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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพ่ือ 1) สรา้งแบบทดสอบวดัความถนดัทางวชิาชพีชา่งอตุสาหกรรม

ออนไลน์ ชา่งยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า และช่างอเิลก็ทรอนกิส ์สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาศกึษา
ปีที่ 3 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมออนไลน์ 
ด้านความตรง และความเที่ยง 3) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยระดับประเทศ (National Norms) ของแบบ
ทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมออนไลน์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 
3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ปกีารศกึษา 2556 ทัว่ประเทศ จำานวน 860,973 คน กลุ่มตัวอยา่งใน
การทดลองใช ้คอืนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3 จำานวน 3,562 คน ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบหลายข้ันตอน 
(Multi-Stage Random Sampling Technique) แบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
ที่สร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) ที่มีตัวเลือก 4 ตัว มีจำานวน 6 ฉบับ ตรวจ
สอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม ด้วยการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตามวิธีหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) ตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความยาก (p) คา่อำานาจจำาแนก (r) และหาความเทีย่งทัง้ฉบบั ตรวจสอบคณุภาพข้อสอบรายขอ้โดยการ
วิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ด้วยโปรแกรม BILOG MG Version 3.0 ตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third order confirmatory 
factor analysis) ด้วยโปรแกรม LISREL version 8.72 และตรวจสอบความเที่ยงตามทฤษฎีการสรุป
อา้งอิงความน่าเชือ่ถอืของผลการวดั ด้วยโปรแกรม GENOVA ผลการวจิยัพบวา่ 1. แบบทดสอบวดัความ
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ถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมออนไลน์ ที่สร้างขึ้นมี 6 ฉบับ จำานวน 199 ข้อ ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ด้านตัวเลข จำานวน 39 ข้อ แบบทดสอบวัดด้านภาษา จำานวน 40 ข้อ แบบทดสอบวัดด้านมิติสัมพันธ์ 
จำานวน 29 ข้อ แบบทดสอบวัดด้านการรับรู้ มีจำานวน 42 ข้อ แบบทดสอบวัดด้านความคล่องแคล่วใน
ทักษะช่าง จำานวน 24 ข้อ และแบบทดสอบวัดด้านความถนัดเชิงจักรกล จำานวน 25 ข้อ 2. คุณภาพ
ของแบบทดสอบวดัความถนดัทางวชิาชีพช่างอตุสาหกรรม ตามทฤษฎกีารทดสอบแบบดัง้เดมิ ด้านความ
ตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าความยากระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 
0.20 ถึง 0.90 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.70 เมื่อตรวจสอบคุณภาพตามทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ พบว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเข้าเกณฑ์มาตรฐานทุกฉบับ พารามิเตอร์อำานาจจำาแนก
(a) มีค่าระหว่าง 0.31 ถึง 1.962 พารามิเตอร์ความยาก (b) อยู่ระหว่าง -2.00 ถึง 2.00 ความตรงเชิง
โครงสรา้ง พบวา่โมเดลองคป์ระกอบของแบบวดัความถนดัทางวชิาชพีชา่งอตุสาหกรรม มคีวามสอดคลอ้ง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2 =36543.06 ; p = .000 ; df = 19281 ; GFI =0.97 ; AGFI = 0.95 ; CFI 
= 0.95 ; RMSEA = 0.026) และสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงทั้งฉบับเท่ากับ 0.938 3. เกณฑ์ปกติของ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมออนไลน์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทน์ของคะแนนรวม ตั้งแต่ 0.025 ถึง 99.975 และคะแนนทีปกติ ตั้งแต่ 16 ถึง 86

คำ�สำ�คัญ: แบบทดสอบวัดความถนัด/วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม/แบบทดสอบออนไลน์

Abstract
This study had four objectives as follows: 1) to construct the online professional  

