้นเป็นหลัก ไม่ใช่อาศัยหลักการภายนอกมาตอบ และใน
สถานการณ์หนึ่ง ๆ ควรจะมีแบบทดสอบอย่างน้อย 2 ข้อ เช่น 

 ค าช้ีแจง : อ่านข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วตอบค าถามข้อ 1) ถึง 2) ดังนี้ 
  “ข้าพเจ้าได้ยินพ่อเจ้าด่าข้า ตัวเจ้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในความผิดและหนี้สินอันนี้แทน
พ่อของเจ้า” 
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1) ข้อความนี้ผู้พูดมีนิสัยอย่างไร 
      ก. ดุร้าย 

      ข. คดโกง 
      ค. ป่าเถื่อน 

      ง. พาลเกเร 

      จ. พูดเอาแต่ได้ 

2) ข้อความนี้ให้ข้อคิดอะไร 

      ก. คนท่ีเหนือกว่ารังแกคนต่ ากว่า 
      ข. ความโง่เป็นมูลเหตุให้ท าช่ัว 

      ค. คนดีไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับคนเลว 

      ง. คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด 

      จ. ผู้อ่อนแอย่อมถูกผู้แข็งแรงข่มเหง 
  

ค าช้ีแจง : อ่านข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วตอบค าถามข้อ 3) ถึง 4) 
  “ดูกรพญาหงส์ ถ้าท าการส าเร็จในวันนี้ ท่านจะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่ ถ้าหาไม่แล้ว     
ความตายจะเป็นท่ีพึ่งของข้าพเจ้า” 

3) ผู้พูดกล่าวในลักษณะอย่างไร 

      ก. บังคับ 

      ข. ขู่เข็ญ 

      ค. ขอร้อง 
      ง. เชิญชวน 

      จ. อ้อนวอน 

4) ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน 

      ก. ท่ีพึ่ง - ผลบุญ 

      ข. ความส าเร็จ - ผลบุญ 

      ค. ความส าเร็จ - ความตาย 

      ง. ท่ีพึ่ง - ความตาย 

      จ. ผลบุญ – ความตาย 

 

ค าช้ีแจง : ใช้กราฟต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 5) - 6) 
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5) เดือนท่ีมีความช้ืนน้อยท่ีสุดคือเดือนอะไร 
      ก. มกราคม 

      ข. กุมภาพันธ์ 
      ค. มีนาคม 

      ง. เมษายน  

       จ. พฤษภาคม 

6) จากกราฟแสดงว่าความช้ืนแต่ละเดือนมี
ลักษณะอย่างไร 
      ก. เดือน เม.ย. มีความช้ืนสูง 
      ข. ม.ค. ถึง มี.ค. มีการเปล่ียนแปลงคงท่ี 

      ค. เม.ย. ถึง ก.ค. มีการเปล่ียนแปลงมาก 

      ง. มี.ค. มีการเปล่ียนแปลงคงท่ี 

      จ. มี.ค. มีความช้ืนเท่ากับ มิ.ย. 
 

 จะเห็นว่ารูปแบบของแบบทดสอบแบบถูก-ผิดมีลักษณะเช่นเดียวกันกับแบบทดสอบ                 
แบบเลือกตอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบทดสอบก็เหมือนกัน 

  1.3 หลักการในการสร้างแบบทดสอบแบบถูก-ผิด ในการสร้างแบบทดสอบ                 
แบบถูก-ผิด  มีหลักการดังนี้ (Ebel & Frisbie, 1986: 149-150)  
   1.3.1 ก าหนดประโยคให้มีความชัดเจนในการใช้ภาษาท่ีง่าย ๆ และถูกต้อง 
   1.3.2 ไม่คัดลอกประโยคจากหนังสือ ต ารา หรือแบบเรียนมาโดยตรง เพราะจะเป็น    
การท่องจ ามากกว่ารู้ว่าถูก-ผิดตามหลักการ 

   1.3.3 ไม่ควรใช้ประโยคปฏิเสธซ้อนกัน เพราะอาจท าให้เกิดความสับสน หรือเกิด     
ความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

   1.3.4 ประโยคท่ีก าหนดให้จะต้องถูกหรือผิดท้ังประโยคอย่างชัดเจน 

   1.3.5 ข้อความท่ีถูกหรือผิดในประโยคควรเน้นท่ีเนื้อหาสาระส าคัญไม่ใช่การใช้
ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง หรือเติม “ไม่” ในข้อความท่ีถูกให้ผิด 

   1.3.6 ไม่ควรใช้ค าขยายในประโยคท่ีช่วยให้การพิจารณาว่าประโยคนั้นถูกหรือผิด
อย่างชัดเจน เช่น เสมอ ๆ, บ่อย ๆ ครั้ง, ไม่แน่ใจ เป็นต้น 

   1.3.7 หลีกเล่ียงประโยคค าส่ัง หรือค าขอร้อง เนื่องจากอาจจะระบุไม่ได้ว่าถูกหรือผิด 

   1.3.8 ประโยคท่ีก าหนดให้ในแต่ละข้อต้องไม่ สัมพันธ์กัน หรือแนะค าตอบ                    
ซึ่งกันและกัน 

   1.3.9 ประโยคท่ีก าหนดให้ควรมีความยาวของประโยคท่ีใกล้เคียงกัน หรือ                     
จัดเรียงล าดับประโยคตามความยาว 

   1.3.10 จ านวนประโยคท่ีถูกหรือผิดในแบบทดสอบแต่ละฉบับควรจะมีจ านวนท่ี
ใกล้เคียงกัน 

  1.4 การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบถูก-ผิด  ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ
แบบถูก-ผิด (อังคณา  สายยศ, ม.ป.ป.) มีวิธีการดังนี้ 
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   1.4.1 วิธี 0 -1 เป็นวิธีท่ีตรวจให้คะแนนเช่นเดียวกับแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
ธรรมดา นั่นคือ ถ้าข้อสอบมีข้อย่อย 5 ข้อ  หากนักเรียนกาเครื่องหมายถูกและผิดถูกต้อง 5 ข้อจะได้
คะแนนเป็น 1 คะแนน  ถ้ากาเครื่องหมายถูกหรือผิดท่ีไม่ถูกต้องเพียงข้อเดียวจะได้คะแนน 0  วิธีนี้
บางทีเรียกว่าวิธีให้คะแนนแบบ MC (Multiple Choice Method) วิธีนี้เป็นวิธีท่ีไม่ค่อยจะดีนัก
เนื่องจากคนท่ีได้คะแนนศูนย์เหมือนกันอาจมีความสามารถไม่เท่ากัน  บางคนก็กาตัวเลือกผิด 1 ข้อ 
บางคนก็กาผิดมากกว่า 1 ข้อ  แต่ได้คะแนนศูนย์เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่ยุติธรรมแก่นักเรียน 

    1.4.2 วิธีให้คะแนนตามข้อท่ีกาได้ถูกต้อง วิธีนี้จะให้คะแนนทุกข้อท่ีนักเรียนกาได้
ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน ถ้ากาผิดจะได้คะแนนศูนย์ ดังนั้นถ้าแบบทดสอบมี 5 ข้อย่อย ก็จะได้คะแนน
อยู่ระหว่าง 0 ถึง 5 คะแนน วิธีนี้เรียกว่า วิธี MTF (Multiple True-False Method) 
   1.4.3 วิธี Count 3 เป็นวิธีท่ีให้คะแนนตามสูตรดังนี ้

คะแนนแต่ละข้อ  =  
       

เมื่อ i   2 และถ้าแต่ละข้อ i เท่ากับ 0 หรือ 1 จะได้คะแนนเป็น 0  

    โดยท่ี i คือ  จ านวนตัวเลือกท่ีกาได้ถูกต้อง 
       k คือ  จ านวนตัวเลือก 

  

    ดังตัวอย่างแบบทดสอบนี้ 
    0) การวัดการกระจายท่ีนิยมใช้กันคืออะไร 

     ก. พิสัย 

     ข. ความเบี่ยงเบน 

     ค. ความแปรปรวน 

     ง. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     จ. สัมประสิทธิ์ของการกระจาย 

   ข้อนี้ค าตอบถูกคือ ค และ ง ค าตอบผิดคือ ก, ข และ จ ถ้านักเรียนกาผิดไปหนึ่ง
ข้อแต่กาข้ออื่นได้ถูกต้องแล้ว จะได้คะแนนดังนี้ 

 

คะแนน  =  
       = 

   = 0.67 คะแนน 
 

 ดังนั้น ถ้ากาได้ถูกทุกข้อจะได้คะแนน 1 คะแนน และถ้ากาผิดทุกข้อจะได้คะแนน 0 

คะแนน  
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   1.4.4 วิธี Count 2 วิธีนี้ให้คะแนนตามสูตรดังนี้ 

คะแนนแต่ละข้อ  =  
       

    เมื่อ i   2 และถ้าแต่ละข้อ i เท่ากับ 0 หรือ 1 จะได้คะแนนเป็น 0  

    ดังตัวอย่างการให้คะแนนข้อ 0)  ถ้ากาผิดไป 1 ข้อ ดังนั้นจะได้คะแนนดังนี้ 
 

     คะแนน  =  
        =  

    = 0.75 คะแนน 
 

    ดังนั้น ถ้ากาได้ถูกต้องทุกข้อจะได้คะแนน  1 แต่ถ้ากาผิดทุกข้อจะได้คะแนน 0 

   1.4.5 วิธีให้คะแนนแบบแก้การเดา  

คะแนนแต่ละข้อ  =  
          เมื่อ k   i   0 

   ดังตัวอย่างการให้คะแนนข้อ 0) ถ้ากาผิดไป 1 ข้อ คะแนนข้อนั้นจะมีค่า ดังนี ้
 

คะแนน  =  
          =  

    =  0.60  คะแนน 
 

    ดังนั้นถ้ากาได้ถูกต้องทุกข้อจะได้คะแนน 1 คะแนน แต่ถ้ากาผิดทุกข้อจะได้
คะแนน -1  คะแนน 

   1.4.6 วิธีตรวจให้คะแนนแบบค านึงตัวเลือกท่ีเว้น  เป็นการให้คะแนนโดยค านวณจาก
สูตรดังนี้ 

ค านวณแต่ละข้อ  =  
              เมื่อ k   i, j   0 

      โดยท่ี j คือ จ านวนตัวเลือกท่ีเว้น 

   ดังตัวอย่างการให้คะแนนข้อ 0) ถ้ากาผิดไป 1 ตัวเลือกและเว้น 1 ตัวเลือก คะแนน
ข้อนั้นจะมีค่า ดังนี้ 

คะแนน  =  
            =  

    =  0.80 คะแนน 

 

    ดังนั้นถ้ากาได้ถูกต้องทุกข้อจะได้คะแนน 1 คะแนน และกาผิดทุกข้อจะได้คะแนน 
-1 คะแนน นั่นคือแต่ละข้อจะได้คะแนนอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 คะแนน 

 นอกจากวิธีให้คะแนนท้ัง 6 วิธีท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมีการให้คะแนนวิธี Lord วิธีของ Reid และ
วิธีของ Hamdan ซึ่งในแต่ละวิธีดังกล่าวนั้นจะมีคุณภาพพอ ๆ กัน แล้วแต่ครูจะเลือกใช้วิธีใด  โดยมี
ข้อแนะน าว่า  วิธี 0 -1 เหมาะสมในกรณีท่ีครูผู้สอนคิดว่าคะแนนศูนย์เหมือนกันอาจมีความสามารถ
ไม่เท่ากัน  วิธีให้คะแนนตามข้อท่ีกาได้ถูกต้อง เหมาะสมในกรณีท่ีครูผู้สอนคิดว่าทุกข้อย่อยมี
ความส าคัญเท่ากัน  วิธี Count 3 เหมาะสมในกรณีท่ีจ านวนข้อย่อยมีมากกว่า 2 ข้อ และถ้านักเรียน
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ท าถูก 2 ข้อจะถือว่าถูกน้อยเกินไปไม่ให้คะแนน  วิธี Count 2 เหมาะสมในกรณีท่ีจ านวนข้อย่อยมี
มากกว่า 2 ข้อ และถ้านักเรียนท าถูก 1 ข้อจะถือว่าถูกน้อยเกินไปไม่ให้คะแนน  วิธีให้คะแนนแบบแก้
การเดา ในกรณีท่ีครูต้องการทราบว่านักเรียนมีการเดาค าตอบหรือไม่   และวิธีตรวจให้คะแนนแบบ
ค านึงตัวเลือกท่ีเว้น เหมาะสมในกรณีท่ีนักเรียนมีการเว้นข้อท่ีไม่แน่ใจเป็นจ านวนมาก 

 1.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบถูก-ผิด  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบ
แบบถูก-ผิด  แสดงในตารางท่ี  6.1  ดังนี้ (Gronlund, 1981: 165-167) 
 

ตารางที่ 6.1 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบถูก-ผิด 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สร้างได้ง่ายทุกสาระเนื้อหาวิชา 

2. ใช้เวลาน้อยในการสร้างและการตรวจให้
คะแนน 

3. สร้างจ านวนข้อได้มาก มีความครอบคลุม
เนื้อหา 
4. ตรวจให้คะแนนได้ง่าย รวดเร็ว และชัดเจน 

5. มีความเท่ียงตรง ยุติธรรมและมีความเป็น
ปรนัยในการตรวจให้คะแนน 

 

1. มีโอกาสการเดาค าตอบท่ีถูกต้องได้ 50% 

2. ไม่สามารถใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้สอบได้
เนื่องจากจะมีโอกาสในการคาดคะเนค าตอบได้
ถูกต้องมีค่อนข้างมาก 

3. ไม่ได้ใช้ความคิดท่ีลึกซึ้งในการตอบค าถาม 

4. ในบางรายวิชาอาจไม่มีข้อความท่ีถูกหรือผิด
อย่างสมบูรณ์ในการน ามาก าหนดประโยคค าถาม 

5. มักจะเน้นการตรวจสอบความรู้ความจ าใน
เนื้อหามากกว่าความคิดในระดับสูง 

 

 2. แบบทดสอบแบบจับคู ่
  2.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบจบัคู่ 
   แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching Test) เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดข้อค าถามใน
ลักษณะของรายการ 2 กลุ่ม/คอลัมน์ โดยท่ีทางซ้ายมือจะเป็นตัวค าถาม และทางขวามือจะเป็น
ค าตอบท่ีเป็นค า จ านวน สัญลักษณ์ ประโยค ท่ีนักเรียนจะต้องจับคู่ระหว่าง 2 รายการนี้ ท่ีมี
ความสัมพันธ์กันท่ีใช้ทดสอบความสามารถในการจดจ าความสัมพันธ์ รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2530: 26) 
   แบบทดสอบแบบจับคู่ เป็นแบบทดสอบท่ีประกอบด้วยข้อความ 2 ชุด ท่ีสัมพันธ์กัน 
โดยท่ัวไปจะให้ข้อความทางซ้ายมือเป็นตัวยืนหรือค าถาม และข้อความทางขวามือเป็นค าตอบหรือ             
ข้อเลือก ผู้สอบจะต้องเลือกข้อความทางขวามือท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับทางซ้ายมือ โดยน าตัวอักษร
หน้าข้อความทางขวามือมาใส่ในช่องว่างหน้าข้อความทางซ้ายมือ (สุนทร  ค าโตนด, 2531: 42) 
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   สรุปได้ว่า  แบบทดสอบแบบจับคู่ เป็นแบบทดสอบท่ีประกอบด้วยข้อความ 2 ชุด                
ท่ีสัมพันธ์กัน โดยท่ัวไปจะให้ข้อความทางซ้ายมือเป็นตัวยืนหรือค าถาม และข้อความทางขวามือเป็น
ค าตอบหรือข้อเลือกท่ีนักเรียนจะต้องจับคู่ระหว่าง 2 รายการนี้ท่ีมีความสัมพันธ์กัน 

  2.2 รูปแบบค าถาม แบบทดสอบแบบจับคู่ จ าแนกรูปแบบค าถามเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
(บุญเชิด ภิญโญพงษ์อนันต์, 2526: 131-133) 
    2.2.1 แบบหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ประกอบด้วยข้อความสองชุดท่ีมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันโดยเขียนไว้ชุดละสดมภ์ ดังแสดงตัวอย่างในตัวอย่างท่ี 6.1  
 

ตัวอย่างท่ี 6.1 ให้พิจารณาว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทางซ้ายมือเกิดขึ้นเมื่อใด โดยน าตัวอักษรหน้าปี พ.ศ. 
ใส่หน้าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

เหตุการณ์ พ.ศ. 
..... 1. ตรากฎส าหรับสงฆ์ 
..... 2. จัดต้ังการไปรษณีย์ข้ึน 

..... 3. เริ่มใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 1 

..... 4. ออก พ.ร.บ. เกณฑ์ทหารท่ัวพระราชอาณาจักร 

 

ก.  2332 

ข.  2424 

ค.  2443 

ง.  2459 

จ.  2488 

ฉ.  2503 
 

    2.2.2 แบบตัวเลือกคงที่ ประกอบด้วยข้อความสองชุดโดยชุดของตัวเลือกจะมี     
ความคงท่ี ท่ีเป็นหมวดหมู่ หรือประเด็นหลักท่ีมีจ านวนไม่มาก และสามารถเลือกตัวเลือกท่ีซ้ ากันได้         
ดังแสดงในตัวอย่างท่ี 6.2 
 

ตัวอย่างท่ี 6.2  ให้พิจารณาว่าสารที่ก าหนดให้เป็นสารประกอบประเภทใดน าตัวเลือกทางขวามือมา
ใส่หน้าข้อทางซ้ายมือ และสามารถเลือกตัวเลือกทางขวามือได้มากกว่า 1 ครั้ง 

สารประกอบ ประเภทของสารประกอบ 

..........1. H2O 

..........2. CO 

..........3. HCI 

..........4. KOH 

..........5. HNO 

..........6. NaOH 

ก. กรด 

ข. ด่าง 
ค. เกลือ 

ง. ออกไซด์ 
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    2.2.3 แบบจัดเรียงใหม่ เป็นการก าหนดเหตุการณ์ให้แล้วให้เรียงล าดับเหตุการณ์ตาม
การเกิดขึ้น ความส าคัญ ฯลฯ เช่น 

  ตัวอย่าง ให้เรียงล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช โดยใส่หมายเลข 
1,2,3,… หน้าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ตามล าดับ 

   ......1. ยกทัพไปตีกัมพูชาได้ 

   ......2. ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ได้ 

   ......3. ยกทัพไปตีค่ายโพธิ์สามต้นของพม่าได้ 

   ......4. ข่าวลือว่าพระเจ้าตากสวรรคตท่ีเมืองนครสวรรค์ 
   ……5. ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์เพราะล่วงละเมิดอ านาจของไทย 

  2.3 หลักในการสร้างแบบทดสอบแบบจับคู่ ในการสร้างแบบทดสอบแบบจับคู่มี
หลักการที่ต้องค านึงถึง  ดังนี้  (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 129) 

   2.3.1 พิจารณาว่าส่ิงท่ีจะวัดคืออะไร มีเนื้อหาอย่างไร และต้องการจะให้จับคู่
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงใด เช่น 

    1) สาเหตุ กับผลท่ีเกิดขึ้น 

    2) นักประดิษฐ์กับผลงาน 

    3) นักเขียนกับผลงาน 

    4) เหตุการณ์กับวันท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ  
    5) ปัญหากับวิธีการแก้ปัญหา 

    6) โรคกับอาการของโรค 

    7) วัตถุ กับหน้าท่ี 

    8) ตัวอย่างกับประเภทของส่ิงนั้น ๆ  
    9) กราฟกับตัวเลข 

     10) สัญลักษณ์กับความหมาย 

     11) แผนท่ีกับช่ือประเทศ 

     12) ค ากับความหมายของค า 

     13) ช้ินส่วนของอุปกรณ์กับช่ือ 

   2.3.2 ต้องก าหนดรายการให้อยู่ในเนื้อหาเรื่องเดียวกัน เพื่อป้องกันการคาดคะเน 
ข้อความมีความส้ันยาวของรายการเท่า ๆ กัน และใช้ภาษาท่ีง่าย ๆ มีความชัดเจน 

   2.3.3 ก าหนดจ านวนรายการตัวเลือกมากกว่าร้อยละ 50 หรือใช้สัดส่วน 3 : 5 และไม่
ควรมีจ านวนรายการเกิน 12 ข้อ เพราะจะท าให้เกิดความสับสนในการอ่าน 
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    2.3.4 เรียงล าดับรายการข้อค าถามโดยการสุ่ม แต่เรียงล าดับรายการของตัวเลือก
ตามล าดับตัวอักษร เวลา หรือจ านวนจากน้อยไปมาก 

   2.3.5 เขียนค าช้ีแจงในการจับคู่ความสัมพันธ์ให้ชัดเจน เช่น ให้เลือกรายการใน
ตัวเลือกซ้ าข้อได้หรือไม่ เป็นต้น 

  2.4 การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบจับคู ่
   ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบจับคู่  มีวิธีการดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 
2559: 132)  

   2.4.1 ควรเฉลยค าตอบไว้ล่วงหน้า 
   2.4.2 ควรก าหนดให้คะแนนท่ีเท่า ๆ กันทุกข้อ โดยจับคู่ได้ถูกต้องให้ 1 คะแนน และ
จับคู่ผิด ให้ 0 คะแนน 

   2.4.3 น าค าเฉลยมาเทียบกับค าตอบแล้วให้คะแนนเฉพาะข้อท่ีถูกต้องเท่านั้น 

 2.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบจับคู่ แบบทดสอบแบบจับคู่มีข้อดีและ
ข้อจ ากัด  แสดงในตารางท่ี 6.2 ดังนี้  (Gronlund, 1981: 171-172) 
 

ตารางที่ 6.2  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบจับคู่  
ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สามารถตรวจให้คะแนนได้ง่าย และรวดเร็ว
เพราะมีเฉลยชัดเจน 

2. สามารถสร้างแบบทดสอบได้จ านวนมาก มี
ความครอบคลุมเนื้อหา มีความเช่ือมั่นสูง 
3. สร้างได้ง่าย 

1. เป็นการยากท่ีจะให้รายการตัวเลือกสามารถใช้
ร่วมกันได้ 

2. โอกาสของการคาดคะเนค าตอบท่ีถูกต้องไม่
เท่ากัน ข้อแรก ๆ จะมีรายการตัวเลือกจ านวน
มากและจะลดลงไปเรื่อยๆ 

3. สร้างให้วัดความสามารถระดับสูงได้ค่อนข้าง
ยาก 

 

 3. แบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ  
 3.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ 

   แบบทดสอบแบบเติมค า (Completion Test)  หรือแบบตอบส้ัน ๆ (Short answer) 
เป็นแบบทดสอบท่ีต้องการให้ผู้ตอบหาค าตอบมาเติมลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ เพื่อให้ได้ใจความท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์ ค าตอบท่ีมาเติมนั้นอาจเป็นค า วลี ประโยค เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ฯลฯ               
(สุนทร  ค าโตนด, 2531: 39) 



125 
 

   แบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบส้ัน ๆ เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้เขียนเติม
ค า หรือข้อความลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ในประโยคค าถามหรือประโยคบอกเล่าท่ีไม่สมบูรณ์ ให้มี
ความสมบูรณ์ ถูกต้อง โดยท่ีผู้สอบต้องคิดค าตอบด้วยตนเอง (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 133) 
   สรุปได้ว่า  แบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบส้ัน ๆ เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้
เขียนเติมค า หรือข้อความลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้เพื่อให้ได้ใจความท่ีถูกต้องสมบูรณ์ ค าตอบท่ีมา
เติมนั้นอาจเป็นค าส้ัน ๆ วลี ประโยค เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ฯลฯ 

 3.2 รูปแบบของค าถาม รปูแบบของค าถามแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบส้ันๆ 
มีดังนี้  (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 133)  
    3.2.1 แบบประโยคค าถาม เป็นการก าหนดประโยคค าถามแล้วเว้นช่องว่างให้เติม
ค าตอบท่ีท้ายประโยค 

    3.2.2 แบบประโยคท่ีไม่สมบูรณ์ เป็นการก าหนดประโยคบอกเล่าท่ีไม่สมบูรณ์โดยการ
เว้นช่องว่างให้เติมค า วลี ข้อความ  หรือจ านวน ฯลฯ เพื่อให้ได้ประโยคบอกเล่าท่ีมีใจความท่ีสมบูรณ์ 

    3.2.3 แบบใช้ค าถาม หรือค าช้ีแจงชุดเดียวกัน เป็นการก าหนดค าถามหรือค าช้ีแจง
ร่วมกันแล้วให้เติมค าตอบลงในช่องว่างในแต่ละข้อท่ีก าหนดให้ 
    3.2.4 แบบใช้การเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปมัย เป็นการเขียนส่ิงท่ีมีความสัมพันธ์กัน
เป็นคู่ ในประโยค/คู่หน้า แล้วให้เติมส่ิงท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงท่ีก าหนดให้ในคู่หลังในช่องว่าง 

    3.2.5 แบบให้เติมค าประพันธ์ เป็นการก าหนดค าประพันธ์มาให้บางส่วน แล้วให้เติม
ค าประพันธ์ให้สมบูรณ์ 

  3.3 หลักการในการสร้างแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ 

   ในการสร้างแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบส้ัน ๆ มีหลักในการสร้างดังนี้              
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 89-91; พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557: 112-113) 
   3.3.1 ก าหนดค าช้ีแจงในการตอบค าถามอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ตอบอย่างไร 

    3.3.2 ก าหนดค าถาม/ประโยคบอกเล่าท่ีต้องการให้ตอบท่ีมีความชัดเจน และมีค าตอบ
เพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 

    3.3.3 ก าหนดช่องว่างท่ีให้เติมค าตอบเพียง 1 หรือ 2 แห่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะท าให้เกิด
ความสับสนในการเติมค าตอบท่ีถูกต้อง 
    3.3.4 ค าตอบท่ีก าหนดให้เติมควรเป็นประเด็นหรือสาระท่ีส าคัญ 

    3.3.5 ค าถามท่ีต้องการให้เติมเกี่ยวกับจ านวน/ตัวเลขท่ีมีหน่วย ต้องใส่หน่วยก ากับไว้ 
เพื่อท่ีผู้สอบจะได้เติมค าตอบท่ีต้องการเพียงค าตอบเดียว 

    3.3.6 ค าตอบท่ีต้องการเติมควรก าหนดช่องว่างให้อยู่ท้ายประโยค 
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   3.3.7 ไม่คัดลอกประโยคจากหนังสือ ต ารา โดยน ามาตัดข้อความบางส่วนออกแล้วให้
เติมค าตอบ เพราะจะเป็นการส่งเสริมการท่องจ ามากกว่าการส่งเสริมกระบวนการคิด 

    3.3.8 การเว้นช่องว่างให้เติมค าตอบควรมีอย่างพอเพียงส าหรับค าตอบท่ีเติม และควร
มีขนาดของช่องว่างท่ีเท่า ๆ กัน เพื่อป้องกันการช้ีแนะค าตอบ 

   3.4 การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ 

   ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบส้ัน ๆ ตอบถูกได้ 1 

คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน  มีวิธีการดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 89-91; 

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557: 113; สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 134) 
    3.4.1 ควรเฉลยค าตอบไว้ล่วงหน้า หรือค าตอบท่ีอาจเป็นไปได้   
    3.4.2 ในแบบทดสอบข้อใดท่ีมีค าตอบท่ีถูกต้องได้หลายค าตอบ จะต้องให้คะแนนแก่
ทุกค าตอบท่ีตอบได้ถูกต้อง 
    3.4.3 ค าตอบท่ีเติมในแต่ละช่องว่างควรก าหนดให้คะแนนท่ีเท่า ๆ กัน ทุกค าตอบ 

   3.4.4 ไม่ควรน าความถูกผิดของการใช้ภาษาหรือไวยากรณ์มาเป็นประเด็นใน           
การเพิ่มหรือลดคะแนน 

   3.4.5 เพื่อความสะดวกในการตอบ และการตรวจให้คะแนน อาจให้น าค าตอบท่ีเติม
เขียนในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 
   3.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ แบบทดสอบ
แบบเติมค า หรือแบบตอบส้ัน ๆ  มีข้อดีและข้อจ ากัด  แสดงในตารางท่ี  6.3  ดังนี้ (Gronlund, 

1981: 158) 
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ตารางที่  6.3  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบส้ัน ๆ   
ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สร้างและพัฒนาได้ง่ายกว่าแบบทดสอบแบบ
ปรนัยประเภทอื่น 

2. คาดคะเนค าตอบได้ยากเพราะจะต้องคิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง 
3. สร้างได้จ านวนมากข้อในการสอบแต่ละครั้งท า
ให้มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ 

4. สามารถวัดความรู้ได้ดี เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
ค าศัพท์ กฎเกณฑ์ หรือความสามารถท่ีจะหา
ค าตอบโดยการค านวณ การตีความหรือการขยาย
ความจากแผนภูมิ 
 

1. ถ้าการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบท่ีไม่ดี อาจ
ได้แบบทดสอบท่ีวัดเพียงความรู้ความจ าเท่านั้น 

2. การเติมค าตอบโดยการตอบส้ัน ๆ ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ความสามารถในระดับการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์หรือการประเมินค่า 
3. การก าหนดให้เติมค าค าตอบหลายแห่ง เพราะ
บางแห่งท่ีให้เติมอาจจะช้ีแนะค าตอบแห่งอื่น ๆ ได้ 

4. ถ้าค าถามท่ีก าหนดให้ไม่ชัดเจน อาจจะท าให้ได้
ค าตอบท่ีมีหลากหลายเนื่องจากเกิดความเข้าใจท่ี
แตกต่างกัน 

5. การตรวจให้คะแนนมีความยุ่งยากมากกว่าการ
ตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบแบบปรนัยอื่น ๆ  

 

 4. แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ 

 4.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

   แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  (Multiple Choice Test) เป็นแบบทดสอบท่ีมี
ส่วนประกอบท่ีส าคัญ 2 ส่วนคือ  ส่วนท่ีเป็นค าถามหรือข้อความน า (Stem or Problem)  และส่วน
ท่ีเป็นตัวเลือก (Choice or Alternative) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ตัวถูก (Correct Alternative) 

และตัวลวง (Distracter) แบบทดสอบแบบเลือกตอบจะก าหนดให้ผู้ตอบเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุด หรือ
ถูกต้องท่ีสุดเพียงตัวเดียวจากตัวเลือกท่ีก าหนดให้ประมาณ 3 - 5 ตัว (สุนทร  ค าโตนด, 2531: 44) 
   แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีจะก าหนดข้อค าถาม และตัวเลือกให้ 
แล้วผู้สอบได้พิจารณาเลือกตัวเลือกท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น โดยท่ี
แบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีดีจะมีพัฒนาการมาจากแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบตอบส้ัน ๆ 
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 118) 
   สรุปได้ว่าแบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีจะก าหนดข้อค าถาม (Stem) 

และตัวเลือกให้ (Choice)  แล้วผู้สอบได้พิจารณาเลือกตัวเลือกท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง
ค าตอบเดียวเท่านั้น 
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  4.2 ส่วนประกอบของแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ 

    ในการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีส่วนประกอบท่ีส าคัญ 2 ส่วน ดังนี้ 
    4.2.1 ส่วนท่ีเป็นข้อค าถาม (Stem) เป็นประโยค/รูปภาพ แผนภาพหรือสัญลักษณ์ท่ี
กระตุ้นให้ผู้สอบค้นหาค าตอบท่ีถูกต้อง 
    4.2.2 ตัวเลือก (Choice) เป็นค าตอบท่ีก าหนดให้ท่ีจ าแนกเป็น ตัวเลือกท่ีถูกต้อง 
(Correct Choice) และตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวง (Distracter) ท่ีจะมี 3-5 ตัวเลือก ขึ้นอยู่กับวัย และ
ระดับช้ันเรียน 

 4.3 ประเภทของแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ  
   แบบทดสอบแบบเลือกตอบ จ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   4.3.1 ประเภทมีข้อค าถามแล้วตามด้วยตัวเลือก  (Single Question) เป็น
แบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามให้แล้วจึงก าหนดตัวเลือกให้ 1 ชุดท่ีสอดคล้องกับค าถาม  เช่น 

(0) 35 + 27 เท่ากับเท่าไร 

ก. 52 

ข. 62 

ค. 502 

ง. 612 

   4.3.2 ประเภทแบบตัวเลือกคงที่ (Constant  Choice) เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนด
ข้อค าถามมากกว่า 1 ค าถามแต่จะก าหนดให้ใช้ตัวเลือกชุดเดียวกัน โดยจะต้องมีค าช้ีแจงท่ีชัดเจนว่า
ตัวเลือกชุดนี้จะก าหนดให้ใช้ตอบข้อค าถามข้อใดได้บ้าง เช่น 

             ค าช้ีแจง ก าหนดให้ 
       ก. ศีลข้อท่ี 1 

ข. ศีลข้อท่ี 2 

ค. ศีลข้อท่ี 3 

ง. ศีลข้อท่ี 4 

จ. ศีลข้อท่ี 5 

 ให้พิจารณาว่าค าถามข้อ 1-2 ว่าข้อใดมีความสอดคล้องกับหลักการของศีลท้ัง 5 ข้อท่ี
ก าหนดให้ 

1) สมชายจะไปตกปลาในวันหยุดเสมอ ๆ  
2) สมพรชอบด่ืมเบียร์ในบ้านพัก 
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  4.3.3 ประเภทแบบก าหนดสถานการณ์ (Situation Test) เป็นแบบทดสอบท่ี
ก าหนดสถานการณ์จ าลองในลักษณะของรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ  หรือข้อความ แล้วจึงก าหนดข้อ
ค าถามและตัวเลือกท่ีสอดคล้องกับรูปภาพ หรือข้อความนั้น ๆ ดังภาพท่ี 6.1 

 
ท่ีมา : แฟนเพจ องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

https://www.facebook.com/kusab.bk 

 

จากภาพท่ี 6.1 สะท้อนให้เห็นปัญหาอะไรที่เกิดข้ึนในสังคม 

(ก.) การทุจริต 

ข. อาชญากรรม 

ค. ความยากจน 

ง. ความแตกแยก 

จ. ความร่วมมือกัน 

 4.4 หลักการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  

    4.4.1 หลักการเขียนข้อค าถาม มีดังนี้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2539:     

94-107; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 129-132) 
    1) เขียนข้อค าถามให้อยู่ในลักษณะของประโยคค าถามท่ีสมบูรณ์ 

    2) เขียนข้อค าถามให้ส่ือความหมายท่ีชัดเจนและตรงประเด็นท่ีต้องการค าตอบ 

    3) เลือกใช้ภาษาเขียนท่ีเหมาะสมกับวัยวุฒิของผู้สอบ 

    4) พยายามหลีกเล่ียงการใช้ข้อค าถามปฏิเสธ หรือปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเพื่อป้องกัน
ความสับสน หรือการไม่เห็น ถ้ามีควรใช้การขีดเส้นใต้หรือท าตัวหนาท่ีปฏิเสธนั้น ๆ   
    5) ควรก าหนดข้อค าถามท่ีมีคุณภาพต่อการน าผลไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียน            
การสอน 

    6) ควรก าหนดข้อค าถามท่ีต้องการถามในประเด็นท่ีส าคัญหรือหลักวิชาของวิชานั้น 

    7) พยายามหลีกเล่ียงข้อค าถามท่ีมีลักษณะแนะค าตอบท่ีถูกต้อง 

https://www.facebook.com/kusab.bk


130 
 

    8) ควรก าหนดข้อค าถามในลักษณะของประเด็นท่ีให้ผู้สอบได้ใช้ความคิดท่ีระดับสูง
มากกว่าเป็นเรื่องท่ีจดจ าหรือเคยชินได้ 

    9) ควรก าหนดข้อค าถามท่ีเป็นรูปภาพ ตารางหรือแผนภูมิ เพื่อกระตุ้นความสนใจ
ท่ีจะให้ผู้สอบต้องการท่ีจะตอบค าถาม 

    4.4.2 หลักการเขียนตัวเลือก มีดังนี้ 
    1) ก าหนดตัวเลือกให้มีความสอดคล้องกัน หรือลักษณะเดียวกัน 

    2) ก าหนดตัวเลือกให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้สอบได้พิจารณาง่ายข้ึน 

    3) ก าหนดตัวเลือกท่ี “ถูกทุกข้อ” หรือ “ผิดทุกข้อ” ให้เหมาะสมกับข้อค าถาม 

    4) ก าหนดตัวเลือกในแต่ละข้อมีค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 

    5) ก าหนดตัวเลือกท่ีเป็นตัวถูกให้ถูกต้องตามหลักวิชาและตัวลวงท่ีสามารถลวงให้
ผู้สอบเลือกตอบได้ 

    6) ก าหนดตัวเลือกแต่ละข้อให้มีความเป็นอิสระจากกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
ในการพิจารณาว่าจะเป็นค าตอบท่ีถูกต้องด้วย 

    7) ก าหนดล าดับของตัวเลือกจากประโยคส้ัน ๆ ไปประโยคยาว ๆ หรือประโยค      
ยาว ๆ ไปประโยคส้ัน ๆ หรือเรียงล าดับตัวเลขจากตัวเลขท่ีมีค่าน้อยไปค่ามาก 

    8) ก าหนดตัวเลือกท่ีใช้ข้อความหรือประโยคส้ัน ๆ โดยตัดค าซ้ าออกหรือน าไป
ก าหนดในข้อค าถาม 

    9) ก าหนดการกระจายของตัวเลือกท่ีถูกต้องโดยใช้การสุ่มให้มีจ านวนท่ีเท่า ๆ กัน 
และไม่เรียงล าดับกันอย่างเป็นระบบท่ีผู้สอบจะสามารถคาดคะเนค าตอบได้ 

    10) ก าหนดตัวเลือกท่ีเป็นตัวถูกท่ีถูกต้องและตัวลวงท่ีไม่ถูกต้องโดยไม่ให้มี                 
ความแตกต่างกันมาก ท่ีแสดงถึงความถูกต้องและความผิดพลาดอย่างชัดเจน 

    11) จ านวนตัวเลือกในระดับเด็กเล็ก ๆ ควรใช้เพียง 3 ตัวเลือก ช้ันประถมศึกษา 4 

ตัวเลือก และระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป จ านวน 5 ตัวเลือก 

4.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบแบบเลือกตอบมีข้อดี
และข้อจ ากัด  แสดงในตารางท่ี  6.4 (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 128) 
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ตารางที่ 6.4  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหา 

