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บทคัดย่อ
จากปัญหาความสนใจในการเรียนลดลง ประกอบกับความจำาเป็นต้องจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ ผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบทดสอบแบบเลือกตอบเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ในเนื้อหารายวิชาการวัดและ
การประเมินผลการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก 
แบ่งเนื้อหาและตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ ให้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) สูงกว่า 0.8 แบ่งแบบทดสอบเป็น 2 ชุดๆ ละ 80 ข้อ นำาไปตรวจสอบค่าความยากง่ายให้ได้ผล
ระหว่าง 0.20-0.79 ด้วยการทดสอบผ่านระบบออนไลน ซึ่งผู้วิจัยประสานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จำานวน 49 คน เข้าสอบตาม
วันเวลาที่กำาหนด ในภาคเรียนในปีการศึกษา 1/2563 มีผลการวิจัยดังนี้

มีนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบจำานวน 42 คน พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ใช้ได้จำานวน 137 
ข้อหรือคิดเป็นร้อยละ 85.62 ของแบบทดสอบที่สร้างขึ้น แบบทดสอบชุดที่ 1) มีข้อยากเกินไป 12 ข้อ 
(15%) ค่อนข้างยาก 31 ข้อ (38.75%) ปานกลาง 35 (43.75%) และไม่มีข้อง่ายเกินไป สามารถนำา
ไปใช้ได้จำานวน 68 ข้อ แบบทดสอบชุดที่ 2) มีข้อยาก 11 ข้อ (13.75%) ค่อนข้างยาก 48 (60%) 
ระดับปานกลาง 20 (25%) ค่อนข้างง่าย 1 ข้อ (1.25%), ไม่พบข้อง่ายเกินไป และสามารถนำาไปใช้ได้
จำานวน 69 ขอ้ ผูว้จิยันีพ้บปญัหาของขอ้ยากอาจเกดิจากคำาถามซอ้นคำาถามหรือตวัเลอืกมคีวามยาวเกนิ 
1 ประโยค พบขอ้ยากทีค่ำาถามหรอืตัวเลอืกเปน็ภาษาองักฤษ และข้อคำาถามทีเ่ปน็เรือ่งลำาดบัหรือคำาถาม
ที่ต้องเลือกข้อที่ไม่เข้าพวก
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Abstract
Due to the problem of students having reduced interest in learning and the need for 

online teaching and learning, a multiple-choice test was developed to measure achievement 
in course content, measurement and educational evaluation. It is a development research, 
creating a four-choice, split-level exam, and a confidence check, inviting 3 experts to check 
with a Conformity Index (IOC) between 0.8 and 0.833, divided into 2 sets. 80 items each. 
Through the online system to check the difficulty value between 0.11-0.86. Next, coordinate 
the students of the Department of Music. Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon 
Pathom Rajabhat University, 49 students to attend the examinations on the specified date 
and time. In the semester in the academic year 1/2020, the results are as follows: 

There were 42 students participating in the test. It was found that the results were 
137 questions or 85.62 percent.: Test Set 1) was too difficult, 12 questions (15%), 31 
difficult ones (38.75%), 35 moderates (43.75%), and none too easy. Can be used for 68 
items. Test Set 2) There were 11 difficulties (13.75%), quite difficult 48 (60%), moderate 
20 (25%), 1 relatively easy (1.25%), not too easy to find, and could be used. 69 items. This 
researcher found a difficult problem that could arise from multiple questions, questions or 
options that were longer than one sentence, finding difficulty with questions or options in 

Keywords:  Quiz, choice, measurement and evaluation

บทนำา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป็นการวัดความรู้ความสามารถหรือทักษะของผู้
เรยีนตามสาระการเรยีนรู ้รายวชิาในหลกัสตูรสว่น
ใหญจ่งึเปน็การวดัความรูท้างสมอง (กระบวนการ
ทางพุทธิปัญญา: Cognitive Process) เครื่องมือ 
ที่ใช้วัดส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น 
(Teacher-made Test) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการทราบว่าเมื่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนในรายวิชาแล้วมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือ
ไม่อยู่ในระดับใด บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ท่ีครูผู้สอนกำาหนดไว้หรือไม่ (สันติ งามเสริฐ, 
2560: 57-67) การวัดทางการศึกษาเป็นการวัด