aptitude test for the auto mechanics, machine shop, electrical power and electronics for grad 
9 students, 2) to inspect the validity and reliability of the online professional aptitude test, 3) 
to create the national norms of the online professional aptitude test for grad 9 students. The 
population was 860,973 of grad 9 students under the Secondary Educational Service Area 
Offices, the Ministry of Education throughout Thailand in the academic year 2013.The samples 
of 3,562 grad 9 students were selected by means of multi-stage random sampling technique. 
There were 6 tests of online industrial professional aptitude which were four-option multiple 
choice questions. CVI was used to assess the content validity. The item analysis was estimated 
by Classical Test Theory and Item Response Theory with BILOG MG Version 3.0. The construct  
validity was examined by third – order confirmatory factor analysis with LISREL Version 
8.72. The reliability was estimated according to the generalizability theory by using GENOVA  
program. The major findings were: 1) There were 6 construction online professional aptitude test 
which consisted of 199 items with: a) 39-item number test, b) 40-item verbal test, c) 29-item 
spatial test, d) 42-item perception test, e) 24-item dexterity test, and f) 25-item mechanical test.  
2) The item analysis was estimated by Classical Test Theory. The CVI of the developed 
online professional aptitude test was found from .989 to .992. The difficulty of the item (p) 
was found from 0.20 to 0.80. The discrimination power of the item (r) was found from 0.20  
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บทนำา
การจัดการศึกษาในสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการ
ศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือผลิตกำาลังคนใน
ระดับฝีมือ ก่ึงฝีมือ และระดับเทคโนโลยี ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี 
(สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546 
หน้า 2) การจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพน้ัน
ส่วนหน่ึงต้องมาจากผู้เรียนที่มีคุณภาพ (กรม
วิชาการ,การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
2552-2561) การคัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณภาพ จะ
ต้องมาจากวิธีการทดสอบที่ดี และเหมาะสม การ
ทดสอบวดัความถนดั เปน็วธิกีารวดัทีค่วามเหมาะ
สมวิธีหน่ึง ในการค้นหาความสามารถในเชิงช่าง
ของผู้เรียน ( กรมวิชาการ, อ้างอิงจาก. http://
www.thaijobcenter.com )มีนักการศึกษาไทย
หลายท่านได้ชี้ชัดว่า ความถนัดทางการเรียนจะ
เป็นตัวชี้แนวทางการศึกษาของบุคคลให้สำาเร็จได้ 
และนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความถนัดทางการ
เรยีน จะเปน็ตวัทำานายความสำาเรจ็ทางการเรยีนได้ 
(วัญญา วิศาลาภรณ์, 2541) และ (ล้วน สายยศ  
2541, หน้า 121-124) ได้กล่าวถึงประโยชน์

ของแบบวัดความถนัดไว้ว่า เป็นแบบทดสอบที่
เฟน้หาบคุคลทีเ่หมาะสมกบัสภาพการทำางานหรอื
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือก
นกัเรยีนท่ีจะเรยีนในแตล่ะสาขาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สามารถพยากรณค์วามสำาเรจ็การศกึษาในอนาคต
ของนักเรียนได้ และมีโอกาสในการลดอัตราการ
สูญเปล่าทางการศึกษา ดังนั้น แบบวัดความถนัด
จึงถือเป็นเครื่องมือสำาคัญและจำาเป็นอย่างหนึ่งใน
การจดัการศกึษา ทีส่ถานศกึษาจะขาดไมไ่ด ้เพราะ
เชือ่วา่บคุคลทีม่คีวามถนดัแตกตา่งกนัยอ่มมคีวาม
สามารถแตกตา่งกนั การคดัเลอืกดว้ยแบบทดสอบ
วัดความถนดัยอ่มทำาใหผู้เ้รียนไดเ้รยีนในสาขาวิชา
ที่แตกต่างกันไป 

จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและกล่าวมา
ขา้งตน้ จะเหน็ว่าแบบทดสอบวัดความถนดัมคีวาม
จำาเป็น และสำาคญัตอ่การนำาไปใช้เพือ่แนะแนวทาง
สำาหรับการศึกษาต่อของนักเรียน แนะแนวการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม และยังส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประสบผลสำาเร็จในการเรียน สามารถเติบโตได้
ในทางที่เขาถนัดมากที่สุด (Moskowitz & Orgel, 
1969. 247) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
อื่นๆ ในประเทศไทย พบว่า แบบวัดความถนัด
ทางวิชาชพีชา่งอตุสาหกรรมทีม่ใีนปจัจบุนั มคีวาม
ล้าสมัยไม่เหมาะที่จะนำาไปใช้ในยุคที่เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีปัจจุบัน ทำาให้คุณภาพของแบบวัดไม่

to 0.90. The reliability was found to be 0.70. The item analysis was estimated by Item  
Response Theory. The quality of aptitude test was standard,consisted of (1) the  
discrimination parameter that ranged from 0.31 to 1.962 (2) The difficulty parameter that 
ranged from -2.00 to 2.00 (3) The construct validity of aptitude test for students correlated 
to the empirical data. The index were c2 =36543.06 ; p = .000 ; df = 19281; GFI = 0.97; 
AGFI = 0.95 ; CFI = 0.95 ; RMSEA = 0.026. (4) The Generalizability Coefficient was found 
0.938. 3) The norms on the online professional aptitude test for grad 9 students that had 
the percentile of total score were from 0.025 to 99.975 with a normalized T-score of 16-86.