2. มีความเป็นปรนัย 

3. ประหยัดเวลาในการตรวจให้คะแนนหรือใช้
เครื่องจักรกลในการตรวจให้คะแนน 

4. สามารถน ามาวิเคราะห์แปลความหมายได้ดี 

5. ควบคุมความยากของแบบทดสอบแต่ละข้อได้ 

6. ถ้าก าหนดตัวเลือกได้ดี สามารถใช้เป็นแบบทดสอบ
วินิจฉัย 

7. มีความยุติธรรม 

8. ส่งเสริมปรัชญาของการตัดสินใจ 

9. ใช้กับผู้สอบจ านวนมาก 

1. สร้างให้มีคุณภาพดีได้ยาก ผู้สร้าง
แบบทดสอบต้องมีทักษะการเขียน
แบบทดสอบสูง 
2. ส่วนมากครูผู้สอนสร้างเป็นแบบทดสอบ
วัดความรู้ความจ า มากกว่าความคิดระดับสูง 

3. ไม่สามารถใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ หรือ
ทักษะการเขียนได้ 

4. คาดคะเนค าตอบได้ง่าย ผู้สอบท่ีไม่มี
ความรู้ก็สามารถท าแบบทดสอบได้ 

 

 

สาระส าคัญประจ าบทท่ี 6 การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 

1. แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวัดความสามารถของนักเรียนเพียงประเด็น
ใดประเด็นหนึ่งในแบบทดสอบแต่ละข้อ เป็นข้อสอบท่ีก าหนดค าถามและค าตอบท่ีถูกต้องไว้แล้ว  
ครูผู้สอนแต่ละคนสามารถตรวจให้คะแนนผลการตอบได้ตรงกันไม่ว่าจะตรวจซ้ ากี่ครั้ง 

2. แบบทดสอบแบบปรนัย สามารถจ าแนกเป็นประเภทตามลักษณะของวิธีการตอบ  ดังนี้             
1) แบบทดสอบถูก-ผิด 2) แบบทดสอบแบบเติมค าหรือแบบตอบส้ัน ๆ 3) แบบทดสอบแบบจับคู่ และ             
4) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

3. แบบทดสอบแบบถูก-ผิด เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามในลักษณะของประโยคบอกเล่า
แล้วให้นักเรียนได้พิจารณาเลือกตอบท่ีมี 2 ตัวเลือก ว่าประโยคท่ีก าหนดให้ถูก หรือผิด, ใช่หรือไม่ใช่ 
หรือ จริงหรือเท็จ 

 4. แบบทดสอบแบบจับคู่ เป็นแบบทดสอบท่ีประกอบด้วยข้อความ 2 ชุด ท่ีสัมพันธ์กัน 
โดยท่ัวไปจะให้ข้อความทางซ้ายมือเป็นตัวยืนหรือค าถาม และข้อความทางขวามือเป็นค าตอบหรือข้อ
เลือกท่ีนักเรียนจะต้องจับคู่ระหว่าง 2 รายการนี้ท่ีมีความสัมพันธ์กัน 

5. แบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบส้ันๆ เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้เขียนเติมค า 
หรือข้อความลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้เพื่อให้ได้ใจความท่ีถูกต้องสมบูรณ์ ค าตอบท่ีมาเติมนั้นอาจเป็น
ค าส้ันๆ วลี ประโยค เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ฯลฯ 
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6. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีจะก าหนดข้อค าถาม (Stem) และตัวเลือก
ให้ (Choice)  แล้วผู้สอบได้พิจารณาเลือกตัวเลือกท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 

 

แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 6 

 ค าช้ีแจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

1. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้รูปแบบการตอบของแบบทดสอบแบบปรนัยในแต่ละแบบ 

2. เพราะเหตุใดการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยจึงให้คะแนนผิด 0 ถูก 1 

3. ในการออกแบบแบบทดสอบแบบปรนัยหลักการอะไรส าคัญท่ีสุด  เพราะเหตุใด 

4. เพราะเหตุใดครูจึงนิยมใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 

5. เพราะเหตุใดจึงกล่าวได้ว่าแบบทดสอบแบบปรนัยออกยากแต่ตรวจง่าย 

 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 6 
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ตอนที่ 3 

คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

 

    บทที่  7  คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ 
    บทที่  8  การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

   บทที่  9  การแปลผลการวเิคราะหแ์ละการปรบัปรุงข้อสอบ 
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บทที่ 7 

คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 

 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นหน้าท่ีของครู  ครูต้องสามารถแสดง
หลักฐานว่าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพ  ครูควรวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบเพื่อไม่ให้ข้อสอบรั่ว  
แล้วน าผลจากการหาคุณภาพแบบทดสอบนั้นไปใช้ในปีถัดไป  โดยการวิเคราะห์ คุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่  ความเท่ียงตรง  ความเช่ือมั่น  ค่าความยาก  และอ านาจจ าแนก  
การวิเคราะห์ข้อสอบรายฉบับ  ได้แก่  ความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่น  การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  
ได้แก่  ความยากและอ านาจจ าแนก  นอกจากนี้วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบก็แตกต่างกันไปตามการแปล
ผลของคะแนนว่า  อิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม  เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบปรนัย  ในบทนี้มี
จุดประสงค์เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ข้อสอบรายฉบับและรายข้อ  และวิเคราะห์ข้อสอบแบบ      
อิงเกณฑ์และอิงกลุ่มได้  
 

การวิเคราะห์ข้อสอบ 

 1. ความหมายของการวิเคราะห์ข้อสอบ 

  การวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นการประเมินผลอย่างยุติธรรมซึ่งผู้ประเมินจะต้องเลือกใช้
เครื่องมือท่ีหลากหลายช่วยในการประเมิน  โดยส่วนใหญ่ครูผู้สอนมักใช้แบบทดสอบเลือกตอบเป็น
เครื่องมือในการประเมินผลผู้เรียน  แต่แบบทดสอบท่ีน ามาประเมินนั้นจะต้องมีคุณภาพเพียงพอ
เพื่อให้การประเมินผลเกิดความยุติธรรมแก่ผู้เรียนทุกคน  ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2548: 132) 
  การวิเคราะห์ข้อสอบ (Item Analysis) เป็นเทคนิคของการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบรายข้อ  ตัวบ่งช้ีคุณภาพของแบบทดสอบท่ีส าคัญได้แก่  ค่าความยากของข้อสอบ  และ
ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ  ผลการวิเคราะห์จะท าให้ทราบว่าแบบทดสอบแต่ละข้อได้ท าหน้าท่ี
อย่างเหมาะสมหรือไม่  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 221) 

  การวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นกระบวนการตรวจสอบค าตอบของผู้สอบในแต่ละข้อเพื่อ
พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อมีระดับความยาก และอ านาจจ าแนกเพียงใด  รวมท้ังพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพของตัวลวงในตัวเลือกของข้อสอบข้อนั้นด้วย (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 139) 
  สรุปได้ว่า  การวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นกระบวนการตรวจสอบแบบทดสอบในแต่ละข้อเพื่อ
พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อมีระดับความยาก และอ านาจจ าแนกเพียงใด ผลการวิเคราะห์จะท าให้
ทราบว่าแบบทดสอบแต่ละข้อได้ท าหน้าท่ีอย่างเหมาะสมหรือไม่   
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 2. จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ข้อสอบ 

  ประสิทธิภาพของแบบทดสอบแต่ละข้อสามารถประเมินได้จากการวิเคราะห์ค าตอบของ
นักเรียนเป็นรายข้อ  การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นเทคนิคของการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบโดยมี
จุดมุ่งหมายส าคัญ ดังนี้  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 221)  
  2.1 แบบทดสอบแต่ละข้อได้ท าหน้าท่ีตามท่ีครูตั้งใจไว้หรือไม่  ควรแยกพิจารณาดังนี้ 

   2.1.1 แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Test Item) มีคุณสมบัติใน     
การจ าแนกนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงและต่ าออกจากกันได้ดีเพียงไร 

    2.1.2 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Test Item)  สามารถ
วัดผลท่ีเกิดจากการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้เพียงไร 

  2.2 แบบทดสอบแต่ละข้อมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่ 
  2.3 แบบทดสอบแต่ละข้อมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง 
  2.4 ในกรณีท่ีเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) จะได้ทราบว่าตัวลวงท่ี
สร้างไว้มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 3. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อสอบ 

   ในการวิเคราะห์ข้อสอบ มีประโยชน์ ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 222) 
  3.1 ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของแบบทดสอบและค าตอบ  ซึ่งสามารถน าไปใช้อภิปราย
อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับผลการทดสอบของนักเรียนว่าแบบทดสอบแต่ละข้อท าหน้าท่ีวัดผล
สัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพเพียงใด 

  3.2 ช้ีให้เห็นจุดอ่อนท่ีครูผู้สอนหรือนักเรียนอาจไม่สนใจ  ซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนาความสามารถและทักษะของนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางท่ีต้องการ 

  3.3 เป็นพื้นฐานส าคัญในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
การสอนเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมในเนื้อหานั้น ๆ 

  3.4 เป็นกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การเพิ่มทักษะในการสร้างแบบทดสอบ  ท าให้ทราบถึง
แบบทดสอบท่ีมีอ านาจจ าแนก  ระดับความยากง่าย  ประสิทธิภาพของตัวลวง  ตลอดจนการเขียน
แบบทดสอบในลักษณะอย่างไรถึงจะดี 

  3.5 ท าให้สามารถคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพมารวมเป็นฉบับของแบบทดสอบท่ีดี  
สามารถจัดท าแบบทดสอบคู่ขนาน  และเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  
 ในการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อมีค่าความเท่ียงตรง  ค่าความยาก  และอ านาจจ าแนก โดยท่ี
ค่าความเท่ียงตรง  ค่าความยาก  และอ านาจจ าแนกนั้นมีวิธีการท่ีน ามาใช้วิเคราะห์แตกต่างกัน 2 
วิธีการตามการแปลผล  คือ  แบบอิงกลุ่ม  และแบบอิงเกณฑ์  และค่าความเท่ียงตรงนอกจากจะ
วิเคราะห์รายข้อแล้วยังต้องพิจารณาเป็นรายฉบับอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเท่ียงตรง  

  1.1 ความหมายของความเที่ยงตรง 
   นักวิชาการได้น าเสนอความหมายของความเท่ียงตรง (Validity) ดังนี้ 
   ความเท่ียงตรง เป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีสุดของเครื่องมือวัดผล  ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ด้านความถูกต้องของผลท่ีได้จากการวัด  ท าให้สามารถน าคะแนนท่ีได้ไปแปลความหมายถึงส่ิงท่ี
ต้องการวัดอย่างเหมาะสม (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 99) 
     ความเท่ียงตรง เป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงความถูกต้องในการวัดตัวแปรท่ีสนใจ  สะท้อน
สภาพท่ีแท้จริงของ ส่ิง ท่ี ต้องการวัด  และสอดคล้องกับทฤษฎีหรือแน วคิดท่ีสนใจศึกษา                  
(ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง, 2559: 94) 
    สรุปได้ว่าความเท่ียงตรง คือ “การวัดในส่ิงท่ีต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง” หมายถึง 
เครื่องมือวัดในส่ิงท่ีต้องการวัด ไม่ใช่ต้องการวัดอย่างหนึ่งแล้วได้ส่ิงอื่นมาแทน หรือวัดแล้วได้ผลท่ี
สอดคล้องสภาพที่เป็นจริง 
       1.2 ธรรมชาติของความเที่ยงตรง 
    ในเครื่องมือการวัดผล มีธรรมชาติของความเท่ียงตรงท่ีนักวัดผลควรพิจารณา ดังนี้ 
(Gronlund, 1985: 51 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 148-150) 
     1.2.1 ความเท่ียงตรง เป็นประเด็นท่ีอ้างอิงจากการตีความหมายของผลท่ีได้รับจาก
การใช้เครื่องมือในการทดสอบ การวัด หรือการประเมินผล ไม่ใช่เป็นความเท่ียงตรงของเครื่องมือ
โดยตรง 
     1.2.2 ความเท่ียงตรงเป็นการน าเสนอผลในลักษณะของระดับว่ามีมากหรือน้อยท่ีมี
ค่าท่ีแตกต่างกัน 

     1.2.3 ความเท่ียงตรงเป็นคุณสมบัติเฉพาะประเด็น/จุดประสงค์ท่ีต้องการทดสอบ   
การวัดและประเมินผลเท่านั้น แต่จะไม่มีเครื่องมือประเภทใดท่ีมีความเท่ียงตรงครบสมบูรณ์ในทุก
ประเด็นหรือจุดประสงค์ 

     1.2.4 ความเท่ียงตรงเป็นความคิดรวบยอดเชิงเด่ียว เป็นค่าของตัวเลขท่ีได้มาจาก
หลักฐานหลากหลายแห่ง หลักการพื้นฐานท่ีใช้พิจารณาตีความหมายของความเท่ียงตรง ได้แก่ 
จุดประสงค์ เนื้อหา เกณฑ์ หรือโครงการ เป็นต้น 
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   1.3 ประเภทของความเที่ยงตรง 
   ในเครื่องมือวัดผลใด ๆ จ าแนกประเภทของความเท่ียงตรง ดังนี้ 

    1.3.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นการสรุปอ้างอิงถึง                
มวลเนื้อหาสาระ ความรู้หรือประสบการณ์ ท่ีแบบทดสอบมุ่งวัดว่ามีความครอบคลุม หรือเป็นตัวแทน
มวลความรู้หรือประสบการณ์ได้ดีเพียงไร สามารถตรวจสอบได้โดย  

   1) ให้ผู้เช่ียวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ตรวจสอบความเหมาะสมของนิยามขอบเขตของ
เนื้อหาหรือประสบการณ์ท่ีมุ่งวัด  

   2) ตรวจสอบเนื้อหาหรือพฤติกรรมบางส่วนว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาหรือ
พฤติกรรมท้ังหมดหรือไม่   

   3) เปรียบเทียบสัดส่วนของข้อค าถามว่ามีความสอดคล้องกับน้ าหนักความส าคัญ
ของแต่ละเนื้อเรื่องท่ีมุ่งวัดมากน้อยเพียงไร  ดังแสดงในภาพที่ 7.1  

 

     

 

                                  ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

 

 

 

ภาพที่ 7.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
ท่ีมา : Bailey (1987: 67) อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 160) 

 

   1.3.2 ความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion Related Validity) เป็น        
การสรุปอ้างอิงสมรรถนะการด าเนินงานของส่ิงท่ีมุ่งวัดว่าการวัดได้ผลสอดคล้องกับการด าเนินงานนั้น
เพียงใด ท่ีจ าแนกเป็นความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) ท่ีใช้เกณฑ์เทียบความสัมพันธ์
ท่ีเป็นสถานภาพการด าเนินการท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ท่ีตรวจสอบได้โดยค านวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนท่ีวัดได้จากเครื่องมือนั้นกับคะแนนท่ีวัดได้จากเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ท่ี
วัดส่ิงนั้นได้ในปัจจุบัน ดังแสดงในภาพท่ี 7.2 หรือความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) 
ท่ีใช้เกณฑ์เทียบความสัมพันธ์เป็นผลส าเร็จของการปฏิบัติงานนั้นในอนาคต ท่ีตรวจสอบได้โดย
ค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนท่ีวัดได้จากเครื่องมือนั้นกับคะแนนท่ีวัดได้จาก
เครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีวัดส่ิงนั้นได้ในอนาคต ดังแสดงในภาพที่ 7.3 

 

เนื้อหาสาระ/จุดประสงค์ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์/ตรรกะ 



141 
 

 

 

 

    เวลา 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.2 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 

ท่ีมา : Bailey (1987: 68) อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 161) 

 

       เวลา 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.3 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ 

ท่ีมา : Bailey (1987: 68) อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 161) 

 

  1.3.3 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เป็นการสรุปอ้างอิง
โครงสร้างของส่ิงท่ีมุ่งวัดว่าการวัดได้ผลตรงตามทฤษฎีของโครงสร้างนั้น ๆ ได้ดีเพียงไร ท่ีตรวจสอบได้ 
โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลท่ีได้จากเครื่องมือนั้นกับโครงสร้างและความหมายทางทฤษฎีของ
ส่ิงท่ีมุ่งวัดด้วยวิธีตัดสินโดยผู้เช่ียวชาญ เปรียบเทียบคะแนนกับกลุ่มท่ีได้ผล วิธีวิเคราะห์เมตริก        
พหุลักษณะ-พหุวิธี  หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นต้น ดังแสดงในภาพที ่7.4  

 

 

 

 

 

 

คะแนนจากแบบทดสอบ : X 

คะแนนจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน 

rXY 

คะแนนจากแบบทดสอบ : X คะแนนเกณฑ์ : Y 

rXY 
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        ผู้เช่ียวชาญตรวจงาน 

 

 

ภาพที่ 7.4 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
ท่ีมา : ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 122) 

 

  1.4 การตรวจสอบความเที่ยงตรง 
  1.4.1 วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม มีดังนี ้

    1) วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เป็นการตรวจสอบแบบทดสอบมี
ความเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมเนื้อหาหรือไม่ โดยพิจารณาจากตารางวิเคราะห์หลักสูตร คือ 
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ท่ีก าหนด จ าแนกเป็น 

     1.1 วิธีท่ี 1 จากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  (Index of Item-Object Congruence : IOC) ท่ีมี
เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 
       ให้ +1 คะแนน  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและ
จุดประสงค์ 

                    0 คะแนน  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
และจุดประสงค์หรือไม่ 
                 -1 คะแนน  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
และจุดประสงค์ 

ทฤษฎี/แนวคิด/หลักการ 

นามธรรม 

ลักษณะท่ีมุ่งวัด : 
แนวคิดและโครงสร้าง 

ลักษณะท่ีคาดหมาย 

สมมติฐานหรือค าท านาย 

รูปธรรม 

ตัวบ่งช้ีคุณลักษณะ 

เครื่องมือ 

 

ผลการวัดเชิงประจักษ์ 

ทฤษฎี/แนวคิด/หลักการ 
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     หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตรของ  
โรวิเนลลี และ แฮมเบิลตัน มีสูตรการค านวณ (Rowinelli & Hambleton, 1977 อ้างอิงใน                  
ล้วน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ, 2539: 249) 
 

IOC = 
∑   

 

  โดย  IOC   เป็น  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 

     ∑     เป็น  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

          N เป็น  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 

   โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องฯ ของข้อค าถามท่ีได้จาก         
การค านวณจากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  มีค่า  IOC ต้ังแต่  0.50 ขึ้นไป คัดเลือกแบบทดสอบข้อนั้นไว้ใช้ได้ 

             ต่ ากว่า 0.50 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตัดท้ิง 
 การก าหนดรูปแบบของแบบตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ แสดงใน
ตารางท่ี 7.1  
  

ตารางที่ 7.1 รูปแบบของแบบตรวจสอบท่ีให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

ข้อสอบ 
IOC 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

จุดประสงค์............................................................. 
1. โจทย์................................................................... 
   ก. ...................................................................... 
 * ข. ..............(ค าตอบท่ีถูกต้อง)............................ 
   ค. ...................................................................... 
   ง. ...................................................................... 
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ตัวอย่างที่ 7.1 การค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบจากผู้เช่ียวชาญ 

ข้อสอบ 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
ผลการ

วิเคราะห ์1 2 3 
จุดประสงค์............................................................................... 
1. โจทย์.................................................................................... 
   *ก. .....   ข. ..... (ค าตอบที่ถูกต้อง)    ค. .....      ง. ...... 

+1 +1 +1         ใช้ได้ 

จุดประสงค์............................................................................... 
2. โจทย์.................................................................................... 
   ก. .....    ข. ..... *ค. ..... (ค าตอบที่ถูกต้อง)        ง. ...... 

0 0 0         ใช้ไม่ได้ 

จุดประสงค์............................................................................... 
3. โจทย์.................................................................................... 
   ก. .....   *ข. ..... (ค าตอบที่ถูกต้อง)    ค. .....      ง. ...... 

-1 +1 -1           ใช้ไม่ได้ 

จุดประสงค์............................................................................... 
4. โจทย์.................................................................................... 
   ก. .....   *ข. ..... (ค าตอบที่ถูกต้อง)    ค. .....      ง. ...... 

+1 +1 0         ใช้ได้ 

จุดประสงค์............................................................................... 
5. โจทย์.................................................................................... 
   ก. .....     ข. .....  *ค. ..... (ค าตอบที่ถูกต้อง)      ง. ...... 

+1 +1 +1         ใช้ได้ 

จุดประสงค์............................................................................... 
6. โจทย์................................................................................... 
   ก. .....      ข. .....     ค. .....   *ง. ...... (ค าตอบที่ถูกต้อง)     

1 0 1         ใช้ได้ 

จุดประสงค์............................................................................... 
7. โจทย์.................................................................................... 
   *ก. ..... (ค าตอบที่ถูกต้อง)    ข. .....    ค. .....     ง. ...... 

+1 +1 +1         ใช้ได้ 

จุดประสงค์............................................................................... 
8. โจทย์.................................................................................... 
   ก. .....   *ข. ..... (ค าตอบที่ถูกต้อง)    ค. .....      ง. ...... 

+1 +1 0         ใช้ได้ 

จุดประสงค์............................................................................... 
9. โจทย์.................................................................................... 
   ก. .....     ข. .....   *ค. ..... (ค าตอบที่ถูกต้อง)     ง. ...... 

+1 +1 +1         ใช้ได้ 

จุดประสงค์............................................................................... 
10. โจทย์.................................................................................. 
   *ก. ..... (ค าตอบที่ถูกต้อง)   ข. .....     ค. .....    ง. ...... 

+1 0 +1         ใช้ได้ 

จุดประสงค์............................................................................... 
11. โจทย์................................................................................... 
   *ก. ..... (ค าตอบที่ถูกต้อง)    ข. .....   ค. .....     ง. ...... 

+1 +1 +1         ใช้ได้ 

จุดประสงค์............................................................................... 
12. โจทย์.................................................................................. 
   *ก. ..... (ค าตอบที่ถูกต้อง)    ข. .....    ค. .....    ง. ...... 

+1 +1 0         ใช้ได้ 
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 จากตัวอย่างท่ี 1 แสดงว่ามีข้อสอบท่ีสามารถน าไปใช้ได้จ านวน 10 ข้อ คือ ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 
4 - 12  
 ครูผู้สอนควรตรวจสอบว่าข้อสอบท่ีเหลืออยู่มีจ านวนเพียงพอกับท่ีต้องการหรือไม่โดย
พิจารณาจากตารางวิเคราะห์หลักสูตร ถ้าไม่พอให้สร้างเพิ่ม  
     1.2 วิธีท่ี 2 วิธีการหาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เป็นวิธีการท่ีประยุกต์จาก
แฮมเบลตัน  และคณะ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 164) มีดังนี้ 
      1) ขั้นที่ 1 น าแบบทดสอบพร้อมเนื้อหาสาระ/โครงสร้างท่ีต้องการวัดไปให้
ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้างท่ีก าหนดเกณฑ์
เพื่อแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   ให้ 1 เมื่อพิจารณาว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้าง 
   ให้ 2 เมื่อพิจารณาว่า ข้อค าถามจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมาก 

   ให้ 3 เมื่อพิจารณาว่า ข้อค าถามจะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย 

   ให้ 4 เมื่อพิจารณาว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้าง 
      2) ขั้นท่ี 2 รวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาท าการแจกแจงเป็น
ตาราง 
      3) ขั้นท่ี 3 รวมจ านวนข้อค าถามท่ีผู้เช่ียวชาญทุกคนให้ความคิดเห็นใน
ระดับ 3 และ 4  
      4) ขั้นที่ 4 หาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากสูตรค านวณ 

 

CVI = 
∑     

 

      เมื่อ CVI เป็น  ดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

        ∑    เป็น  จ านวนข้อท่ีผู้เช่ียวชาญทุกคนให้ระดับ 3 และ 4 

        N เป็น  จ านวนแบบทดสอบท้ังหมด 

   โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้ ต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป และ               
ควรน าข้อค าถามท่ีได้ 1 และ 2 ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความครอบคลุมตัวแปรท่ีต้องการศึกษา  
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ตัวอย่างที่ 7.2 การหาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา/โครงสร้างของแบบทดสอบ 

วิธีท า 

ข้อ 

ท่ี 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  คนที่ 4 คนที่ 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

   

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 จากตารางวิเคราะห์พบว่าข้อท่ีผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4 ได้แก่ 
1,2,4,5,6 เป็นจ านวน 5 ข้อ ดังนั้น 

CVI = 
∑     

แทนค่า  CVI  =  
      0.83 

  แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนี้มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.83 ผ่านเกณฑ์       
การพิจารณา 
   2) วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
    2.1 ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยการน าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบท่ีสร้าง
ขึ้น กับคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีจุดประสงค์เดียวกัน หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยท่ี
ค่าท่ีได้จะต้องมีค่าสูง และมีค่าเป็นบวก จึงจะสรุปได้ว่าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นมีความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้าง 
    2.2 ใช้กลุ่มท่ีมีลักษณะตามต้องการ (Known Group Technique) เป็น           
การน าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มท่ีมีลักษณะท่ีต้องการกับกลุ่มท่ีไม่มีลักษณะท่ีต้องการแล้ว
น าคะแนนเฉล่ียท่ีได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างกันโดยการทดสอบที (t-test) ถ้าผลเปรียบเทียบ
พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยท่ีคะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ีมีลักษณะท่ีต้องการมีค่าสูงกว่า  
แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง   ซึ่งการตรวจสอบความเท่ียงตรงวิธีนี้
บางครั้งเรียกวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity)  
   3) วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ท่ีจ าแนกเป็นความเท่ียงตรง                     
ตามสภาพ  ความเท่ียงตรงตามพยากรณ์ มีดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 156) 
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    3.1 ความเท่ียงตรงตามสภาพ เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดย
การน าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่ม 2 กลุ่มท่ีมีลักษณะตามท่ีต้องการ แล้วจึงน าคะแนนเฉล่ียและความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มไปเปรียบเทียบกันโดยใช้การทดสอบที (t-test) ถ้าผลการเปรียบเทียบพบว่า
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยท่ีกลุ่มเป้าหมายได้คะแนนสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งแสดงว่า แบบทดสอบฉบับ
นั้นมีความเท่ียงตรงตามสภาพ 

    3.2 ความเท่ียงตรงตามพยากรณ์ เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนของแบบทดสอบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน หรือไบซีเรียล 

    1.4.2 วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ มีดังนี ้
   1) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาใช้ดัชนีของความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) เช่นเดียวกับแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม 

   2) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง เป็นการตรวจสอบว่าแบบทดสอบนั้น
สามารถจ าแนกกลุ่มผู้รอบรู้ และไม่รอบรู้ได้หรือไม่ มีวิธีการดังนี้ 
    2.1 วิธีการของคาร์เวอร์ (Carver, 1970 อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 
2559: 167) เป็นการตรวจสอบโดยใช้สัดส่วนระหว่างผลรวมของจ านวนผู้สอบก่อนสอนแล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์กับผู้ท่ีสอบหลังสอนแล้วผ่านเกณฑ์ต่อจ านวนคนท้ังหมด จ านวนผู้สอบก่อนสอนและหลังสอนท่ี
จ าแนกตามการผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่านเกณฑ์ และสูตรค านวณ  แสดงในตารางท่ี 7.2  

ความเท่ียงตรง (r)  =  
     

 

   โดยท่ี a   เป็น  จ านวนผู้สอบก่อนสอนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 
     c   เป็น  จ านวนผู้สอบหลังสอนแล้วผ่านเกณฑ์ 
     n   เป็น  จ านวนผู้สอบท้ังหมด 

 

ตารางที่ 7.2 จ านวนผู้สอบก่อนสอนและหลังสอนท่ีจ าแนกตามการผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผลการสอบ กลุ่มสอบก่อนสอน กลุ่มสอบหลังสอน รวม 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

a 

d 

b 

c 

a+b 

c+d 

รวม a+d b+c a+b+c+d = n 

 

      2.2 สหสัมพันธ์แบบฟี (Phi-Correlation) เป็นการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจาก
ตารางท่ี 7.2 แสดงจ านวนผู้สอบก่อนสอนและหลังสอนท่ีจ าแนกตามการผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่านเกณฑ์
และสูตรค านวณ 
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     ความเท่ียงตรงจากสหสัมพันธ์แบบฟี (r) = 
     √(   )(   )(   )(   ) 

 

   1.5 องค์ประกอบที่มีผลต่อความเที่ยงตรง 
   ในการวัดผลให้มีความเท่ียงตรง มีองค์ประกอบท่ีควรพิจารณาด าเนินการเพื่อให้เกิด     
ความเท่ียงตรง ดังนี้ 

 1.5.1 องค์ประกอบจากแบบทดสอบ แบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรง จะต้องมี
กระบวนการสร้างท่ีดีและมีค าช้ีแจงท่ีชัดเจน มีโครงสร้างการใช้ภาษาท่ีง่าย ๆ ไม่ก ากวม ไม่มี                
ค าถามน า มีความยากท่ีเหมาะสม มีรูปแบบการสอบท่ีเหมาะสมและจ านวนแบบทดสอบท่ี                 
ไม่น้อยเกินไป 

  1.5.2 องค์ประกอบจากการบริหารการสอบและการตรวจให้คะแนน ในการทดสอบ
จะต้องก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมในการทดสอบท่ีดี มีมาตรฐานการคุมสอบท่ีดี               
มีแนวค าตอบท่ีเป็นระบบและมีการตรวจให้คะแนนท่ีเป็นปรนัย 

  1.5.3 องค์ประกอบจากผู้สอบ แบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงกลุ่มผู้สอบต้องมี               
ความแตกต่างกัน ห้ามเดาหรือคาดคะเนค าตอบ รูปแบบของแบบทดสอบ และความไม่พร้อม                   
ท้ังทางด้านร่างกาย และจิตใจของผู้สอบ 

  1.5.4 องค์ประกอบจากเกณฑ์ท่ีใช้อ้างอิง  ในการใช้เกณฑ์อ้างอิงจะต้องมี              
ความเช่ือถือได้ตามประเภทความเท่ียงตรง เช่น ความชัดเจนของเนื้อหาท่ีมุ่งวัดเป็นเกณฑ์ใน             
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของการคัดเลือกเกณฑ์สมรรถนะท่ีเป็นเกณฑ์
ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์และความเหมาะสม/การยอมรับของทฤษฎี/แนวคิด/
หลักการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะท่ีมุ่งวัดท่ีเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

 

 2.  ค่าความยากและอ านาจจ าแนก  
   การวิเคราะห์ค่าความยากและอ านาจจ าแนกแบ่งออกตามวิธีการแปลความหมายได้  

2  วิธีคือ การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่มแบ่งออกเป็นแบบปรนัยและแบบอัตนัย และการวิเคราะห์
ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์  มีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1 การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม 

    2.1.1 การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่มของแบบทดสอบแบบปรนัย เป็น         
การวิเคราะห์โดยใช้กลุ่มผู้สอบเป็นฐานในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแบบทดสอบมีการให้คะแนน
แบบ 0-1 โดยท่ีตอบได้ถูกต้องให้ 1 คะแนนและตอบผิดให้ 0 คะแนน มีเทคนิคท่ีนิยมใช้ในกรณีท่ีกลุ่ม
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ผู้ทดสอบมีจ านวนมากและคะแนนมีการแจกแจงแบบปกติ คือ ใช้เทคนิค 25% หรือเทคนิค 27% 

ของจุงเตฟาน (แต่ถ้ากลุ่มผู้ทดสอบมีจ านวนน้อย อาจเลือกใช้เทคนิค 33% หรือ 50% แทน)  
     1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม มีดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 

224-226) 
      1.1 น าแบบทดสอบไปตรวจให้คะแนน 

      1.2 เรียงล าดับคะแนนจากสูงไปหาคะแนนต่ าสุด แล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ              
กลุ่มสูงเป็น 27% ของผู้สอบท่ีได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมา และกลุ่มต่ าท่ีเป็น 27% ของผู้สอบท่ีได้
คะแนนต่ าสุดเรียงขึ้นไป ดังแสดงในภาพที่ 7.5  

 

  สูงสุด                            } กลุ่มสูง 27% 
   

   

 

                              กลุ่มปานกลาง 46% (ไม่ต้องน ามาวิเคราะห์) 
       
   ต่ าสุด                            } กลุ่มต่ า 27% 

 

ภาพที่ 7.5 การจ าแนกกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าโดยใช้เทคนิค 27% 

ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 147) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

  ในท านองเดียวกันเมื่อต้องการใช้เทคนิคอื่นจ านวนนักเรียนกลุ่มสูงกลุ่มต่ าจะเป็นดังนี ้
 

 ผู้สอบ 100 คน 

เทคนิคท่ีใช้ 25% 

  ผู้สอบ 30 คน 

เทคนิคท่ีใช้  
50% 

  ผู้สอบ 90 คน 

เทคนิคท่ีใช้  33% 

25 กลุ่มสูง   กลุ่มสูง  30 กลุ่มสูง 
 

50 

ท้ิง 
 

 

 

50% 

 15 

 

 

15 

 

 

 

  

30 

ท้ิง 

 

 

33% 

25 กลุ่มต่ า   กลุ่มต่ า  30 กลุ่มต่ า 
 

     1.3 หาจ านวนผู้สอบท่ีตอบถูกในแต่ละข้อในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 

     1.4 น าจ านวนผู้สอบท่ีได้จากข้อ 1.3 ไปค านวณหาค่าความยาก และอ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบแต่ละข้อจากสูตรการค านวณ 

 

ตัวอย่างที่ 7.3 การเปรียบเทียบการคัดเลือกกลุ่มต่ า-กลุ่มสูง โดยมีผู้สอบ 30 คน  ระหว่างเทคนิค 
25% เทคนิค 27% เทคนิค 33% และ 50% 

   ข้อ 

  สอบ 

 

ผู้ 
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ผล 

รวม 

ล า 
ดับ 

ผล
การ
คัด 

เลือก 

25% 

ผล
การ
คัด 

เลือก 

27% 

ผล
การ
คัด 

เลือก 

33% 

ผล
การ
คัด 

เลือก 

50% 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 2 (สูง) (สูง) (สูง) (สูง) 

2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 3 (สูง) (สูง) (สูง) (สูง) 

3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 4 (สูง) (สูง) (สูง) (สูง) 

4 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 5 (สูง) (สูง) (สูง) (สูง) 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 6 (สูง) (สูง) (สูง) (สูง) 

6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 7 (สูง) (สูง) (สูง) (สูง) 

7 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 8 (สูง) (สูง) (สูง) (สูง) 

8 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 9   (สูง) (สูง) 

9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 25 (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) 
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ตัวอย่างที่ 7.3 การเปรียบเทียบการคัดเลือกกลุ่มต่ า-กลุ่มสูง โดยมีผู้สอบ 30 คน  ระหว่างเทคนิค 
25% เทคนิค 27% เทคนิค 33% และ 50% (ต่อ) 

ข้อ 

  สอบ 

 

ผู้ 
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ผล 

รวม 

ล า 
ดับ 

ผล
การ
คัด 

เลือก 

25% 

ผล
การ
คัด 

เลือก 

27% 

ผล
การ
คัด 

เลือก 

33% 

ผล
การ
คัด 

เลือก 

50% 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) 

11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 24 (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) 

12 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6 10   (สูง) (สูง) 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 26 (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) 

14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 22   (ต่ า) (ต่ า) 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 27 (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) 

16 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 12    (สูง) 

17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) 

18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 13    (สูง) 

19 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 14    (สูง) 

20 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 23 (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) 

21 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 20    (ต่ า) 

22 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 21   (ต่ า) (ต่ า) 

23 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 11    (สูง) 

24 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 15    (สูง) 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29 (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) (ต่ า) 

26 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 5 16    (ต่ า) 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 1 (สูง) (สูง) (สูง) (สูง) 

28 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5 17 (ต่ า)   (ต่ า) 

29 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 18    (ต่ า) 

30 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 19    (ต่ า) 
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 จากตัวอย่างท่ี 2 พบว่า เมื่อใช้เทคนิค 25% กลุ่มสูง 8 คน (25% ของ 30 คนเท่ากับ 7.5)  
คือผู้สอบคนท่ี 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 กลุ่มต่ า 8 คน คือผู้สอบคนท่ี 20, 11, 9, 13, 15, 17, 25 
และ10  
  เมื่อใช้เทคนิค 27% กลุ่มสูง 8 คน (27% ของ 30 คนเท่ากับ 8.1)  คือผู้สอบคนท่ี 27, 1, 
2, 3, 4, 5, 6 และ 7 กลุ่มต่ า 8 คน คือผู้สอบคนท่ี 20, 11, 9, 13, 15, 17, 25 และ10  
  เมื่อใช้เทคนิค 33% กลุ่มสูง 10 คน (33% ของ 30 คนเท่ากับ 10) คือผู้สอบคนท่ี 27, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 12 กลุ่มต่ า 10 คน คือผู้สอบคนท่ี 22, 14, 20, 11, 9, 13, 15, 17, 25 และ 
10  

  เมื่อใช้เทคนิค 50% กลุ่มสูง 15 คน (50% ของ 30 คนเท่ากับ 15) คือผู้สอบคนท่ี 27, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 23, 16, 18, 19 และ 24 กลุ่มต่ า 15 คน คือผู้สอบคนท่ี 26, 28, 29, 30, 
21, 22, 14, 20, 11, 9, 13, 15, 17, 25 และ 10 

  เทคนิคท่ีเหมาะสมกับผู้สอบจ านวนน้อย คือเทคนิค 50% ดังนั้นตัวอย่างท่ี 7.3 จึงควรใช้
เทคนิค 50% 

    2) ความยาก  
     2.1 ความยาก (Difficulty: p) หมายถึง สัดส่วนของผู้สอบท่ีตอบข้อนั้นได้
ถูกต้อง ต่อผู้สอบท้ังหมด ตามความมุ่งหมายและหลักเกณฑ์ ดังสูตรค านวณ (สุนทร ค าโตนด, 2531: 

100) 
 

                                 p   =    
จ านวนผู้สอบท่ีตอบข้อนั้นถูก

จ านวนผู้สอบท่ีตอบข้อนั้นท้ังหมด
 

 

หรือในกรณีท่ีจ าแนกเป็นกลุ่มสูงกลุ่มต่ าจะค านวณได้จากสูตร 
                

 

     โดยท่ี P   เป็น  ค่าความยากของแบบทดสอบแต่ละข้อ 

       RH เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 
       RL เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีตอบถูกในกลุ่มต่ า 