คณุลักษณะภายในของมนษุยท์ีส่งัเกตไมไ่ดโ้ดยตรง 
ครูผูส้อนจำาเปน็ตอ้งทำาความ เข้าใจเกีย่วกบัทฤษฎี
การทดสอบคุณลักษณะของส่ิงที่มุ่งวัดผล เพื่อ
ใหก้ารวัดมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ดธรรมชาตกิาร
วัดผลทางการศึกษาที่สำาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) 
เป็นการวัดทางอ้อม (Indirect Measurement) ที่
ต้องอาศัยสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้น เช่น คำาถามหรือ
แบบทดสอบ เพื่อให้ผู้เรียนตอบสนองออกมา
เป็นคำาพูด การตอบแบบทดสอบหรือพฤติกรรม
ที่สังเกตได้ สำาหรับนำาไปแปลความหมายอีกครั้ง
หนึ่ง 2) การวัดแต่ละครั้งเป็นการรวบรวมข้อมูล
เพียง บางส่วนที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของความรู้
หรือสมรรถนะที่มุ่งวัด เนื่องจากเราไม่สามารถ
วัดสมรรถนะได้ทั้งหมด ดังนั้น เครื่องมือที่ใช้จึง

English, and sequential questions or needing questions that didn’t join them.
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ต้องสามารถวัดในสิ่งที่เป็นตัวแทนมากที่สุด 3) 
ผลท่ีได้จากการวัดเป็นคุณลักษณะในเชิงสัมพัทธ์ 
(Relative) หรอืคา่ตัวเลขทีไ่ด้ยังมใิช่เปน็คา่สัมบูรณ์
ในตัวเอง จึงต้องนำาไปเปรียบเทียบตีความหมาย
กับผลการวัดของบุคคลอื่นหรือเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำาหนดไว้ และ 4) การวัดมีความคลาดเคลื่อน
เกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้วัด จึงต้องมี
คณุภาพ โดยเฉพาะคุณภาพในด้านความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) รวมทั้งมีการบริหาร
การสอบที่ดี เพื่อให้ความคลาดเคลื่อนจากการวัด
เกิดขึ้นน้อยที่สุด (สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, 2557) 

แบบทดสอบปรนัย ชวาล แพรัตกุล 
(2552) และ อนุวัติ คุณแก้ว (2562) ต่างก็
เสนอว่ามีด้านดีเรื่อง ความสามารถในการวัดผล
ได้หลายระดับพฤติกรรมต้ังแต่ความจำาไปจนถึง
ระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า มีการ
สร้างข้อหลอกล่อ ตรวจสอบได้รวดเร็วมีความ
ตรง ความเชื่อมั่นสูงและสามารถนำาไปใช้ได้ง่าย 
จึงเป็นที่นิยมใช้กับผู้เรียนระดับต่างๆ ประกอบ
กับเหมาะสมทีจ่ะเลอืกนำาไปสร้างและใช้สอบผา่น
ระบบออนไลน์ กับการเรียนในสังคมวิถีใหม่ อนึ่ง
การสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพนั้น ผู้สอนจะ
ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมิน
ผลการศึกษาที่ประกอบด้วยความหมาย ขอบเขต 
ประเภท การวางแผน หลักการเขียนข้อคำาถาม
และตัวเลือก การตรวจสอบ ความตรง คุณภาพ
แบบทดสอบ รวมทั้งการเลือกใช้แบบทดสอบให้
เหมาะสมกับเน้ือหาและพฤติกรรมที่มุ่งวัดผล 
(Mullis and Martin, 2013; Stone, 2001) โดย
แบบทดสอบต้องมีความตรงตามเนื้อหาและมี
ความน่าเชื่อถือ แบบทดสอบ ไม่ควรสร้างเฉพาะ
แบบทดสอบที่วัดสมรรถนะด้านการความรู้ความ
จำา (Remembering) เท่านั้น แต่ควรสร้างแบบ
ทดสอบที่สามารถวัดครอบคลุมสมรรถนะด้าน

การนำาไปใชห้รอืประยกุตใ์ช ้(Applying) ตลอดจน
การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ การใหเ้หตผุล (Analyz-
ing) และอาจถึงระดับการความคิดสร้างสรรค์ 
(Creating) (Lorin, et al, 2013) 