Keywords: Aptitude Test, Professional, Online Test
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เป็นตามมาตรฐานสากล และแบบวัดความถนัด
ทางวิชาชีพบางชนิดที่พบจะใช้เฉพาะในบางสาขา
เท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมในสาขาวิชาชีพตามที่ภาค
ส่วนอุตสาหกรรมต้องการแรงงาน โดยเฉพาะใน
สาขาวิชาชีพช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า
และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ภาคส่วนอุตสาหกรรมมี
ความตอ้งการเปน็พเิศษ (หนงัสอืพมิพป์ระชาชาติ
ธุรกิจ, ประจำาวันที่ 4 กรกฎาคม 2555) ดังนั้น  
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแบบวัดความถนัด
ทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมขึ้น เพ่ือนำาไปใช้
ทดสอบสำาหรับการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้า
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน
สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า และ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพราะจากข้อมูลหลายๆ ปี
ที่ผ่านมา เป็นที่น่าสังเกตอย่างย่ิงเกี่ยวกับความ
สนใจในการเลือกสาขาเรียนในประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม พบว่า สาขาวิชาชีพช่างยนต์ ช่าง
กลโรงงาน ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ มี 
ผู้สนใจและมาสมัครเรียนเป็นจำานวนมาก (www.
vec.go.th, รายงานยอดผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน
สังกัด สอศ.) แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของภาคส่วนอุตสาหกรรม เนื่องจากในแต่ละปี
การศึกษามีจำานวนนักเรียนออกกลางคันจำานวน
มาก (www.vec.go.th, รายงานการออกกลาง
คันของนักเรียน)ผู้สำาเร็จการศึกษาในแต่ละปีจึงมี
จำานวนน้อยลง ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ภาคส่วนอุตสาหกรรม (www.vec.go.th, รายงาน
ผู้สำาเรจ็การศกึษา) เพ่ือเปน็การแกป้ญัหาดงักล่าว 
และเป็นการเพิม่คณุภาพทางการศกึษา ใหม้คีวาม
เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมไทยปจัจบุนั ตรงตามความตอ้งการของภาค
ภาคส่วนอุตสาหกรรม ตลาดแรงงาน ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมข้ึนโดยใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบ
ความถนัดท่ีจำาเป็น จากการสังเคราะห์ เอกสาร
งานวจิยัทัง้ในและตา่งประเทศ การสงัเคราะหจ์าก

แบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะที่เป็นมาตรฐาน
ในต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำาทั่วโลกใช้กัน
อยู่ในปัจจุบัน และการสังเคราะห์องค์ประกอบ
ความถนัดจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสถาน
ประกอบการ เพือ่ใหไ้ดแ้บบทดสอบวดัทีมี่คณุภาพ 
ทัง้ในดา้นความเทีย่ง (Reliability) มอีำานาจจำาแนก 
(Discrimination) แล้วยังมีการตรวจสอบในด้าน
ความตรง (Validity) ของแบบวัดในเรื่องของความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ที่สามารถนำา
ไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบในวางแผนการเรียน 
การศึกษาต่อ และที่สำาคัญนำาไปใช้ในการสอบคัด
เลือกนักเรียนเข้าเรียนในวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า 
และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

ทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกล
โรงงาน ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ทดสอบวดัความถนดัทางวชิาชพีชา่งอตุสาหกรรม 
ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า และช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

2.1 ตรวจสอบความตรง(Validity) 

2.2 ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)

3. เพือ่สรา้งเกณฑ์ปกตวิสิยัระดบัประเทศ 
(National Norms) ของแบบทดสอบวดัความถนดั
ทางวชิาชพีชา่งอตุสาหกรรมออนไลน ์ชา่งยนต์ ช่าง
กลโรงงาน ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3
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วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี ่3 ท่ัวประเทศ ปกีารศกึษา 2556 ของโรงเรยีน
ในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จำานวนนักเรียนทั้งหมด 
860,973 คน กลุ่มตัวอย่างในกระบวนการ
สร้าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการ
ศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จาก 12 จังหวัด 
จำานวนโรงเรียน 24 แห่ง จำานวนกลุ่มตัวอย่าง 
3,562 คน ได้มาโดยการสุ่มหลายข้ันตอน  
(Multi-Stage Random Sampling Technique) 

เครื่องมือในก�รวิจัย

ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยดำ า เนินการ
สร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม ทั้งหมด 6 ฉบับ จำานวนข้อสอบ 
199 ข้อ ได้แก่ ฉบับที่ 1 วัดความถนัดด้านตัวเลข 
มีจำานวนขอ้สอบทัง้หมด 39 ข้อ ฉบบัที ่2 วดัความ
ถนัดด้านภาษา มีจำานวนข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ 
ฉบับที่ 3 วัดความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ มีจำานวน
ขอ้สอบทัง้หมด 29 ขอ้ ฉบับท่ี 4 วดัความถนัดด้าน
การรบัรู้ มีจำานวนขอ้สอบทัง้หมด 42 ขอ้ ฉบบัที ่5 
วดัความถนดัดา้นความคลอ่งแคลว่ในทกัษะช่าง มี
จำานวนข้อสอบทั้งหมด 24 ข้อ ฉบับที่ 6 วัดความ
ถนัดเชิงจักรกล มีจำานวนข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