       NH เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีตอบในกลุ่มสูง 
       NL เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีตอบในกลุ่มต่ า 
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  โดยท่ีเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าความยากของแบบทดสอบแต่ละข้อท่ีได้จากการค านวณ
จากสูตร ท่ีจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ท่ีมีรายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน ดังนี้ 
    0.80  <  P  <  1.00 เป็นแบบทดสอบท่ีง่ายมาก ควรตัดท้ิง หรือน าไปปรับปรุง 
  0.60  <  P  <  0.80 เป็นแบบทดสอบท่ีง่าย ใช้ได้ 

  0.40  <  P  <  0.60 เป็นแบบทดสอบท่ีความยากง่ายปานกลาง ดีมาก 

  0.20  <  P  <  0.40 เป็นแบบทดสอบท่ียาก ใช้ได้ 

       P  <  0.20 เป็นแบบทดสอบท่ียากมาก ควรตัดท้ิงหรือน าไปปรับปรุง 
   โดยท่ีแบบทดสอบท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพจะมีค่าความยากอยู่
ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 

     2.2 ประโยชน์ของค่าความยากของแบบทดสอบ มีดังนี ้
      2.2.1 จัดแบบทดสอบเรียงเป็นฉบับโดยเรียงล าดับจากข้อง่ายไปยาก 

      2.2.2 เป็นเกณฑ์ในการจัดแบบทดสอบแบบคู่ขนาน ท่ีมีความยากง่าย
เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 

      2.2.3 ช่วยปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายตัวเลือกว่าจะปรับปรุง
ท่ีตัวเลือกใด 

    3) อ านาจจ าแนก 

     3.1 อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือท่ีสร้าง
ขึ้น แล้วสามารถจ าแนกกลุ่ม/บุคคลแยกออกจากกันเป็นกลุ่มตามลักษณะท่ีตนเองเป็นอยู่/เกณฑ์ของ
ความรอบรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์, มปป.: 35-139)  อ านาจจ าแนก                
เป็นค่าท่ีแสดงประสิทธิภาพของแบบทดสอบแต่ละข้อ ในการจ าแนกกลุ่มผู้สอบออกเป็น กลุ่มเก่ง         
กลุ่มอ่อน ค านวณหาได้ดังสูตรค านวณ 

                  หรือ               

 

   โดยท่ี     r    เป็น  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

RH  เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 
RL  เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีตอบถูกในกลุ่มต่ า 

NH NL เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีตอบในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า  (มีจ านวนเท่ากัน) 
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   โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแต่ละข้อท่ีได้จาก          
การค านวณจากสูตรท่ีจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา
ตัดสิน ดังนี้ (Ebel, 1978: 267) 
     0.40 <    r        เป็นแบบทดสอบท่ีมีอ านาจจ าแนกดีมาก 

  0.30 <    r     <     0.39   เป็นแบบทดสอบท่ีมีอ านาจจ าแนกดี 
  0.20 <    r     <     0.20   เป็นแบบทดสอบท่ีมีอ านาจจ าแนกพอใช้ 

          r     <    0.19  เป็นแบบทดสอบท่ีท่ีอ านาจจ าแนกต่ า ควรตัดท้ิง 
  ถ้าอ านาจจ าแนกท่ีได้มีค่าเป็นลบ จะเป็นแบบทดสอบท่ีไม่ดีไม่สามารถจ าแนกกลุ่มผู้สอบ
ได้  หรือมีลักษณะกลุ่มเก่งตอบผิดและกลุ่มต่ าตอบถูก  อาจเนื่องมาจากค าถามท่ีไม่ชัดเจน/เฉลย
ค าตอบผิด/ตรวจให้คะแนนท่ีคลาดเคล่ือน หรือแบบทดสอบยากมาก  ดังนั้นแบบทดสอบท่ีดีจะ
สามารถน าไปใช้ในการวัดผลท่ีดี จะมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป และแบบทดสอบท่ีมี
อ านาจจ าแนกท่ีดีจะมีสัดส่วนของคนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เท่ากับ 16 : 80 : 16 

     3.2 ประโยชน์ของอ านาจจ าแนก มีดังนี้ 
      3.2.1 ใช้เป็นเกณฑ์การปรับปรุงแบบทดสอบเป็นรายตัวเลือกว่าควรจะ
ปรับปรุงท่ีตัวเลือกใด ในแต่ละข้อ 

      3.2.2 เป็นเกณฑ์ในการจัดแบบทดสอบแบบคู่ขนาน ท่ีแต่ละข้อท่ีวัดใน
จุดประสงค์เดียวกันในแต่ละฉบับต้องมีอ านาจจ าแนกเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 

    4) ประสิทธิภาพของตัวลวง สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
     4.1 สัดส่วนของผู้เลือกตัวลวง (PW) หมายถึง สัดส่วนของจ านวนคนท่ีเลือกตัว
ลวงต่อผู้สอบท้ังหมด เช่น แบบทดสอบข้อหนึ่งมีจ านวนผู้สอบ 100 คน แต่มีผู้เลือกตัวลวงตัวหนึ่ง

จ านวน 10 คน แสดงว่าสัดส่วนของตัวลวง       เท่ากับ 0.10 % ซึ่งค่าสัดส่วนของผู้เลือกตัวลวงจะมี
ค่าต้ังแต่ 0 ถึง 1 และส าหรับตัวลวงท่ีดีจะมีค่าต้ังแต่ 0.05 ขึ้นไป หรือ ค านวณหาได้จากสูตรค านวณ 

                 

     เมื่อ   PW  เป็น  สัดส่วนของผู้เลือกตัวลวง  

       WH   เป็น  จ านวนคนในกลุ่มสูงท่ีเลือกตัวลวงนั้น 

       WL เป็น  จ านวนคนในกลุ่มต่ าท่ีเลือกตัวลวงนั้น 

       NH  เป็น  จ านวนคนในกลุ่มสูง 
       NL  เป็น  จ านวนคนในกลุ่มต่ า 
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     4.2 อ านาจจ าแนกของตัวลวง (rw) หมายถึง ผลต่างระหว่างสัดส่วนของคนใน
กลุ่มอ่อนท่ีเลือกตอบตัวลวงกับสัดส่วนของคนในกลุ่มเก่งท่ีเลือกตอบตัวลวงนั้น เช่น มีคนเก่งและคน
อ่อนกลุ่มละ 10 คน โดยคนอ่อนตอบตัวลวงจ านวน 3 คน และคนเก่ง ตอบ 1 คน แสดงว่าตัวลวงนี้มี

อ านาจจ าแนกเท่ากับ         = 0.2 ซึ่งค่าอ านาจจ าแนก ของตัวลวงจะมีค่าต้ังแต่ -1 ถึง +1 และ
ส าหรับตัวลวงท่ีดีจะมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป หรือสามารถค านวณหาได้จากสูตรค านวณ 

              หรือ   

 

     เมื่อ   PW  เป็น  สัดส่วนของผู้เลือกตัวลวง  

       WH   เป็น  จ านวนคนในกลุ่มสูงท่ีเลือกตัวลวงนั้น 

       WL เป็น  จ านวนคนในกลุ่มต่ าท่ีเลือกตัวลวงนั้น 

       NH  เป็น  จ านวนคนในกลุ่มสูง 
       NL  เป็น  จ านวนคนในกลุ่มต่ า 

 

  ตัวอย่างการค านวณค่าความยาก และอ านาจจ าแนกโดยใช้เทคนิค 50% จากข้อมูลใน
ตัวอย่าง 7.4  ดังแสดงในตัวอย่างท่ี 7.5  ดังนี้ 
    

ตัวอย่างที่ 7.5 ค่าความยาก และอ านาจจ าแนกโดยใช้เทคนิค 50% 

ข้อสอบ กลุ่มสูง กลุ่มต่ า ค่าความยาก อ านาจจ าแนก การคัดเลือก 

1 10 3            0.43 
         0.47 คัดเลือกไว้ 

2 13 5            0.60 
         0.53 คัดเลือกไว้ 

3 14 3            0.57 
         0.73 คัดเลือกไว้ 

4 12 4            0.53 
         0.53 คัดเลือกไว้ 

5 12 4            0.53 
         0.53 คัดเลือกไว้ 
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ตัวอย่างที่ 7.5 ค่าความยาก และอ านาจจ าแนกโดยใช้เทคนิค 50% (ต่อ) 
ข้อสอบ กลุ่มสูง กลุ่มต่ า ค่าความยาก อ านาจจ าแนก การคัดเลือก 

6 12 5            0.57 
         0.47 คัดเลือกไว้ 

7 11 6            0.57 
         0.33 คัดเลือกไว้ 

8 2 2           0.13 
        0.00 ตัดท้ิง 

9 9 5           0.47 
        0.27 คัดเลือกไว้ 

10 1 4           0.17 
       -0.20 ตัดท้ิง 

 

 จากตัวอย่างท่ี 3  จะพบว่า ข้อสอบท่ีคัดเลือกไว้สามารถน าไปใช้ได้คือข้อสอบข้อท่ี 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 และข้อ 9  ส่วนข้อสอบท่ีต้องตัดท้ิงคือข้อสอบข้อท่ี 8 และข้อท่ี 10 ซึ่งเป็นข้อสอบท่ียาก
เกินไปและอ านาจจ าแนกต่ ามาก 

  2.1.2 การวิเคราะห์ค่าความยากและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแบบอัตนัย       
เป็นการวิเคราะห์ค่าความยากและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบอัตนัยแบบอิงกลุ่มท่ีมีวิธีการให้
คะแนนท่ีไม่ใช่ 0-1 มีวิธีการวิเคราะห์หลากหลายวิธี ดังนี้ 
   1) วิธีการวิเคราะห์ของเดรก (Drake) ท่ีใช้สัดส่วนของคะแนนท่ีสอบได้จริง กับคะแนน
เต็มท่ีเป็นไปได้ท้ังในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า มีขั้นตอนการด าเนินการและสูตรการค านวณ ดังนี้             
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 242-244) 
    1.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

     1.1.1 เรียงล าดับคะแนนของผู้สอบท่ีได้คะแนนจากสูงไปต่ าเพื่อจ าแนกผู้สอบ
ออกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
     1.1.2 รวมคะแนนรายข้อของผู้สอบทุกคนในแต่ละกลุ่ม โดยใช้ ∑  แทน
คะแนนรวมรายข้อของผู้สอบทุกคนในกลุ่มสูง และใช้ ∑  แทนคะแนนรวมรายข้อของผู้สอบทุกคน
ในกลุ่มต่ า และรวมคะแนนเต็มรายข้อท่ีเป็นไปได้ของผู้สอบแต่ละคนในกลุ่ม โดยให้ ∑   เป็น
คะแนนเต็มรวมรายข้อของทุกคนในกลุ่มสูง และ ∑   เป็นคะแนนเต็มรวมรายข้อของทุกคนในกลุ่ม
ต่ า จากนั้นจึงค านวณสัดส่วนของคะแนนรวมรายข้อท่ีกลุ่มสูง (PH) และกลุ่มต่ า (PL) ท าได้ ดังนี้ 
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    ∑ ∑        และ       ∑ ∑   

   1.2 สูตรการค านวณค่าความยาก และอ านาจจ าแนก มีดังนี้ 
     1.2.1 สูตรค านวณความยาก 

 

          ความยาก (Pi) = 
        

 

   1.3 สูตรการค านวณอ านาจจ าแนก 

 

           อ านาจจ าแนก (Ri) = PH - PL 

 

    โดยท่ี   PH  เป็น  สัดส่วนของคะแนนท่ีได้ต่อคะแนนท่ีเป็นไปได้ในกลุ่มสูง 

          PL เป็น  สัดส่วนของคะแนนท่ีได้ต่อคะแนนท่ีเป็นไปได้ในกลุ่มต่ า 

 การค านวณค่าความยาก และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแบบอัตนัยของเดรก  แสดง
ในตัวอย่างท่ี 7.6 

 

ตัวอย่างที่ 7.6  แบบทดสอบแบบอัตนัยฉบับหนึ่งมี 5 ข้อ น าไปทดสอบกับนักเรียนจ านวน 8 คน 
ตรวจให้คะแนน แล้วจ าแนกเป็นนักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า โดยใช้เทคนิค 50% ดังแสดงรายละเอียด
ของคะแนนท่ีได้ในตารางข้อมูล 

 

ข้อที่ คะแนนเต็ม 

นักเรียนกลุ่มสูง 
(คนที่) 

นักเรียนกลุ่มต่ า 

(คนที่) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 10 10 9 8 10 8 8 7 

2 10 9 10 8 9 8 7 6 3 

3 20 20 15 15 17 15 9 10 8 

4 30 25 25 24 20 16 17 13 10 

5 30 16 10 10 7 11 7 6 2 

รวม 100 80 70 66 61 60 48 43 30 

 

ท่ีมา : ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 243) 
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 แสดงผลการวิเคราะห์ความยากและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแบบอัตนัย ได้ดังนี้ 

ข้อ 

คะ 
แนน
เต็ม 

กลุ่มสูง 
(    ) 

กลุ่มต่ า 

(    ) PH PL 

Pi

ความ
ยาก 

Ri

อ านาจ
จ าแนก 

การแปล 

ความหมาย ∑  ∑   ∑  ∑   

1 10 37 40 33 40 0.93 0.83 0.88 0.10 ง่ายเกินไป/อ านาจ
จ าแนกต่ า 

2 10 36 40 24 40 0.90 0.60 0.75 0.30 เป็นข้อสอบท่ีใช้ได้ 

3 20 67 80 42 80 0.84 0.53 0.68 0.31 เป็นข้อสอบท่ีใช้ได้ 

4 30 94 120 56 120 0.78 0.47 0.62 0.31 เป็นข้อสอบท่ีใช้ได้ 

5 30 43 120 26 120 0.36 0.22 0.29 0.14 ค่อนข้างยาก/
อ านาจจ าแนกต่ า 

 

   ส าหรับการแปลความหมายของค่าท่ีได้ จะใช้เกณฑ์เดียวกับการวิเคราะห์ข้อสอบท่ีมี
วิธีการให้คะแนนแบบ 0-1 คะแนน แต่มีส่ิงท่ีควรค านึง คือ ผลการตรวจให้คะแนนจะต้องมีความเป็น
ปรนัย มิฉะนั้นการแปลความหมายของความยากและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแบบอัตนัย
อาจจะมีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้นได้ 

  2) วิเคราะห์ของวิทนีย์และซาเบอร์ (Whitney and Sabers, 1970 อ้างถึงใน                     
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 199-201)  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
โดยใช้เทคนิค 25% ของนักเรียนท้ังหมด  
  2.1 ความยากของข้อสอบแบบอัตนัย ค านวณจากสูตร 

 

    PE = 
          (         )  (           )  

 

  2.2 อ านาจจ าแนกของข้อสอบแบบอัตนัย ค านวณจากสูตร 

 

    D = 
        (           ) 

 

   โดยท่ี PE  เป็น  ค่าความยากข้อสอบแบบอัตนัย 

     D  เป็น  ค่าอ านาจจ าแนกข้อสอบแบบอัตนัย 

     SU  เป็น  ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
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     SL  เป็น  ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 

     N  เป็น  จ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 

     Xmax เป็น  คะแนนท่ีผู้สอบท าได้สูงสุด 

     Xmin เป็น  คะแนนท่ีผู้สอบท าได้ต่ าสุด 

  การค านวณค่าความยากและอ านาจจ าแนกของข้อสอบแบบอัตนัยของวิทนีย์และซาเบอร์ 
แสดงในตัวอย่างท่ี 7.7 
 

ตัวอย่างที่ 7.7 จากคะแนนการทดสอบของนักเรียนท่ีจ าแนกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 25% แล้วมี
ผลของคะแนนดังตาราง ให้หาค่าความยากและอ านาจจ าแนก 
 

คะแนน 

กลุ่มเก่ง 
คะแนน 

กลุ่มอ่อน 

จ านวน 

(X) (fx) 
จ านวน 

(f) (fx) 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

20 

12 

6 

2 

0 

0 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

3 

4 

1 

0 

4 

3 

6 

4 

0 

รวม 10 40 รวม 10 17 
 

 วิธีท า 

  จากสูตรค านวณความยาก  PE = 
         (       )  (          )  

 

         แทนค่า  = 
      (      ) (  )(   )    

                                                    =  0.57 

  

 จากสูตรการค านวณค่าอ านาจจ าแนก D =    
        (          ) 

   

     แทนค่า     =   
       (   ) = 0.46 
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  นั่นคือแบบทดสอบข้อนี้มีค่าความยากเท่ากับ 0.57 และมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.46 

ซึ่งค่าความยากปานกลางและค่าอ านาจจ าแนกดีมาก 

   2.2 การวิเคราะห์แบบทดสอบรายข้อแบบอิงเกณฑ์ มีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้                
(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2556: 236) 
   2.2.1 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดมุ่งหมาย (Item-Objective 

Congruence: IOC) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบท่ีมีความเป็นตัวแทนของความรู้ ตามขอบเขต
ของสาระการเรียนรู้ ท่ีก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน หรือความเป็นตัวแทนของจุดมุ่งหมาย                 
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถหาได้โดยการพิจารณาตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญ ดังนี้ 
    1) วิธีท่ี 1 ก าหนดให้ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบแต่ละ
ข้อกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ตามมาตราส่วนประมาณค่า เช่น 5 = สอดคล้องอย่างยิ่ง ,                      

4 = สอดคล้อง, 3 = ไม่แน่ใจ, 2 = ไม่สอดคล้อง และ 1 = ไม่สอดคล้องอย่างยิ่ง แล้วน ามาหาค่า
คะแนนเฉล่ียผลการตัดสินเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสอดคล้อง โดยในกรณีก าหนดคะแนนเป็น 
5 ระดับนั้น ค่าเฉล่ีย จะต้องเท่ากับ 4.00 จึงจะพิจารณาตัดสินว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้อง 
    2) วิธีท่ี 2 ก าหนดให้ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบแต่ละ
ข้อ กับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยก าหนดให้ +1 = สอดคล้อง, 0 = ไม่แน่ใจ และ -1 = ไม่สอดคล้อง 
จากนั้นจึงน ามาค านวณ IOC จากสูตรค านวณ 

     ∑   

 

    เมื่อ   IOC  เป็น  ค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ∑    เป็น  ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

N      เป็น  จ านวนผู้เช่ียวชาญ (ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป) 
 โดยมีเกณฑ์ส าหรับพิจารณาความสอดคล้องของการพิจารณาตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญ 
จะต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.50 หรือร้อยละ 50 ของความคิดเห็น ถ้ามิฉะนั้นจะต้องน าแบบทดสอบไป
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน ามาให้ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
    2.2.2 ดัชนีความไวของการวัดผล (Sensitivity Index: S) เป็นค่าของสัดส่วนของ
ความแตกต่างระหว่างจ านวนผู้สอบท่ีตอบข้อนั้นได้ถูกต้องก่อนเรียนกับหลังเรียนต่อจ านวนผู้เข้าสอบ
ท้ังหมด ดังสูตรค านวณ (Gronlund, 1985: 265-266  อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 

152) 
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      โดยท่ี      S    เป็น  ค่าดัชนีความไวของแบบทดสอบแต่ละข้อ 

      RA  เป็น  จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้นหลังเรียน 

      RB  เป็น  จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้นก่อนเรียน 

      T    เป็น  จ านวนผู้ตอบท้ังหมด 

 

  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความไวของแบบทดสอบแต่ละข้อท่ีได้จาก            
การค านวณจากสูตรท่ีจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 ท่ีมีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา 
ดังนี้ 
  ได้ค่าดัชนีความไว เท่ากับ 1.00   เป็นแบบทดสอบท่ีดีมาก เป็นไปตามทฤษฎี 
    อยู่ระหว่าง       0.80  ถึง  1.00         เป็นแบบทดสอบท่ีดีมาก 

     อยู่ระหว่าง       0.20  ถึง  0.79         เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถน าไปใช้ได้ 

     อยู่ระหว่าง       0.00  ถึง  0.19         เป็นแบบทดสอบท่ีสมควรปรับปรุงแก้ไข 

     อยู่ระหว่าง      -1.00  ถึง  0.00         เป็นแบบทดสอบท่ีไม่ดี สมควรตัดท้ิง 
 ดังนั้น แบบทดสอบท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการวัดผลท่ีดี จะมีค่าดัชนีความไวต้ังแต่ 0.20      

ขึ้นไป ดังตัวอย่างการวิเคราะห์ใช้ดัชนีความไวของข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ ดังแสดงในตัวอย่างท่ี 7.8 

 

ตัวอย่างที่ 7.8 จากผลการทดสอบแบบทดสอบ 5 ข้อ กับนักเรียน 5 คน จงหาดัชนีความไวของ
แบบทดสอบแต่ละข้อ 

ข้อที่ 1 2 3 4 5 
หมายเหตุ 

คนที่                               

1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1      ผู้ตอบถูกก่อน
เรียน     ผู้ตอบถูกหลัง
เรียน 

0 = ตอบผิด 

1 = ตอบถูก 

2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 

4 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

รวม 0 5 2 4 5 0 0 0 5 5 

S        
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  สรุปผลการวิเคราะห์แบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความไว มีดังนี ้
   ข้อท่ี 1 แบบทดสอบมีดัชนีความไวเท่ากับ 1 เป็นแบบทดสอบท่ีดี ตามทฤษฎี 
        ข้อท่ี 2 แบบทดสอบมีดัชนีความไวเท่ากับ 0.4 เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถน าไปใช้ได้ 

        ข้อท่ี 3 แบบทดสอบมีดัชนีความไวเท่ากับ –1 เป็นแบบทดสอบท่ีไม่ดี ควรตัดท้ิง 
        ข้อท่ี 4 แบบทดสอบมีดัชนีความไวเท่ากับ 0 เป็นแบบทดสอบท่ีไม่ดี ควรตัดท้ิง
เนื่องจากมีความยากมาก 

        ข้อท่ี 5 แบบทดสอบมีดัชนีความไวเท่ากับ 0 เป็นแบบทดสอบท่ีไม่ดี ควรตัดท้ิง
เนื่องจากมีความง่ายมาก 

  2.2.3 ความยากของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ จะพิจารณาค่าท่ีแตกต่างจาก           
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม กล่าวคือ จะต้องมีค่าน้อยกว่า 0.40 ก่อนท่ีจะได้รับการเรียน        
การสอน และมีค่ามากกว่า 0.75 หลังจากท่ีจะได้รับการเรียนการสอน  โดยค านวณค่าจากสูตร
ค านวณ 

      

   

     โดยท่ี p    เป็น  ค่าความยาก 

       R    เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีท าแบบทดสอบข้อนั้นถูก 

       N    เป็น  จ านวนผู้สอบท้ังหมด 

   2.2.4 อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์  หาได้โดยใช้วิธีการหาค่า
อ านาจจ าแนกของเบรนเนน (Brennan, 1974 อ้างอิงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 

198-199) เป็นการค านวณโดยการทดสอบเพียงครั้งเดียวหลังจากผู้สอบได้ผ่านการเรียนรู้   แล้วน ามา
หาความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของข้อถูกของกลุ่มท่ีสอบผ่านเกณฑ์ กับกลุ่มท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์               
ดังสูตรค านวณ           

   

      โดยท่ี      B    เป็น  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

      U    เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีท าแบบทดสอบถูกของกลุ่มท่ีสอบผ่านเกณฑ์ 
      L    เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีท าแบบทดสอบถูกของกลุ่มท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
      n2   เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีสอบผ่านเกณฑ์ 
      n1    เป็น  จ านวนผู้สอบท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
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   2.2.5 ประสิทธิภาพของตัวลวง ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวลวงของ
แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ ท าได้โดยการตรวจสอบความถี่ของนักเรียนท่ีเลือกตัวลวงตัวนั้นก่อนเรียน 
ตัวลวงตัวใดท่ีมีผู้สอบตอบในสัดส่วนท่ีสูง แสดงว่าเป็นตัวลวงท่ีดี แต่ถ้าตัวลวงตัวใดท่ีมีผู้สอบ
เลือกตอบน้อยหรือไม่มี แสดงว่าเป็นตัวลวงท่ีไม่มีประสิทธิภาพ จะต้องปรับปรุง แก้ไข หรือ
เปล่ียนแปลงให้ดีขึ้น 

 

การวิเคราะห์ข้อสอบรายฉบับ 

 การวิเคราะห์ข้อสอบแบบรายฉบับจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ข้อสอบ  นั่นคือ
ค่าความเช่ือมั่น มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความหมายของความเชื่อม่ัน 

  นักวิชาการได้น าเสนอความหมายของความเช่ือมั่น ดังนี้ 
   ความเช่ือมั่น เป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสองชุดจากแบบทดสอบท่ีมี
ความเท่าเทียมกันของคนกลุ่มเดียวกัน (Ebel & Frisbie, 1986: 71) 
   ความเช่ือมั่น หมายถึง เป็นความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีได้จากเครื่องมือการวิจัย                  
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากความสอดคล้องของข้อมูล  (ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง, 2559: 107) 
   สรุปได้ว่า  ความเช่ือมั่น เป็นคุณภาพของเครื่องมือในการวัดผล ท่ีสามารถใช้วัดหลาย ๆ 
ครั้ง แล้วได้ผลของการวัดมีความคล้ายคลึงกัน “วัดได้อย่างคงเส้นคงวา”  ภาพท่ี 7.7 แสดงว่าใน          
การทดสอบครั้งท่ี 1 นาย B ได้ล าดับท่ี 1 นาย A ได้ล าดับท่ี 2 และ นาย C ได้ล าดับท่ี 3 และใน        
การทดสอบครั้งท่ี 2,3… ซึ่งผลการทดสอบยังคงมีล าดับท่ีคล้าย ๆ เดิม (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 
2559: 169) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.6 ความเช่ือมั่นของเครื่องมือในการวัด 

ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 169) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

A 

A A B 
B B C C 

C 
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  2. ธรรมชาติของความเชื่อม่ัน 

   ในเครื่องมือการวัดผล มีธรรมชาติของความเช่ือมั่นท่ีนักวัดผลควรพิจารณา ดังนี้                     
(Ebel & Frisbie, 1986: 71) 
   2.1 ความเช่ือมั่นเป็นลักษณะของกลุ่มผู้สอบ กล่าวคือ ถ้าแบบทดสอบมีความเหมาะสม                   
กับระดับความสามารถของผู้สอบจะท าให้แบบทดสอบมีความเช่ือมั่นสูง 
   2.2 ความเช่ือมั่นเป็นการหาสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบหรือสัมพัทธ์มากกว่าท่ีจะเป็นค่า
สัมบูรณ์ (Absolute) 
   2.3 ความเช่ือมั่น ค านวณได้จากการวัดจากกลุ่มผู้สอบท่ีเป็นอิสระจากกัน  
  3. วิธีการประมาณค่าความเชื่อม่ัน 

    3.1 ความเช่ือมั่นแบบวัดความคงท่ี (Measure of Stability) ท่ีเป็นวิธีการทดสอบซ้ า 
(Test-Retest Method) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันไปทดสอบกับผู้สอบกลุ่มเดียวกัน 2 ครั้งท่ี
ใช้ช่วงเวลาท่ีต่างกันแล้วน าคะแนนท่ีได้มาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ถ้าเป็นข้อมูลในระดับอันตรภาคแต่ถ้าเป็น
ข้อมูลในระดับเรียงอันดับ จะค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ดังแสดงในภาพท่ี 
7.7  
 

                                                        ใช้เวลาท่ีต่างกัน 

ใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน 

 

 

 

rXY 

 

ภาพที่ 7.7 วิธีการทดสอบซ้ า 

ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 170) 

 

   โดยมีสูตรค านวณ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ดังนี้ 
 

 

 

 

แบบทดสอบ A 
 

แบบทดสอบ B 

คะแนน X คะแนน Y 
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rXY = 
 ∑    ∑ ∑ √[∑    (∑ ) ][∑    (∑ ) ] 

 

   โดยท่ี rXY     เป็น  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

     ∑  เป็น  ผลรวมของคะแนนสอบในครั้งท่ี 1 

     ∑  เป็น  ผลรวมของคะแนนสอบในครั้งท่ี 2 

     ∑   เป็น  ผลรวมของคะแนนสอบในครั้งท่ี 1 ของผู้สอบแต่ละคนยกก าลังสอง 
     ∑   เป็น  ผลรวมของคะแนนสอบในครั้งท่ี 2 ของผู้สอบแต่ละคนยกก าลังสอง 
     ∑   เป็น  ผลรวมของผลคูณของคะแนนสอบในครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  

      N เป็น  จ านวนผู้สอบ 

  

   สูตรค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ดังนี้  
 

           ∑   (     ) 
 

โดยท่ี  ρ   เป็น  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมนระหว่างคะแนนครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

   N   เป็น  จ านวนคู่ 

   D   เป็น  ผลต่างของอันดับท่ีแต่ละคู่ 

 

    โดยท่ีค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นท่ีได้จากการค านวณจะมีค่าต้ังแต่ -1.00 ถึง 1.00 แต่
เนื่องจากเป็นการค านวณจากคะแนนเดิมและคะแนนใหม่ของผู้สอบกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นจะได้             
ความเช่ือมั่นมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เท่านั้น แต่ประเด็นท่ีควรระมัดระวังในการใช้วิธีการ
นี้ คือ คุณลักษณะท่ีจะวัดจะต้องมีความคงท่ี และระยะเวลาท่ีทดสอบซ้ าจะต้องมีความเหมาะสม 
กล่าวคือ ไม่เร็วเกินไปเนื่องจากมีผลตกค้าง (การจดจ า) จากการทดสอบครั้งแรก และไม่ช้าเกินไปท่ีจะ
มีตัวแปรแทรกซ้อน เช่น วุฒิภาวะ หรือการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น  
    3.2 ความเช่ือมั่นแบบสมมูล (Measure of Equivalence) หรือวิธีการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบท่ีคู่ขนานกัน (Equivalent-Form Method) เป็นการน าแบบทดสอบ 2 ฉบับท่ีคู่ขนาน
กันไปทดสอบกับผู้สอบกลุ่มเดียวกัน (ท าได้ค่อนข้างยาก) แล้วน าคะแนนท่ีไ ด้จากแบบทดสอบท้ัง 2 
ฉบับมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ดังแสดงในภาพที่ 7.8 
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แบบทดสอบท่ีสมมูลกัน 

(คู่ขนานกัน) 
 

 

 

 

rXY 

 

ภาพที่ 7.8 วิธีการทดสอบแบบสมมูล 

ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 173) 

 

    แบบทดสอบท่ีสมมูลกัน/คู่ขนานกัน หมายถึง แบบทดสอบ 2 ฉบับท่ีมีความคล้ายคลึง
กันหรือเท่าเทียมกันโดยมีโครงสร้างการวัดและเนื้อหาเดียวกันมีค่าเฉล่ียและความแปรปรวน          
ความเช่ือมั่นและความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคะแนนท่ีได้จากใกล้เคียงกันและเพื่อให้เกิด        
ความสมดุลในการน าไปใช้ อาจจะแบ่งให้ร้อยละ 50 ท าแบบทดสอบฉบับ A ก่อนฉบับ B และอีก  
ร้อยละ 50 ท าแบบทดสอบฉบับ B ก่อนฉบับ A โดยท่ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 
0 ถึง 1 

   3.3 ความเช่ือมั่นแบบวัดความคงท่ีและสมมูลกัน (Measure of Stability and 

Equivalence) หรือวิธีทดสอบซ้ าด้วยแบบสอบท่ีสมมูล (Test-Retest with Equivalent Form) 
เป็นการทดสอบผู้สอบกลุ่มเดียวกัน 2 ครั้งในเวลาท่ีต่างกันโดยใช้แบบทดสอบท่ีมีความสมมูลกันแล้ว
น าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบท้ัง 2 ฉบับหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ดังแสดงในภาพ
ท่ี 7.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ A 

 

แบบทดสอบ B 

คะแนน X คะแนน Y 
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       แบบทดสอบท่ีสมมูลกัน 

       ใช้เวลาต่างกัน 

 

 

 

rXY 

 

 

ภาพที่ 7.9 วิธีการทดสอบแบบซ้ าและสมมูล 

ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 173) 

 

    ส าหรับองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อวิธีการนี้ก็คือ คุณลักษณะท่ีจะวัดต้องคงท่ี การใช้
ช่วงเวลาสอบซ้ าท่ีเหมาะสม และความสมมูลกันของแบบทดสอบ และวิธีการท่ีสมดุลในการจัด     
การทดสอบท้ัง 2 ฉบับ 

   3.4 ความเช่ือมั่นแบบวัดความสอดคล้องภายใน (Measure of Internal Consistency)  
หรือวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) เป็นวิธีการประมาณ
ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท่ีใช้การทดสอบเพียงครั้งเดียว แบบทดสอบฉบับเดียวและผู้สอบกลุ่ม
เดียวแล้วน าผลไปวิเคราะห์ความเป็นเอกพันธ์เนื้อหา (Homogeneity) ของแบบทดสอบว่าวัดเนื้อหา
สาระเดียวกันเพียงใด โดยถ้าวัดเนื้อหาสาระเดียวกันเมื่อท าการวัดซ้ าจะได้ผลการวัดท่ีสอดคล้องกัน 
โดยมีวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายในดังนี้ 
     3.4.1 วิธีการทดสอบแบบแบ่งครึ่งแบบทดสอบ (Split-Half Method) เป็นการน า
แบบทดสอบฉบับเดียวไปตรวจสอบกับผู้สอบกลุ่มเดียว และแบ่งแบบทดสอบออกเป็น 2 ส่วนท่ีมี
ความสมมูลกันมากท่ีสุด (จ าแนกตามข้อคู่-ข้อค่ี, จับสลาก, จับคู่ตามเนื้อหาแล้วแยกเป็น 2 ฉบับ) 
น ามาตรวจให้คะแนนแล้วน าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบท้ัง 2 ส่วน มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สันได้ค่าสัมประสิทธิ์ เ ช่ือมั่นครึ่งฉบับ จะต้องน าค่าท่ีได้ไปค านวณหาสัมประสิทธิ์            
ความเช่ือมั่นท้ังฉบับของสเปียร์แมน-บราวน์ (Spearman-Brown) ดังแสดงในภาพที่ 7.10 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ A 

 

แบบทดสอบ B 

คะแนน X คะแนน Y 
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คะแนนครึ่งฉบับ 

 

 

 

 

                               (สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นครึ่งฉบับ) 

 

                  rXY   (สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นท้ังฉบับ) 
 

ภาพที่ 7.10 วิธีการทดสอบการแบ่งครึ่งแบบทดสอบ 

ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 174) 

 

    การหาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับของสเปียร์แมน -บราวน์ ค านวณค่าสัมประสิทธิ์      
ความเช่ือมั่นได้ดังสูตรค านวณ (Gronlund, 1976: 111 อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 

185) 
      = 

                

 

    เมื่อ       เป็น  สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 

         เป็น  สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นครึ่งฉบับ 

 

     3.4.2 วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) เป็นวิธีการท่ีพัฒนา
โดยคูเดอร์และริชาร์ดสัน ท่ีเป็นการแก้ปัญหาของการประมาณค่าความเช่ือมั่นท่ีใช้วิธีการแบ่งครึ่ง

แบบทดสอบ 

คะแนน 

คะแนน Y คะแนน X 



169 
 

แบบทดสอบท่ีแตกต่างกันจะให้ค่าความเช่ือมั่นท่ีแตกต่างกัน และใช้ส าหรับแบบทดสอบท่ีให้คะแนน
แบบ 0,1 เท่านั้นจ าแนก  ใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (K-R20) โดยแบบทดสอบแต่ละข้อไม่
จ าเป็นต้องมีความยากง่ายเท่ากัน แต่ควรมีจ านวนแบบทดสอบอย่างน้อย 20 ข้อ โดยมีสูตรค านวณ 

 

K-R20 =  [     ]  [  ∑       ] 
 

  เมื่อ K-R20   เป็น  สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 

     pi    เป็น  สัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อท่ี i 
     qi   เป็น  สัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้อท่ี I = 1-p 

           เป็น  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

     K   เป็น  จ านวนแบบทดสอบ 

 การค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบแบบปรนัยด้วยสูตร K-R20 แสดงในตัวอย่าง
ท่ี 7.9  โดยก าหนดให้ st= 6.44 

 

ตัวอย่างท่ี 7.9 การค านวณค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบด้วยสูตร K-R20  
     ข้อสอบ 

ผู้สอบ 
1 2 3 4 5 6 7 9 

27 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 0 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 0 1 

4 1 1 1 1 0 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 

6 0 1 1 1 1 1 1 1 

7 0 1 1 1 1 1 1 1 

20 0 0 0 0 1 1 1 0 

11 0 0 0 1 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตัวอย่างท่ี 7.9 การค านวณค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบด้วยสูตร K-R20 (ต่อ) 
     ข้อสอบ 

ผู้สอบ 
1 2 3 4 5 6 7 9 

17 0 1 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

pi 0.38 0.50 0.50 0.56 0.44 0.56 0.50 0.38 

qi 0.62 0.50 0.50 0.44 0.56 0.44 0.50 0.62 

piqi 0.23 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.23 

 

 สูตรการค านวณหา         K-R20 = [     ]  [  ∑       ]  

  แทนค่า   K-R20 = [       ]  [      (    ) ]  = 0.80 

 ดังนั้น ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้ท่ีค านวณด้วย K-R20 เท่ากับ 0.80 

 

    โดยท่ีสูตรการค านวณ K-R20 จะมีความคล้ายกับสูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เนื่องจาก pi qi ของ K-R20 ก็คือความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ (   ) ของ
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคนั่นเอง  สูตร K-R21 เป็นสูตรการค านวณค่าสัมประสิทธิ์           
ความเช่ือมั่นท่ีมีข้อตกลงเบ้ืองต้นว่าแบบทดสอบแต่ละข้อต้องมีความยากง่ายเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 
และสูตรการค านวณมีความซับซ้อนน้อยลงแต่สูตรการค านวณ K-R21 จะให้ค่าความเช่ือมั่นท่ีต่ ากว่า           
การค านวณด้วยสูตร K-R20 ใช้ในกรณีคะแนนของแบบทดสอบไม่ใช่แบบ 0,1 เหมาะกับแบบทดสอบ
แบบอัตนัย  มีสูตรค านวณดังนี้ 

K-R21 = [     ] [   ̅(    ̅)    ] 
 

  เมื่อ K-R21   เป็น  สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 21 

      ̅   เป็น  ค่าเฉล่ียของคะแนนรวม 

           เป็น  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

     k   เป็น  จ านวนแบบทดสอบ 

 