ผูว้จิยัไดส้ำารวจงานของ จนัทมิา ชวุานนท ์
และคณะ (2561: 10-23) ได้เสนอบทความวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
ข้อสอบสำาหรับวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ 2) 
หาคุณภาพของข้อสอบ และ 3) จัดเก็บข้อสอบ
ที่มีคุณภาพในคลังข้อสอบของศูนย์ภาษา โดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมข้อสอบโดยวิธีการแบบแบล็กบ็อกซ์ 
แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 686 
คน สำาหรับประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมและ
สำาหรับทดลองข้อสอบ 2 ครั้ง นักศึกษาเข้าสอบ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในศูนย์ภาษาวิเคราะห์
ข้อสอบหาค่าความยากและค่าอำานาจจำาแนก ค่า
ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบตามแบบของคเูดอร–์
รชิารด์สนั คเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson: 
KR20) ผลการวิจัยพบว่า ขอ้สอบทัง้ 6 ชดุมคีวาม
เที่ยงตรงตามเนื้อหาสูง ข้อสอบ 600 ข้อ มีระดับ
ยากรอ้ยละ 80.83 และยากมากร้อยละ 19.17 ผู้
เขียนได้จัดเก็บข้อสอบในคลังข้อสอบ 2 ฉบับ ซึ่ง
มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 และ 0.77 รวม 200 ข้อ 
ทั้งนี้วิธีดำาเนินการวิจัยดังกล่าวเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผู้วิจัยจะดำาเนินการ เพียงแต่มีขอบเขต
และเนื้อหาแตกต่างกัน เนื่องจากเป็นการดำาเนิน
การสร้างข้อสอบครั้งแรกและมีกลุ่มเป้าหมาย
นอ้ย การวิจัยทีจ่ะพฒันาขึน้ครัง้นีจ้งึไมห่าคา่ความ 
เชื่อมั่น (KR20) 

นอกจากนี้ยังพบรายงานของ สุไกย๊ะ 
ลิมาน (2562: 27-39) ได้เสนอบทความวิจัย 
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เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบการรู้ เรื่องทาง
คณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมิน
ของ PISA สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแบบทดสอบ โดยการสร้างตัวบ่งชี้
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ สร้างและหาคุณภาพแบบ
ทดสอบและสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบการ
รู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ และประยุกต์ใช้แนวคิด
การประเมินของ PISA สุไกย๊ะ ลิมาน เจาะจง
ใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ ที่เป็น
นักวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษานิเทศก์ 
และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จำานวน 10 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การพัฒนาแบบทดสอบ คือ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำานวน 400 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และแบบ 
ทดสอบการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัย 
พบว่า ตัวบ่งชี้การรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ มี 12  
ตัวบ่งชี้ แบบทดสอบการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ที่
สรา้งขึน้ มจีำานวน 29 ขอ้ มคีา่ดัชนีความสอดคลอ้ง 
ระหว่างข้อคำาถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(IOC) ตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.00 ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 
0.15 ถึง 0.86 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.17 ถึง 
0.69 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 จาก
รายงานวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกันในด้านการหา
ค่าความสอดคล้องของเน้ือหา ศึกษาความยาก
ง่าย ส่วนการหาอำานาจจำาแนก และความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับนั้น การดำาเนินการยังมีข้อจำากัด ดังน้ัน
การวิจัยครั้งนี้จึงมิได้สนใจหาความเชื่อมั่นตาม
กระบวนการวิจัยของสุไกย๊ะ ลิมาน และเพื่อให้
เข้าใจกระบวนการสร้างแบบทดสอบผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาบทความของ สมนึก ภัททิยธานี (2550) ที่ 
อธิบายขั้นตอนการสร้างและหาคุภาพของ 
เครื่องมือ โดยเฉพาะการกำาหนดจำานวนแบบ
ทดสอบให้สอดคล้องกับเน้ือหาประกอบกับงาน

ของ สันติ งามเสริฐ (2560: 57-67) ที่เสนอ
กระบวนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มาเป็นเนื้อหาและกระบวนการ
วิจัยอันประกอบด้วยสาระสำาคัญ 6 ตอน ได้แก่  
1) ประเภทของแบบทดสอบ ซึ่งมีหลากหลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ ใ ช้ ในการจำาแนก  
2) ประเด็นสำาคัญในการสร้างแบบทดสอบ  
3) ส่วนประกอบของแบบทดสอบ 4) รูปแบบและ
หลักการเขียนแบบทดสอบ 5) ขั้นตอนการสร้าง
แบบทดสอบและ 6) บทสรุป โดยเอกสารดงักลา่ว
สามารถนำามาใช้เป็นแนวทางการดำาเนินการวิจัย