การวจิยัครัง้นี ้เปน็การสรา้งแบบทดสอบ
วดัความถนดัทางวชิาชีพช่างอตุสาหกรรมออนไลน์ 
มีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 4 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นการสังเคราะห์องค์ประกอบ
แบบทดสอบวัดความถนัดทาง วิชาชีพช่ าง
อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) ศึกษา
แนวคดิทฤษฎขีองความถนัด แบบทดสอบวดัความ

ถนัดที่ใช้ในประเทศและต่างประเทศ และเอกสาร 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบวัดความถนัด 
ตลอดจนรายงานการวจิยัทีท่ำามาแลว้ในอดตี แลว้
นำามาสังเคราะห์ได้องค์ประกอบของแบบทดสอบ
วัดความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 6 องค์
ประกอบหลกั 15 องคป์ระกอบยอ่ย 2) สมัภาษณ์
ความคิดเห็นของครูในวิทยาลัยสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสอนช่างอุตสาหกรรม 
ที่มีประสบการณ์ทางการสอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปใน
สาขาวชิาชพีชา่งยนต ์ชา่งกลโรงงาน ชา่งไฟฟา้และ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาละ 5 ท่าน รวมทั้งหมด 
20 ท่านเพื่อยืนยันองค์ประกอบของแบบทดสอบ
วัดความถนัดที่ผู้วิจัยสังเคราะห์มา 3) นำาองค์
ประกอบทัง้หมดทีไ่ด้จากการยนืยันของผู้เชีย่วชาญ 
ไปกำาหนดเป็นสาระการวัด

ขั้นที่ 2 ขั้นดำาเนินการสร้างแบบทดสอบ
วดัความถนัดทางวชิาชพีชา่งอตุสาหกรรม สำาหรบั
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมปทีี ่3 ผูวิ้จัยกำาหนดใหแ้บบ
ทดสอบวัดความถนัดเป็นแบบปรนัยชนิดเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก โดยแบ่งขั้นตอนการดำาเนินการ
สรา้ง ดงันี ้1) ศกึษาเอกสาร ทฤษฎแีละงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งขอ้สอบและองคป์ระกอบของ
แบบทดสอบในแตล่ะองคป์ระกอบ แลว้นำามาเขยีน
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ 2) ผู้วิจัยกำาหนดจำานวน
ขอ้สอบในแตล่ะองคป์ระกอบยอ่ยของการวดัไวไ้ม่
เกิน 20 ข้อ ตามสาระการวัด เพื่อสร้างข้อสอบ 
3) สร้างตารางแผนงานการสร้างแบบทดสอบ 
(test blueprint) ในแต่ละองค์ประกอบของแบบ
ทดสอบ 4) สรา้งขอ้สอบของแบบทดสอบวดัความ
ถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ตามนิยามเชิง
ปฏิบัติการ และแผนการสร้างแบบทดสอบ ได้ข้อ
คำาถามของแบบทดสอบวัดความถนัดทั้ง 6 ฉบับ 
รวม 286 ข้อ 5) นำาแบบทดสอบวัดความถนัดที่
สร้างเสร็จไปปรึกษาอาจารย์ท่ีควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
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เพื่อตรวจสอบภาษาและความตรงเชิงเนื้อหาตาม
นิยามเชิงปฏิบัติการเบื้องต้น 6) นำาแบบทดสอบ
วัดความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 7) นำาแบบทดสอบที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและ
การวัดผลประเมินผล จำานวน 6 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity ) 8) นำาผล
การตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ มาคำานวณค่าสัดส่วน
ความความตรงเชงิเนือ้หารายขอ้ (CVR) 9) นำาค่า 
CVR ที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา
ทั้งฉบับ (CVI) ของแบบทดสอบวัดความถนัดทาง
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม

ขั้นที่ 3 ขั้นการหาคุณภาพของแบบ
ทดสอบวดัความถนดัทางวชิาชพีช่างอตุสาหกรรม 
นำาแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้น ไปทดลองใช้ 3 ครั้งและ
นำาผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพ ดังนี้ ทดลองใช้ครั้ง
ที ่1 กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 จำานวน 155 
คน เพื่อพิจารณาด้านภาษา เวลา หาคุณภาพราย
ข้อแบบอิงกลุ่ม หาค่าอำานาจจำาแนก (r) ค่าความ
ยาก (p) และหาคุณภาพทั้งฉบับ คือ ค่าความ
เที่ยง (reliability) ตามทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม 
(Classical test theory: CTT) เพื่อปรับปรุงข้อ
คำาถามและตัวเลือกและ/หรือคัดเลือกข้อสอบท่ี
มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ .20 < p < .80 และ .20 
< r < 1.00 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: หน้า 
225) 2) ทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรียน 1,436 
คน เพือ่ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัตามทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบ แบบตรวจให้คะแนน 2 ค่า 
(Dichotomous Item Response Theory) โดยใช้
โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบ 2 พารามิเตอร์ 
(Two-Parameter Method) คือ ค่าอำานาจจำาแนก 
(a) และค่าความยาก (b) คัดเลือกข้อสอบท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑ์ .31< a < 2.00 และ -2.00 < 

b < 2.00 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550 หน้า 56) 
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) ของแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสาม (Third order confirmatory 
factor analysis) ตรวจสอบความตรงเชิงเกณฑ์
สัมพันธ์ (Criterion Validity) และวิเคราะห์ตรวจ
สอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัด ด้วย
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือของคะแนน  
(G-Coefficient) ตามทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability 
Theory: G-Theory) 