    3.4.3 วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) ใช้กับ
แบบทดสอบท่ีการให้คะแนนไม่ใช่แบบ 0,1 ท่ีได้จากการปรับขยายสูตร K-R20 โดยการแบ่ง
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แบบทดสอบออกเป็น k ส่วน และเมื่อค านวณความแปรปรวนของคะแนนแต่ละส่วนและ             
ความแปรปรวนของคะแนนรวมสามารถน าไปใช้ประมาณค่าความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายใน
ท่ีน าเสนอในช่ือ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (  - Coefficient)  มีสูตรค านวณดังนี้  

      =   [     ] [  ∑      ] 
 

  เมื่อ         เป็น  สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

          เป็น  ความแปรปรวนของข้อท่ี i หรือองค์ประกอบท่ี i 
          เป็น  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

   k        เป็น  จ านวนแบบทดสอบ/องค์ประกอบของท้ังฉบับ 

 แต่ถ้าเป็นการค านวณค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้                
สูตรค านวณ 

      =   [     ] [  ∑      ] 
  เมื่อ        เป็น  สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

        เป็น  ความแปรปรวนของข้อท่ีหรือองค์ประกอบท่ี i 
        เป็น  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

                       K      เป็น  จ านวนแบบทดสอบ/องค์ประกอบของท้ังฉบับ 

 

  การหาสัมประสิทธิ์แอลฟาจะให้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบได้ดี ก็ ต่อเมื่อ
แบบทดสอบฉบับนั้นได้วัดคุณลักษณะเพียงคุณลักษณะเดียวเท่านั้น และจ านวนข้อหรือองค์ประกอบ
แต่ละองค์ประกอบในฉบับมีค่าเท่าเทียมกันจะท าให้ได้ค่าความเช่ือมั่นท่ีใกล้เคียงกับความเช่ือมั่นท่ี
แท้จริงของแบบทดสอบ  และเป็นวิธีการท่ีได้รับความนิยมเนื่องจากทดสอบกลุ่มผู้สอบครั้งเดียวและ
ใช้ได้อย่างหลากหลายท้ังแบบทดสอบแบบ 0-1 หรือแบบการให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนักหรือก าหนด
คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าหรือแบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นต้น 

 การค านวณหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค แสดงในตัวอย่าง
ท่ี 7.10   
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ตัวอย่างที่ 7.10 ให้หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเมื่อ
ก าหนดให้ ∑   = 1.35 และ SX  =  2.02 

 วิธีท า  

 สูตรการค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค       =   [     ] [  ∑      ] 
     แทนค่า      =   [     ] [  (    )(    ) ] = 0.80 

   ดังนั้นความเช่ือมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้เท่ากับ 0.80 

 

    3.4.4 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI)  ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (RAI) หรือครูผู้ท่ีประเมินให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยเป็น           
การหาค่าความเช่ือมั่นชนิดหนึ่งของแบบประเมินท่ีมีการให้คะแนนเป็นช่วงสเกล I สเกลซึ่งค่า RAI ท่ีได้มี
พิสัยต้ังแต่ 0 - 1  ถ้า RAI ค่าเข้าใกล้ 1  แสดงว่าผู้ประเมินมีความเห็นสอดคล้องกันมาก (ฉัตรศิริ                                     
ปิยะพิมลสิทธิ์,  ม.ป.ป.) 
     ให้ Rmnkแทนการให้คะแนนของผู้ประเมินคนท่ี m บนพฤติกรรมท่ี k ในกลุ่มตัวอย่าง
คนท่ี n ให้  ̅nk เป็นค่าเฉล่ียของการประเมินจ านวน M คน  นั่นคือ  ̅nk   ∑      

       ∑ ∑ ∑ |      ̅   |     (   )(   )  

  วิธีการหาความเช่ือมั่นจากแบบทดสอบแบบอัตนัย  แสดงในตัวอย่างท่ี 7.11 

ตัวอย่างที่ 7.11  มีครูผู้ประเมิน 3 ท่าน  ตรวจประเมินนักเรียน  3 คน  คนละ 4 พฤติกรรม  โดย
แบบประเมินเป็นมาตรประมาณค่า  5  ระดับ 



173 
 

       ∑ ∑ ∑ |      ̅   |     (   )(   )  

        (   )(   )        

ค่า RAI ท่ีค านวณได้ .708  บ่งช้ีถึงความสอดคล้องกันสูงระหว่างผู้ประเมิน 

 

   3.4.5 ความสอดคล้องระหว่างครูผู้ท่ีประเมินให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยโดย
ค านวณจากสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  แบบทดสอบจ านวน 1 ข้อ  คะแนนเต็ม 10  
คะแนน  ของนักเรียนจ านวน 5 คน  ตรวจให้คะแนนโดยครูผู้ประเมิน  2  คน  มีวิธีการค านวณแสดง
ในตัวอย่างท่ี 7.12 ดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 7.12  จากผลการตรวจให้คะแนนโดยครูผู้ประเมิน  2  คน  แบบทดสอบจ านวน 1 ข้อ  
คะแนนเต็ม 10  คะแนน  ของนักเรียนจ านวน 5 คน ให้หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
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วิธีท า 
นักเรียน ครูคนที่ 1 (X) ครูคนที่ 2 (Y) X2 Y2 XY 

1 5 4 25 16 20 

2 6 6 36 36 36 

3 7 8 49 64 56 

4 5 6 25 36 30 

5 8 9 64 81 72 

รวม ∑  = 31 ∑  = 33 ∑   = 199 ∑   = 233 ∑   = 214 

 

จากสูตร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   rXY   =    
 ∑    ∑ ∑ √[∑    (∑ ) ][∑    (∑ ) ] 

 

   แทนค่า        rXY   = 
 (   )  (  )(  )√[ (   )  (  ) ][ (   )  (  ) ] = 0.925 

 

   แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนี้มีความความสอดคล้องระหว่างครูผู้ประเมินเท่ากับ 0.925 
 

   3.5 วิธีการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ เป็นความเช่ือมั่น             
แบบหาความคงท่ีของความรู้ (Stability Reliability) เป็นการตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยน า
แบบทดสอบมาสอบซ้ า 2 ครั้ง แล้วน าคะแนนมาหาความคงท่ีของการรอบรู้  และไม่รอบรู้ท่ีได้จาก
การก าหนดจุดตัดท่ีเหมาะสม โดยใช้ตารางท่ี 7.3 และสูตร Phi Coefficient ( ) (พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 
2543: 278-279)       =   

     √(   )(   )(   )(   ) 
 

ตารางที่ 7.3 ตารางประกอบการค านวณความเช่ือมั่น 

ผลการสอบ  
การทดสอบคร้ังที่ 1 

รวม 
รอบรู้ ไม่รอบรู้ 

ครั้งท่ี 2 
รอบรู้ 

ไม่รอบรู ้
A 

C 

B 

D 

A+B 

C+D 

 รวม A+C B+D A+B+C+D 

 

ท่ีมา : พิศิษฐ ตัณฑวณิช (2543: 278-279) 
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 4. องค์ประกอบที่มีผลต่อสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

  การหาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นใด ๆ ท่ีได้ค่าสัมประสิทธิ์ ต่ าหรือสูงจะขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบต่อไปนี้ (Crocker & Algina, 1986 อ้างอิงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 84-89; 

Gronlund, 1981: 104-111 อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 179-180) 
  4.1 ความเป็นเอกพันธ์ของกลุ่มผู้สอบ (Group Homogeneity) ในกลุ่มผู้สอบท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีใกล้เคียงกันเมื่อน าคะแนนมาหาค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ท่ีต่ า
กว่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นท่ีได้จากกลุ่มผู้สอบวิวิธพันธ์ (Group Heterogeneity) ท่ีมีความสามารถ
ท่ีหลากหลายคละกัน และขนาดของกลุ่มผู้สอบควรมีประมาณ 6-10 เท่าของจ านวนแบบทดสอบจึง
จะได้ความเช่ือมั่นท่ีเป็นจริง 
  4.2 ความยาวของแบบทดสอบ (Test Length) การเพิ่มจ านวนแบบทดสอบท่ีมี          
ความคู่ขนานกับแบบทดสอบเดิมท่ีมีอยู่จะท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบฉบับนั้น 
มีค่าท่ีสูงขึ้น แต่จะต้องไม่ยาวมากเกินไปจนท าให้ผู้สอบเหนื่อยล้า 

  4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบ (Interitem Correlation) แบบทดสอบฉบับใดท่ีมี
ความเป็นเอกพันธ์ของคุณลักษณะหรือเนื้อหาแสดงว่าแบบทดสอบฉบับนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่ าง
แบบทดสอบสูงอันจะส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบฉบับนั้น 

  4.4 ก าหนดเวลาท่ีใช้ในการท าแบบทดสอบ (Time Limit) แบบทดสอบท่ีสร้างและพัฒนา
เป็นอย่างดีและได้ก าหนดเวลาท่ีใช้ในการทดสอบท่ีเหมาะสมกับแบบทดสอบจะได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความเช่ือมั่นท่ีสูง  แต่ถ้าให้เวลาท่ีจ ากัดหรือมากจนเกินไปจะท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ ความเช่ือมั่นมี
แนวโน้มลดลง 
  4.5 วิธีการท่ีใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น (Method of Estimating 
Reliability) ในการเลือกใช้วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นมีหลายวิธีและแต่ละวิธีจะมี
ความเหมาะสมกับแบบทดสอบท่ีมีลักษณะและจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เช่น แบบทดสอบความเร็ว
ไม่ควรใช้วิธีการแบ่งครึ่งแบบทดสอบหรือวิธีตรวจสอบความสอดคล้องภายใน  เพราะจะได้ค่า           
ความเช่ือมั่นท่ีสูงกว่าปกติ  และวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาควรใช้กับแบบทดสอบท่ีวัดเพียงคุณลักษณะ
เดียวมากกว่าหลากหลายคุณลักษณะหรือสูตรของสเปียร์แมน -บราวน์จะให้ค่าสัมประสิทธิ์              
ความเช่ือมั่นต่ าหรือสูงกว่าความเป็นจริงถ้าแบบทดสอบไม่มีความเป็นคู่ขนาน เป็นต้น  
  4.6 ความยาก ถ้าแบบทดสอบฉบับใดท่ีมีความยากมาก หรือง่ายมากจะท าให้          
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบค่อนข้างต่ า 
  4.7 ความเป็นปรนัยในการให้คะแนน ถ้าแบบทดสอบมีความเป็นปรนัยจะท าให้
แบบทดสอบมีความเช่ือมั่นสูง 
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  4.8 อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบสูงท าให้ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบสูงด้วย 

  4.9 ก าหนดสถานการณ์และส่ิงแวดล้อมในการสอบให้มีความคล้ายคลึงกัน 

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน 

   ความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของเครื่องมือวัดผลมีความสัมพันธ์กัน ดังแสดงในภาพท่ี 
7.11  (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559: 182)   
   5.1 เครื่องมือวัดผลท่ีไม่มีความเท่ียงตรงย่อมไม่มีความเช่ือมั่น (ดังรูปท่ี 1) 

   5.2 เครื่องมือวัดผลมีความเท่ียงตรงสูงขึ้นย่อมจะมีความเช่ือมั่นสูงขึ้น (ดังรูปท่ี 2) 

   5.3 เครื่องมือวัดผลบางประเภทมีความเช่ือมั่นปานกลาง  แต่จะมีความเท่ียงตรงต่ า        
(ดังรูปท่ี 3) 

   5.4 เครื่องมือวัดผลบางประเภทมีความเช่ือมั่นสูง  แต่จะมีความเท่ียงตรงต่ า (ดังรูปท่ี 4) 

   5.5 เครื่องมือวัดผลท่ีต้องการคือเครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรงสูง  และมีความเช่ือมั่นสูง 
(ดังรูปท่ี 5) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 

ไม่มีความเช่ือมั่น
และไม่มีความ

เท่ียงตรง 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 

มีความเช่ือมั่น
และมีความ

เท่ียงตรงปาน
กลาง 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 

มีความเช่ือมั่น
ปานกลางและมี
ความเท่ียงตรงต่ า 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 

มีความเช่ือมั่นสูง  
แต่มีความ
เท่ียงตรงต่ า 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 

มีความเช่ือมั่น
และมีความ
เท่ียงตรงสูง 

 

ภาพที่ 7.11 ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมั่นกับความเท่ียงตรง 
ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 182) 
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คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 ในแบบทดสอบใด ๆ นอกจากจะตรวจสอบความเท่ียงตรง  ความยาก อ านาจจ าแนก และ
ความเช่ือมั่นแล้ว คุณภาพของแบบทดสอบท่ีควรพิจารณาเพื่อให้มีคุณภาพดังนี้ 
 1. ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ 

  ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ความชัดเจน ถูกต้องตามหลักการ/หลักวิชา และ
มีความเข้าใจท่ีสอดคล้องกัน โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลและผู้เ ช่ียวชาญทางภาษา
เป็นผู้พิจารณา ท่ีจ าแนกลักษณะของความเป็นปรนัย 3 ลักษณะ ดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2543: 

186-187) 

   1.1 ความชัดเจนของข้อค าถาม กล่าวคือ ในการก าหนดข้อค าถามจะต้องมีความชัดเจน 
ใช้ภาษาท่ีง่ายและเหมาะสมกับวัยวุฒิผู้สอบในการส่ือความหมายท่ีสอดคล้องกันว่าต้องการถามอะไร 
หรือต้องการค าตอบอะไร 

   1.2 ความชัดเจนในการให้คะแนน กล่าวคือ ในการตรวจให้คะแนนค าตอบท่ีถูกต้อง
จะต้องมีความสอดคล้องระหว่างผู้ตรวจให้คะแนน ท่ีจะต้องร่วมกันในการก าหนดค าเฉลย วิธีการ
ตรวจ และเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนท่ีถูกต้องและชัดเจน 

  1.3 ความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน กล่าวคือ เมื่อได้คะแนนจาก          
การตรวจค าตอบแล้วผู้ท่ีน าคะแนนไปแปลความหมายของคะแนนแล้วจะมีความหมายในลักษณะ
เดียวกัน หรือใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น ผู้สอบท่ีคะแนนเท่ากัน แสดงว่าเป็นผู้สอบท่ีมีความรู้
ความสามารถเท่ากัน เป็นต้น  ความหมายของความเป็นปรนัยของเครื่องมือวัดผล  ดังแสดงในภาพท่ี 
7.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.12 ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ 

ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 183) 
 

 

ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ 

ข้อค าถามท่ีชัดเจน การแปลความหมายคะแนนท่ีชัดเจน การให้คะแนนท่ีชัดเจน 
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2. การน าไปใช้ได้ 

  แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพในการน าไปใช้ได้ (Useability) จะมีคุณลักษณะท่ีใช้พิจารณา 
ดังนี้ (สมพร สุทัศนีย์, 2545: 60) 

 2.1 การด าเนินการสอบ เป็นการน าแบบทดสอบไปใช้ได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน       
มีค าส่ังและค าช้ีแจงท่ีง่าย และชัดเจนท่ีผู้สอบอ่านแล้วมีความเข้าใจ 

 2.2 ก าหนดช่วงเวลาการสอบ ในการก าหนดเวลาในการทดสอบจะต้องเหมาะสมกับ
แบบทดสอบท่ีต้องไม่ก าหนดเวลามากเกินไปท าให้เกิดความเบื่อหน่าย และไม่น้อยเกินไปท าให้เกิด
ความวิตกกังวลและความเครียดท่ีส่งผลต่อการทดสอบโดยมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการทดสอบ  
คือ ประมาณ 20-60 นาที 

 2.3 การให้คะแนน เป็นวิธีการตรวจให้คะแนนท่ีไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค าช้ีแจง ค าแนะน า
ในการให้คะแนน มีแบบฟอร์มการให้คะแนน กระดาษค าตอบท่ีแยกออกจากแบบทดสอบและ
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจให้คะแนนได้ 

 2.4 การแปลความหมายและการน าไปใช้ มีคู่มือในการแปลความหมายของผลและการ
น าไปใช้ตารางแปลงคะแนน เกณฑ์ท่ีใช้กับผลการวัด หรือค าแนะน าเพิ่มเติมเพื่อก่อให้เกิด           
ความเข้าใจการวัดท่ีดีและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 2.5 การสร้างแบบทดสอบคู่ขนานได้ง่าย เพื่อน ามาใช้แทนกันหรือสามารถจะน าผลมา
เปรียบเทียบกันได้ง่าย 

 2.6 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดสอบต้ังแต่การสร้าง การน าไปใช้ การตรวจให้คะแนน 
และสามารถน ามาใช้ได้อีก 

3. ประสิทธิภาพ 

  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยท่ีมีจ านวนข้อ
หรือประเด็นท่ีน้อยกว่า หรือใช้เวลาท่ีน้อยกว่า เพื่อใช้วัดส่ิงท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่า ๆ 
กัน กับการใช้จ านวนข้อหรือประเด็นท่ีมากกว่า หรือเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ/เวลาท่ีใช้ท่ี               
น้อยกว่า แสดงว่า เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยชุดนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า ดังแสดงในภาพที่ 7.13 
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ความมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.13 ความมีประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 185) 
 

4. ความลึกซ้ึง 
  ความลึกซึ้ง (Searching) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบท่ีดีนอกจากจะต้องสามารถ

ก าหนดค าถามได้ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีต้องการตามจุดประสงค์แล้ว  ค าถามท่ีถามลึกซึ้งนั้นคือ
ค าถามท่ีท าให้ผู้ตอบต้องคิดค้นก่อนจึงจะสามารถหาค าตอบได้  มิใช่เพียงแต่ระลึกถึงประสบการณ์
ต่าง ๆ เพียงต้ืน ๆ ก็ตอบปัญหาได้  แต่เป็นแบบทดสอบท่ีวัดความลึกซึ้งทางวิชาการ 

5. ความยุติธรรม 

  ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบท่ีมีความครอบคลุมเนื้อหา
สาระและจุดมุ่งหมาย โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งได้เปรียบผู้สอบคนอื่น ๆ นอกจากมี
ความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกันเท่านั้น 

6. ความเป็นมิติเดียว 

  ความเป็นมิติเดียว (Unidimentionality) หมายถึง คุณภาพของแบบทดสอบท่ีสามารถวัด
มิติต่าง ๆ ของตัวแปรท่ีศึกษาออกเป็นมิติย่อย ๆ ได้อย่างชัดเจน 

7. ความเฉพาะเจาะจง 
  ความเฉพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบท่ีก าหนดประเด็น

ค าถามเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อค าถาม มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ และไม่กว้างเกินไป 

8. การกระตุ้นยุแหย่ 
  การกระตุ้นยุแหย่ (Exemplary) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบท่ีมีการยั่วยุ โดยน า

แบบทดสอบท่ีง่าย หรือมีความซับซ้อนในการใช้ความคิดน้อยไว้ในตอนต้น แล้วจึงค่อย ๆ ยากขึ้น 
หรือใช้ความคิดท่ีซับซ้อนมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้สอบได้เกิดความพยายามท่ีจะท าแบบทดสอบให้ได้ 

ข้อมูล/ประเด็น
เดียวกัน

ฉบับ A 

จ านวน 10 ข้อ 

ใช้เวลา/งบประมาณจ านวนน้อย 

ฉบับ B 

จ านวน 20 ข้อ 

ใช้เวลา/งบประมาณจ านวนมาก 
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9. ความเป็นมาตรฐาน 

  ความเป็นมาตรฐาน (Standardization) เป็นส่ิงระบุรูปแบบการวัดท่ีแน่นอนใน            
การทดสอบ และการให้คะแนนท่ีชัดเจนท่ีจะสามารถน าคะแนนมาเปรียบเทียบกันได้ 

 

สาระส าคัญประจ าบทท่ี 7 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 1. การวิเคราะห์ข้อสอบ (Item Analysis) เป็นกระบวนการตรวจสอบแบบทดสอบในแต่ละ
ข้อเพื่อพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อมีระดับความยาก และอ านาจจ าแนกเพียงใด เพื่อพิจารณา          
ความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่น ผลการวิเคราะห์จะท าให้ทราบว่าแบบทดสอบแต่ละข้อได้ท าหน้าท่ี
อย่างเหมาะสมหรือไม่   
 2. ความเท่ียงตรง เป็นลักษณะของเครื่องมือท่ีเรียกว่า “การวัดในส่ิงท่ีต้องการวัด” หมายถึง 
เครื่องมือวัดในส่ิงท่ีต้องการวัด ไม่ใช่ต้องการวัดอย่างหนึ่งแล้วได้ส่ิงอื่นมาแทน หรือวัดแล้วได้ผลท่ี
สอดคล้องสภาพที่เป็นจริงท้ังในปัจจุบันหรืออนาคต จ าแนกเป็น 1) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ท่ีเป็น
การสรุปอ้างอิงถึงมวลเนื้อหาสาระ ความรู้ หรือประสบการณ์ 2) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง เป็น
การสรุปอ้างอิงโครงสร้างของส่ิงท่ีมุ่งวัดว่าการวัดได้ผลตรงตามทฤษฎีของโครงสร้างนั้น ๆ และ          
3) ความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ท่ีเป็นการสรุปอ้างอิงสมรรถนะการด าเนินงานของส่ิงท่ีมุ่งวัดว่า  
การวัดได้ผลสอดคล้องกับการด าเนินงานนั้นเพียงใดท้ังในปัจจุบันและในอนาคต การวิเคราะห์ความ
เท่ียงตรงจะวิเคราะห์เป็นรายข้อและรายฉบับ 

3. ความเช่ือมั่น เป็นคุณภาพของเครื่องมือในการวัดผล ท่ีสามารถใช้วัดได้หลาย ๆ ครั้ง              
แล้วได้ผลของการวัดคล้ายคลึงกัน “การวัดได้อย่างคงเส้นคงวา” ไม่เปล่ียนแปลงไปมา การวิเคราะห์
ความเช่ือมั่นจะวิเคราะห์เป็นรายฉบับ 

4. วิธีการวิเคราะห์แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็นการวิเคราะห์โดยใช้กลุ่มผู้สอบเป็นฐานใน
การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแบบทดสอบมีการให้คะแนนแบบ 0-1 เทคนิคท่ีนิยมใช้ในกรณีท่ีกลุ่มผู้
ทดสอบมีจ านวนมาก และคะแนนมีการแจกแจงแบบปกติ คือ ใช้เทคนิค 25% หรือเทคนิค 27% ของ
จุงเตฟาน มีขั้นตอน ดังนี้ 1) น าแบบทดสอบไปตรวจให้คะแนน 2) เรียงล าดับคะแนนจากคะแนน
สูงสุดไปหาคะแนนต่ าสุดแล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 3) หาจ านวนผู้สอบท่ีตอบถูกในแต่ละข้อของกลุ่มสูง
และกลุ่มต่ า และ 4) น าจ านวนผู้สอบท่ีได้ไปค านวณหาค่าความยาก และอ านาจจ าแนก การวิเคราะห์
ความความยากและอ านาจจ าแนกจะวิเคราะห์เป็นรายข้อ 

5. วิธี การวิ เคราะห์แบบทดสอบรายข้อแบบอิ ง เกณฑ์ มีวิธี การวิ เคราะห์ ดังนี้                          
1) ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดมุ่งหมาย (IOC) โดยพิจารณาตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญ 
2) ดัชนีความไวของการวัดผล ท่ีเป็นค่าของสัดส่วนความแตกต่างระหว่างจ านวนผู้สอบท่ีตอบ
แบบทดสอบข้อนั้นได้ถูกต้องก่อนเรียนกับหลังเรียนต่อจ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 3) ความยากของ
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แบบทดสอบท่ีเป็นสัดส่วนของผู้สอบท่ีตอบข้อนั้นได้ถูกต้องต่อผู้สอบท้ังหมด ตามความมุ่งหมายและ
หลักเกณฑ์ และ 4) อ านาจจ าแนก ท่ีเป็นคุณภาพของเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นแล้วสามารถจ าแนกกลุ่ม/
บุคคลแยกออกจากกันเป็นกลุ่มตามลักษณะท่ีตนเป็นอยู่/เกณฑ์ของความรอบรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 7 

 ค าช้ีแจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

1. เพราะเหตุใด ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อสอบ 

2. การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม มีแนวคิดท่ีใช้ในการวิเคราะห์ท่ีแตกต่าง
กันอย่างไร 

3. ความเท่ียงตรงมีความส าคัญอย่างไรต่อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ความเท่ียงตรงประเภทใดท่ีส าคัญท่ีสุดในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

5. เพราะเหตุใด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จึงต้องมีความเช่ือมั่น 

6. ในการเพิ่มความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะต้องด าเนินการ
อย่างไร 

7. ให้พิจารณาว่า ความเท่ียงตรง กับ ความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบว่าคุณสมบัติใดมี
ความส าคัญมากกว่ากัน เพราะเหตุใด 

 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 7 
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บทที่ 8 

การวิเคราะหข์้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 ในการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัยและแบบปรนัยสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยใน            
การค านวณได้  โดยในบทนี้จะกล่าวถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการหาค่าความเช่ือมั่นของ
ข้อสอบแบบอัตนัย  และค่าความยาก อ านาจจ าแนก  และค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบแบบปรนัย  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

 

การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัยรายฉบับ 

 ความสอดคล้องระหว่างครูผู้ท่ีประเมินให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยโดยค านวณจากสูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 1. กรณีที่แบบทดสอบอัตนัยมีจ านวน 1 ข้อ  ครูผู้ประเมิน  2  คน   
   การหาค่าความเช่ือมั่นด้วยโปรแกรม SPSS for Windows  โดยใช้ตัวอย่าง             
การค านวณมือจากตัวอย่างท่ี 8.1 แสดงในตัวอย่างท่ี 8.2 ดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 8.1  จากผลการตรวจให้คะแนนโดยครูผู้ประเมิน  2  คน  แบบทดสอบจ านวน 1 ข้อ  
คะแนนเต็ม 10  คะแนน  ของนักเรียนจ านวน 5 คน ให้หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

วิธีท า 

นักเรียน 

คนที่ 
ครูคนที่ 1 

(X) 

ครูคนที่ 2 

(Y) 
X2 Y2 XY 

1 5 4 25 16 20 

2 6 6 36 36 36 

3 7 8 49 64 56 

4 5 6 25 36 30 

5 8 9 64 81 72 

รวม ∑  = 31 ∑  = 33 ∑   = 199 ∑   = 233 ∑   = 214 
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จากสูตร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   rXY   =    
 ∑    ∑ ∑ √[∑     ∑   ][∑     ∑   ] 

 

   แทนค่า        rXY   = 
                √[             ][             ] = 0.925 

 

   แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนี้มีความความสอดคล้องระหว่างครูผู้ประเมินเท่ากับ 0.925 

ตัวอย่างที่ 8.2  จากผลการตรวจให้คะแนนโดยครูผู้ประเมิน  2  คน  ข้อสอบจ านวน 1 ข้อ  คะแนน
เต็ม 10  คะแนน  ของนักเรียนจ านวน 5 คน ให้หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้วยโปรแกรม SPSS for Windows   
 เมื่อเปิดโปรแกรมแล้ว SPSS จะมีอยู่ 2 หน้าต่างคือหน้าต่างท่ีไว้ส าหรับต้ังช่ือ (Variable 

View) และหน้าต่างส าหรับกรอกข้อมูล (Data View) ก่อนอื่นเราต้องไปต้ังช่ือตัวแปรและก าหนด
ระดับของตัวแปรใน Variable View  ให้เรียบร้อยก่อน  จากนั้นจึงเข้าไปในหน้าต่าง  Data View 
ส าหรับกรอกข้อมูล ซึ่งหน้าต่างนี้อยู่บริเวณด้านล่างซ้ายของโปรแกรมบนหน้าต่าง Start สามารถกด
สลับท่ีเพื่อเลือกหน้าต่างท่ีต้องการได้ 

 

 

ภาพที่ 8.1 หน้าต่างท่ีไว้ส าหรับต้ังช่ือ (Variable View) และหน้าต่างส าหรับกรอกข้อมูล             
(Data View) 

   ขั้นที่ 1  ต้ังช่ือตัวแปร ใน Variable View เช่น 

   ID คือ  เลขท่ี  ต้ังระดับของตัวแปรท่ีช่อง Measure เป็น Nominal 

   A  คือ  คะแนนของครูคนที่ 1  ต้ังระดับของตัวแปรท่ีช่อง Measure เป็น Scale 

   B  คือ  คะแนนของครูคนที่ 2  ต้ังระดับของตัวแปรท่ีช่อง Measure เป็น Scale 
 

 

ภาพที่ 8.2 หน้าต่างท่ีไว้ส าหรับต้ังช่ือ (Variable View) 
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ขั้นที่ 2  ใส่ข้อมูลลงใน Data view  

 

ภาพที่ 8.3  หน้าต่างส าหรับกรอกข้อมูล (Data View) 

    ขั้นที่ 3 เลือก Analyze >> Correlation >> Bivariate >> ใส่ข้อมูล>> OK 

 

ภาพที่ 8.4 หน้าต่างการหาค่าสหสัมพันธ์ 
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ภาพที่ 8.5 การใส่ข้อมูลในโปรแกรม 

    ขั้นที่ 4  แปลความหมายข้อมูลจาก Output ของ SPSS 

 

ภาพที่ 8.6 Output ของ SPSS 

แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนี้มีความความสอดคล้องระหว่างครูผู้ประเมินเท่ากับ 0.925 

 

 1.2 กรณีที่แบบทดสอบอัตนัยมีจ านวนข้อสอบมากกว่า 1 ข้อ ครูผู้ประเมิน  2  คน   
    การหาค่าความเช่ือมั่นด้วยโปรแกรม SPSS แบบทดสอบจ านวน 2 ข้อ  คะแนนเต็ม 
10  คะแนน  ของนักเรียนจ านวน 5 คน  แสดงในตัวอย่างท่ี 8.3 
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ตัวอย่างที่ 8.3 จากผลการตรวจให้คะแนนโดยครูผู้ประเมิน  2  คน  แบบทดสอบจ านวน 2 ข้อ  
คะแนนเต็ม 10  คะแนน  ของนักเรียนจ านวน 5 คน ให้หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้วยโปรแกรม SPSS 

นักเรียนคนที ่ แบบทดสอบข้อท่ี ครูคนที่ 1 (X) ครูคนที่ 2 (Y) 

1 1 5 4 

2 1 6 6 

3 1 7 8 

4 1 5 6 

5 1 8 9 

1 2 8 7 

2 2 8 7 

3 2 4 5 

4 2 4 5 

5 2 6 7 

 

ขั้นที่ 1  ต้ังช่ือตัวแปร ใน Variable View เช่น 

  ID   คือ  เลขท่ี  ต้ังระดับของตัวแปรท่ีช่อง Measure เป็น Nominal 

  Item  คือ  ข้อ (มี 2 ข้อ)  ต้ังระดับของตัวแปรท่ีช่อง Measure เป็น Nominal 

  A    คือ  คะแนนของครูคนที่ 1  ต้ังระดับของตัวแปรท่ีช่อง Measure เป็น Scale 

  B    คือ  คะแนนของครูคนที่ 2  ต้ังระดับของตัวแปรท่ีช่อง Measure เป็น Scale 

 

ภาพที่ 8.7 หน้าต่างท่ีไว้ส าหรับต้ังช่ือ (Variable View) 
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ขั้นที่ 2  ใส่ข้อมูลลงใน Data view  

 

ภาพที่ 8.8  หน้าต่างส าหรับกรอกข้อมูล (Data View) 

ขั้นที่ 3 เลือก Analyze >> Correlation >> Bivariate >> ใส่ข้อมูล>> OK 

 

ภาพที่ 8.9 การใส่ข้อมูลในโปรแกรม 
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   ขั้นที่ 4  แปลความหมายข้อมูลจาก Output ของ SPSS 

Correlations 

  ครูคนท่ี 1 ครูคนท่ี 2 

ครูคนท่ี 1 Pearson Correlation 1 .814
**
 

Sig. (2-tailed)  .004 

N 10 10 

ครูคนท่ี 2 Pearson Correlation .814
**
 1 

Sig. (2-tailed) .004  

N 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ภาพที่ 8.10 Output ของ SPSS 

แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนี้มีความความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมนิเท่ากับ 0.814 

 

2. การวิเคราะห์แบบทดสอบปรนัยด้วยโปรแกรม TAP 

 โปรแกรมวิเคราะห์แบบทดสอบ (Test Analysis Program : TAP) เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนา
โดย Gordon P. Brooks สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีท่ี http://oak.cats.ohiou.edu/~brooksg/tap.htm 
ในบทนี้น าเสนอขั้นตอนการใช้โปรแกรม TAP Version 14.7.4  ในการวิเคราะห์แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ เพื่อหาค่าความยาก  อ านาจจ าแนก  คุณภาพของตัวลวง  ด้วยเทคนิค 27% และค่าความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใช้สูตร KR-20 (Brooks, 2002: 12-17) 
 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมประกอบไปด้วย 

  ขั้นที่ 1 ป้อนข้อมูล 

  ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ผลและแปลความหมาย 

  ขั้นที่ 3 ตัดสินการคัดเลือกแบบทดสอบ 

  ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับอีกครั้ง 
  ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ผลและน าค่าท่ีได้จากโปรแกรมไปใช้ 

 

 ขั้นที่ 1 ป้อนข้อมูล 

   ตัวอย่างข้อมูลท่ีใช้ในเอกสารช้ินนี้เป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก เรื่องยาเสพติด  

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 25 ข้อ  มีนักเรียนท่ีใช้ในการทดลองใช้แบบทดสอบ
จ านวน  30  คน 
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   1. เปิดโปรแกรมโดยการดับเบิลคลิกท่ี   

   2. จะพบหน้าจอด้านล่างให้เลือกว่าต้องการใส่ข้อมูลใหม่ หมายเลข 1 เลือก Enter New 

Data > หมายเลข 2 เลือก Go To Data Editor 
 

 

ภาพที่ 8.11 การเปิดโปรแกรม TAP 

 จากนั้นจะพบหน้าจอสีขาวดังภาพด้านล่าง  ส่วนประกอบของข้อมูลจะต้องน าเข้าตามล าดับ
ดังนี้  
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ภาพที่ 8.12 ส่วนประกอบของโปรแกรม TAP 

 หมายเลข 3  Title ป้อนหัวข้อหรือช่ือของแบบทดสอบ  

 หมายเลข 4 Comments ป้อนหมายเหตุหรืออาจระบุว่าแบบทดสอบนี้วัดอะไร   
 หมายเลข 5 Key ป้อนเฉลยของแบบทดสอบแต่ละข้อ (ก=1, ข=2, ค=3, ง=4)  

    หมายเลข 6 Option ป้อนจ านวนตัวเลือกในแบบทดสอบแต่ละข้อ (เลข 4 คือมี
ตัวเลือก 4 ตัว คือ กขคง)   
     หมายเลข 7 Include ระบุว่าข้อใดท่ีต้องการน าเข้าวิเคราะห์และข้อใดไม่น าเข้า
วิเคราะห์ 
       Y คือ น าแบบทดสอบข้อนั้นเข้าวิเคราะห์   
      N คือ ไม่น าแบบทดสอบข้อนั้นเข้าวิเคราะห์ 
   ในการวิเคราะห์ในรอบแรกให้ใส่ Y ทุกข้อเนื่องจากยังไม่ทราบค่าต่างๆ  แต่เมื่อทราบค่า
และตัดสินว่าแบบทดสอบข้อใดคัดเลือกไว้หรือตัดท้ิงจึงค่อยใส่ Y และ N ให้ตรงกับข้อท่ีต้องการแล้ว
วิเคราะห์อีกครั้ง  ซึ่งจะกล่าวถึงอีกครั้งในขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลและน าค่าท่ีได้จากโปรแกรมไปใช้ 

     หมายเลข 8 #Student ป้อนจ านวนผู้สอบ   
     หมายเลข 9 #Test Item ป้อนจ านวนแบบทดสอบ  
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    หมายเลข 10 Length of Examinee Names/IDs (#characters) ป้อนจ านวนหลัก
ท่ีต้องการก าหนดให้เป็นเลขท่ีของผู้สอบ (เลข 2 คือ ก าหนดให้เลขท่ีมี 2 หลัก เลขท่ี 1 คือ 01 เลขท่ี 
30 คือ 30)  

 จากนั้นน าข้อมูลจากกระดาษค าตอบของนักเรียนมาใส่ทีละคนโดยไม่เว้นช่องไฟ 

  เช่น 012334112343444311312114144 

     เลขท่ี 1 เลือก ขคคงกกขคงคงงงคกกคกขกกงกงง 

 

 

ภาพที่ 8.13 การป้อนข้อมูลจากกระดาษค าตอบของนักเรียน 

เมื่อป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เลือก   Close & Analyze เพื่อส่ังให้โปรแกรมวิเคราะห์ 
 

 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ผลและแปลความหมาย 

 เมื่อโปรแกรมวิเคราะห์เสร็จจะแสดงผลดังนี้ 
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ภาพที่ 8.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ค่าท่ีสนใจในหน้าต่างนี้คือค่า K-R20 (Alpha)  คือค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ัง
ฉบับในการวิเคราะห์ครั้งท่ี 1  จะเห็นได้ว่าค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.641  ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีต้ังไว้  คือ
ควรจะมีค่า 0.7 ข้ึนไป  การท่ีจะเพิ่มค่าความเช่ือมั่นได้ต้องลบแบบทดสอบบางข้อท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ค่า
ความยาก  และอ านาจจ าแนกท้ิงไป  โดยมีวิธีพิจารณาดังนี้ 
  ให้เลือก View Options Analysis (F7) หรือกด F7 บนคีย์บอร์ด 

 

เมื่อเลือก View Options Analysis (F7) หรือกด F7 บนคีย์บอร์ดแล้วจะพบผลการวิเคราะห์
ดังนี้ 
TITLE:   Drug_Test 

*************************************************************************** 

Options Analysis 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Item Frequencies and Percentages                                  -- page1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* is keyed answer, # is option that discriminates better than keyed answer 
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Item Group  Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   

---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 

  1  TOTAL   2 (0.067)  23*(0.767)   0 (0.000)   5 (0.167) 

     High    0 (0.000)  11 (0.846)   0 (0.000)   2 (0.154) 

     Low     1 (0.111)   7 (0.778)   0 (0.000)   1 (0.111) 

     Diff   -1(-0.111)   4 (0.068)   0 (0.000)   1 (0.043) 

  2  TOTAL  15*(0.500)  12 (0.400)   1 (0.033)   2 (0.067) 

     High    8 (0.615)   4 (0.308)   1 (0.077)   0 (0.000) 

     Low     3 (0.333)   4 (0.444)   0 (0.000)   2 (0.222) 

     Diff    5 (0.282)   0(-0.137)   1 (0.077)  -2(-0.222) 

  3  TOTAL   1 (0.033)   6 (0.200)  18 (0.600)   5*(0.167) 

     High    0 (0.000)   3 (0.231)   7 (0.538)   3 (0.231) 

     Low     1 (0.111)   0 (0.000)   8 (0.889)   0 (0.000) 

     Diff   -1(-0.111)   3 (0.231)  -1(-0.350)   3 (0.231) 

. 