กอ่นการเรยีนวจัิยหรอืการทำาวจิยั ผูเ้รยีน
ดนตรมีคีวามรูส้กึร่วมคอื ความกลัว ความยากและ
สร้างกำาแพงปกป้องตนเองจากเรื่องอื่น ประกอบ
กับสถานการณ์โควิช 19 ทำาให้ต้องปรับการสอน
เป็นระบบออนไลน์ ผู้วิจัยจึงพยายามทำาลาย
กำาแพงความหา่ง ความกลวัและเสนอตวัอยา่งการ
สรา้งและตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัอยา่ง
ง่ายและใช้ได้จริงผูกพันกับตัวเลขท่ีไม่ซับซ้อน จึง
เสนอการสร้างแบบทดสอบพรอ้มตรวจสอบความ
เชือ่มัน่ของแบบทดสอบ ประกอบรายวชิา ed 304 
การวดัและการประเมนิผลการศกึษา ทำาใหผู้เ้รยีน
ต้องอ่านหนังสือในรายวิชาดังกล่าวและสร้างแบบ
ทดสอบให้ครอบคลมุเนือ้หามากทีส่ดุ โดยกำาหนด
ระดับการรับรู้ระดับความรู้ความจำา ความเข้าใจ
การนำาไปใช้และการวิเคราะห์ ในด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive domain) (Lorin, et al, 2013) ผู้วิจัย
จึงบูรณาการการสอนโดยการสร้างแบบทดสอบ
มาร่วมกับการวิจัยเพื่อสร้างแบบทดสอบ โดยหวัง
เป็นตัวอย่างในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสร้างและพัฒนาแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบรายวชิาการวดัและประเมนิผลการศกึษา
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วิธีดำาเนินการวิจัย 
ด้วยการพัฒนาแบบทดสอบในรายวิชา 

ed 304 การวดัและประเมนิผลการศกึษา เปน็การ
วจิยัเชงิทดลองเพือ่พัฒนาผูว้จิยัได้กำาหนดขอบเขต
และข้อตกลงดังนี้

1. พัฒนาแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก 
ตามเนื้อหารายวิชา ed 304 การวัดและประเมิน
ผลการศึกษา 

2. เน้นระดับ ความรู้ความจำา การนำาไป
ใช้และคิดวิเคราะห์ (Lorin, et al, 2013) 

3. ทำาการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา 
และวิเคราะห์ความยากง่าย

4. การพัฒนาร่วมกับนักศึกษาที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชา ed 304 การวัดและ
ประเมนิผลทางการศกึษา ในปกีารศกึษา 1/2563 
คณะดุริยางศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

5. เจาะจงใช้เน้ือหาจากหนังสือการวัด
และประเมินผล เป็นเนื้อหาสำาหรับให้ผู้เรียนได้ใช้
ศึกษาและเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
เป็นหลัก จำานวน 3 เล่ม ได้แก่

5.1 อนุวัติ คุณแก้ว (2562) การวัดผล
และประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ (พิมพ์ครั้ง
ท่ี 2) โดย สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร

5.2 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555) หลัก
การวัดและประเมินผลการศึกษา (พิมพ์ครั้งท่ี 
7) พิมพ์ที่ บริษัท เฮ้าส์ออฟเคอร์มิสท์ จำากัด 
กรุงเทพมหานคร

5.3 ชวาล แพรัตกุล (2552) เทคนิคการ
วดัผล (พมิพค์รัง้ที ่7) โดย มหาวทิยาลยัศรนีครนิ-
ทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

6. คำาถามและคำาตอบ บางขอ้ยกตวัอย่าง
เน้นเนื้อหาทางดนตรี

กลุ่มเป้�หม�ยในก�รศึกษ�

ผู้วิจัยได้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม 

1. กลุ่มสร้างแบบทดสอบและร่วมกัน
หาความเช่ือมั่นในเบื้องต้น เป็นนักศึกษาที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชา ed 304 รายวิชาการวัด
และประเมินผลทางการศึกษา จำานวน 7 คน ใน
ปีการศึกษาที่ 1/2563 ของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สร้างและตรวจสอบ
ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2563

2. กลุ่มทดลองทำาแบบทดสอบ ได้ขอ
ความร่วมมือกับนักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
จำานวน 49 คน ที่สมัครเข้าร่วมทดสอบตามความ
สะดวกและด้วยความสมัครใจทดลองทำาแบบ
ทดสอบ ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 