ขั้นที่ 4 นำาแบบทดสอบวัดความถนัดที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ไปพัฒนาขึ้นในระบบออนไลน์ 
แล้วใช้ทดสอบครั้งที่ 3 กับกลุ่มตัวอย่าง ใน
โรงเรียนจำานวน 24 โรง จำานวนนักเรียน 1,971 
คน เพื่อนำาผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพ จัดทำาคู่มือ
การทดสอบ และสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยของแบบ
ทดสอบแต่ละฉบับ และในภาพรวมท้ังหมด เป็น
เกณฑ์ปกติระดับประเทศ (National Norms) โดย
ใชค้ะแนน เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentile rank) และ 
คะแนนที (Normalized T-score)

ผลการวิจัย
ผลการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัด

ความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระบบออนไลน์ 
สร้างขึ้นตามแบบวัดมาตรฐาน ของ Armed  
Services Vocational Aptitude Battery  
(ASVAB), Differential Aptitude Test (DAT), 
Flanagan Aptitude Classification Test (FACT), 
General Aptitude Test Battery (GATB)  
Occupational Aptitude Survey and Interest 
Schedule (OASIS) ภายใต้ทฤษฎขีอง Thurstone 
ได ้6 องคป์ระกอบหลกั และ 15 องคป์ระกอบยอ่ย 
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นำามาสร้างเป็นแบบทดสอบวัดความถนัด 6 ฉบับ
ตามองคป์ระกอบหลกั ได้จำานวนขอ้สอบรวม 286 
ข้อ โดยมีผลการสร้างและพัฒนาดังนี้

1.1 คา่ความตรงเชิงเนือ้หา ใช้ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางจิตวิทยาการศึกษา และ การวัดผลการศึกษา 
จำานวน 6 ทา่น ตรวจสอบได้ค่าดัชนบีง่ช้ีความตรง
เชงิเนือ้หาของแบบทดสอบวดัทัง้ฉบบัเทา่กบั .990 
เมื่อแยกเป็นฉบับย่อยได้ค่าดัชนีบ่งช้ีความตรงเชิง
เนือ้หาตัง้แต่ .989 ถงึ .992 มีขอ้สอบทีม่คุีณภาพ
ตามเกณฑ์ จำานวน 286 ข้อ

1.2 ค่าความยาก และอำานาจจำาแนก 
ตามทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม จากแบบ
ทดสอบ 286 ขอ้ ไดข้อ้สอบทีม่คุีณภาพตามเกณฑ ์
จำานวน 225 ขอ้ มคีา่ความยาก ตัง้แต ่.20 ถงึ .80 
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.90 

1.3 ค่าความเที่ยง คำานวณโดย วิธีของ
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (KR -20) ได้ค่าความเที่ยง
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.70 แยกเป็นรายฉบับมีค่าตั้งแต่ 
.746 ถึง .864

1.4 คา่ความตรงเชิงเกณฑ ์คำานวณโดยวธิี
หาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนสอบ
จากแบบทดสอบวัดความถนัดแต่ละฉบับ กับค่า
คะแนนผลการเรยีนเฉล่ีย (GPA) ของผูเ้ขา้สอบ ได้
ค่าสหสัมพันธ์ ตั้งแต่ .295 ถึง .481 มีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกุฉบับ จากผลการพัฒนาใน
ขัน้แรกจึงไดแ้บบวดัทีม่คุีณภาพ ตามทฤษฎีด้ังเดิม 
ทั้ง 6 ฉบับ จำานวน 225 ข้อ 

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ทดสอบวดัความถนดัทางวชิาชพีช่างอตุสาหกรรม 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนำาแบบ
ทดสอบวัดความถนัดทั้ง 6 ฉบับ จำานวน 225 ข้อ
ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 1,436 คน แล้วนำามา
วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้

2.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบ

ทดสอบวัดความถนัดตามทฤษฎีทดสอบการตอบ
สนองข้อสอบ (IRT) 2 พารามิเตอร์ จากข้อสอบ 
225 ข้อ พบว่าได้ข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
จำานวน 199 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ อยู่
ระหวา่ง 0.31 ถงึ 1.962 คา่ความยาก อยูร่ะหวา่ง 
-2.00 ถึง 2.00 