. 

. 

24  TOTAL   2 (0.067)   3 (0.100)   0 (0.000)  25*(0.833) 

     High    0 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000)  13 (1.000) 

     Low     1 (0.111)   3 (0.333)   0 (0.000)   5 (0.556) 

     Diff   -1(-0.111)  -3(-0.333)   0 (0.000)   8 (0.444) 

 25  TOTAL   4 (0.133)   3 (0.100)   5 (0.167)  18*(0.600) 

     High    0 (0.000)   0 (0.000)   1 (0.077)  12 (0.923) 

     Low     2 (0.222)   2 (0.222)   2 (0.222)   3 (0.333) 

     Diff   -2(-0.222)  -2(-0.222)  -1(-0.145)   9 (0.590) 

 

 ขั้นที่ 3 ตัดสินการคัดเลือกแบบทดสอบ 

  การอ่าน OutPut ในแถว TOTAL เลขท่ีอยู่นอกวงเล็บคือความถี่ของนักเรียนท่ีเลือกตอบ
ตัวเลือกนั้นในแต่ละกลุ่ม  ส่วนตัวเลขในวงเล็บคือสัดส่วนของความถี่นั้นต่อจ านวนผู้สอบในกลุ่ม                
นั่นคือ จากแบบทดสอบข้อท่ี  1  ตัวเลือก  ก (Option 1) จากผู้สอบ  30  คน  มีผู้สอบท้ังหมดเลือก
ข้อ  ก  เพียง 2 คน  คิดเป็นสัดส่วน 0.067 ซึ่งสัดส่วนนี้ก็คือค่าความยากของตัวเลือกท่ี  1  ส่วน
แบบทดสอบข้อท่ี  1  นี้ตัวเฉลยคือตัวเลือกท่ี  2  ท่ีมีเครื่องหมายดอกจันอยู่  มีค่าความยาก 0.767  

ซึ่งถือว่าเป็นแบบทดสอบท่ีง่ายมาก (ค่าท่ีใช้ได้อยู่ระหว่าง 0.2 - 0.8) 

  ส่วนผลต่างของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า ตัวเลือก ก  ในแถว Diff  คือ -1  คิดเป็นสัดส่วน            
ในวงเล็บ -0.111  ซึ่งสัดส่วนนี้ก็คือดัชนีอ านาจจ าแนกของตัวเลือก  ก  โปรแกรมจะค านวณ  Diff  
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โดยใช้ความถี่ของกลุ่มสูงลบด้วยกลุ่มต่ า  (ใช้เทคนิค 27%)  ดังนั้นตัวลวงท่ีจ าแนกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงควรมีเครื่องหมายติดลบ  นั่นคือกลุ่มต่ าควรเลือกตอบตัวลวงมากกว่ากลุ่มสูงนั่นเอง  
แบบทดสอบข้อท่ี  1  ค่าอ านาจจ าแนกถึงจะไม่ติดลบแต่ก็ถือว่ามีค่าต่ ามาก คือ 0.068 (ค่าท่ีใช้ได้              
ต้องมีค่า 0.2 ขึ้นไป) จึงถือเป็นแบบทดสอบท่ีใช้ไม่ได้  ควรตัดท้ิง พิจารณาแบบนี้ทีละข้อแล้วบันทึก
ผลลงในตารางท่ี 9.1 ดังนี้  

ตารางที่ 8.1 คุณภาพของแบบทดสอบ เรื่อง  ยาเสพติด 

ข้อ p r การคัดเลือก 

1 0.767 0.068 ตัดท้ิง 
2 0.500 0.282 คัดเลือกไว้ 
3 0.167 0.231 ตัดท้ิง 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
24 0.833 0.444 คัดเลือกไว้ 
25 0.600 0.590 ตัดท้ิง 

ค่าความเช่ือมั่น (KR 20) ครั้งท่ี 1 0.641 

ค่าความเช่ือมั่น (KR 20) ครั้งท่ี 2  

   

 ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับอีกคร้ัง 
   กลับไปท่ีหน้าต่าง Data Editor เพื่อแก้ไข ช่อง Include ในการวิเคราะห์ในรอบแรก

ให้ใส่ Y ทุกข้อเนื่องจากยังไม่ทราบค่าต่างๆ  แต่เมื่อทราบค่าจากขั้นท่ี 3 และตัดสินว่าแบบทดสอบข้อ
ใดคัดเลือกไว้หรือตัดท้ิงจากนั้นให้ใส่ Y และ N ให้ตรงกับข้อท่ีต้องการแล้ววิเคราะห์อีกครั้ง   
    เช่น  NYN....................YN  

 เรียบร้อยแล้วให้เลือก   Close & Analyze เพื่อส่ังให้โปรแกรมวิเคราะห์ 
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     ค่าท่ีสนใจต่อไปคือค่า K-R20 (Alpha)  ในหน้าแสดงผล  ซึ่งก็คือค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบท้ังฉบับในการวิเคราะห์ครั้งท่ี 2 หลังจากตัดข้อท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ออกไป   
 

   ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ผลและน าค่าที่ได้จากโปรแกรมไปใช ้

    ค่าต้องแสดงคือค่า p (ความยาก) ค่า r (อ านาจจ าแนก) และค่าความเช่ือมั่นครั้งท่ี 2 
ส่วนค่าความเช่ือมั่นครั้งท่ี 1 ให้ละไว้ไม่ต้องแสดง  ดังตารางท่ี 8.2 

ตารางที่ 8.2 คุณภาพของแบบทดสอบ เรื่อง  ยาเสพติด 

ข้อ p r การคัดเลือก 

1 0.767 0.068 ตัดท้ิง 
2 0.500 0.282 คัดเลือกไว้ 
3 0.167 0.231 ตัดท้ิง 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

24 0.833 0.444 คัดเลือกไว้ 
25 0.600 0.590 ตัดท้ิง 

ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ (KR 20)  0.801 

 

 

           เปล่ียนเป็น  NYN....................YN 
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สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 8 การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 1. การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของข้อสอบท่ีมีวิธีการให้คะแนนท่ีไม่ใช่ 0-1 มีวิธีการวิเคราะห์
หลากหลายวิธี นอกจากการค านวณมือแล้วยังสามารถใช้โปรแกรม SPSS ในการค านวณได้อีกด้วย 
โดยมี 4 ข้ันตอนคือ 

  ขั้นที่ 1  ต้ังช่ือตัวแปร ใน Variable View  
  ขั้นที่ 2  ใส่ข้อมูลลงใน Data view  

  ขั้นที่ 3 เลือก Analyze >> Correlation >> Bivariate >> ใส่ข้อมูล>> OK 

  ขั้นที่ 4  แปลความหมายข้อมูลจาก Output ของ SPSS 

 2. ขั้นตอนการใช้โปรแกรม TAP ประกอบไปด้วย 

  ขั้นที่ 1 ป้อนข้อมูล 

  ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ผลและแปลความหมาย 

  ขั้นที่ 3 ตัดสินการคัดเลือกแบบทดสอบ 

  ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับอีกครั้ง 
  ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ผลและน าค่าท่ีได้จากโปรแกรมไปใช้ 

 

แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 8 

 ค าช้ีแจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

   1. จากตารางผลการตรวจให้คะแนนโดยครูผู้ประเมิน  2  คน  ข้อสอบจ านวน 2 ข้อ  
คะแนนเต็ม 10  คะแนน  ของนักเรียนจ านวน 5 คน ให้หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้วยโปรแกรม SPSS for Windows 
 

นักเรียนคนที ่ แบบทดสอบข้อที ่ ครูคนที่ 1  ครูคนที่ 2  

1 1 7 8 

2 1 5 5 

3 1 5 5 

4 1 4 4 

5 1 8 7 

1 2 4 5 

2 2 2 2 

3 2 5 5 

4 2 7 8 

5 2 4 5 
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 2. ใช้โปรแกรม TAP วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  แบบทดสอบของนักเรียน 30 คน มีเฉลย (Key) 
ดังนี้ 

เฉลย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ก ข ค ง ก ข ค ก ก ก 

กระดาษค าตอบของนักเรียนเลขท่ี 1 -30 ตามล าดับ 

เลขที่ 1 ก ข ค ง  เลขที่ 2 ก ข ค ง  เลขที่ 3 ก ข ค ง 
1 x     1 x     1 x    

2   x   2  x    2  x   

3   x   3   x   3   x  

4    x  4    x  4    x 

5 x     5    x  5 x    

6  x    6  x    6  x   

7   x   7   x   7  x   

8    x  8    x  8    x 

9 x     9 x     9 x    

10  x    10  x    10  x   

                 

เลขที่ 4 ก ข ค ง  เลขที ่5 ก ข ค ง  เลขที่ 6 ก ข ค ง 
1 x     1 x     1  x   

2  x    2  x    2  x   

3   x   3   x   3   x  

4    x  4    x  4    x 

5    x  5 x     5 x    

6  x    6  x    6  x   

7   x   7   x   7   x  

8    x  8   x   8    x 

9 x     9  x    9 x    

10  x    10  x    10  x   

                 

เลขที่ 7 ก ข ค ง  เลขที่ 8 ก ข ค ง  เลขที ่9 ก ข ค ง 
1  x    1 x     1  x   

2  x    2  x    2   x  

3   x   3    x  3    x 

4    x  4    x  4 x    

5 x     5 x     5  x   

6  x    6  x    6   x  

7   x   7   x   7    x 

8    x  8    x  8 x    

9 x     9 x     9  x   

10  x    10  x    10   x  
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เลขที่10 ก ข ค ง  เลขที่ 11 ก ข ค ง  เลขที่ 12 ก ข ค ง 
1    x  1  x    1 x    

2   x   2   x   2  x   

3  x    3 x     3   x  

4 x     4    x  4 x    

5  x    5  x    5    x 

6   x   6   x   6  x   

7 x     7  x    7   x  

8    x  8 x     8 x    

9  x    9    x  9    x 

10   x   10  x    10   x  

 

เลขที่ 13 ก ข ค ง  เลขที่ 14 ก ข ค ง  เลขที่15 ก ข ค ง 
1    x  1 x     1    x 

2 x     2    x  2 x    

3  x    3 x     3  x   

4   x   4  x    4   x  

5  x    5   x   5  x   

6 x     6  x    6 x    

7    x  7 x     7    x 

8  x    8    x  8  x   

9   x   9    x  9   x  

10 x     10 x     10 x    

                 

เลขที่16 ก ข ค ง  เลขที ่17 ก ข ค ง  เลขที่18 ก ข ค ง 
1 x     1  x    1 x    

2  x    2  x    2  x   

3   x   3 x     3   x  

4  x    4 x     4    x 

5 x     5    x  5 x    

6    x  6    x  6    x 

7 x     7 x     7 x    

8  x    8  x    8    x 

9   x   9   x   9  x   

10 x     10    x  10   x  

                 

เลขที่ 19 ก ข ค ง  เลขที่20 ก ข ค ง  เลขที ่21 ก ข ค ง 
1  x    1   x   1   x  

2    x  2    x  2  x   

3   x   3 x     3    x 

4 x     4  x    4 x    

5 x     5 x     5 x    

6  x    6  x    6  x   

7   x   7   x   7   x  

8    x  8    x  8    x 

9 x     9  x    9   x  

10  x    10  x    10    x 

                 



200 

 

                 

เลขที่22 ก ข ค ง  เลขที่23 ก ข ค ง  เลขที่24 ก ข ค ง 
1    x  1   x   1   x  

2 x     2  x    2  x   

3   x   3   x   3   x  

4    x  4    x  4    x 

5 x     5 x     5 x    

6   x   6  x    6    x 

7  x    7   x   7  x   

8    x  8    x  8   x  

9 x     9  x    9 x    

10  x    10  x    10    x 

 

เลขที่25 ก ข ค ง  เลขที่26 ก ข ค ง  เลขที่27 ก ข ค ง 
1   x   1 x     1 x    

2   x   2  x    2  x   

3 x     3   x   3   x  

4  x    4 x     4    x 

5    x  5  x    5 x    

6 x     6   x   6  x   

7  x    7   x   7   x  

8   x   8    x  8 x    

9    x  9 x     9    x 

10 x     10  x    10  x   

                 

เลขที่28 ก ข ค ง  เลขที2่9 ก ข ค ง  เลขที่30 ก ข ค ง 
1 x     1    x  1    x 

2  x    2  x    2    x 

3  x    3   x   3    x 

4   x   4    x  4    x 

5    x  5   x   5 x    

6  x    6   x   6  x   

7   x   7   x   7   x  

8    x  8    x  8    x 

9 x     9 x     9 x    

10  x    10  x    10  x   
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ข้อ p r การคัดเลือก 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

ค่าความเช่ือมั่นครั้งท่ี 1  

ค่าความเช่ือมั่นครั้งท่ี 2  

 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี  8 
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บทที่  9 

การแปลผลการวิเคราะหแ์ละการปรับปรุงข้อสอบ 
 

ในบทนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ครูสามารถน าผลจากการวิเคราะห์ข้อสอบมาใช้เพื่อปรับปรุง
ข้อสอบได้  จากบทท่ี 7 - 8 จะเห็นได้ว่าข้อสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้คือข้อสอบท่ีมีค่าความยากอยู่
ระหว่าง 0.2 – 0.8 และมีค่าอ านาจจ าแนก 0.2 ขึ้นไป เมื่อน าข้อสอบทุกข้อมาจัดชุดรวมกันแล้วค่า
ความเช่ือมั่นจะต้องมีค่าสูง  ข้อสอบท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้จะต้องน ามาพิจารณาว่ามีจุดบกพร่องท่ีใด  
เพื่อจะน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ซึ่งข้อสอบท่ีครูสร้างขึ้นอาจจะมีลักษณะท่ีผิดพลาดดังนี้   
 

แนวคิดเกีย่วกับการตีความหมายข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อสอบ 

 อนันต์  ศรีโสภา (2524: 164-125 อ้างอิงใน สุนทร  ค าโตนด, 2531: 110-111) ได้ให้แง่คิด
ในการตีความหมายข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อสอบไว้ดังนี ้
 1. ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อสอบไม่สอดคล้องกับค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ  เพราะ
การพิจารณาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบนั้นใช้เกณฑ์ภายนอก ส่วนเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่ม
นักเรียนเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่ านั้นเราใช้คะแนนรวมจากแบบทดสอบฉบับนั้นซึ่งถือเป็นเกณฑ์ภายใน 

 2. ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบไม่ใช่เป็นการวัดคุณภาพของข้อสอบเสมอไป  การท่ีข้อสอบมี
ค่าอ านาจจ าแนกต่ าอาจเป็นเพราะ 

  2.1 ข้อสอบนั้นอาจจะง่ายเกินไปหรือยากเกินไป  ซึ่งบางครั้งก็จ าเป็นต้องมีข้อท่ีง่ายและ
ข้อท่ียากปนอยู่  เพื่อให้เป็นตัวแทนของเนื้อหาวิชาและจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมบางอย่าง 
  2.2 จุดมุ่งหมายของข้อสอบแต่ละข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับข้อสอบท้ังฉบับ  จะมีผลต่อ
ขนาดและทิศทางของค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ เช่น การท่ีครูวิทยาศาสตร์ ต้องการวัด 
“ความสามารถในการประยุกต์หลักการต่าง ๆ” ของเรื่องท่ีเรียนไป  โดยสร้างข้อสอบมุ่งวัดด้าน             
การน าไปใช้ในทุก ๆ เนื้อหาวิชาประมาณ 5% ข้อสอบประเภทการน าไปใช้นี้จะมีค่าอ านาจจ าแนกต่ า  
เพราะเนื้อหาของข้อสอบส่วนใหญ่วัดความรู้และความเข้าใจ  ซึ่งถ้าเราตัดข้อสอบข้อท่ีมีอ านาจจ าแนก
ต่ าออก  ก็จะท าให้กระทบกระเทือนต่อค่าความเท่ียงตรง 
 3. ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นเพียงแนวโน้มอย่างคร่าวๆ  เท่านั้น  เพราะว่าค่า
ความยากง่าย  และค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบท่ีได้จากการวิเคราะห์นั้น  อาจมีอิทธิพลจากส่ิง           
ต่าง ๆ หลายอย่างด้วยกัน  เช่น  กลุ่มนักเรียนท่ีเลือกมาท าการทดสอบ  จ านวนนักเรียนท่ีทดสอบ  
วิธีการสอนของครู  และจากความคลาดเคล่ือนต่าง ๆ  ดังนั้นในการพิจารณาคุณภาพของข้อสอบควร
เน้นว่า  ข้อสอบนั้นสามารถวัดได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการสอนหรือไม่  แต่ถ้าผลการวิเคราะห์
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ได้ข้อสอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกสูง  และมีค่าเป็นบวก  ก็จะช่วยให้เราหมดความสงสัยว่าข้อสอบนั้นมี
อะไรบกพร่องอยู่บ้าง 
 4. โดยท่ัวไปเราคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค าถามยากและค่าอ านาจจ าแนกท่ีเหมาะสม  แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะยึดเป็นเกณฑ์ตายตัวเสมอไป  บางครั้งเราจะพบว่าการคัดเลือกข้อสอบโดยอาศัย
ค่าสถิตินั้นไม่เป็นตัวแทน  และมีความก ากวมในการวัดตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ โดยสังเกตว่าควร
เลือกข้อสอบท่ีสามารถจ าแนกชนิดของพฤติกรรมได้ชัดเจนมากกว่าท่ีจะเลือกข้อสอบท่ีสามารถ
จ าแนกได้ดีกว่าจ านวนข้อสอบท้ังหมด  โดยมิได้ค านึงถึงโครงสร้างของพฤติกรรม  และเน้นถึง             
การเขียนข้อสอบตามจุดมุ่งหมายของการสอน  และการวิเคราะห์ก็ควรดูค่าความเท่ียงตรง  ความยาก
และอ านาจจ าแนกว่าเหมาะสมหรือสอดคล้องตามตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพียงใด   
 

การน าผลการวิเคราะห์ข้อสอบมาปรับปรุง 
 ในการเปรียบเทียบความส าคัญระหว่างค่าความยากและอ านาจจ าแนก  จะเห็นว่าค่าอ านาจ
จ าแนกส าคัญกว่า  เพราะตรงกับจุดมุ่งหมายของข้อสอบแบบอิงกลุ่มตรงท่ีต้องการแยกนักเรียนออก
ตามความสามารถ  ประกอบกับข้อสอบท่ียากหรือง่ายเกินไปมักจะเป็นข้อท่ีมีอ านาจจ าแนกต่ าด้วย  
ดังนั้นจึงมักมุ่งไปพิจารณาท่ีค่าอ านาจจ าแนก  เพราะถ้าข้อใดมีอ านาจจ าแนกใช้ได้แล้วค่าความยาก
มักจะใช้ได้ (สุนทร ค าโตนด, 2531: 108-109) 
 ข้อสอบท่ีมีผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ใช้ไม่ได้  มีจุดบกพร่องท่ีมักจะพบกันอยู่บ่อยๆ มีดังนี้ 
 1. ความก ากวมของข้อสอบ เช่นข้อค าถามไม่ชัด  อ่านแล้วเข้าใจไม่ตรงกันท าให้มีค าตอบถูก
มากกว่า  1  ข้อ  เช่น  

 

ข้อสอบ กลุ่มสูง กลุ่มต่ า p r 

สาเหตุส าคัญท่ีท าให้คนขาดสารอาหารคือข้อใด     

  ก. ความยากจน 28 25 .53 .06 

  ข. นิสัยการกินไม่ดี - 5 .05 -.10 

* ค. ไม่เข้าใจหลักโภชนาการ 22 17 .39 .10 

  ง. ไม่เข้าใจวิธีปรุงอาหาร - 3 .03 -.06 

 

  จะเห็นได้ว่าข้อสอบข้อนี้ใช้ไม่ได้เพราะมีค่าอ านาจจ าแนกต่ า และเมื่อพิจารณาค าถามจะ
เห็นว่าถ้าเป็นบุคคลในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อ ก. จะเป็นค าตอบท่ีถูกต้องแต่ถ้าเป็น
คนในเมือง ข้อ ค. จะเป็นค าตอบท่ีถูก  ดังนั้นจึงควรปรับปรุงค าถามใหม่ให้มีความเป็นปรนัยยิ่งขึ้น  
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 2. เฉลยผิด  ถ้าผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าใช้ไม่ได้  เพราะมีค่าความยากง่ายต่ ามากให้
พิจารณาดูว่าค าตอบของนักเรียนกลุ่มสูงท่ีส่วนใหญ่ตอบผิดนั้นอยู่ท่ีตัวเลือกใด ท้ังนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเรา
เฉลยผิดพลาดหรือเปล่า 
 3. นักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องท่ีเรียน บางครั้งผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ไม่ได้ แต่เมื่อ
พิจารณาข้อสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อบกพร่อง และก็เป็นข้อสอบท่ีวัดตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดใน
หลักสูตร ประเด็นหนึ่งท่ีควรพิจารณาก็คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องหรือไม่ซึ่งจะ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป เช่น 

 

ข้อสอบ กลุ่มสูง กลุ่มต่ า p r 

5 + 6 x 7 = ?     

  ก.   37 - 2 .02 .04 

  ข.   41 - 2 .02 .04 

* ค.   47 25 20 .45 .10 

   ง.   77 25 26 .51 .02 

 

  จะเห็นว่าข้อสอบข้อ 1 ใช้ไม่ได้ เพราะมีค่าอ านาจจ าแนกต่ า โดยนักเรียนไปเลือกข้อ ง . 
มาก แสดงว่านักเรียนยังไม่เข้าใจกฎของการบวก ลบ คูณ หาร ซึ่งครูผู้สอนจะต้องน าไปสอนให้เด็ก
เข้าใจในเรื่องนี้ซ้ าอีก ไม่ใช่เนื่องจากข้อสอบไม่ดี 

 4. ตัวลวงไม่มีประสิทธิภาพ ตัวลวงใดท่ีมีค่า p ต่ ากว่า .05 แสดงว่าตัวลวงนั้นไม่มี
ประสิทธิภาพในการลวง นักเรียนเห็นว่าผิดชัดเจน ก็ควรแก้ไขปรับปรุงตัวลวงนั้น  
  ส าหรับตัวลวงท่ีมี r เป็นบวกหรือศูนย์ก็เช่นกัน แสดงว่าตัวลวงนั้นลวงเด็กเก่งได้มากกว่า
เด็กอ่อน หรือลวงเด็กเก่งหรือเด็กอ่อนได้เป็นจ านวนพอ ๆ กัน จัดเป็นตัวลวงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข
เช่นกัน 
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การปรับปรุงข้อสอบ 

 เมื่อพิจารณาว่าข้อสอบต้องมีการปรับปรุงมากกว่าตัดท้ิงแล้วได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ค าถามและค าตอบดังนี้ (พิษณุ  ฟองศรี, 2552: 137-145; ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2539: 

95-107) 
 1. ด้านตัวค าถาม 

  1.1 ควรบอกให้แน่ชัดว่าเป็นค าถามหรือเติมค า  ข้อค าถามไม่ควรเขียนค าหรือประโยค
ลอยๆ  ควรใช้เป็นค าถามให้สมบูรณ์ทุกครั้งไป  เว้นแต่ข้อค าถามนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ตอบเติมค า
หรือต่อความหมาย  เช่น 

 

(ไม่ดี) อยุธยา 

  ก. สถานศึกษา 

  ข. สถานีรถไฟ 

  ค. จังหวัดหนึ่ง 
  ง. โบราณสถาน 

  จ. เป็นเมืองหลวง 

(ไม่ดี) ปัจจุบันพระนครศรีอยุธยาเป็นช่ือของอะไร 

  ก. จังหวัด 

  ข. เมืองท่า 

  ค. สถานศึกษา 

  ง. สถานีรถไฟ 

  จ. โบราณสถาน 

 

  เนื่องจากค าถามข้อนี้เป็นการถามลอยๆ ท าให้มีค าตอบท่ีถูกต้องหลายข้อ  จึงควรต้ัง
ค าถามใหม่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  1.2 ควรถามให้ตรงจุดและชัดเจน  การเขียนข้อค าถามบางทีเขียนเป็นประโยคค าถาม
สมบูรณ์แบบแล้ว  แต่อาจถามไม่ตรงจุดท่ีต้องการให้ผู้ตอบตอบ  ผู้ตอบอาจมองเห็นในหลายแง่มุม  
เช่น  
(ไม่ดี) คนไทยเป็นอย่างไร 

  ก. ขยัน 

  ข. ฉลาด 

  ค. เกรงใจ 

  ง. สามัคคี 

  จ. เห็นแก่ตัว 

(ดีขึ้น) คนไทยมีจิตลักษณะใดเด่นท่ีสุด 

  ก. ขยัน 

  ข. อดทน 

  ค. เกรงใจ 

  ง. สามัคคี 

  จ. เห็นแก่ตัว 

 

   เนื่องจากข้อนี้การใช้ค าถามลอยๆ จะตอบอย่างไรก็ได้ถามไม่ชัดเจน  เพื่อให้ดีขึ้นจึง
ปรับปรุงโดยการมองลักษณะจิตใจท่ีเด่นของคนไทย นอกจากนี้ตัวเลือกจาก ฉลาด เปล่ียนเป็น อดทน  
เพื่อให้ตัวเลือกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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(ไม่ดี) เหงือกปลาท าหน้าท่ีคล้ายอะไร 

  ก. ไต 

  ข. ปอด 

  ค. สมอง 
  ง. ล าไส้ 

  จ. หัวใจ 

(ดีขึ้น) เหงือกปลาท าหน้าท่ีคล้ายอวัยวะอะไรของ
มนุษย์ 
  ก. ไต 

  ข. ปอด 

  ค. สมอง 
  ง. ล าไส้ 

  จ. หัวใจ 

   
   จะเห็นได้ว่าเมื่อปรับปรุงค าถามข้อนี้แล้วท าให้เป็นค าถามท่ีเป็นประโยคสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

    

(ไม่ดี) หนุมานคือใคร 

  ก. ลิงเผือก 

  ข. บุตรนางสวาหะ 

  ค. แม่ทัพของพระราม 

  ง. เป็นทหารเอกท่ีรบเก่ง 
  จ. ตัวละครของเรื่องรามเกียรต์ิ 

(ดีขึ้น) หนุมานมีความส าคัญต่อพระรามในฐานะ
ใดมากท่ีสุด 

  ก. แม่ทัพ 

  ข. คนสนิท 

  ค. ท่ีปรึกษา 

  ง. ทหารเอก 

  จ. เป็นผู้รับใช้ท่ีซื่อสัตย์ 
 

   จะเห็นได้ว่าการตั้งค าถามต้องชัดเจนและรับกันกับแง่มุมท่ีค าถามต้องการ เมื่อเปล่ียน
ค าถามแล้วก็ควรพิจารณาตัวเลือกและตัวลวงให้มีความสอดคล้องกัน 

  1.3 ค าถามควรกะทัดรัดไม่ใช้ค าฟุุมเฟือย  ไม่ควรใช้ค าพูดหรือค าอธิบายท่ีซ้ าซ้อนในตัว
ค าถามโดยไม่จ าเป็น เช่น 

 

(ไม่ดี) เขาเป็นคนไทย  ไม่ใช่คนต่างชาติ  จึงควรมี
มารยาทอย่างไทยๆ  ข้อใดเป็นมารยาทอย่างไทย 

  ก. ไหว้ผู้ท่ีเคารพ 

  ข. ค านับผู้ท่ีไปหา 

  ค. เรียกช่ือผู้ท่ีต้องการทักทาย 

  ง. จับมือเขย่ากับผู้ท่ีรู้จักกัน 

  จ. กอดจูบผู้ท่ีต้องการทักทาย 

(ดีขึ้น) ข้อใดเป็นการแสดงมารยาทแบบไทย 

  ก. ไหว้ผู้ท่ีเคารพ 

  ข. ค านับผู้ท่ีไปหา 

  ค. เรียกช่ือผู้ท่ีต้องการทักทาย 

  ง. จับมือเขย่ากับผู้ท่ีรู้จักกัน 

  จ. กอดจูบผู้ท่ีต้องการทักทาย 
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  เนื่องจากผู้เขียนข้อสอบอาจพยายามจะท าความกระจ่างในเรื่องท่ีถามจึงขยายความโดย
ไม่จ าเป็น   
  1.4 ค าถามควรเร้าให้ผู้ตอบได้ใช้ความคิด ส่วนใหญ่แล้วการเขียนข้อค าถามมักจะถาม
ในส่ิงท่ีนักเรียนรู้และท่องจ ากันมาแล้ว เนื่องจากข้อค าถามท่ีวัดความจ าไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
ความคิด  ไม่ท้าทายการใช้หลักวิชา  แต่โดยเนื้อแท้แล้วผู้ท่ีตอบค าถามได้ก็ต้องอาศัยความสามารถ
ด้านความจ าด้วยเช่นกัน  เพียงแต่ใช้ความจ าในรูปแบบอื่น  ไม่ถามตรงไปตรงมา  เช่น 

 

(ไม่ดี) ข้าวมีส่วนประกอบอะไรมาก 

  ก. แร่ธาตุ 

  ข. โปรตีน 

  ค. วิตามิน 

  ง. คาร์โบไฮเดรต 

(ดีขึ้น) ส่ิงใดใช้รับประทานแทนข้าวได้ดีท่ีสุด 

  ก. มัน 

  ข. ผัก 

  ค. ผลไม้ 
  ง. เนื้อสัตว์ 

 

  เนื่องจากนักเรียนรู้มาแล้วว่า  ข้าวมีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตมากท่ีสุด  เนื้อสัตว์มี
ส่วนประกอบของโปรตีนมากท่ีสุด  ดังนั้นจึงควรเขียนค าถามท่ีให้นักเรียนเปรียบเทียบคุณค่าของ
สารอาหารจะเป็นการท้าทายความคิดมากกว่าถามตรงๆ  
 

(ไม่ดี) พระอาทิตย์ข้ึนทางทิศใด 

  ก. ทิศใต้ 

  ข. ทิศเหนือ 

  ค. ทิศตะวันตก 

  ง. ทิศตะวันออก 

  จ. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ไม่ดี) ถ้าพระอาทิตย์ข้ึนทางทิศเหนือแล้วจะตก
ทางทิศใด 

  ก. ทิศใต้ 

  ข. ทิศเหนือ 

  ค. ทิศตะวันตก 

  ง. ทิศตะวันออก 

  จ. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

  เนื่องจากการถามนักเรียนไม่จ าเป็นต้องท่อง  แต่ใช้เป็นประจ าจนชิน  ท าให้ค าถาม
บางอย่างไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย  เช่น  พระอาทิตย์ข้ึนตรงไหน  ต่ืนเช้าต้องท าอะไร  หรือถามสูตร
คูณ  ดังนั้นจึงควรถามให้เด็กคิดในรูปแบบอื่น 

  1.5  ค าถามควรถามในลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์ และเป็นการสั่งสอน ในการต้ัง
ค าถามไม่ควรมีการช้ีน าในส่ิงท่ีไม่ดี  เช่น 
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(ไม่ดี) ส่ิงใดสูบได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

  ก. ฝ่ิน 

  ข. บุหรี่ 
  ค. กัญชา 

  ง. มอร์ฟีน 

  จ. เฮโรอีน 
 

(ไม่ดี) สูบบุหรี่มาก ๆ มักตายด้วยโรคอะไร 
  ก. ไซนัส 

  ข. มะเร็ง 
  ค. วัณโรค 

  ง. ตับแข็ง 
  จ. หลอดลมอักเสบ 

(ไม่ดี) นางวันทองสองใจหรือไม ่

  ก. จริง 
  ข. ไม่จริง 
  ค. ไม่ทราบ 

  ง. ไม่แน่ใจ 

  จ. ตัดสินใจไม่ได้ 

(ดีขึ้น) ควรประณามว่านางวันทองเป็นหญงิสอง
ใจหรือไม่  เพราะเหตุใด 

  ก. ควร  เพราะนางวันทองไม่รักท้ังสองฝ่าย 

  ข. ควร  เพราะนางวันทองแต่งงานใหม่จริง 
  ค. ควร  เพราะนางวันทองรักท้ังขนุช้าง ขุนแผน 

  ง. ไม่ควร เพราะความจ าเป็นบังคับ 

  จ. ไม่ควร เพราะนางวันทองรักขุนแผนก่อน 

 

 เนื่องจากค าถามท่ีใช้เป็นการท าพฤติกรรมท่ีไม่ดีหลีกเล่ียงกฎหมาย  และประณามคนอื่นโดย
ไม่ทราบความจริงเบื้องหลัง  ดังนั้นครูควรต้ังค าถามท่ีมีลักษณะช้ีน าและส่ังสอนให้นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีดี 

  1.6 ค าถามควรใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับผู้สอบ หมายถึงการใช้ค าศัพท์ใน          
การเขียนข้อค าถามซึ่งควรใช้ระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีใช้
ศัพท์หรือส านวนยากเกินไป เช่น  
 

(ไม่ดี) รัชกาลท่ี 1 สถาปนากรุงเทพมหานครเป็น
ราชธานีเมื่อ พ.ศ. ใด 

  ก. 2112 

  ข. 2215 

  ค. 2235 

  ง. 2325 

  จ. 2335 

(ดีขึ้น) รัชกาลท่ี 1 ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็น
เมืองหลวงเมื่อ พ.ศ. ใด 

  ก. 2112 

  ข. 2215 

  ค. 2235 

  ง. 2325 

  จ. 2335 

  เนื่องจากค าว่า สถาปนาและราชธานี เป็นค าศัพท์ท่ียากส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 2  ดังนั้นครูควรปรับให้เหมาะสมให้เป็นข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ไม่ใช่ข้อสอบวิชาภาษาไทย 
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  1.7 ควรจูงใจให้นักเรียนอยากตอบ โดยใช้ภาพ  และสีสัน เช่น 

 

 

 

(ไม่ดี) ค าว่า “grave” สัมพันธ์กับค าใด 

  ก. sad 

  ข. sorry 

  ค. terrible 

  ง. frighten 

  จ. strange 

(ดีขึ้น) ภาพนี้สัมพันธ์กับค าใด 

  ก. sad 

  ข. sorry 

  ค. terrible 

  ง. frighten 

  จ. strange 

 

  จะเห็นได้ว่าเมื่อมีรูปภาพแล้วจะจูงใจให้นักเรียนอยากท าข้อสอบมากขึ้น 

  1.8 ไม่ควรใช้ค าปฏิเสธหรือปฏิเสธซ้อนกัน การใช้ค าถามท่ีมีค าปฏิเสธท าให้ผู้อ่านสับสน  
อาจท าให้ตีความหมายของโจทย์ผิดพลาด  ค าถามแบบนี้จึงขาดความเป็นปรนัย  เช่น 

 

(ไม่ดี) ถ้าคนไม่รับประทานไขมันร่างกายจะไม่มีอะไร 

  ก. เกลือแร่ 
  ข. แรงกล้ามเนื้อ 

  ค. ไขสันหลัง 
  ง. ภูมิคุ้มกัน 

  จ. พลังความร้อน 

(ดีขึ้น) ไขมันช่วยร่างกายในด้านใด 

  ก. เพิ่มเกลือแร่ 
  ข. บ ารุงไขสันหลัง 
  ค. เพิ่มแรงกล้ามเนื้อ 

  ง. เพิ่มภูมิต้านทานโรค 

  จ. เพิ่มพลังงานความร้อน 

 

(ไม่ดี) ตัวละครใดท่ีไม่มีบทบาทส าคัญ 

  ก. พาลี 

  ข. พิเภก 

  ค. สุครีพ 

  ง. อินทรชิต 

  จ. กุมภกรรณ 

(ดีขึ้น) ตัวละครใดท่ีมีบทบาทน้อย 

  ก. พาลี 

  ข. พิเภก 

  ค. สุครีพ 

  ง. อินทรชิต 

  จ. กุมภกรรณ 

 

   นอกจากการแก้ไขข้อค าถามท่ีตัดค าท่ีเป็นค าปฏิเสธซ้อนแล้ว  นอกจากนั้นยังต้อง
พิจารณาตัวเลือกและตัวลวงให้ไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย   
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  1.9 ข้อค าถามหนึ่งควรถามเร่ืองเดียว ในการถามในหนึ่งข้อควรถามเพียงอย่างเดียว  ถ้า
ต้องการถามหลายค าถามควรแยกเป็นข้อย่อย ๆ  
 

(ไม่ดี) กรุงเทพมหานครควรเป็นช่ือเรื่องอะไร  อยู่
ติดแม่น้ าใด 

  ก. อู่เรือ – เจ้าพระยา 
  ข. เมือง – ท่าจีน 

  ค. ถนน – บางปะกง 
  ง. เมือง – เจ้าพระยา 

  จ. ภาพ – ป่าสัก  

(ดีขึ้น) แม่น้ าใดต้ังอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร 

  ก. ท่าจีน 

  ข. ป่าสัก 

  ค. เจ้าพระยา 
  ง. บางปะกง 
  จ. แควใหญ่ 

 

  ข้อสอบข้อนี้ครูอาจต้ังใจออกเป็นการประเมินค่า  แต่เนื่องจากขาดบริบทจึงท าให้               
การส่ือสารระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนเกิดความผิดพลาด 

 2. ด้านตัวเลือก 

  2.1 ควรมีค าตอบถูกเพียงตัวเดียว โดยท่ัวไปแล้วค าช้ีแจงในการท าข้อสอบมักจะให้
นักเรียนพิจารณาเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว ดังนั้นถ้าตัวเลือกมีตัวถูกหลายๆ ตัว  มี
น้ าหนักพอ ๆ กัน จะท าให้นักเรียนเกิดความหวั่นไหวคิดวนไปมา  เช่น 

 

(ไม่ดี) ถ้า N เป็นเลขคู่ ข้อใดเป็นเลขค่ี 

  ก. N + 2 

  ข. N + 3 

  ค. N + 6 

  ง. N + 9 

  จ. N + 10 

(ไม่ดี) ถ้า N เป็นเลขคู่ ข้อใดเป็นเลขค่ี 

  ก. N + 2 

  ข. N + 3 

  ค. N + 6 

  ง. N + 10 

  จ. N + 12 

  