2.2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง โดยการนำาแบบทดสอบวัดความถนัด 
6 ฉบับ มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสาม (Third Order Confirmatory Factor  
Analysis) พบว่า โมเดลองค์ประกอบทุกองค์
ประกอบ ของแบบทดสอบวัดทั้ง 6 ฉบับ มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสรุปได้ว่า
แบบทดสอบทั้ง 6 ฉบับวัดได้ตรงตามโครงสร้าง
ของทฤษฎี โดยมีค่า ไค-สแควร์ (c2) เท่ากับ 
36543.06 (p = .000; df = 19281) ค่าดัชนี
วัดระดบัความกลมกลนื(Goodness of Fit Index: 
GFI) เทา่กบั 0.97 ค่าดชันวัีดระดบัความกลมกลนื
ท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit  
Index: AGFI) เทา่กบั 0.95 คา่ดชันวัีดระดับความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: 
CFI) เท่ากับ 0.95 ค่ารากที่สองของค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคลื่อนกำาลังสองของการประมาณค่า 
(Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) เท่ากับ 0.026 

2.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านความ
เที่ยง (Reliability) วิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบ
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผล 
การวัด (Generalizability Theory: G – Theory) 
ด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สรุปอ้างอิง (G – 
Coefficient) พบว่า สัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง
ของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม โดยภาพรวม มีค่าเท่ากับ 0.938 
เมื่อพิจารณาเป็นรายฉบับ ตั้งแต่ฉบับ 1 – 6 มี
คา่สมัประสทิธิส์รปุอา้งองิ เทา่กบั 0.718, 0.714, 
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0.661, 0.879, 0.634 และ 0.628 ตามลำาดับ

3. ผลของการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยระดับ
ประเทศ (National Norms) ของแบบทดสอบวัด
ความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมสำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้สร้าง
เกณฑ์ปกติของคะแนนรวม และคะแนนของราย
ฉบับ โดยนำาคะแนนดิบที่ได้จากการทดสอบกับ
นักเรียน 1,971 คน มาแปลงเป็นคะแนนเปอร์
เซ็นไทล์ (Percentile rank: Pr) และคะแนนที
ปกติ (Normalized T-score) แปลค่าคะแนนเป็น 
5 ระดับ ตามค่าเปอร์เซ็นไทล์ คือ 

 Pr < 11 ความถนัดอยู่ในระดับต่ำา
มาก

 11 ≤ Pr < 33 ความถนัดในระดับ
ต่ำา

 33 ≤ Pr < 67 ความถนัดในระดับ
ปานกลาง

 67 ≤ Pr < 99 ความถนัดในระดับ
สูง

 Pr > 98 ความถนัดในระดับสูงมาก

4. ผลของการสร้างเกณฑ์คะแนนปกติ
ของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟ
ฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีเปอร์เซ็นไทล์ของ
คะแนนรวม มค่ีาต้ังแต ่0.025 – 99.975 คะแนน
ทีปกติ ตั้งแต่ 16 – 86 แยกเป็นรายฉบับได้ ดังนี้

 ฉบับ 1 เปอร์เซ็นไทล์ มีค่าตั้งแต่ 
0.025 – 99.797 คะแนนทีปกติ ตั้งแต่ 16 – 79

 ฉบับ 2 เปอร์เซ็นไทล์ มีค่าตั้งแต่ 
0.051 – 99.882 คะแนนทีปกติ ตั้งแต่ 17 – 80

 ฉบับ 3 เปอร์เซ็นไทล์ มีค่าตั้งแต่ 
0.076 – 99.467 คะแนนทีปกติ ตั้งแต่ 19 – 76

 ฉบับ 4 เปอร์เซ็นไทล์ มีค่าตั้งแต่ 
0.025 – 99.366 คะแนนทีปกติ ตั้งแต่ 16 – 75

 ฉบับ 5 เปอร์เซ็นไทล์ มีค่าตั้งแต่ 
0.025 – 99.391 คะแนนทีปกติ ตั้งแต่ 16 – 76

 ฉบับ 6 เปอร์เซ็นไทล์ มีค่าตั้งแต่ 
0.025 – 99.645 คะแนนทีปกติ ตั้งแต่ 16 – 77

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการพัฒนาแบบวัดความ

ถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม สำาหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 มปีระเดน็ทีน่า่สนใจนำา
มาอภิปรายผล ดังนี้

1. ผลการสร้างแบบวัดความถนัดทาง
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ประเด็นอภิปราย มีดังนี้ 

1) ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบวัดที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้น มีค่าดัชนีความตรงทั้งฉบับเท่ากับ 
.990 เมื่อแยกเป็นฉบับย่อยมีค่าดัชนีความตรง
ตั้งแต่ .989 ถึง .992 ถือว่าเป็นแบบทดสอบวัด
ความถนัดที่เชื่อถือได้และสามารถวัดได้ตรงและ
ครอบคลุมเนื้อหาตามนิยามของทฤษฎีท่ีศึกษา 
สอดคล้องกับ Schipper 1975 (อ้างอิงในเพชรา 
พิพัฒน์สันติกุล: 2539 หน้า 23-25) ที่เสนอค่า
วิกฤตจากการคำานวณ อัตราส่วนของความตรง
เชิงเนื้อหา จากคณะกรรมการประเมินเน้ือหา 6 
ท่าน ค่าต่ำาสุดที่ยอมรับได้ เท่ากับ .99 (Cohen., 
Swerdlik . & Phillips ; 1995) 

2) ความยาก (p) ของแบบทดสอบวัด
ความถนดัทางวิชาชพีชา่งอตุสาหกรรม มคีา่ตัง้แต ่
0.20-0.80 และอำานาจจำาแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 
0.20-0.90 มีคุณภาพตามเกณฑ์ เป็นไปตาม
เกณฑ์ในการเลือกข้อสอบทีมีค่าความยาก 0.20-
0.80 และ ค่าอำานาจจำาแนก 0.20 ขึ้นไป (ศิริชัย  
กาญจนวาสี, 2552, หน้า 225-227) 
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3) ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัด
ความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม คำานวณ
โดยหาคา่สมัประสทิธิค์วามเทีย่ง KR-20 ของแบบ
ทดสอบทัง้ 6 ฉบบั มคีา่ตัง้แต ่.746 ถงึ .864 เปน็
ไปตามความเห็นของ Nunnally (Nunnally, JC., 
1994, p. 265) ที่เสนอว่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
ของแบบวัดควรสูงกว่า .70 

2. ผลการพัฒนาแบบวัดความถนัดทาง
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ประเด็นอภิปราย มีดังนี้ 

1) ค่าอำานาจจำาแนก (a) และค่าความ
ยาก (b) ของแบบทดสอบวดัความถนดัทางวชิาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม ตามทฤษฎีการทดสอบตอบ
สนองข้อสอบ ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
จำานวน 199 ข้อ และเมื่อตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory 
Factor Analysis) พบว่า โมเดลความถนัดทาง
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าแบบวัดความ
ถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ที่พัฒนาขึ้น มี
ความตรงเชิงโครงสร้าง เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์
น้ำาหนักองค์ประกอบของข้อสอบแต่ละข้อ พบว่า
เป็นบวกทั้งหมด และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทุกข้อ เมื่อพิจารณาน้ำาหนักองค์ประกอบ
แต่ละฉบับ มีค่าตั้งแต่ 0.072 ถึง 0.93 โดยมีน้ำา
หนักองค์ประกอบของแบบวัดจำานวน 5 ฉบับที่มี
นยัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ไดแ้กอ่งค์ประกอบ
ด้านตัวเลข องค์ประกอบด้านภาษา องค์ประกอบ
ด้านการรับรู้ องค์ประกอบด้านความคล่องแคล่ว
ในทางช่าง และองค์ประกอบด้านจักรกล ส่วนน้ำา
หนักองค์ประกอบด้านมิติสัมพันธ์ ไม่มีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.072 
สาเหตุประการหนึ่งอาจเนื่องมาจากแบบวัดที่ 
ผู้วจิยัสรา้งขึน้มุง่วดัตามทฤษฎขีองความถนดัด้าน

เดียว โดยไม่ยึดเนื้อหาการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
ประการทีส่องอาจเนือ่งจากนกัเรยีนขาดการเช่ือม
โยงการเรียนรู้ เพื่อนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ 
สอดคลอ้งกบัคำากลา่วของ ชวาล แพรัตกลุ (อ้างองิ
จากลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2541:16) 
ว่าความถนัดไม่หมายถึงความรู้ แต่เป็นพลังความ
สามารถชนิดพิเศษของจิต ที่สามารถนำาความรู้
จากหน่วยย่อยๆ มาผสมและจัดระเบียบแล้วแยก
ย่อยขยาย กระจายออกไป ให้มีโครงสร้างผิดไป
จากเดมิ สามารถนำาไปแกป้ญัหาใหม่ๆ  ทีย่งัไมเ่คย
พบมาก่อนได้อย่างสมเหตุสมผล 