   จะเห็นได้ว่าข้อสอบข้อนี้มีค าตอบท่ีถูกต้อง 2 ข้อ  ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบท่ีไม่ดี จึงต้อง
แก้ไขให้มีค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว   
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  2.2 ตัวเลือกไม่ควรแนะค าตอบ ตัวเลือกท่ีแนะค าตอบมักเขียนพ้องกับค าถาม  แต่ถ้าค า
ท่ีพ้องนั้นอยู่ในตัวเลือกผิดจะถือว่าเป็นตัวลวงท่ีดี  เช่น 

 

(ไม่ดี) นายกรัฐมนตรีคนใดท่ีมีอาชีพเป็นทหาร 

  ก. นายทวี  บุญเกต 

  ข. มรว.เสนีย์  ปราโมช 

  ค. มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

  ง. นายควง  อภัยวงศ์ 

  จ. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

(ดีขึ้น) นายกรัฐมนตรีคนใดท่ีมีอาชีพเป็นทหาร 

  ก. ทวี  บุญเกต 

  ข. เสนีย์  ปราโมช 

  ค. คึกฤทธิ์ ปราโมช 

  ง. ควง  อภัยวงศ์ 

  จ. เปรม ติณสูลานนท์ 

 

   เนื่องจากตัวเลือกท่ีถูกเห็นเด่นชัดว่าเป็นทหารเพราะมียศน าหน้าช่ือ  ดังนั้นควรตัดยศ
ออกให้หมด 

 

(ไม่ดี) บุคคลใดมีเช้ือชาติเป็นชาวต่างชาติ 

  ก. พระยาจักรี 
  ข. หมอบลัดเลย์ 
  ค. ขุนหลวงพะงัว 

  ง. นายทองอินทร์ 
  จ. พระยาพระคลัง 

(ดีขึ้น) บุคคลใดมีเช้ือชาติเป็นชาวต่างชาติ 

  ก. พระยาจักรี 
  ข. นายทองอินทร์ 
  ค. ขุนหลวงพะงัว 

  ง. พระยาพระคลัง 
  จ. เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ 

  
   เนื่องจากตัวเลือกท่ีถูกเห็นเด่นชัดว่าเป็นชาวต่างชาติ ดังนั้นควรใส่ยศให้หมด 

  2.3 ตัวเลือกควรเขียนกะทัดรัดไม่ยาวยืดเยื้อหรือเพิ่มค าที่ไม่จ าเป็น ในบางครั้งครูอาจ
พยายามเขียนรายละเอียดลงในตัวเลือก  เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

(ไม่ดี) ผิวหนังของคนเปรียบได้กับส่วนใด 

  ก. กิ่งไม้ 
  ข. ผลไม้ 
  ค. รากไม้ 
  ง. ดอกไม้ 
  จ. เปลือกไม้ 

(ดีขึ้น) ผิวหนังของคนเปรียบได้กับส่วนใด 

  ก. กิ่ง 
  ข. ผล 

  ค. ราก 

  ง. ดอก 

  จ. เปลือก 

 

   ในข้อนี้เน้นส่วนของต้นไม้อยู่แล้ว  ดังนั้นควรตัดค าว่า “ไม้” ท้ิง  
 

(ไม่ดี) ตะพาบเป็นสัตว์ชนิดใด 

  ก. สัตว์มีกระดูกสันหลังพวกเดียวกับงู 
  ข. สัตว์มีกระดูกสันหลังพวกเดียวกับกบ 

  ค. สัตว์มีกระดูกสันหลังพวกเดียวกับหนู 
  ง. สัตว์มีกระดูกสันหลังพวกเดียวกับกระแต 

  จ. สัตว์มีกระดูกสันหลังพวกเดียวกับกระต่าย 

(ดีขึ้น) ตะพาบเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิด
เดียวกับสัตว์อะไร 

  ก. งู 
  ข. กบ 

  ค. หนู 
  ง. กระแต 

  จ. กระต่าย 

 

   ในข้อนี้เน้นส่วนของสัตว์มีกระดูกสันหลังอยู่แล้ว  ดังนั้นควรตัดค าว่า “สัตว์มีกระดูก
สันหลังพวกเดียวกับ” ท้ิง  
  2.4 ตัวเลือกควรอิสระจากกัน ครูไม่ควรเขียนตัวเลือกท่ีก้าวก่ายกัน หรือคร่อมกัน  
หลังจากเขียนตัวเลือกครูควรตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง  เช่น 

 

(ไม่ดี) พลเมืองไทยในปัจจุบันมีประมาณเท่าไหร่ 
  ก. น้อยกว่า 40 ล้าน 

  ข. มากกว่า 40 ล้าน 

  ค. น้อยกว่า 50 ล้าน 

  ง. มากกว่า 50 ล้าน 

  จ. น้อยกว่า 60 ล้าน 

(ดีขึ้น) พลเมืองไทยใน พ.ศ. 2530 มีประมาณกี่
ล้านคน 

  ก. น้อยกว่า 40 ล้าน 

  ข. ระหว่าง 40-45 ล้าน 

  ค. ระหว่าง 45-50 ล้าน 

  ง. ระหว่าง 50-55 ล้าน 

  จ. มากกว่า 55 ล้าน 
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   จะเห็นได้ว่าตัวเลือกจะก้าวก่ายกัน  โดยเฉพาะข้อ จ. ท่ีตีความคลุมท้ังหมด ก. – ง. 
ดังนั้นควรเปล่ียนตัวเลือกให้ขาดออกจากกัน 

  2.5 ตัวเลือกควรเป็นลักษณะเอกพันธ์ ค าว่าเอกพันธ์หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  ถามลักษณะเดียวกัน  เช่น พูดถึงจุดเด่น ก็ควรยกจุดเด่นมาด้วยกัน  จุดอ่อนก็ต้องเป็น
จุดอ่อนด้วยกัน  ท้ังนี้ก็เพื่อให้การลวงมีคุณภาพดีข้ึน  เช่น 

  
(ไม่ดี) หัวใจคนท าหน้าท่ีคล้ายอะไร 

  ก. เข็มฉีดยา 

  ข. ท่อประปา 
  ค. ก ามือขวา 

  ง. ลูกฟุตบอล 

  จ. เครื่องสูบน้ า 

(ดีขึ้น) หัวใจคนท าหน้าท่ีคล้ายอะไร 

  ก. กาลักน้ า 

  ข. ลูกสูบรถ 

  ค. เข็มฉีดยา 

  ง. เครื่องยนต์ 

  จ. เครื่องสูบน้ า 

 

   จะเห็นได้ว่าตัวเลือก ค. และ ง. เป็นตัวเลือกท่ีไม่เข้าพวก  ครูควรใช้ตัวเลือกท่ีมี
ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน 

 

(ไม่ดี) ข้อใดไม่เข้าพวก 

  ก. ม้า 
  ข. วัว 

  ค. ช้าง 
  ง. ควาย 

  จ. มะเขือ 

(ดีขึ้น) สัตว์อะไรที่มีลักษณะต่างจากพวก 

  ก. ม้า 
  ข. วัว 

  ค. เสือ 

  ง. ช้าง 
  จ. ควาย 

 

   จะเห็นได้ว่าตัวเลือก จ. เป็นตัวเลือกท่ีไม่เข้ากันกับตัวเลือกอื่นๆ ท าให้เป็นตัวลวงท่ีไม่
มีค่า 
  2.6 ตัวเลือกที่ถูกไม่ยาวเกินไป ในบางครั้งครูจะขยายความตัวเลือกท่ีถูกให้กระจ่างชัด  
ดังนั้นตัวเลือกนั้นจึงยาวกว่าตัวเลือกอื่นเสมอ  เช่น 
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(ไม่ดี) พิธีพืชมงคลหมายความว่าอย่างไร 

  ก. เป็นพิธีขอฟ้าขอฝน 

  ข. ให้พืชอุดมสมบูรณ์ 

  ค. พิธีปลอบขวัญชาวนา 

  ง. พิธีแจกพืชพันธุ์ที่ดี 

  จ. พิธีท าขวัญธัญญาหารมุ่งให้พืชพันธุง์อกงาม 

(ดีขึ้น) พิธีพืชมงคลหมายความว่าอย่างไร 

  ก. พิธีขอฟ้าขอฝน 

  ข. พิธีปลอบขวัญชาวนา 
  ค. พิธีแจกพืชพันธุ์ให้คนจน 

  ง. พิธีเชิญชวนก่อนถึงวนัท านา 
  จ. พิธีท าขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร 

 

   ครูควรตัด ย่อ ข้อความเพื่อให้กลมกลืนกับตัวเลือกอื่นๆ  
  2.7 ความยาวของตัวเลือกควรเป็นระบบ ความยาวของตัวเลือกควรเขียนใน 2 แบบ
เนื่องจากท้ังสองรูปแบบนี้ท าให้นักเรียนสบายใจ  ดังนี้ 
 

แบบท่ี 1 

  ก.--------------------------------------- 
  ข.--------------------------------------- 
  ค.--------------------------------------- 
  ง.--------------------------------------- 
  จ.--------------------------------------- 

แบบท่ี 2 

  ก.------------------- 
  ข.------------------------ 
  ค.----------------------------- 
  ง.---------------------------------- 
  จ.--------------------------------------- 

 

  2.8 ควรเรียงตัวเลือกตามปริมาณหรือล าดับของตัวเลข ในกรณีตัวเลือกเป็นตัวเลขหรือ
ปริมาณ  เช่น  พ.ศ.  ค.ศ. ผลค านวณทางคณิตศาสตร์  เช่น 

 

(ไม่ดี) วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันใด 

  ก. 15 ธันวาคม 

  ข. 10 ธันวาคม 

  ค. 18 ธันวาคม 

  ง. 1 ธันวาคม 

  จ. 20 ธันวาคม 

 

 

 

 

(ไม่ดี) วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันใด 

  ก. 1 ธันวาคม 

  ข. 10 ธันวาคม 

  ค. 15 ธันวาคม 

  ง. 18 ธันวาคม 

  จ. 20 ธันวาคม 
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(ไม่ดี) (8 + 2) + 5 =  

  ก. 21 

  ข. 15 

  ค. 11 

  ง. 18 

  จ. 9 

(ดีขึ้น) (8 + 2) + 5 =  

  ก. 9 

  ข. 11 

  ค. 15 

  ง. 18 

  จ. 21 

 

  2.9 ตัวลวงต้องมีทางเป็นไปได้ เมื่อครูเขียนตัวลวงจะต้องคิดถึงส่ิงท่ีเด็กชอบท าผิดหรือ
ใช้ภาษาท่ีเด็กมักใช้  โดยเฉพาะคณิตศาสตร์จะต้องมองในแง่ว่าเด็กจะท าผิดในรูปแบบใด ไม่ใช่เขียน
ตัวเลขใดก็ได้  เช่น 

 

(ไม่ดี) (8 x 2) + (5 – 3) =  

  ก. 14 

  ข. 15 

  ค. 16 

  ง. 17 

  จ. 18 

(ดีขึ้น) (8 x 2) + (5 – 3) =  

  ก. 12 

  ข. 14 

  ค. 18 

  ง. 24 

  จ. 31 

 

   จะเห็นได้ว่าตัวลวงทุกตัวมีท่ีมาท่ีไป นั่นคือ ก. 12 เกิดจาก (8 + 2) + (5 – 3)  คูณ
วงเล็บแรกผิด  ข. 14 เกิดจาก (8 x 2) - (5 – 3) นักเรียนดูเครื่องหมายตรงกลางผิด  ง. 24 เกิดจาก 
(8 x 2) + (5 + 3) นักเรียนดูเครื่องหมายในวงเล็บหลังผิด จ. 31 เกิดจาก (8 x 2) + (5 x 3) นักเรียน
ดูเครื่องหมายในวงเล็บหลังผิด 

  2.10 การใช้ตัวเลือก “ถูกทุกข้อ, ผิดทุกข้อ” ควรหลีกเล่ียงค าพวกนี้เพราะท าให้
ตัวเลือกแคบลง รวมถึง “ไม่มีข้อใดถูก” “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” การเลือกให้ข้อนี้เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง
ควรพิจารณาให้ดี  ไม่ใช่เขียนไปเพราะต้องการให้ตัวเลือกเต็มจ านวน เช่น  
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(ไม่ดี) ค าใดเป็นค ากริยา 

  ก. ม้า 

  ข. ม้วย 

  ค. แม้น 

  ง. มาตร 

  จ. ไม่มีตัวถูก 

(ดีขึ้น) ค าใดเป็นค ากริยา 

  ก. ม้า 
  ข. มาก 

  ค. ม้วย 

  ง. แม้น 

  จ. มาตร 

 

 

สาระส าคัญประจ าบทท่ี  9  การแปลผลการวิเคราะห์และการปรับปรุงข้อสอบ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการตีความหมายข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อสอบ คือ 1) ข้อมูลจาก          
การวิเคราะห์ข้อสอบไม่สอดคล้องกับค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ  2) ค่าอ านาจจ าแนกของ
ข้อสอบไม่ใช่เป็นการวัดคุณภาพของข้อสอบเสมอไป  3) ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นเพียง
แนวโน้มอย่างคร่าวๆ  เท่านั้น  และ 4) โดยท่ัวไปเราคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค าถามยากและค่าอ านาจ
จ าแนกท่ีเหมาะสม  แต่ไม่ได้หมายความว่าจะยึดเป็นเกณฑ์ตายตัวเสมอไป 

 2. การน าผลการวิเคราะห์ข้อสอบมาปรับปรุง อาจเนื่องจาก 1) ความก ากวมของข้อสอบ    
เช่นข้อค าถามไม่ชัด  อ่านแล้วเข้าใจไม่ตรงกันท าให้มีค าตอบถูกมากกว่า  1  ข้อ  2) เฉลยผิด          
3) ผู้เข้าสอบยังไม่เข้าใจเรื่องท่ีเรียน  และ 4) ตัวลวงไม่มีประสิทธิภาพ  

 3. การปรับปรุงข้อสอบ สามารถท าได้ดังนี้ 
  3.1ด้านตัวค าถาม 1) ควรบอกให้แน่ชัดว่าเป็นค าถามหรือเติมค า 2) ควรถามให้ตรงจุด
และชัดเจน 3) ค าถามควรกะทัดรัดไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 4) ค าถามควรเร้าให้ผู้ตอบได้ใช้ความคิด               
5)  ค าถามควรถามในลักษณะท่ีเป็นการสร้างสรรค์ และเป็นการส่ังสอน 6) ค าถามควรใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับระดับผู้สอบ 7) ควรจูงใจให้นักเรียนอยากตอบ 8) ไม่ควรใช้ค าปฏิเสธหรือปฏิเสธซ้อนกัน  
และ 9) ข้อค าถามหนึ่งควรถามเรื่องเดียว 

  3.2 ด้านตัวเลือก 1) ควรมีค าตอบถูกเพียงตัวเดียว 2) ตัวเลือกไม่ควรแนะค าตอบ               
3) ตัวเลือกควรเขียนกะทัดรัดไม่ยาวยืดเยื้อหรือเพิ่มค าท่ีไม่จ าเป็น 4) ตัวเลือกควรอิสระจากกัน             
5) ตัวเลือกควรเป็นลักษณะเอกพันธ์ 6) ตัวเลือกท่ีถูกไม่ยาวเกินไป 7) ความยาวของตัวเลือกควรเป็น
ระบบ 8) ควรเรียงตัวเลือกตามปริมาณหรือล าดับของตัวเลข 9) ตัวลวงต้องมีทางเป็นไปได้ และ              
10) ไม่ควรใช้ตัวเลือก “ถูกทุกข้อ, ผิดทุกข้อ” 
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แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 9 

 ค าช้ีแจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 1. อธิบายว่าข้อสอบข้อนี้ควรแก้ไขอย่างไร 
 

ข้อสอบ กลุ่มสูง กลุ่มต่ า p r 

ข้าวมีส่วนประกอบอะไรมาก     

  ก. แร่ธาตุ 28 25 .53 .06 

  ข. โปรตีน - 5 .05 -.10 

  ค. วิตามิน - 3 .03 -.06 

  ง. คาร์โบไฮเดรต 22 17 .39 .10 

 

 2. อธิบายว่าข้อสอบแบบใดท่ีควรน ามาปรับปรุง ข้อใดควรตัดท้ิง 
 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 9 

พิษณุ  ฟองศรี. (2552). การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 
ล้วน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ. (2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 
สุนทร  ค าโตนด. (2531). การสร้างแบบทดสอบ. อุดรธานี: คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี. 
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ตอนที่  4 

การแปลความหมายของคะแนน 
 

      บทที่ 10  คะแนนและการตัดเกรด 
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บทที่ 10 

คะแนนและการตดัเกรด 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีบทบาทในการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน และนอกจากนี้ยังมี
บทบาทในการวิจัยในช้ันเรียนอีกด้วย  ในบทนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ครูสามารถการน าคะแนนมาแปล
ความหมายข้อมูลเพื่อรายงานผลต่อนักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  หรือเพื่อเผยแพร่
งานวิจัยได้  
 

คะแนนคืออะไร 
 เมื่อวัดผลออกมาเป็นคะแนนแล้ว คะแนนท่ีได้จากการวัดผลจะอยู่ในมาตรการวัดระดับช่วง 
(Interval Scale) นั่นคือไม่มีศูนย์แท้ การท่ีนักเรียนสอบได้คะแนน 0 ไม่ได้หมายความว่านักเรียนไม่มี
ความรู้ เพียงแต่ไม่สามารถท าข้อสอบท่ีเป็นตัวแทนของความรู้นั้นได้ ดังนั้น คะแนนท่ีได้จากการสอบ
จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ คะแนนความสามารถท่ีแท้จริง กับคะแนนความคลาดเคล่ือนในการวัด 
นั่นคือคะแนนท่ีได้จากการวัดผลย่อมมีความคลาดเคล่ือนในการวัดปนอยู่ด้วย ดังนั้นคะแนนท่ีได้จาก
การวัดจะไม่มีความหมาย แปลความหมายไม่ได้ จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น 
สมชายสอบได้ 15 คะแนน ซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลย ไม่ทราบว่าเก่งหรืออ่อน หากมีข้อมูลประกอบ
เพิ่มขึ้นเช่น ได้ 15 คะแนนจาก 30 คะแนน ก็หมายความว่า สมชายท าข้อสอบได้คะแนนครึ่งหนึ่ง 
หรือท าได้ 50% แต่ก็ไม่ทราบว่าเก่งหรืออ่อนหรือมีความสามารถอยู่ในระดับใด หากสมชายสอบได้
คะแนน 15 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน นั่นคือสมชายท าข้อสอบได้ถูกหมด แต่ก็บอกไม่ได้ว่า
สมชายเก่งวิชานี้ เพราะอาจจะมีคนอื่น ๆ ในช้ันเดียวกันสอบได้คะแนน 15 คะแนนเหมือนสมชายก็ได้ 
นั่นอาจจะเป็นเพราะข้อสอบง่ายเกินไป หรือสมมติว่า สมชายสอบได้ 0 คะแนน ก็บอกไม่ได้ว่าสมชาย
อ่อนวิชานี้ อาจจะมีหลาย ๆ คนในช้ันท่ีได้ 0 คะแนน นั่นอาจจะเป็นเพราะข้อสอบยากเกินไป หรือไม่
ถามในส่ิงท่ีสมชายเรียนรู้มา ดังนั้นคะแนนท่ีได้จึงก่อปัญหาท่ียุ่งยากในการแปลความหมาย ท้ังนี้
เพราะคะแนนมีคุณลักษณะบางประการท่ีท าให้ การแปลความหมายมีขอบเขตจ ากัด   ดังนี้                   
(ไพศาล  หวังพาณิช, 2526 อ้างอิงใน  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์,  2548: 172) 

   1. คะแนนท่ีได้จากการสอบ เป็นเพียงตัวเลขท่ีบอกจ านวนของผลงานท่ีผู้สอบท าได้
ถูกต้อง ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกถึงจ านวนหรือปริมาณความสามารถท่ีแท้จริงของผู้สอบได้  
   2. ข้อสอบท่ีใช้สอบในแต่ละครั้ง เป็นเพียงตัวแทนของข้อค าถามหรือปัญหาในเรื่องราว
ต่าง ๆ เท่านั้น ดังนั้น คะแนนท่ีได้จากข้อสอบ จึงมิอาจแทนจ านวนจริงของความรู้ความสามารถได้ 
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   3. คะแนนท่ีได้จากการสอบวัดแต่ละครั้งนั้น จะต้องมีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น
เสมอ 

 1. การแปลความหมายของคะแนน 

  แม้ว่าการแปลความหมายของคะแนนจะมีขอบเขตจ ากัด แต่หลักส าคัญในการแปล
ความหมายของคะแนนประการหนึ่งคือ คะแนนใด ๆ จะมีความหมายก็ต่อเมื่อสามารถน าคะแนน          
ไปเปรียบเทียบกันเองหรือเปรียบเทียบกับส่ิงหนึ่งส่ิงใด (ไพศาล หวังพาณิช, 2526 อ้างอิงใน                
ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์, 2548: 173) 

  1.1 แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกันในกลุ่ม จะท าให้ทราบอันดับ
ความสามารถภายในกลุ่มนั้น ๆ ว่ามีความสามารถสูงกว่าคนอื่นกี่คน การแปลความหมายในลักษณะนี้ 
ต้องท าคะแนนเหล่านั้นให้สามารถเปรียบเทียบกันได้เสียก่อน โดยการท าให้เป็นคะแนนแปลงรูป 
(Derived Scores) ได้แก่ แปลงเป็นคะแนนมาตรฐานในแบบใดแบบหนึ่งเช่น คะแนน Z คะแนน T 

เป็นต้น 

   1.2 แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ จะท าให้ทราบระดับสูงต่ า
ตามเกณฑ์ดังกล่าว การแปลความหมายในลักษณะนี้ต้องมีเงื่อนไขส าคัญ  2  ประการ  คือ 

   1.2.1 เกณฑ์ท่ีใช้ต้องเช่ือถือได้ มีความเหมาะสม ชัดเจน 

   1.2.2 คะแนนนั้นต้องเกิดจากการวัดคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์เหล่านั้น               
อย่างแท้จริง 
 2. คะแนนดิบ 

   คะแนนดิบ (Raw Score : Xi) เป็นตัวเลขท่ีก าหนดแทนจ านวน (ในระดับอันตรภาค) เพื่อ
ระบุปริมาณงานท่ีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับปริมาณงานท้ังหมด (Gronlund, 

1981: 368) โดยไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีเป็นสากลท่ีชัดเจน แต่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขท่ีก าหนดขึ้นในแต่ละครั้ง
ของบุคคล หรือหน่วยงาน เช่น ความยากง่ายของงาน การน าไปใช้ประโยชน์  หรือระเบียบการของ
หน่วยงาน เป็นต้น โดยท่ีคะแนนดิบแต่ละตัวจะประกอบด้วย คะแนนจริง (True Score: Ti) ท่ีเป็น
คะแนนของความสามารถท่ีแท้จริง และคะแนนความคลาดเคล่ือน (Error Score: Ei) ท่ีเป็นคะแนนท่ี
ได้มาโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเกิดขึ้นเสมอ ๆ ดังนั้นในการวัดแต่ละครั้ง จะต้องมีวิธีการ
ท่ีจะช่วยลดความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นให้ลดน้อยท่ีสุดท่ีสามารถแสดงสมการของคะแนนดิบ                  
ดังสมการ 
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Xi     =     Ti  +  Ei 

 

         โดยท่ี Xi   เป็น  คะแนนท่ีได้รับ 

       Ti   เป็น  คะแนนท่ีแท้จริง 
       Ei   เป็น  คะแนนความคลาดเคล่ือน 

 

 3. คะแนนมาตรฐาน 

   คะแนนมาตรฐาน (Standard Score) เป็นคะแนนท่ีค านวณมาจากคะแนนดิบ โดย                
การน าคะแนนไปสัมพันธ์กับพื้นท่ีของโค้งปกติ (Normal Curve) หรือเป็นคะแนนท่ีมีการกระจายของ
คะแนนเป็นรูปโค้งปกติรูประฆังคว่ าท่ีมีลักษณะสมมาตร ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ตรงกลาง แล้วแบ่งพื้นท่ี                     
ซีกซ้ายและซีกขวาออกเป็นสัดส่วนหรือแปลงคะแนนดิบให้อยู่ในหน่วยเดียวกันท่ีจะน ามาเปรียบเทียบ
กันได้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 248) 

  3.1 เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน 

    นักวัดผลได้ระบุเหตุผลของความจ าเป็นท่ีจะต้องแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนน
มาตรฐานมีดังนี้ 

   3.1.1 คะแนนดิบเป็นคะแนนในมาตราเรียงล าดับ (Ordinal) ท่ีคะแนนแต่ละช่วงมี
ค่าท่ีไม่เท่ากันท่ีเนื่องจากความยากของข้อสอบแต่ละข้อท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งท าให้ผู้สอบใช้สติปัญญาในแต่
ละข้อท่ีไม่เท่ากัน ช่วงหรือขนาดของคะแนนท่ีได้รับจึงไม่เท่ากัน ดังนั้นครูผู้สอนไม่ควรน าคะแนนท่ี
ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนท่ีได้รับ แต่ถ้าครูผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบแต่ละข้อมี     
ความยากท่ีเท่ากันจะท าให้คะแนนท่ีได้รับอยู่ในระดับอันตรภาค ( Interval) (Glass and Stanley, 

1970 อ้างอิงใน อเนก เพียรอนุกูลบุตร, 2527: 504) 
   3.1.2 คะแนนดิบจะไม่สามารถระบุปริมาณของความรู้ท่ีผู้สอบเรียนรู้ได้อย่าง ชัดเจน 

เช่น ผู้สอบท าคะแนนได้ 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไม่ได้หมายความว่าผู้สอบมีความรู้
เพียงครึ่งหนึ่งของความรู้ท้ังหมดท่ีมีอยู่มากมาย เนื่องจากข้อสอบท่ีใช้ทดสอบนั้นเป็นเพียงตัวแทนของ
เนื้อหาความรู้บางส่วนเท่านั้นโดยท่ีไม่ได้น าเนื้อหาสาระท้ังหมดมาออกข้อสอบ 

   3.1.3 คะแนนดิบท่ีได้ จะไม่สามารถระบุความสามารถของผู้สอบว่าเก่งหรืออ่อน 
เนื่องจากคะแนนท่ีได้รับยังมีเงื่อนไขกับความยากของข้อสอบ ถ้าข้อสอบมีความยากมากจะท าให้
ผู้สอบได้รับคะแนนน้อย แต่ถ้าข้อสอบมีความยากต่ าจะท าให้ผู้สอบได้คะแนนมากขึ้น 

   3.1.4 คะแนนดิบในแต่ละวิชาจะไม่สามารถน ามารวมกัน หรือเปรียบเทียบกันได้ 
เนื่องจากความยากง่ายของแต่ละวิชาไม่เท่ากัน ดังนั้นในการรวมคะแนนจะต้องมีการเปล่ียนรูป
คะแนนให้มีช่วงห่างของคะแนนเท่า ๆ กันก่อน 
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 3.2 คะแนนมาตรฐานและการแจกแจงแบบปกติ  

     ในปี ค.ศ. 1733 เดอร์มัวร์ (De Moivre) ได้น าเสนอแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับ               
การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ท่ีเป็นการแจกแจงแบบต่อเนื่องท่ีมีลักษณะเป็น                    
โค้งปกติ (Normal Curve) แบบระฆังคว่ าท่ีจะพบเสมอ ๆ ในปรากฏการณ์/พฤติกรรมทางธรรมชาติ 
เช่น ความสูงของมนุษย์ ระดับสติปัญญา ฯลฯ และในปี ค.ศ. 1777 เกาส์ (Gauss) ได้น าการแจกแจง
แบบปกติมาพัฒนาโดยการน าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงแบบซ้ า ๆ กลุ่มเดิม จนกระท่ังในบางครั้ง
เรียกการแจกแจงแบบปกติว่า การแจกแจงแบบ Gaussian ท่ีพบว่า ปรากฏการณ์/พฤติกรรมต่าง ๆ 
จะมีการแจกแจงในลักษณะของโค้งปกติ และได้สมการท่ีศึกษาจากความคลาดเคล่ือนของการวัดซ้ า ๆ 
ดังนี้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, ม.ป.ป.: 133) 

 

Y     =     
 √             

 

 

   เมื่อ Y เป็น  ส่วนสูงของโค้งขึ้นอยู่กับค่า X เฉพาะค่า 

     π เป็น  ตัวคงท่ี มีค่าประมาณ 3.1416 

     e เป็น  ฐานของ Napierian Logarithm มีค่าประมาณ 2.7183 

     N เป็น  จ านวนคน/ส่ิงของท้ังหมด 

       เป็น  คะแนนเฉล่ียของประชากร 

       เป็น  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 

 

 3.3 คุณสมบัติบางประการของโค้งปกติ มีดังนี้ 
   3.3.1 เป็นโค้งท่ีต่อเนื่อง มีรูปทรงในลักษณะสมมาตร (Symmetrical) เป็น               

โค้งระฆังคว่ าโดยท่ีถ้าลากเส้นตรงต้ังฉากท่ีจุดสูงสุดกับฐาน แล้วพับตามเส้นต้ังฉาก กราฟเส้นโ ค้ง                
ท้ังสองข้างจะทับกันสนิท ดังแสดงในภาพที่ 9.1 (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, ม.ป.ป.: 135) 
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ภาพที่ 10.1 การแจกแจงแบบโค้งปกติ 

ท่ีมา : http://mainescoconut.weebly.com/unit-11.html 

 

   3.3.2 เป็นโค้งในลักษณะเอสซิมโทติค (Asymtotic) ท่ีมีปลายโค้งไม่จรดฐานแต่จะ
เข้าใกล้ฐานมากขึ้นโดยท่ีปลายฐานจะเริ่มจากจ านวนลบอนันต์ (- ) จนกระท่ังถึงบวกอนันต์ (+ )  

  3.3.3 มีส่วนสูงสุดของโค้งอยู่ท่ีบริเวณกึ่งกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย มัธยฐาน และฐานนิยม
อยู่ท่ีจุดเดียวกัน 

  3.3.4 ลักษณะของโค้ง จะเปล่ียนจากโค้งออกเป็นโค้งเข้า ณ จุดเปล่ียนโค้งไปยัง
ค่าเฉล่ีย ( ̅) ข้างละ 1 S.D. 

   3.4 ประเภทของคะแนนมาตรฐาน 

  3.4.1 คะแนนซี (Z-Score) เป็นคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง (Linear Standard 

Score) ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 มีการแจกแจงเหมือนคะแนนดิบท่ี
ปรับเปล่ียนได้มาจากการน าคะแนนดิบมาค านวณจากสูตรค านวณ (Ebel & Frisbie, 1986: 353) 

 

Z-Score     =     
    ̅     

    เมื่อ Z-Score เป็น  คะแนนซี 
    X เป็น  คะแนนดิบแต่ละตัว 

     ̅ เป็น  คะแนนเฉล่ียของคะแนนท้ังหมด 

    S.D. เป็น  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนดิบ 

    การค านวณคะแนนมาตรฐานซี  แสดงในตัวอย่างท่ี 10.1  

 

ตัวอย่างที่ 10.1 ในการทดสอบครั้งหนึ่งมีคะแนนดังตาราง ดังนี้ 8, 6, 8, 9, 7, 6 ให้หาคะแนน
มาตรฐานซี 

http://mainescoconut.weebly.com/unit-11.html
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วิธีท า จากคะแนนท่ีก าหนดให้จะได้คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 7.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.21 สามารถหาคะแนนมาตรฐานซีได้ดังตาราง 

คะแนนที่ได้ คะแนนซี 

8 =  
            =0.55 

6 =  
            =-1.10 

8 =  
            =0.55 

9 =  
            =1.38 

7 =  
            =-0.27 

6 =  
            =-1.10 

 

    3.4.2 คะแนนที (T-Score) เป็นคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นท่ีเกิดจากผลท่ีได้รับจาก
คะแนนมาตรฐานซีจะเป็นจ านวนลบและเป็นทศนิยมท่ียุ่งยากในการน ามาเปรียบเทียบกัน                  
เป็นคะแนนท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 ดังนั้น จึงใช้ค านวณ                    
คะแนนทีโดยใช้สูตรค านวณ (Lyman, 1971: 89 อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 249) 

 

T     =     10Z + 50 
 

       เมื่อ    T เป็นคะแนนที 

           Z เป็นคะแนนซ ี

การหาคะแนนมาตรฐานซีสามารถเปล่ียนเป็นคะแนนที  แสดงในตัวอย่างท่ี 10.2  
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ตัวอย่างที่ 10.2 การหาค่าคะแนนมาตรฐานทีจากคะแนนมาตรฐานซี 
วิธีท า 

คะแนนที่ได้ คะแนนซี คะแนนท ี

8 0.55 = 50+10 (0.55) = 55.5 

6 -1.10 = 50+10 (-1.10) = 39.0 

8 0.55 = 50+10 (0.55) = 55.5 

9 1.38 = 50+10 (1.38) = 63.8 

7 -0.27 = 50+10 (-0.27) = 47.3 

6 -1.10 = 50+10 (-1.10) = 39.0 

 

   3.4.3 คะแนนทีปกติ (Normalized T-Score)  เป็นคะแนนมาตรฐานเชิงพื้นท่ี 
(Normalized Standard Score) ท่ีมีการแจกแจงความถี่เป็นโค้งปกติ มีช่วงคะแนนระหว่าง 1-100 

คะแนนโดยท่ีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 (Lyman,1971: 89

อ้างอิงใน  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 250)  วิธีการหาคะแนนทีปกติได้จากการท าคะแนนดิบให้
เป็นเปอร์เซนไทล์แล้วจึงน าไปเทียบเปอร์เซนไทล์ให้เป็นคะแนนทีปกติ โดยพิจารณาว่าเปอร์เซนไทล์
นั้น มีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงท่ีสุดกับค่าเปอร์เซนไทล์ใดในตารางค่าท่ีปกติแล้วอ่านค่า  เป็นวิธีการท่ี
ง่ายกว่าการค านวณคะแนนทีท่ีจะต้องแปลงคะแนนทีละจ านวน  
 

การก าหนดระดับผลการเรียน 

 ระดับผลการเรียน เป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้จาก     
การประเมินผลการเรียน 

  1. ความหมายของระดับผลการเรียน  

    การก าหนดระดับผลการเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีจะต้องมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ มีการวัดผลท่ีแม่นย าเช่ือถือได้ มีการก าหนดน้ าหนักของการวัดแต่ละครั้ง รวมท้ังมี  
การก าหนดเกณฑ์การตัดสินท่ีได้มาตรฐาน อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม และยุติธรรม
ตามหลักวิชา  โดยท่ีครูผู้สอนท่ีจะก าหนดระดับผลการเรียนจะต้องมีความรอบรู้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนและมีความเข้าใจเทคนิคของการประเมินเป็นอย่างดี และใช้ข้อมูลท่ีได้จากการวัดผล       
การเรียนรู้ตามแผนการวัดผลท่ีได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 256) 
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 2. สัญลักษณ์ระดับผลการเรียน  
  ในการก าหนดระดับคะแนนและความหมายโดยท่ัวไป จะจ าแนกเป็น 5 หรือ 8 ระดับ  
(ไพฑูรย์ โพธิสาร, ม.ป.ป.: 194)  ตารางท่ี 10.1 น าเสนอสัญลักษณ์ ค่า  และความหมายของระดับ         
ผลการเรียน 

 

ตารางที่ 10.1  สัญลักษณ์ ค่า  และความหมายของระดับผลการเรียน 

สัญลักษณ์ ค่าระดับผลการเรียน ความหมาย 

5 ระดับ 8 ระดับ 5 ระดับ 8 ระดับ 5 ระดับ 8 ระดับ 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

E 

A 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D 

E 

4.00 

 

3.00 

 

2.00 

 

1.00 

0.00 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.00 

ดีมาก 

 

ดี 

 

พอใช้ 

 

ผ่าน 

ตก 

ดีเย่ียม 

ดีมาก 

ดี 

เกือบดี 

พอใช้ 

เกือบพอใช้ 

ควรปรับปรุง 
ตก 

ท่ีมา : ไพฑูรย์ โพธิสาร (ม.ป.ป.: 194) 

 

  3. วิธีการก าหนดระดับผลการเรียน 

  ในการก าหนดระดับผลการเรียนใด ๆ จะมีวิธีการในการด าเนินการ 3 รูปแบบ ดังนี้               
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 280-284) 
   3.1 การก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม (Norm-Reference Grading) 
   3.1.1 แนวคิดการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม เป็นการพิจารณาตัดสินผล     
การเรียนของนักเรียนท่ีแตกต่างกันและมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ จ าแนกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มรองลงมา 
และกลุ่มอ่อนตามล าดับ  โดยน าคะแนนเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่มนักเรียนท่ีทดสอบด้วย
แบบทดสอบเดียวกันหรือแบบทดสอบแบบคู่ขนาน 

   3.1.2 วิธีการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม มีดังนี้ 
    1) ก าหนดระดับผลการเรียนโดยก าหนดสัดส่วนไว้ล่วงหน้า เป็นการน าคะแนนมา
เรียงล าดับจากมากไปน้อย เพื่อเปรียบเทียบความเก่ง-อ่อนภายในกลุ่ม แล้วพิจาณาให้ระดับผล        
การเรียนตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า เป็นร้อยละ เช่น สัดส่วนร้อยละของระดับผลการเรียน 
A:B:C:D:F เท่ากับ 10:20:40:20:10 ตามล าดับ 
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    2) ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการเรียนจากพิสัย เป็นการน าคะแนนมา
หาค่าพิสัย แล้วหารด้วยจ านวนระดับผลการเรียนท่ีต้องการ ค่าท่ีได้จะเป็นช่วงคะแนนห่างระหว่าง
ระดับผลการเรียนแต่ละระดับ  
   ตัวอย่างการค านวณระดับผลการเรียน  แสดงในตัวอย่างท่ี 10.4 

 

ตัวอย่างที่ 10.4 ถ้ามีคะแนนสอบชุดหนึ่ง มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 90 คะแนนและคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 
31 ต้องการก าหนดระดับผลการเรียนเป็น 5 ระดับ 

วิธีท า จะได้พิสัยเท่ากับ 90 - 31 = 59 ดังนั้นช่วงห่างระหว่างระดับผลการเรียนเท่ากับ  

                      = 11.8   12 จึงสามารถน ามาก าหนดระดับผลการเรียนได้ดังนี้ 
ระดับผลการเรียน A เป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนระหว่าง 70-90 (ค่าต่ าสุด คือ 90-11.8 = 78.2) 
ระดับผลการเรียน B เป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนระหว่าง 67-78 (ค่าต่ าสุด คือ 78.2-11.8 = 

66.4) 
ระดับผลการเรียน C เป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนระหว่าง 55-66 (ค่าต่ าสุด คือ 66.4-11.8 = 

54.6) 
ระดับผลการเรียน D เป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนระหว่าง 43-54 (ค่าต่ าสุด คือ 54.6-11.8 = 

42.8) 
ระดับผลการเรียน F เป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนระหว่าง 31-42 (ค่าต่ าสุด คือ 31) 
 

   3) ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการเรียนโดยพิจารณาจากระดับ
ความสามารถของกลุ่มนักเรียน เป็นการก าหนดระดับผลการเรียนแบบ 5 ระดับ โดยมีการปรับ
สัดส่วนของแต่ละระดับผลการเรียนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของกลุ่มด้วยการจัดกลุ่ม
ความสามารถของนักเรียนเป็น 7 ระดับ ท่ีเป็นการหาคะแนนเฉล่ียของระดับผลการเรียนสะสม (GPA) 
ของนักเรียนท้ังกลุ่มแล้วใช้ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนของคะแนน โดยก าหนดขีดจ ากัดล่างของ
ระดับผลการเรียนถัดลงไป (B, C, D และ F) โดยการลดคะแนนลงระดับผลการเรียนละ 1 S.D.   

  ตารางก าหนดขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน A ตามความสามารถของกลุ่ม และ
ตัวอย่าง แสดงในตารางท่ี 10.2 และการค านวณ  แสดงในตัวอย่างท่ี 10.5  
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ตารางที่ 10.2 ขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน A ตามความสามารถของกลุ่ม และตัวอย่าง 

ระดับ 

ความสามารถ 

ค่าเฉลี่ย GPA 

ของกลุ่ม 

ขีดจ ากัดล่าง 
ของระดับ 

ผลการเรียน A 

ร้อยละของระดับ 

ผลการเรียน 

A B C D F 

ดีเลิศ 

ดีมาก 

ดี 

ค่อนข้างดี 

ปานกลาง 
อ่อน 

อ่อนมาก 

2.80 

2.60 

2.40 

2.20 

2.00 

1.80 

1.60 

Med+ 0.7S.D. 

Med+ 0.9S.D. 

Med+ 1.1S.D. 

Med+ 1.3S.D. 

Med+ 1.5S.D. 

Med+ 1.7S.D. 

Med+ 1.9S.D. 

24 

18 

14 

10 

7 

4 

3 

38 

36 

32 

29 

24 

20 

15 

29 

32 

36 

37 

38 

37 

36 

8 

12 

15 

20 

24 

29 

32 

1 

2 

3 

4 

7 

10 

14 

 

ตัวอย่างที่ 10.5 ถ้ามีผู้สอบกลุ่มหนึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับผลการเรียนสะสมเท่ากับ 2.40 ช่วงห่างของ
คะแนนแต่ละระดับผลการเรียนจะพิจารณา ดังนี้ 

Med + 1.1 S.D.   ระดับผลการเรียน A 

Med + 0.1 S.D.   ระดับผลการเรียน B    Med + 1.1 S.D. 

Med - 0.9 S.D.    ระดับผลการเรียน C    Med + 0.1 S.D. 

Med - 1.9 S.D.    ระดับผลการเรียน D    Med - 0.9 S.D. 

                    ระดับผลการเรียน E   Med - 1.9 S.D. 

 

   4) ก าหนดระดับผลการเรียนโดยแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีปกติและก าหนดระดับ
ผลการเรียนสูงสุด/ต่ าสุด เป็นการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีปกติ และค านวณพิสัยของคะแนนที
ปกติ แล้วก าหนดระดับผลการเรียนสูงสุดและต่ าสุดท่ีจะให้ จากนั้นให้น าจ านวนของระดับผล            
การเรียนไปหารพิสัยของคะแนนทีปกติ ของแต่ละระดับผลการเรียนเหมือนกับการก าหนดระดับผล
การเรียนโดยก าหนดสัดส่วนไว้ล่วงหน้า 
  3.2 การก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Reference Grading) 
  3.2.1 แนวคิดการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ เป็นการพิจารณาตัดสินผล       
การเรียนรู้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  เช่น  จุดมุ่งหมาย  คะแนนเต็มคะแนนจุดตัด  เป็นต้น 
โดยมีแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบรอบรู้  ท่ีก าหนดว่านักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้โดยท่ีคะแนน
ท่ีได้จึงเป็นระดับคะแนนความสามารถของนักเรียน  ท่ีจะน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ
ความรู้ความสามารถท่ีนักเรียนพึงมี  โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับนักเรียนภายในกลุ่มเดียวกัน 
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  3.2.2 วิธีการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ จ าแนกได้ ดังนี้ 
   1) ก าหนดระดับผลการเรียนโดยใช้เกณฑ์จุดตัดจากระเบียบหรือประสบการณ์เป็น  
การก าหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า ว่านักเรียนจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยเท่าไรจึงจะสอบผ่านและคะแนน
ช่วงใดท่ีจะตัดสินว่ามีระดับคะแนนใด คิดเป็นร้อยละ เช่น 

    ระดับผลการเรียน A เป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 80-100 

    ระดับผลการเรียน B เป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 70-79 

    ระดับผลการเรียน C เป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 60-69 

    ระดับผลการเรียน D เป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50-59 

    ระดับผลการเรียน F เป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 49-0 

   2) ก าหนดผลการเรียนโดยใช้เกณฑ์พฤติกรรมการเรียนรู้  โดยใช้จุดมุ่งหมาย                  
เชิงพฤติกรรมเป็นเกณฑ์การพิจารณาว่านักเรียนจะต้องมีความรู้ขั้นต่ าอะไรบ้างท่ีจะสอบผ่านหรือมี
ความรู้อะไร ความสามารถท าอะไร จึงจะได้ระดับผลการเรียนตามท่ีก าหนด เช่น 

      ระดับผลการเรียน A เป็นนักเรียนท่ีบรรลุจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรองทุกข้อ 

       ระดับผลการเรียน B เป็นนักเรียนท่ีบรรลุจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรอง 2 ใน 3 

 ระดับผลการเรียน C เป็นนักเรียนท่ีบรรลุจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรอง 1 ใน 3  

  ระดับผลการเรียน D เป็นนักเรียนท่ีบรรลุจุดมุ่งหมายหลัก 

  ระดับผลการเรียน F เป็นนักเรียนท่ีไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหลัก 

 3.3 การก าหนดระดับผลการเรียนผสมระหว่างแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม (Criterion and 

Norm-Reference Grading) 
  3.3.1 แนวคิดการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม (Criterion and 

Norm-Reference Grading) โดย Deway B.Stuit เป็นการพิจารณาตัดสินผลการเรียนรู้ท่ีใช้ท้ัง                   
วิธีอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยใช้การทดสอบย่อยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แล้วใช้คะแนนรวม
เปรียบเทียบกับนักเรียนภายในกลุ่มจะมีความหมายท่ีสมบูรณ์มากขึ้นและใช้พิจารณาตัดสินผล                
การเรียนรู้ได้ดีถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ าแล้ว 

  3.3.2  วิธีการให้ระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม มีข้ันตอนดังนี้ 
   1) ประเมินความสามารถของนักเรียนว่าอยู่ในระดับใด เพื่อก าหนดระดับคะแนนเฉล่ีย
ของกลุ่ม และก าหนดขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 10.3 
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ตารางที่ 10.3 ระดับคะแนนเฉล่ีย และขีดจ ากัดล่างตามระดับความสามารถของนักเรียน 

ระดับความสามารถ ระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ขีดจ ากัดล่าง 
ดีเลิศ 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ปากลาง 
อ่อน 

อ่อนมาก 

3.5 

3.1 

2.8 

2.5 

2.2 

1.9 

1.6 

0.7 

0.9 

1.1 

1.3 

1.5 

1.7 

1.9 

 

   2) หาค่ามัธยฐานของคะแนนดิบ 

   3) หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 

 

S     =     
  ∑    ∑     

 

เมื่อ    S เป็น  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     ∑   เป็น  ผลรวมของคะแนนสูงสุด 1 ใน 6 ของจ านวนท้ังหมด 

  ∑   เป็น  ผลรวมของคะแนนต่ าสุด 1 ใน 6 ของจ านวนท้ังหมด 

     n เป็น  จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

 

   4) หาขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียนสูงสุด (A) โดยน าค่ามัธยฐานรวมกับผลคูณ
ของขีดจ ากัดล่างกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยท่ีผู้สอบคนใดได้คะแนนต้ังแต่ขีดจ ากัดล่างนี้ก็จะได้
ระดับคะแนน A 

   5) กรณีก าหนดระดับผลการเรียน 5 ระดับ หาขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน           
อื่น ๆ โดยน าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไปลบออกจากขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน A ตามล าดับ
จนกระท่ังครบจ านวนระดับผลการเรียนท่ีก าหนดไว้ แต่ถ้าเป็นกรณี 8 ระดับ (เพิ่ม B+, C+, D+) จะลบ
ด้วยครึ่งหนึ่งของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (0.5S.D.) 
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 4. แนวทางการก าหนดระดับผลการเรียนที่ดี 

แนวทางการก าหนดระดับผลการเรียนท่ีดี มีดังนี้ (Cross, 1995; Ariasian, 2000   
อ้างอิงใน  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 270) 

4.1 การให้ระดับผลการเรียนท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
4.2 การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู้ของนักเรียนมี       

การด าเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาการเรียนการสอน 

4.3 การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายและ
จากหลายแหล่งข้อมูล 

4.4 นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้การให้ระดับผลการเรียนต้ังแต่เริ่มต้นการเรียน          
การสอน 

4.5 การให้ระดับผลการเรียนควรจ าแนกรายงานเป็นระดับผลการเรียนพุทธิพิสัย และ
ระดับผลการเรียนจิตพิสัย 

4.6 การให้ระดับผลการเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการวัดผลการศึกษาท่ีมี           
ความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่น 

4.7 ข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนท่ีส าคัญจะต้องมี
น้ าหนักคะแนนมากกว่าส่วนท่ีไม่ส าคัญ 

4.8 ระบบการให้ระดับผลการเรียนต้องใช้กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและ
ยุติธรรม 

4.9 ก าหนดคะแนนสอบผ่าน ควรอ้างอิงความรู้ท่ีส าคัญของรายวิชา 

               4.10 ก าหนดคะแนนจุดตัดระหว่างระดับผลการเรียน ควรใช้หลักวิชาประกอบกับ                      
ผลการปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู้ของนักเรียน  และเกณฑ์มาตรฐาน  และไม่จ าเป็นท่ีต้องใช้หลักการให้
ระดับผลการเรียนเป็นโค้งปกติเสมอ 

   

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

 1. ความหมายของระดับผลการเรียนเฉลี่ย  
  ระดับผลการเรียนเฉล่ีย (Grade Point Average : GPA) เป็นการรายงานผลการประเมิน
ท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงในภาพรวมของหลาย ๆ วิชาใน 1 ภาคเรียน/1 ปีการศึกษา หรือตลอด
หลักสูตรการศึกษา โดยค านวณจากระดับคะแนนและจ านวนหน่วยกิตข องแต่ละรายวิชา                  
(ไพฑูรย์  โพธิสาร, ม.ป.ป.: 194) 
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 2. วิธีการค านวณระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

  เป็นการน าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นคูณกับระดับผลการเรียนท่ีได้แล้วน าผลคูณท่ี
ได้มารวมกันแล้วจึงหารเฉล่ียด้วยผลรวมของหน่วยกิตท้ังหมด  ดังสูตรค านวณ 

 

ระดับผลการเรียนเฉล่ีย     =     
∑ ระดับผลการเรยีน  จ านวนหนว่ยกิต ∑ จ านวนหนว่ยกิต

 

 

  การหาระดับผลการเรียนเฉล่ีย  ดังแสดงในตัวอย่างท่ี 10.6 

 

ตัวอย่างที่ 10.6 การหาระดับผลการเรียนเฉล่ียของ ด.ช.ไพรวัลย์ มีข้อมูลดังนี้ 
 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ระดับ 

ผลการเรียน 
x 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

2.5 

2 

1 

2 

4 

4 

3 

4 

(4*2.5) = 10 

(4*2) = 8 

(3*1) = 3 

(4*2) = 8 

รวม 7.5  29 

 

วิธีท า ระดับผลการเรียนเฉล่ีย    =     
∑ ระดับผลการเรยีน  จ านวนหน่วยกิต ∑ จ านวนหนว่ยกิต

 

    =    
        =   3.87     

 

ดังนั้น ด.ช.ไพรวัลย์  ได้ระดับผลการเรียนเฉล่ีย เท่ากับ 3.87 
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สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 10 คะแนนและการตัดเกรด 

 1. คะแนน ในการวัดผลการศึกษานั้น จ าเป็นต้องมีเครื่องมือไปวัดเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลขท่ีใช้
แทนความสามารถของนักเรียน  

 1.1 การแปลความหมายของคะแนน 1) แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบ
กันในกลุ่ม และ 2) แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์  

 1.2 คะแนนดิบ  (Raw Score : Xi) เป็นตัวเลขท่ีก าหนดแทนจ านวน (ในระดับอันตรภาค) 
เพื่อระบุปริมาณงานท่ีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับปริมาณงานท้ังหมด  

 1.3 คะแนนมาตรฐาน (Standard Score) เป็นคะแนนท่ีค านวณมาจากคะแนนดิบ โดย
การน าคะแนนไปสัมพันธ์กับพื้นท่ีของโค้งปกติ (Normal Curve) หรือเป็นคะแนนท่ีมีการกระจายของ
คะแนนเป็นรูปโค้งปกติรูประฆังคว่ าท่ีมีลักษณะสมมาตร ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ ตรงกลาง แล้วแบ่งพื้นท่ี               
ซีกซ้ายและซีกขวาออกเป็นสัดส่วน หรือแปลงคะแนนดิบให้อยู่ ในหน่วยเดียวกันท่ีจะน ามา
เปรียบเทียบกันได้   ประเภทของคะแนนมาตรฐาน มีดังนี้  1) คะแนนซี (Z-Score) 2) คะแนนที                
(T-Score) และ 3) คะแนนทีปกติ (Normalized T-Score) 

 2. ระดับผลการเรียน  การก าหนดระดับผลการเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีจะต้อง
มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวัดผลท่ีแม่นย าเช่ือถือได้  วิธีการก าหนดระดับผลการเรียน      
มีดังนี้  1) การก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม 2) การก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ 
และ 3) การก าหนดระดับผลการเรียนผสมระหว่างแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม  

3. ระดับผลการเรียนเฉล่ีย (Grade Point Average : GPA) เป็นการรายงานผลการประเมิน
ท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงในภาพรวมของหลาย ๆ วิชาใน 1 ภาคเรียน/1 ปีการศึกษา หรือตลอด
หลักสูตรการศึกษา โดยค านวณจากระดับคะแนนและจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา   วิธีการ
ค านวณระดับผลการเรียนเฉล่ีย  เป็นการน าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นคูณกับระดับผลการเรียน
ท่ีได้แล้วน าผลคูณท่ีได้มารวมกันแล้วจึงหารเฉล่ียด้วยผลรวมของหน่วยกิตท้ังหมด 

 

แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 10 

 ค าช้ีแจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

  1. เพราะเหตุใดจึงต้องท าคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน 

 2. คะแนนส าคัญอย่างไรต่อบทบาทการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 

 3. คะแนนส าคัญอย่างไรต่อบทบาทการวิจัยในช้ันเรียน 

 4. จากตารางแสดงผลการเรียนของสมชายและโฆษิต  ให้ตอบค าถาม 

 

 



236 
 

วิชาที ่ หน่วยกิต 
ระดับผลการเรียน 

สมชาย โฆษิต 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

  

   4.1 สมชายจะได้ระดับผลการเรียนเฉล่ียเท่ากับเท่าไร 

   4.2 โฆษิตจะได้ระดับผลการเรียนเฉล่ียเท่ากับเท่าไร 

   4.3 สมชายหรือโฆษิตผู้ใดจะได้รับผลการเรียนเฉล่ียมากกว่ากัน 

5. จากคะแนนของการสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง มีดังนี้ 
  9  10  11  11  12  12  12  13  13  13  14  14  15  15  15  16  16  17  18  

18  19  20 ให้แปลงคะแนนท่ีได้เป็นคะแนนทีปกติ 

 6. อธิบายแนวทางท่ีดีในการให้เกรด 

7. สมมติว่ามนีักเรียนคนหนึ่งได้รับคะแนนในการประเมินร้อยละ 49 ของคะแนนท้ังหมดจะมี
วิธีการด าเนินการอย่างไร 

 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 10 
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ตอนที่  5 

การบริหารการทดสอบ 

 

   บทที่ 11  การบริหารการสอบ 

  บทที่ 12  ธนาคารข้อสอบและการสรา้งแบบทดสอบแบบออนไลน์ 
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บทที่ 11 

การบริหารการสอบ 

 

ในบทนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ครูสามารถบริหารการสอบได้  โดยในการทดสอบใด ๆ ครูผู้สอน
จะต้องมีการบริหารการสอบท่ีชัดเจน  เป็นระบบระเบียบ  นอกจากนี้ครูยังต้องมีหน้าท่ีในการคุมสอบ
อยู่เสมอท้ังในการคุมสอบในห้องเรียนและการคุมสอบในระดับชาติ  ครูผู้ท าหน้าท่ีคุมสอบจะต้องจัด
สถานการณ์เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  
และมีความยุ ติธรรมแก่นักเรียนทุก ๆ คน ในการบริหารการสอบจะเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า                    
การด าเนินการทดสอบ  ซึ่งจะกล่าวถึง 2 สถานการณ์  คือ  การด าเนินการทดสอบในห้องเรียน      
และการด าเนินการทดสอบระดับชาติโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 

การด าเนินการทดสอบ 

 1. ความหมายของการด าเนินการทดสอบ 

  วิธีการด าเนินการทดสอบ เป็นขั้นตอนการด าเนินการเพื่อให้ได้ผลจากการทดสอบท่ี            
จะน าไปประเมินผลการเรียน และรายงานผลต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง              
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 227) 
  วิธีด าเนินการทดสอบ  หรือการบริหารการสอบ  เป็นกลไกท่ีช่วยให้การด าเนินการสอบมี
ความเป็นระบบ  เรียบร้อย  ยุติธรรม  และได้ผลสอบท่ีถูกต้อง  เท่ียงตรง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 

243) 
  สรุปได้ว่า  วิธีการด าเนินการทดสอบ เป็นขั้นตอนการด าเนินการเพื่อให้ได้ผลจาก       
การทดสอบท่ีเรียบร้อย  ยุติธรรม  และถูกต้อง   
 2. ความส าคัญของวิธีการด าเนินการทดสอบ 

  วิธีการด าเนินการทดสอบมีความส าคัญ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 167) 
 2.1 ท าให้การทดสอบมีระบบระเบียบ ท่ีสอดคล้องกับแผนการทดสอบ และบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 2.2 ท าให้ได้รับผลการทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรง และเช่ือถือได้ ก่อให้เกิดความมั่นใจใน 

การน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลมากยิ่งขึ้น 

 2.3 ท าให้นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มี             
ความพร้อมในการด าเนินการทดสอบตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละบุคคล 
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 2.4 ท าให้การน าผลการทดสอบท่ีได้ไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ท้ังแก้ไข พัฒนานักเรียน 
ครูผู้สอน ครูที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และรายงานผลต่อผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 2.5 ท าให้มีกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 3. หลักการของวิธีการด าเนินการทดสอบ 

  เพื่อให้วิธีการด าเนินการสอบสามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพให้โอกาสแก่นักเรียน
ได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีหลักการของวิธีการด าเนินการสอบ  ดังนี้                   
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 228)  

 3.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการทดสอบให้มีความชัดเจน เพื่อให้ ครูผู้คุมสอบและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการทดสอบให้มีประสิทธิภาพ 

 3.2 วางแผนการด าเนินการทดสอบให้มีรายระเอียดอย่างครบถ้วน และเหมาะสมว่า สอบ
วิชาอะไร สอบอย่างไร ใช้เวลาเท่าไร สอบเมื่อไร สอบท่ีไหน และใครเป็นผู้รับผิดชอบในการคุมสอบ 

 3.3 ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการสอบท่ีชัดเจนและมีความยืดหยุ่นในการน าไป
ปฏิบัติและจะต้องแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 3.4 มีการจัดเตรียมความพร้อม โดยก าหนดให้ครูผู้สอน ครูผู้คุมสอบ และผู้เกี่ยวข้องได้มี
ความพร้อม ดังนี้ 

 3.4.1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ จะต้องสร้างพัฒนาแบบทดสอบให้มีคุณภาพท่ี
จะน าไปใช้มีข้ันตอนในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ  
   3.4.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทดสอบ เช่น จัดแบบทดสอบและกระดาษค าตอบใส่
ซองบรรจุให้เรียบร้อยให้มีจ านวนมากกว่านักเรียนประมาณร้อยละ 5-10 เพื่อป้องกันการพิมพ์ท่ีไม่
ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์ พร้อมจัดชุดอุปกรณ์ประกอบ เช่น ใบรายงานผล ใบเซ็นช่ือ หรือเครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ และอุปกรณ์ส ารองส าหรับให้นักเรียนได้ยืมใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ดินสอ ปากกา 
ยางลบ เป็นต้น 

   3.4.3 สถานท่ีในการทดสอบ ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 
    1) ความสะดวก ควรเลือกสถานท่ีท่ีสามารถจัดการให้มีความสะดวกในการสอบ 
หรือการประสานงานในระหว่างการด าเนินการสอบ 

    2) ความสงบเงียบ ควรเลือกสถานท่ีท่ีมีความสงบเงียบ ปราศจากกล่ินและเสียง
รบกวนหรือสามารถขจัดส่ิงรบกวนให้มีเหลือน้อยท่ีสุด หรือติดป้าย “ห้ามส่งเสียงดัง” เพื่อป้องกัน 
การเกิดสภาวะท่ีส่งผลกระทบต่อสมาธิของนักเรียนในการท าแบบทดสอบ  
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    3) ความปลอดโปร่ง ควรเลือกสถานท่ีท่ีสามารถจัดการให้มีบรรยากาศท่ี
เอื้ออ านวยต่อการทดสอบ มีอากาศท่ีปลอดโปร่งเย็นสบาย มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ หรือมีหลอด
ไฟฟ้าท่ีให้แสงสว่างทุกดวง 
    4) ความเพียงพอของท่ีนั่งสอบ ควรจัดท่ีนั่งสอบให้เพียงพอส าหรับนักเรียนท่ี               
ห้องหนึ่ง ๆ ควรมีประมาณ 30-40 คน ต่อครูผู้คุมสอบ 1 คน และผู้ช่วยอีก 1 คน และจะต้องเพิ่ม                
ครูผู้คุมสอบอีก 1 คน ต่อนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึน 20-25 คนในการทดสอบห้องสอบท่ีมีขนาดใหญ่ 
    5) ความเหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับนั่งทดสอบ ต้องมีความเหมาะสมกับ
วัยวุฒิของนักเรียนท่ีสามารถนั่งท าแบบทดสอบได้อย่างสะดวก และเหมาะสม 

    6) ความเป็นระบบ ควรก าหนดท่ีนั่งของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียงล าดับตาม
หมายเลขจากหน้าไปหลังและวนจากหลังไปหน้าจนกระท่ังครบถ้วนตามจ านวนนักเรียน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการแจก/เก็บแบบทดสอบ และป้องกัน/ตรวจสอบการทุจริตในการคัดลอกค าตอบซึ่ง
กันและกัน  ตลอดจนการด าเนินการสอบให้มีประสิทธิภาพ ท่ีมีแผนผังการจัดท่ีนั่งสอบของนักเรียน
จ านวน 30 คน  ดังแสดงในภาพที่ 11.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.1 แผนผังท่ีนั่งสอบของนักเรียนจ านวน 30 คน 

ท่ีมา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 290) 
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3.4.4 ก าหนดตารางสอบ ท่ีจะต้องมีการระบุวัน-เวลาท่ีใช้ในการทดสอบท่ีชัดเจนและ
เหมาะสมก าหนดรายวิชาท่ีครบถ้วน แล้วประกาศแจ้งให้นักเรียนและครูผู้คุมสอบทราบล่วงหน้าโดย
ให้พิจารณาความเป็นไปได้และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ 

3.4.5 การเตรียมครู ผู้คุมสอบ ควรจัดให้พอเพียง และควรมีการประชุมช้ีแจง                   
แนวปฏิบัติหรือจัดท าคู่มือการด าเนินการสอบให้ครูผู้คุมสอบได้ศึกษาล่วงหน้าและใช้เป็นแนวปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

3.5 มีการเอื้ออ านวยความสะดวกสบายในการทดสอบ และให้เกิดส่ิงรบกวนเกิดขึ้น                     
น้อยท่ีสุดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในการท าแบบทดสอบอย่างเต็มศักยภาพ 

3.6 ให้ความยุ ติธรรมในการด าเนินการสอบแก่นักเรียนทุก ๆ คน ท้ังในการแจก                   
เก็บแบบทดสอบ  และกระดาษค าตอบ การช้ีแจงในการท าแบบทดสอบ การใช้เวลาในการทดสอบ 
และการดูแลห้องสอบ  

3.7 มีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการติดตาม ดูแลให้มีการด าเนินการทดสอบตามแผนการใน   
การด าเนินการทดสอบและแนวปฏิบั ติอย่างถูกต้อง ชัดเจน ท่ีจะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายใน          
การทดสอบ 

 4. การจัดระเบียบข้อสอบ 

 คูบิสไซน์และบอริช (Kubiszyn & Borich, 1996: 122 อ้างอิงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 

228) ได้น าเสนอแนวทางการจัดชุดของแบบทดสอบ ดังนี้ 
  4.1 ให้จัดเรียงแบบทดสอบประเภทเดียวกันไว้ในตอนเดียวกัน 

  4.2 ให้จัดเรียงล าดับประเภทแบบทดสอบจากง่ายไปหายาก  
  4.3 ควรจัดรูปแบบการพิมพ์ข้อสอบให้สามารถอ่านได้ง่าย ๆ  
  4.4 ควรจัดให้ข้อค าถามและตัวเลือกอยู่ในหน้าเดียวกัน 

  4.5 จัดท าแผนภูมิ รูปภาพ หรือค าอธิบาย อยู่ก่อนหน้าข้อค าถามและตัวเลือกอยู่ใน              
หน้าเดียวกัน 

  4.6 จัดเรียงแบบสุ่มในตัวเลือกท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้อง 
  4.7 ควรมีค าช้ีแจงวิธีการตอบท่ีชัดเจนว่าให้ตอบในแบบทดสอบหรือกระดาษค าตอบท่ี
แยกจากแบบทดสอบ 

  4.8 ก าหนดต าแหน่งท่ีเขียนช่ือ-นามสกุล, เลขประจ าตัว หรือรายละเอียดท่ีต้องการของ
นักเรียนให้มีความเพียงพอ 

  4.9 ตรวจสอบความชัดเจนของค าช้ีแจง ท่ีควรประกอบด้วย จ านวนตอน/จ านวนข้อของ
แบบทดสอบ วิธีการตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน 
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              4.10 ตรวจสอบอย่างละเอียดต้นฉบับของแบบทดสอบให้มีความสมบูรณ์ท้ังรูปแบบ             
การเรียงข้อสอบ การใช้ภาษาเขียนท่ีถูกต้องก่อนจัดพิมพ์/ส าเนาแบบทดสอบฉบับท่ีจะน าไปใช้
ทดสอบ 

 5. การด าเนินการทดสอบในหอ้งเรียน   
  ในการด าเนินการสอบแต่ละครั้ง ครูผู้คุมสอบจะต้องจัดสถานการณ์เพื่อช่วยอ านวย  
ความสะดวกให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และมีความยุติธรรมแก่
นักเรียนทุก ๆ คน ดังนั้นจะต้องมีวิธีการด าเนินการสอบท่ีชัดเจน ท่ีจ าแนกวิธีการด าเนินการสอบเป็น
การปฏิบัติ 3 ระยะ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 235-237; สมพร  สุทัศนีย์, 2545: 174-184; 

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 232 - 233)  
 5.1 การปฏิบัติก่อนท าการทดสอบ เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติก่อนการด าเนินการสอบ

ท้ังนักเรียนและครูผู้คุมสอบ ดังนี้ 
 5.1.1 การเตรียมตัวนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาหรือครูผู้สอนควรแจ้งให้นักเรียนได้รับ

ทราบข้อมูล ดังนี้  
 1) ก าหนดตารางสอบ โดยก าหนด วัน/เดือน/ปี เวลา (เกณฑ์การก าหนดเวลาให้ 

30 นาทีส าหรับระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น, ให้ 60 นาที ส าหรับประถมศึกษาตอนปลาย 
และให้ 90 นาทีส าหรับระดับมัธยมศึกษา) วิชา และสถานท่ีสอบ แล้วประกาศแจ้งให้นักเรียนได้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมตัว และครูผู้สอนอาจจะช้ีแจงจุดมุ่งหมายหรือขอบเขตของ
เนื้อหาท่ีจะทดสอบให้ชัดเจน 

 2) การใช้วัสดุอุปกรณ์การเขียน/การสอบท่ีนักเรียนจะต้องใช้ให้จัดเตรียมมาให้
พร้อมส าหรับท าการทดสอบ เพื่อไม่ให้มีการยืมซึ่งกันและกันในระหว่างท าการสอบ ท่ีอาจจะท าให้มี
การทุจริตในการสอบเกิดข้ึนได้  และถ้าในบางรายวิชาให้มีการน าอุปกรณ์บางอย่าง เช่น เครื่องคิดเลข 
วงเวียน ฯลฯ เข้าห้องสอบได้ จะต้องระบุให้ชัดเจน 

 5.1.2 การเตรียมตัวของครูผู้คุมสอบ เป็นการเตรียมความพร้อมของครูผู้คุมสอบใน    
การก ากับดูแล เพื่อให้การด าเนินการสอบด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และยุติธรรม โดยท่ีครู    
ผู้คุมสอบจะต้องมีการเตรียมการ ดังนี้ 

 1) ตรวจสอบวัน/เดือน/ปี เวลา วิชา และสถานท่ีสอบจากตารางก าหนด                 
การทดสอบให้ชัดเจน  

 2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานท่ีสอบก่อนถึงเวลาสอบประมาณ 10-15 

นาที เช่น การจัดโต๊ะท่ีนั่งสอบ แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ ฯลฯ และถ้าพบว่าสถานท่ีสอบ      
ไม่เรียบร้อยอาจจะต้องมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีสอบใหม่ 
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 3) ส ารวจซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบว่าซองอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย หรือ
มีจ านวนครบถ้วนตามจ านวนของนักเรียนท่ีเข้าสอบหรือไม่ (ควรมีจ านวนท่ีมากกว่าจ านวนนักเรียน 
5%) และให้ศึกษาค าช้ีแจงท่ีระบุหน้าซองในการด าเนินการสอบ  เพื่อท่ีครูผู้คุมสอบจะสามารถปฏิบัติ
ตามได้อย่างถูกต้อง 

 4) การจัดเตรียมนาฬิกาของตนเอง ไว้ส าหรับจับเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการสอบ
เพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงของเวลาท่ีก าหนดให้ตามท่ีระบุในแบบทดสอบ  ไม่ควรใช้สัญญาณของ
สถานศึกษาเพียงอย่างเดียว 

 5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเขียนส ารอง เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ เพื่อ
ส ารองให้นักเรียนได้ยืมใช้ช่ัวคราวส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหากะทันหัน 

 6) การแต่งกายของครูผู้คุมสอบควรให้เหมือนกับเวลาปกติ ไม่ควรแต่งกายโดยใช้สี 
หรือลวดลายท่ีแปลกตา เพราะจะท าให้นักเรียนแอบมองจนกระท่ังไม่มีสมาธิในการทดสอบและ           
ไม่ควรสวมแว่นตาด าในขณะคุมการทดสอบ เพราะจะท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกวิตกกังวลว่าตนเอง
ก าลังถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลา 

 5.2 การปฏิบัติระหว่างการทดสอบ  เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตนในระหว่าง               
การด าเนินการสอบของครูผู้คุมสอบท่ีต้องให้เกิดความเรียบร้อย และยุติธรรม ท่ีส่งผลต่อการแสดง
ความรู้ ความสามารถของนักเรียน มีดังนี้ 

 5.2.1 จัดให้นักเรียนเข้านั่งตามท่ีนั่งสอบตามเลขท่ีของนักเรียนแต่ละคนก่อนจะถึง
เวลาสอบประมาณ  5-10 นาที เพื่อให้นักเรียนได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบอย่าง            
พร้อมเพรียง 

 5.2.2 สร้างบรรยากาศในการทดสอบท่ีดี โดยครูผู้คุมสอบควรยิ้มแย้ม ไม่ควร               
ดุด่าว่ากล่าวท่ีจะท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล แต่ควรใช้ค าพูดท่ีกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดก าลังใจและความมั่นใจในการท าแบบทดสอบ และดูแลให้เกิดความเงียบ สบาย ๆ และ
เป็นกันเอง 

 5.2.3 ครูผู้คุมสอบควรแจกแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้นักเรียนด้วยตนเอง 
และถ้านักเรียนไม่มาให้เก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบไว้ก่อน  และถ้าแบบทดสอบมีหมายเลข
แบบทดสอบให้แจกแบบทดสอบตามล าดับสอดคล้องกับท่ีนั่งสอบ และจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบว่า
จะต้องไม่เปิดแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตจากครูผู้คุมสอบ หรือให้เริ่มลงมือท าแบบทดสอบ          
เมื่อนักเรียนทุกคนมีความพร้อม 

 5.2.4 ให้นักเรียนได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบทดสอบ จากจ านวนหน้า/
จ านวนข้อ  ความชัดเจนของตัวอักษร และให้นักเรียนได้กรอกข้อมูลของตนเองในกระดาษค าตอบ
อย่างครบถ้วน เช่น ช่ือ-นามสกุล, เลขท่ี และหมายเลขแบบทดสอบ (ถ้ามี) เป็นต้น 
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 5.2.5 ครูผู้คุมสอบอ่านหรือให้นักเรียนอ่านค าช้ีแจงในการท าแบบทดสอบอย่างชัดเจน 
แล้วสอบถามความเข้าใจ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างจนกระท่ังเข้าใจดีแล้วจึง
อนุญาตให้นักเรียนลงมือท าแบบทดสอบพร้อมกัน 

 5.2.6 ครูผู้คุมสอบควรเริ่มจับเวลาเมื่อนักเรียนได้เริ่มท าการทดสอบพร้อม ๆ กัน และ
จะส่งสัญญาณเตือน 2 ครั้ง โดยประโยคส้ัน ๆ แต่ได้ใจความท่ีชัดเจน คือ ครั้งท่ีหนึ่ ง เมื่อหมดเวลา
ทดสอบไปแล้ว 30 นาที  และครั้งท่ีสอง เมื่อเหลือเวลา 3-5 นาทีก่อนจะหมดเวลาส าหรับ            
การทดสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจทานความเรียบร้อยของรายละเอียดข้อมูลท่ีบันทึก และรีบให้
ค าตอบท่ียังเสร็จไม่สมบูรณ์ 

 5.2.7 การเดินหรือการยืนของครูผู้คุมสอบควรยืนในบริเวณมุมห้อง ห่างจากนักเรียน
พอสมควรเพื่อจะได้ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง และไม่ควรเดินไปเดินมาในระหว่าง
แถวของนักเรียนตลอดเวลาท่ีอาจจะเป็นการรบกวนสมาธิของนักเรียนท่ีก าลังท าแบบทดสอบ                 
แต่อาจจะต้องเดินในช่วงเริ่มต้นการทดสอบ เพื่อตรวจพิจารณาความเรียบร้อยและความถูกต้องใน     
การปฏิบัติตามค าช้ีแจงของนักเรียนท่ีก าหนดไว้ในแบบทดสอบ 

 5.2.8 กรณีท่ีพบว่าในการทดสอบได้มีการทุจริต ครูผู้คุมสอบควรใช้การเดินไปหา
นักเรียนแล้วว่ากล่าวตักเตือนเบา ๆ เพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของนักเรียนคนอื่น ๆ ซึ่งวิธีการท่ีดีท่ีสุดใน
การท าการทดสอบ แต่ถ้าเป็นการทุจริตท่ีร้ายแรงให้เก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ แล้ วให้
นักเรียนออกจากห้องสอบ หลังจากนั้นจึงบันทึกรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้พิจารณาตัดสินเป็น
รายกรณี 

 5.2.9 ครูผู้คุมสอบควรจัดเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบของนักเรียนท่ีได้ท า
เสร็จแล้วเพื่อป้องกันการสูญหาย และจะต้องไม่เร่งรัดเวลาให้นักเรียนท่ียังท าแบบทดสอบไม่ส าเร็จให้
รีบส่งขณะท่ียังไม่หมดเวลาท าการทดสอบ แม้ว่าในห้องสอบจะเหลือนักเรียนเพียงคนเดียวก็ตาม 

  5.2.10 ครูผู้คุมสอบจะเดินไปหานักเรียนในกรณีท่ีนักเรียนได้ยกมือขึ้นเมื่อพบว่า
แบบทดสอบมีปัญหาต้องการให้ครูผู้คุมสอบแก้ไข และครูผู้คุมสอบจะต้องไม่น างานท่ีต้องใช้สมาธิไป
ท าในระหว่างนั่งดูแลห้องสอบ เช่น การตรวจแบบฝึกหัด/การบ้าน อ่านหนังสือพิมพ์ หรืออื่น ๆ ท่ีจะ
ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสทุจริต/คัดลอกค าตอบกันได้ 

  5.2.11 ครูผู้คุมสอบควรมีความยืดหยุ่นในการด าเนินการสอบโดยเฉพาะส าหรับ
นักเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษ ดังนี้ 

 1) ให้เวลาแก่นักเรียนท่ีจะท าข้อสอบได้ครบถ้วนทุกข้อ 

 2) ให้มีการฝึกการตอบจากตัวอย่างท่ีก าหนดให้อย่างเพียงพอ 

 3) จัดเตรียมอุปกรณ์พิเศษส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางกาย 

 4) ไม่บังคับให้นักเรียนท าข้อสอบในกรณีท่ีนักเรียนไม่ต้องการท าข้อสอบ 
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 5.3 การปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ 

 5.3.1 ก าหนดให้นักเรียนได้วางอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบทันที โดยไม่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ท าต่อหลังจากนั้นจึงจัดเก็บแบบทดสอบ  และกระดาษค าตอบของนักเรียนทุกคน 