2) ค่าความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม ดำาเนินการภายใต้กรอบทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือผลของการวัด  
(Generalizability Theory: G-Theory) โดยการ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สรุปอ้างอิง (G-Coefficient) 
ด้วยการสุ่มการตอบข้อสอบของนักเรียน จำานวน 
1,436 คน พบว่าสมัประสทิธ์ิสรปุอ้างองิ ของแบบ
ทดสอบวดัความถนดัทางวชิาชพีชา่งอตุสาหกรรม 
ในภาพรวม 199 ข้อ มีค่าเท่ากับ 0.938 และเมื่อ
พจิารณาเปน็รายฉบบั มคีา่สมัประสิทธิส์รปุอา้งองิ
เท่ากับ เท่ากับ 0.718, 0.714, 0.661, 0.879, 
0.634 และ 0.628 ตามลำาดับ จะเห็นว่าแบบ
ทดสอบวดัความถนดัทางวชิาชพีชา่งอตุสาหกรรม 
ที่พัฒนาขึ้นมี 3 ฉบับที่มีคุณภาพด้านความเที่ยง
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ส่วนที่เหลือ 3 ฉบับ มี
คณุภาพดา้นความเทีย่งอยูใ่นระดบัต่ำากวา่เกณฑท์ี่
ยอมรับได้ คือ .70 ขึ้นไป Crocker and Algina, 
1989 (อ้างอิงใน ศิริชัย กาจนวาสี, 2544: 60-
65) กล่าวว่า ความเท่ียงจะสูงหรือต่ำา ข้ึนอยู่กับ
ความเป็นเอกพันธ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล กล่าวคือ
ถ้ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีลักษณะใกล้เคียงกัน เมื่อนำา
คะแนนมาคำานวณหาค่าความเที่ยง ค่าที่ได้จะต่ำา
กว่ากลุม่ผูใ้หข้อ้มลูทีม่ลีกัษณะหลากหลายคละกนั  
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(วิวิธพันธ์) แสดงให้เห็นว่า ค่าความเที่ยงที่หาได้
จากแบบทดสอบวดัความถนัดคร้ังนี ้น่าจะมสีาเหตุ
มาจากกลุ่มที่ตอบมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่เมื่อ
พิจารณาผลการศึกษาในขั้นตัดสินใจ (D-Study) 
พบว่าเมื่อข้อคำาถามมากขึ้นค่าสัมประสิทธิ์การ
สรปุอา้งองิจะสงูขึน้ตามไปด้วย แสดงวา่ ข้อคำาถาม
ในแบบทดสอบวัดความถนัดในฉบับดังกล่าวมี
จำานวนข้อคำาถามน้อยเกินไป จึงผลให้ค่าความ
เที่ยงของแบบทดสอบดังกล่าวต่ำากว่าเกณฑ์ 

3. การสร้างเกณฑ์ปกติระดับประเทศ 
(National Norms) สำาหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 3 โดยการแปลงคะแนนดิบ ให้เป็นคะแนน
เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile rank) แล้วปรับค่า
เป็นคะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normali lzed  
T-score) 5 ระดับ ตามค่าเปอร์เซ็นไทล์ ผลการ
แปลงค่าคะแนนดิบเป็นคะแนน เปอร์เซ็นไทล์  
พบว่า มีคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ของคะแนนรวม
ตั้งแต่ 0.025 ถึง 99.975 คะแนนทีปกติ ตั้งแต่ 
16 ถึง 86 เกณฑ์ความถนัดทางวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม เม่ือเทียบกับคะแนนดิบ คะแนน
ดิบ 130 ลงมาอยู่ในระดับต่ำามาก คะแนนตั้งแต่ 
131 ถึง 142 อยู่ในระดับต่ำา คะแนนตั้งแต่ 143 
ถงึ 154 อยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนตัง้แต ่155 
ถึง 177 อยู่ในระดับสูง และคะแนน 178 ขึ้นไป 
อยู่ในระดับสูงมาก จะเห็นว่าคะแนน มีลักษณะ
การแจกแจงที่เหมาะสมในการนำามาสร้างเกณฑ์

ปกติ สอดคล้องกับ อนันต์ ศรีโสภา (2520) ที่
กล่าวถึงความจำาเป็นของการสร้างเกณฑ์ปกติโดย
แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน เพื่อ
สามารถนำาคะแนนมาเปรียบเทยีบกนัไดว้า่คะแนน
ของบุคคลอยู่ในตำาแหน่งใดของกลุ่ม และสามารถ
อ้างอิงไปถึงเกณฑ์ปกติเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ได้สำาหรับแบบทดสอบที่แตกต่างกัน เพราะค่าที่
ได้จากการทดสอบทางจิตวิทยาเป็นค่าสัมพัทธ์ 
ต้องเปรียบเทียบคะแนนที่แต่ละคนทำาได้ กับ
ผลของกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนๆ กันจึงจะแปล 
ความหมายออกมาได้ 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ทดสอบ สถานศึกษาควรเตรียมพร้อมในด้าน
คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็ เพราะเปน็
แบบทดสอบออนไลน์

2. ในการทดสอบควรจัดผู้เข้าสอบใน
แต่ละครั้งไม่เกิน 20 คน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นกับเชิฟเวอร์

3. ผู้ควบคุมห้องสอบควรเป็นผู้ที่มีความ
ชำานาญในการใชค้อมพวิเตอร ์เพือ่สะดวกกบัผูเ้ขา้
สอบในกรณีมีปัญหา 
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