 5.3.2 ตรวจสอบจ านวนแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนของ
นักเรียน  แล้วจัดเรียงแบบทดสอบและกระดาษค าตอบตามหมายเลขประจ าตัว นักเรียน                
พร้อมแนบเอกสารท่ีระบุรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการทดสอบหรือแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  
แล้วบรรจุลงในซองแบบทดสอบ เพื่อน าซองแบบทดสอบส่งคืนแก่คณะกรรมการด าเนินการสอบ 

 5.4 การตรวจให้คะแนน 

  ในการตรวจให้คะแนนของข้อสอบแต่ละประเภทมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ 
 5.4.1 การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเลือกตอบ ควรใช้การเจาะรูกระดาษแข็ง/แผ่น

พลาสติกแผ่นพลาสติกเฉลยค าตอบท่ีถูกต้องท่ีเป็นแบบพิมพ์เดียวกันกับกระดาษค าตอบของนักเรียน 
โดยให้รูท่ีเจาะมีขนาดท่ีใหญ่เพียงพอท่ีจะเห็นค าตอบของนักเรียน  แล้วน าไปทาบกระดาษค าตอบของ
นักเรียนท่ีข้อท่ีตอบได้ถูกต้องจะโผล่ให้เห็นบริเวณท่ีเจาะรู  แล้วใช้ปากกาสีแดงหรือสีท่ีแตกต่างจาก
นักเรียนท าเครื่องหมาย เพื่อท่ีจะสามารถน าตรวจสอบการตอบทุจริตท่ีตอบหลายตัวเลือกหรือน าผล
การตอบไปใช้วิเคราะห์ข้อสอบ และถ้าข้อสอบมีจ านวนมาก ควรนับคะแนนทีละคอลัมน์ เพื่อช่วยลด/
ป้องกันความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการนับคะแนนและเสียเวลาท่ีจะต้องนับคะแนนใหม่ 

 5.4.2 การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบถูก-ผิด ให้ท าเฉลยค าตอบในกระดาษค าตอบ
แบบเดียวกับกระดาษค าตอบท่ีให้นักเรียนตอบ เพื่อท่ีจะน าไปเทียบกับค าตอบท่ีนักเรียนตอบ                  
ถ้าค าตอบท่ีนักเรียนตอบมีความสอดคล้องกับค าเฉลยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยระบุเป็น 1, 2, 

3, 4,…….ท่ีจะต้องไม่เสียเวลานับใหม่ และไม่ควรตรวจไปนับคะแนนไปท่ีอาจก่อให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนได้ง่ายหรือถ้าจะปรับวิธีการตอบเป็นแบบเลือกตอบ  โดยถ้าเป็นค าตอบท่ีตอบถูกให้ท า
เครื่องหมายท่ีข้อ “ก” แต่ถ้าเป็นค าตอบท่ีผิดให้ท าเครื่องหมายท่ีข้อ “ง” แล้วมีการตรวจให้คะแนน
เหมือนข้อสอบแบบเลือกตอบ 

 5.4.3 การตรวจข้อสอบแบบจับคู่ ให้เขียนเฉลยค าตอบท่ีถูกต้องในกระดาษค าตอบ
แบบเดียวกับกระดาษค าตอบท่ีให้นักเรียนตอบ เพื่อท่ีจะน าไปเทียบกับค าตอบท่ีนักเรียนตอบ                 
ถ้าค าตอบมีความสอดคล้องกับค าเฉลยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยระบุเป็น 1, 2, 3, 4,…….ท่ี
จะต้องไม่เสียเวลานับใหม่ และไม่ควรตรวจไปนับคะแนนไปท่ีอาจก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ง่าย 

 5.4.4 การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเติมค าหรือตอบส้ัน ๆ ให้จัดท าเฉลยค าตอบท่ี
ถูกต้องลงในกระดาษค าตอบท่ีเหมือนกระดาษค าตอบของนักเรียน เพื่อน าไปพิจารณาการให้คะแนน
ได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น 
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 6. วิธีการด าเนินการทดสอบระดับชาติ 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงความโปร่งใสและ
ความน่าเช่ือถือในการจัดสอบนักเรียน ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เป็นสถาบันทางวิชาการ และวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและ นานาชาติท่ีเช่ียวชาญด้าน
การทดสอบ และการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุก
ระดับและทุกประเภทการศึกษาสู่ระดับสากล  ซึ่งครูจะได้รับความไว้วางใจถูกแต่งต้ังเป็นผู้คุมสอบ 

 6.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีการจัด
สอบดังน าเสนอในตารางท่ี 11.1 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
 

ตารางที่ 11.1 การทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

ช่ือย่อ ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ ช่ือเต็มภาษาไทย 

O-Net Ordinary National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 

I-Net Islamic National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา 

N-Net Non-Formal National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

V-Net Vocational National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการอาชีวศึกษา 

U-Net University National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอุดมศึกษา 

GAT General Aptitude Test การทดสอบความถนัดท่ัวไป 

PAT Professional and Academic Aptitude 

Test 

การทดสอบความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

U-DAT University Direct Access Test การทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา รองรับ
ระบบรับตรง 
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6.2 ขั้นตอนของระบบในการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET  

   6.2.1 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสอบของนักเรียน 

   6.2.2 สทศ. จัดประชุมช้ีแจงศูนย์สอบ 

   6.2.3 โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.nirts.or.th 

   6.2.4 ศูนย์สอบก ากับติดตามการส่งข้อมูลของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ www.nirts.or.th 

   6.2.5 ศูนย์สอบส่งข้อมูลสนามสอบ ห้องสอบผ่านระบบ O-NET 

   6.2.6 โรงเรียนแจ้งลด เพิ่มรายช่ือนักเรียนผ่านระบบ O-NET 

   6.2.7 สทศ. ส่งคู่มือการคุมสอบ และ DVD ให้ศูนย์สอบเพื่อกระจายให้สนามสอบ 

   6.2.8 สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและสนามสอบ ผ่านระบบ O-NET 

   6.2.9 ศูนย์สอบแต่งต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ 

   6.2.10 ศูนย์สอบจัดประชุมช้ีแจงตัวแทนสนามสอบ 

   6.2.11 สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบเพื่อกระจายให้สนามสอบ 

   6.2.12 สทศ. ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ศูนย์สอบ 

   6.2.13 สนามสอบรับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ 

   6.2.14 สนามสอบบริหารการจัดสอบ 

   6.2.15 สนามสอบส่งกล่องบรรจุกระดาษค าตอบและแบบทดสอบคืนศูนย์สอบ 

   6.2.16 สทศ. รับกล่องบรรจุกระดาษและเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบ 

   6.2.17 สทศ. รับกล่องบรรจุแบบทดสอบจากศูนย์สอบ 

   6.2.18 สทศ. ตรวจกระดาษค าตอบ 

   6.2.19 สทศ. ประกาศคะแนน ผ่าน www.nirts.or.th 

   6.2.20 สทศ. บริการให้ดูกระดาษค าตอบ 

   6.2.21 สทศ. รายงานผลการวิเคราะห์คะแนน ผ่าน www.nirts.or.th 

6.3 แนวปฏิบัติเพือ่ความโปร่งใสในการบริหารการทดสอบทางการศึกษา 

 6.3.1 ระดับศูนย์สอบ 

  1) แต่งต้ังคณะท างานระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ 

   2) รับกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ และน าไปจัดเก็บรักษาในห้องมั่นคงก่อนกระจายให้สนามสอบในตอนเช้าวันสอบ 

   3) หัวหน้าสนามสอบพร้อมตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้รับ -ส่งกล่องแบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบ 

   4) แต่งต้ังตัวแทนศูนย์สอบ และส่งไปประจ าทุกสนามสอบ 

http://www.nirts.or.th/
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   5) หลังจากเสร็จส้ินการสอบรับกล่องกระดาษค าตอบและกล่องแบบทดสอบจัดเก็บ
รักษาในห้องปลอดภัยก่อนส่งมอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

   6) ด าเนินการตามนโยบายศูนย์สอบสีขาว 

 6.3.2 ระดับสนามสอบ 

   1) เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ เกี่ยวกับสถานท่ีและห้องสอบ ประชาสัมพันธ์ 
   2) หัวหน้าสนามสอบ รับ-ส่ง แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสารการจัดสอบ 

กับศูนย์สอบในเช้าวันสอบ 

   3) หัวหน้าสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบก่อนเวลาสอบไม่เกิน 1 ช่ัวโมงก่อน
การสอบตามตารางสอบต่อหน้าตัวแทนศูนย์สอบหรือผู้ท่ีศูนย์สอบมอบหมาย 

   4) กรรมการกลางต้องแจกแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ตรงตามตารางสอบ 
ห้ามไม่ให้กรรมการคุมสอบน าไปเก็บเพื่อรอการสอบ 

   5) ก่อนกรรมการคุมสอบเปิดซองแบบทดสอบต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยและ
มีตัวแทนผู้เข้าสอบ 2 คน ลงช่ือรับรองในสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

   6) หลังเสร็จส้ินการสอบของแต่ละวิชากรรมการคุมสอบต้องตรวจนับกระดาษค าตอบ
ให้ครบแล้วน าส่งกรรมการกลางทันที 

   7) กรรมการกลางต้องตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบให้ถูกต้องอีกครั้ง บรรจุและปิด
ผนึกซองกระดาษค าตอบและปิดทับด้วยสต๊ิกเกอร์แบบท าลายตนเอง ต่อหน้ากรรมการคุมสอบ 

   8) หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางเดินตรวจความเรียบร้อยระหว่างการสอบทุก
อาคารและทุกห้องสอบ 

   9) หัวหน้าสนามสอบบรรจุซองกระดาษค าตอบลงกล่องปรับขนาดและปิดผนึกให้
เรียบร้อยต่อหน้าตัวแทนศูนย์สอบ 

    10) หัวหน้าสนามสอบต้อง ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดสอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามคู่มือการจัดสอบฯ 

 6.3.3 ระดับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

   1) จัดท าคู่มือการจัดสอบระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ และ DVD 

   2) แบบทดสอบและกระดาษค าตอบส่งไปถึงศูนย์สอบใกล้วันสอบ 

   3) สทศ. จะรับกล่องกระดาษค าตอบกลับจากศูนย์สอบอย่างเร็วท่ีสุดหลังเสร็จส้ิน          
การสอบ 

   4) สทศ. จะรับกล่องแบบทดสอบกลับจากศูนย์อย่างเร็วที่สุดหลังเสร็จส้ินการสอบ 

   5) ซองแบบทดสอบทุกซองปิดผนึกแน่นสนิทและถูกปิดทับด้วยสต๊ิกเกอร์แบบท าลาย
ตนเอง 
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   6) ก่อนกรรมการคุมสอบเปิดซองแบบทดสอบต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยและ
มีตัวแทนผู้เข้าสอบ 2 คน ลงช่ือรับรองใน สทศ.2 

   7) แบบทดสอบทุกฉบับจะถูกเย็บปิดด้านข้างเพื่อป้องกันการเปิดอ่าน 

   8) ให้มีการจัดสนามสอบขนาดใหญ่ประกอบด้วยหลายโรงเรียน 

   9) ในหนึ่งห้องสอบใหค้ละนักเรียนต่างโรงเรียนกนั 

    10) กรรมการคุมสอบไม่คุมสอบนักเรียนตนเอง 
    11) กรรมการคุมสอบนั่งประจ าโต๊ะคุมสอบ 

    12) หากผลการตรวจคะแนนของโรงเรียนใดมีความน่าสงสัยหรือถูกแจ้งเบาะแส                
การทุจริต สทศ. จะยังไม่ประกาศคะแนนของโรงเรียนนั้น และท าหนังสือแจ้งศูนย์สอบให้ตรวจสอบ
และรายงานผลให้ สทศ. ทราบ 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 11 การบริหารการสอบ 

 1. วิธีการด าเนินการทดสอบ เป็นขั้นตอนการด าเนินการเพื่อให้ได้ผลจากการทดสอบท่ี
เรียบร้อย  ยุติธรรม  และถูกต้อง   
 2. หลักการของวิธีการด าเนินการสอบ มีดังนี้ 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการทดสอบให้มี       
ความชัดเจน 2) วางแผนการด าเนินการทดสอบให้มีรายละเอียดอย่างครบถ้วน 3) ก าหนดแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินการสอบท่ีชัดเจนและมีความยืดหยุ่น 4) มีการจัดเตรียมความพร้อม (สร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีในการทดสอบ ก าหนดตารางสอบ การเตรียมครูผู้คุม
สอบ) 5) มีการเอื้ออ านวยความสะดวกสบายในการทดสอบ 6) ให้ความยุติธรรมในการด า เนิน               
การสอบ และ 7) มีประสิทธิผล 

 3. วิธีด าเนินการทดสอบในห้องเรียน  มี 3 ระยะดังนี้ 
  3.1 การปฏิบัติก่อนการทดสอบ  
   3.2 การปฏิบัติระหว่างการทดสอบ  

  3.3 การปฏิบัติหลังจากเสร็จส้ินการทดสอบ  
 4. วิธีการด าเนินการทดสอบระดับชาติ  ขั้นตอนของระบบในการจัดการทดสอบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน O-NET มีขั้นตอนดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสอบของนักเรียน 2) สทศ. จัดประชุม
ช้ีแจงศูนย์สอบ 3) โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียน 4) ศูนย์สอบก ากับติดตามการส่ง
ข้อมูลของโรงเรียน 5) ศูนย์สอบส่งข้อมูลสนามสอบ ห้องสอบผ่านระบบ O-NET 6) โรงเรียนแจ้งลด 
เพิ่มรายช่ือนักเรียนผ่านระบบ O-NET 7) สทศ. ส่งคู่มือการคุมสอบ และ DVD ให้ศูนย์สอบเพื่อ
กระจายให้สนามสอบ 8) สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและสนามสอบ ผ่านระบบ O-NET 9) ศูนย์สอบ
แต่งต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ 10) ศูนย์สอบจัดประชุมช้ีแจงตัวแทนสนามสอบ 11) สทศ. ส่ง
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เอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ เพื่อกระจายให้สนามสอบ 12) สทศ. ส่งแบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบให้ศูนย์สอบ 13) สนามสอบรับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ 14) 
สนามสอบบริหารการจัดสอบ 15) สนามสอบส่งกล่องบรรจุกระดาษค าตอบและแบบทดสอบคืนศูนย์
สอบ 16) สทศ. รับกล่องบรรจุกระดาษและเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบ 17) สทศ. รับกล่อง
บรรจุแบบทดสอบจากศูนย์สอบ 18) สทศ. ตรวจกระดาษค าตอบ 19) สทศ. ประกาศคะแนน 20) 
สทศ. บริการให้ดูกระดาษค าตอบ  และ 21) สทศ. รายงานผลการวิเคราะห์คะแนน  
 

แบบฝึกเชิงปฏิบัติการประจ าบทท่ี 11 

 ค าช้ีแจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

1. วิธีการด าเนินการสอบ มีความส าคัญอย่างไรต่อการทดสอบ 

2. ระบุวิธีการหรือขั้นตอนอย่างไรในการด าเนินการสอบให้มีความยุติธรรมแก่นักเรียน 

3. ขณะท่ีก าลังคุมห้องสอบถ้าได้พบกรณีท่ีนักเรียนก าลังคัดลอกค าตอบของเพื่อน ท่านใน
ฐานะครูผู้คุมสอบจะด าเนินการอย่างไร 

4. อธิบายว่าเพราะเหตุใดครูผู้คุมสอบต้องเดินแจกแบบทดสอบด้วยตนเอง 
5. สถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการทดสอบ ควรมีลักษณะอย่างไร 

6. ส่ิงท่ีควรจะปฏิบัติในฐานะของครูผู้คุมสอบในแต่ละระยะเวลาเป็นอย่างไร 

6.1 ก่อนการทดสอบ 

6.2 ระหว่างการทดสอบ 

6.3 หลังเสร็จส้ินการทดสอบ 

7. ผลจากการทดสอบจะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนได้อย่างไร 
8. ในกรณีเป็นผู้คุมสอบห้องสอบท่ีมีเด็กพิเศษเข้ารับการทดสอบ  จะมีวิธีการด าเนินการ

ทดสอบอย่างไร 
 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 11 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557).  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา . พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ:              
เฮาส์ ออฟ เคอร์มีสท์. 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). ความโปร่งใสและความ
น่าเชื่อถือในการจัดสอบนักเรียน.  

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา . พิมพ์ครั้งท่ี 7. อุดรธานี:         
โรงพิมพ์อักษรศิลป.์ 



254 
 

สมพร สุทัศนีย์. (2545). การทดสอบทางจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ส านักทดสอบทางการศึกษา. (ม.ป.ป.). คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558.  

               http://kmcha1.net/supervisor/news1/590307.pdf   
 

http://kmcha1.net/supervisor/news1/590307.pdf
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บทที่ 12 

ธนาคารข้อสอบและการสร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ 
 

 ในปัจจุบันมีการใช้แบบทดสอบในระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นเพราะครูผู้สอนสามารถใช้
ภาพและสีสันในแบบทดสอบได้  มีความสะดวกในการตรวจให้คะแนน  และนอกจากนี้การใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในคอมพิวเตอร์เป็นการลดการใช้กระดาษลงอีกด้วย  ก่อน ท่ีจะมาเป็น
แบบทดสอบท่ีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์นั้นแบบทดสอบจะต้องมีการหาคุณภาพมาแล้ว  ดังนั้น
ครูผู้สอนควรต้องมีธนาคารข้อสอบท่ีสะสมแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพจ านวนมากพอท่ีจะสามารถเลือก
แบบทดสอบท่ีมีไว้ข้อใดก็ได้ท่ีตรงกับจุดประสงค์มาสอบได้ทันที  โดยในบทนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ครู
สามารถสร้างธนาคารข้อสอบได้ และสามารถสร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ได้ 

 

ธนาคารข้อสอบ 

1. ความหมายของธนาคารข้อสอบ  

  ธนาคารข้อสอบ (Item Bank) เป็นแหล่งส าหรับเก็บรวบรวมแบบทดสอบท่ีได้วิเคราะห์
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีดีของแบบทดสอบ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ โดยจะจัดท าในลักษณะของ
บัตรข้อสอบ (Item Card) ท่ีมีขนาดกว้าง 4-6 นิ้ว และยาว 6-8 นิ้ว และ 1 บัตรจะใช้ส าหรับข้อสอบ 
1 ข้อเท่านั้น (สมบุญ ภู่นวล, 2525; อุทัย บุญประเสริฐ, 2540 อ้างอิงใน  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 
2559) 

2. ลักษณะของบัตรข้อสอบ 

  2.1 รายละเอียดในบัตรข้อสอบแต่ละใบจะมีส่วนประกอบท่ีบันทึกด้านหน้าของบัตร ดังนี้ 
   2.1.1 สถานศึกษา 

   2.1.2 เลขท่ีของค าถาม 

   2.1.3 รายวิชา 

   2.1.4 ระดับช้ัน 

   2.1.5 ค าถาม/ค าตอบ 

   2.1.6 จุดประสงค์หรือพฤติกรรมท่ีวัด 

   2.1.7 ผู้ออกแบบทดสอบ 
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ตัวอย่างที่ 12.1 บัตรข้อสอบ 
 

โรงเรียนถวิลวิทยา 

ข้อท่ี 50 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เดิมมีน้ าในแก้ว    ของแก้ว ถ้าแหวนเติมน้ าลงไปจนกระท่ังมนี้ าในแก้วเป็น    ของแก้ว อยากทราบว่า
น้ าในแก้วเพิ่มขึ้นเท่าไร 

ความมุ่งหมาย 3.00 การน าไปใช้  ผู้ออกข้อสอบ ถวิล  
    

  2.2 รายละเอียดในบัตรข้อสอบแต่ละใบจะมีส่วนประกอบท่ีบันทึกด้านหลังของบัตร ดังนี้ 
   2.2.1 ครั้งท่ีใช้ 

   2.2.2 วัน/เดือน/ปี ท่ีใช้ 

   2.2.3 ระดับช้ัน 

   2.2.4 วัตถุประสงค์ของการใช้ 

   2.2.5 ความยากและอ านาจจ าแนก 

   2.2.6 สรุปผลการวิเคราะห์ 
    2.2.7 ลงช่ือผู้ใช้ 

ด้านหลังของบัตรข้อสอบ  แสดงในตัวอย่างท่ี 12.2 
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ตัวอย่างที่ 12.2 ด้านหลังของบัตรข้อสอบ 
 

คร้ังที่ 1 2   หมายเหตุ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีใช้ 

ระดับช้ัน 

จ านวนผู้สอบ 

วัตถุประสงค์ (เพื่อ) 

25 ส.ค. 2558 

ม. 1 

120 

สอบปลายภาค 

13 ส.ค. 2559 

ม. 1 

100 

สอบปลายภาค 

   

ตัวเลือก p r p r p r  

ก* 

ข 

ค 

ง 

.52 

.11 

.20 

.18 

.76 

.10 

.18 

.30 

.60 

.10 

.30 

.00 

.70 

.05 

.10 

.00 

   

ความยาก/ 
อ านาจจ าแนก 

ความยาก 

ปานกลาง/ 
จ าแนกได้ดี 

ความยาก 

ค่อนข้างง่าย/ 
จ าแนกได้ดี 

  

ลงช่ือ ถวิล  ถวิล    

 

3. ขั้นตอนการสร้างธนาคารข้อสอบ 

ในการสร้างธนาคารข้อสอบมีข้ันตอนในการด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
3.1 ขั้นการวางแผน เป็นการจัดประชุมช้ีแจงให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินการระหว่าง

ผู้บริหารสถานศึกษา นักวัดผล และครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ  
3.2 ขั้นการสร้างข้อสอบ เป็นการเขียนข้อสอบร่วมกันในแต่ละรายวิชาท่ีก าหนดไว้พร้อม

ท้ังก าหนดค าช้ีแจงคู่มือการด าเนินการสอบ แล้วน าไปให้นักวัดผล/ผู้เช่ียวชาญในวิชานั้น ๆ ได้
พิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบกับเนื้อหา/จุดประสงค์ การใช้ภาษา หรือความชัดเจนของ           
ข้อค าถาม เป็นต้น 

3.3 ขั้นการน าแบบทดสอบไปทดลองใช้ เป็นการน าแบบทดสอบท่ีจัดท า ไปทดลองใช้กับ
นักเรียน ถ้าทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 300 คน ข้อสอบท่ีได้สามารถใช้เป็นข้อสอบมาตรฐานได้ แต่
ถ้ามีจ านวนนักเรียนน้อยครูสามารถเก็บข้อสอบท่ีมีลักษณะดีไว้ใช้วัดผลในห้องเรียนได้เช่นกัน          
โดยการน าผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบ เช่น ความยาก อ านาจจ าแนก มาจัดท าเป็นบัตร
ข้อสอบและเลือกใช้ให้เหมาะสมต่อไป 
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4. ประโยชน์ของธนาคารข้อสอบ   

  ในการสร้างธนาคารข้อสอบ มีประโยชน์ ดังนี้ (สุนทร  ค าโตนด, 2531: 113) 
  4.1 เป็นการสะสมข้อสอบท่ีมีคุณภาพดีไว้ ช่วยให้ประหยัดเวลา แรงงาน และงบประมาณ 

  4.2 น าข้อสอบท่ีมีจ านวนมากมาจัดท าเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  4.3 น ามาพัฒนาเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน หรือแบบทดสอบมาตรฐานได้ 

  หลังจากครูมีแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพแล้วการจัดชุดข้อสอบให้เป็นไปตามจุดประสงค์             
เชิงพฤติกรรมตามผังแบบทดสอบท่ีก าหนดไว้ก็จะมีความหลากหลายยิ่งขึ้น  ครูสามารถเลือก
แบบทดสอบท่ีมีไว้ข้อใดก็ได้ท่ีตรงกับจุดประสงค์มาสอบได้ทันที ต่อไปจะน าเสนอวิธีการน า
แบบทดสอบในธนาคารข้อสอบมาใช้โดยให้นักเรียนสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วยแบบทดสอบ              
ผ่านระบบออนไลน์ 
 

การทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 
 เราสามารถทดสอบในระบบออนไลน์ไ ด้ ในกรณีท่ีโรงเรียนมีความพร้อมด้านระบบ
คอมพิวเตอร์  โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเพียงพอกับจ านวนผู้สอบ  มีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีนักเรียน
เข้าใช้พร้อมกันได้ และครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนต้องมีบัญชีอีเมลของ Gmail  เนื่องจากครูจะต้องมี 
Gmail และส่งแบบทดสอบให้นักเรียนท าทาง  Gmail เท่านั้น  โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างแบบทดสอบ
ออนไลน์คือโปรแกรมท่ีอยู่ใน Google Drive ช่ือโปรแกรม Google Forms   

 1. ข้อดีและข้อควรระวังของการท าแบบทดสอบและสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ปรับมา
จากบริการ BU FAQ (Bangkok University Frequently asked questions) (2559) ดังนี้  
  1.1 ข้อดี 

   1.1.1 เมื่อเทียบกับแบบสอบถามท่ัวไปแล้ว แบบสอบถามและแบบทดสอบกระจาย
ข้อมูลได้ท่ัวถึง และสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า : การท่ีเราท าแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์จะ
ช่วยให้มีโอกาสได้ผู้เข้าร่วมแบบสอบถามท่ีท่ัวถึงกว่า ไม่ใช่แค่เพียงในพื้นท่ีท่ีเราสามารถเดินแจก
แบบสอบถามและแบบทดสอบเท่านั้น อีกท้ังเรายังส่งแบบสอบถามและแบบทดสอบให้ผู้ท่ีอยู่ภูมิภาค
อื่นไปจนถึงผู้ท่ีอาศัยอยู่ต่างประเทศสามารถท าแบบสอบถามและแบบทดสอบให้เราได้ในเวลา
อันรวดเร็วอีกด้วย 

   1.1.2  ประหยัดงบประมาณ : การพิมพ์แบบสอบถามและแบบทดสอบในรูปแบบ
กระดาษย่อมมีค่าใช้จ่าย  การท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์จะประหยัดงบประมาณได้เป็น
จ านวนมาก 
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   1.1.3 สามารถยกตัวอย่างให้เห็นรูปธรรมมากขึ้น  : หากเราต้องการให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามและแบบทดสอบได้เห็นส่ิงท่ีเราต้องการจะส่ือมากขึ้น เช่น หากท าแบบประเมินผลงาน
บางอย่างท่ีเป็นส่ิงของ ก็สามารถใส่ภาพหรือวิดีโอของส่ิงของนั้นๆ ลงไปในแบบสอบถามและ
แบบทดสอบออนไลน์ได้เลย 

   1.1.4 ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ : หากข้อมูลมีความส าคัญ การจัดเก็บ
เอกสารก็ยิ่งมีส าคัญตามไปด้วย การท่ีเอกสารข้อมูลถูกจัดอย่างเป็นระเบียบในบัญชี Google จะยิ่ง
ง่ายต่อการค้นหา 
   1.1.5 สามารถน าข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวก : เราสามารถน าผลลัพธ์จากการท า
แบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์ไปใช้ต่อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพราะเราสามารถ Export 

ข้อมูลผลลัพธ์ออกมาเป็นไฟล์เพื่อน าไปใช้ต่อได้เลย 

   1.1.6 นอกจากเป็นแบบสอบถามยังใช้ท าการสอบย่อยแบบออนไลน์ได้อีกด้วย : เรา
สามารถใช้ Google Form เพื่อสร้างข้อสอบส าหรับการสอบย่อยได้ โดยท่ีผู้ท าข้อสอบสามารถตรวจ
ค าตอบได้ทันทีอีกด้วย 

  1.2 ข้อควรระวัง 
   ระวังการลืมลงช่ือออก(Log-out) เมื่อท าการลงช่ือเข้าใช้ (Log-in) ในคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์สาธารณะ : เนื่องจาก Google Form ค่อนข้างสะดวกในการเช็คข้อมูล ซึ่งอาจท าให้
บางครั้งเราต้องการเข้าไปดูความคืบหน้าว่าแบบสอบถามและแบบทดสอบของเรามีคนตอบมากน้อย
แค่ไหน ซึ่งเราอาจจะใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สาธารณะแล้วอาจลืมลงช่ือออก (Log-out) 
ได้ แล้วถ้าหากท่านใดท่ีใช้อีเมลหลักเป็นบัญชีเดียวกันแล้วด้วยนั้น ให้พึงระวังไว้เสมอว่าบัญชีท่ีใช้ควร
เก็บรักษาให้ดี เพราะหากมีใครเข้าถึงบัญชีจากการที่เราเปิดดูฟอร์มท้ิงไว้ก็เท่ากับสามารถเข้าถึงข้อมูล
อีเมลของเราได้เช่นกัน 

  1.3 สิ่งที่ควรรู้อื่นๆ 

   Google ได้แจ้งไว้ใน ข้อก าหนดในการให้บริการ ว่า Google สามารถใช้ข้อมูล
ดังกล่าวตามนโยบายส่วนบุคคล : โดยถือว่าเราได้อนุญาตให้ Google (และผู้ท่ีเราท างานด้วย) มีสิทธิ์
ในเนื้อหาของเรา ไม่ว่าท่ีใดในโลก ในการใช้ โฮสต์ จัดเก็บ ท าซ้ า แก้ไข สร้างงานต่อยอดเนื้อหาของ
เรา (เช่น งานการแปลภาษา การปรับเปล่ียน หรือการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ท่ีทาง Google ท าเพื่อให้
เนื้อหาของเราสามารถใช้งานได้ดีขึ้นร่วมกับบริการของ Google) สรุปคือ ข้อมูลใดๆของเราก็ตามท่ี
อาจเป็นประโยชน์ต่อ Google นั้น ทาง Google สามารถน าข้อมูลของเราไปใช้ต่อยอดได้ในระดับ
หนึ่ง โดยถือว่าเราสมัครใจในการแบ่งปันไปแล้วต้ังแต่เราเริ่มใช้งาน Google Form แต่ทาง Google 

จะยังคงเก็บความลับให้เรา เพราะสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลยังอยู่ท่ีเรา 
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 2. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 
  โปรแกรมนี้ครูต้องใช้ Gmail ในการ Sign In  ให้เปิด Crome  หลังจากลงช่ือเข้า Gmail 
แล้วให้เลือก ไดรฟ์ ใน Google App ซึ่งอยู่ด้านขวามือของจอคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในภาพที่ 12.1 

 

ภาพที่ 12.1 ลักษณะของ ไดรฟ์ 
 เมื่อเลือก Google App แล้วเลือกไดรฟ์แล้วจะพบหน้าจอ Google Drive ให้เลือก My 

Drive >> More >> Google Forms ดังแสดงในภาพที่ 12.2–12.4 

 

ภาพที่ 12.2 หน้าจอ Google Forms 

 จะพบหน้าต่างของแบบฟอร์มข้อสอบเปล่า  ซึ่งเราสามารถเลือกลักษณะของข้อสอบได้ว่าจะ
เป็น แบบทดสอบแบบถูก-ผิด  หรือแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก   ในท่ีนี้ ผู้เขียนสนใจสร้าง
แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก 
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ภาพที่ 12.3 แบบฟอร์มข้อสอบเปล่า   

ขั้นที่ 1  การน าข้อสอบเข้าโปรแกรม 

  เมื่อเลือกแบบทดสอบตามท่ีต้องการ  เช่น  ในท่ีนี้เป็นข้อสอบวิชาภาษาไทย  เรื่อง  
ค านาม  มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน  3  ข้อ  โดยใช้ Add Option 
เพื่อเพิ่มตัวเลือกจนครบ  เมื่อสร้างแบบทดสอบเสร็จ 1 ข้อให้เลือกเครื่องหมายบวกทางด้านขวาเพื่อ
เพิ่มแบบทดสอบข้อต่อไปจนครบ  และต้องเลือก Required ให้ขึ้นสีม่วงเพื่อให้นักเรียนไม่ลืมท า
แบบทดสอบ ดังแสดงในภาพที่  12.4-12.5 

 

ภาพที่ 12.4 สร้างข้อสอบ 

 
เลือกข้อสอบ     
แบบเลือกตอบ 

 พิมพ์ค าถาม 

พิมพ์ตัวเลือก 
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ภาพที่ 12.5  เครื่องหมายบวกด้านขวาเพื่อเพิ่มข้อสอบ 

ขั้นที่ 2 การส่งข้อสอบไปให้นักเรียน 

  เมื่อสร้างข้อสอบเสร็จท้ังสามข้อแล้ว  ให้เลือก  Send ด้านขวามือเพื่อส่งข้อสอบเข้า      
e-mail ของนักเรียน ดังภาพที่ 12.6  

 

ภาพที่ 12.6 การส่งข้อสอบไปให้นักเรียน 
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ภาพที่ 12.7 นักเรียนได้รับข้อสอบทาง inbox ใน e-mail 

 

ภาพที่ 12.8 หน้าจอข้อสอบของนักเรียน 

  ขั้นที่ 3 การตรวจสอบผลการตอบของนักเรียน 

   เมื่อนักเรียนตอบข้อสอบทุกคนแล้ว  ครูสามารถตรวจสอบการตอบของนักเรียนใน 2 ทาง
โดยให้เข้าไปใน Google Drive ของตนเอง  และเลือกไฟล์ข้อสอบท่ีสร้างไว้ ดังภาพที่ 12.9 
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ภาพที่ 12.9 หน้าจอไดรฟ์เพื่อการตรวจสอบการตอบของนักเรียน 

 

ภาพที่ 12.10 หน้าจอ Responses 

 ให้เลือกส่ีเหล่ียมสีเขียวด้านบนเพื่อเข้าไปตรวจค าตอบในลักษณะของไฟล์ Excel  
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ภาพที่ 12.11 การตอบของนักเรียนใน Excel 

 จากภาพท่ี 12.11 จะเห็นได้ว่าเราสามารถให้คะแนนนักเรียนจากการตอบได้อาจจะ
ตรวจสอบด้วยมือทีละคน  หรือใช้ค าส่ัง If ของ Excel ก็ได้ 

สาระส าคัญบทท่ี 12 ธนาคารข้อสอบและการสร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ 
 ในการเรียนรู้บทนี้มีเนื้อหาสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
   1. ธนาคารข้อสอบ เป็นแหล่งส าหรับเก็บรวบรวมข้อสอบท่ีได้วิเคราะห์แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีดี
ของแบบทดสอบ โดยจะจัดท าในลักษณะของบัตรข้อสอบ 

2. ลักษณะของบัตรข้อสอบ 

   2.1 รายละเอียดในบัตรข้อสอบแต่ละใบจะมีส่วนประกอบท่ีบันทึกด้านหน้าของบัตร ดังนี้    
1) สถานศึกษา 2) เลขท่ีของค าถาม 3) รายวิชา 4) ระดับช้ัน 5) ค าถาม/ค าตอบ 6) จุดประสงค์หรือ
พฤติกรรมท่ีวัด และ 7) ผู้ออกแบบทดสอบ 

   2.2 รายละเอียดในบัตรข้อสอบแต่ละใบจะมีส่วนประกอบท่ีบันทึกด้านหลังของบัตร ดังนี้     
1) ครั้งท่ีใช้ 2) วัน/เดือน/ปี ท่ีใช้ 3) ระดับช้ัน 4) วัตถุประสงค์ของการใช้ 5) ความยากและ                 
อ านาจจ าแนก  6) สรุปผลการวิเคราะห์ และ 7) ลงช่ือผู้ใช้ 

3. ขั้นตอนการสร้างธนาคารข้อสอบ ในการสร้างธนาคารข้อสอบมีขั้นตอนในการด าเนิน     
การสร้าง ดังนี้ 1) ขั้นการวางแผน 2) ขั้นการสร้างข้อสอบ และ 3) ขั้นการน าแบบทดสอบไปทดลอง
ใช้  
  4. ประโยชน์ของธนาคารข้อสอบ  ในการสร้างธนาคารข้อสอบ มีประโยชน์ ดังนี้ 1) เป็น   
การสะสมข้อสอบท่ีมีคุณภาพดีไว้ ช่วยให้ประหยัดเวลา แรงงาน และงบประมาณ 2) น าข้อสอบท่ีมี
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จ านวนมากมาจัดท าเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) น ามา
พัฒนาเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน หรือแบบทดสอบมาตรฐานได้ 

   5. โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์คือโปรแกรมท่ีอยู่ใน Google 

Drive ช่ือโปรแกรม Google Forms  โดยครูจะต้องมี Gmail และส่งข้อสอบให้นักเรียนท าทาง         
e-mail เท่านั้น 

 6. ข้อดีและข้อควรระวังของการท าแบบทดสอบและสอบถามผ่านระบบออนไลน์ มีดังนี้  
  6.1 ข้อดี 1) เมื่อเทียบกับแบบสอบถามท่ัวไปแล้ว แบบสอบถามและแบบทดสอบกระจาย
ข้อมูลได้ท่ัวถึง และสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า  2)  ประหยัดงบประมาณ 3) สามารถยกตัวอย่างให้เห็น
รูปธรรมมากขึ้น  4) ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 5) สามารถน าข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวก  และ 
6) นอกจากเป็นแบบสอบถามยังใช้ท าการสอบย่อยแบบออนไลน์ได้อีกด้วย 

  6.2 ข้อควรระวัง ควรระวังการลืมลงช่ือออก (Log-out)  

  6.3 ส่ิงท่ีควรรู้อื่นๆ  Google ได้แจ้งไว้ใน ข้อก าหนดในการให้บริการ ว่า Google 

สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายส่วนบุคคล 

  7. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ขั้นท่ี 1 การน าข้อสอบเข้าโปรแกรม ขั้นท่ี 2    
การส่งข้อสอบไปให้นักเรียน และขั้นที่ 3 การตรวจสอบผลการตอบของนักเรียน 

 

แบบฝึกปฏิบัติการประจ าบทท่ี 12 

 ค าช้ีแจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

1. ธนาคารข้อสอบ มีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร 

2. รายละเอียดในบัตรข้อสอบแต่ละใบจะมีส่วนประกอบท่ีบันทึกด้านหน้าของบัตรและหลัง
ของบัตรอย่างไรบ้าง 

3. การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ จะมีข้ันตอนวิธีการด าเนินการสอบอย่างไร 

  

หนังสืออ้างอิงประจ าบทท่ี 12 

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา . พิมพ์ครั้งท่ี 7. อุดรธานี:        
โรงพิมพ์อักษรศิลป.์ 

สุนทร  ค าโตนด. (2531). การสร้างแบบทดสอบ. อุดรธานี: คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี. 
บริการ BU FAQ. (2559). มาท าความรู้จักกับ Google Form แอพสร้างแบบฟอร์มสารพัด

ประโยชน์. 
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