ก�รพัฒน�เครื่องมือในก�รวิจัย

ผู้ วิ จัยกำ าหนดเครื่ องมือในการ วิ จัย  
(Research instruments) เพื่อพัฒนาแบบ
ทดสอบแบบเลอืกตอบรายวชิาการวดัและประเมนิ
ผลทางการศึกษา โดยทำาการสร้างและพัฒนา 
เครื่องมือ 3 แบบได้แก่ 1) ตารางตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา 2) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
และ 3) ตารางการวิเคราะห์ความยากง่าย

1. ตารางตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
(Table for checking the validity of content) 

การตรวจสอบความตรงและความ
สอดคลอ้งของเนือ้หา ผูว้จิยัมอบหมายใหน้กัศกึษา
ที่ลงทะเบียนร่วมกันออกแบบกำาหนดจำานวน
แบบทดสอบหรือค่าน้ำาหนักแต่ละบท เพื่อเป็น
เป้าหมายจำานวนข้อของแต่ละบท และจำานวน
ข้อของแต่ละกลุ่มที่ต้องสร้างแบบทดสอบ หรือ
กำาหนดค่าน้ำาหนักระดับระดับพฤติกรรมในการ
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สร้างคำาถาม ตามแนวคิด Revised Bloom’s 
Taxonomy 2001 (Lorin, David, outros: 2013 
และ อนุวัติ คูณแก้ว, 2562: 53-54) เพียง 4 
ระดับได้แก่ ความจำา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ 
และการวิเคราะห์ ส่วนการประเมินค่าและการคิด
สรา้งสรรคน์ัน้อาจพัฒนาในครัง้ต่อไป ดังน้ันตาราง

ที่ร่วมกันสร้างข้ึนจึงเป็นตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา ตามระดับการใช้ภาษาและความเข้าใจทั้ง 
4 ระดบั เพือ่เปน็กรอบการสรา้งแบบทดสอบมผีล
การสร้างร่วมกัน ทัง้น้ีอนญุาตใหแ้ตล่ะบทมจีำานวน
แตกต่างกับค่าน้ำาหนักที่ได้กำาหนดไว้ได้ 1-2 ข้อ 
ดังตารางที่ 1 

ต�ร�งที่ 1 จำานวนแบบทดสอบที่กำาหนดค่าน้ำาหนักระดับพฤติกรรมและเนื้อหา 

เนื้อห�ก�รออกแบบทดสอบ

จำ�นวนแบบทดสอบที่กำ�หนดค่�น้ำ�หนัก
ระดับพฤติกรรม (Revised Bloom/s  

Taxonomy) 

จำ�นวน
แบบ

ทดสอบ
กลุ่ม ก/ข

จำ�นวน
แบบ

ทดสอบ
เป้�หม�ยคว�มจำ� เข้�ใจ ประยุกต์ใช้ วิเคร�ะห์

แบบทดสอบชุดที่ 1 +2 +2 +1 +1 +2 +2

1. ความหมายการวัดและประเมินผล 7 3 2 1 12 25

2. การวัดด้านพุทธพิสัย 7 3 2 1 12 25

3. การวัดด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย 7 3 2 1 12 20

แบบทดสอบชุดที่ 2 +2 +2 +1 +1 +2 +2

4. ประเภทและแบบทดสอบ 7 3 2 1 12 20

5. การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ 7 3 2 1 12 15

6. สถิติเบื้องต้น 7 3 2 1 12 15

7. การทดสอบแนวใหม่ 6 2 2 - 10 10

 รวม 82 130

จากตารางจำานวนแบบทดสอบที่กำาหนด
ค่าน้ำาหนักระดับพฤติกรรมและเนื้อหา ได้แบบ
ทดสอบกลุม่ละประมาณ 82 ขอ้ หลงัจากน้ันได้คัด
เลือกข้อที่ถามซ้ำาซ้อนหรือใกล้เคียงกันในประเด็น
เดียวกันหรือยากเกินไป หรือง่ายเกินไปซึ่งเป็น
ไปในแนวคิดหรือมุมมองของผู้สร้างแบบทดสอบ
และผูท้ำาแบบทดสอบ โดยมเีปา้หมายจำานวนแบบ
ทดสอบประมาณ 130 ข้อ 

2. การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
(Creating a multiple-choice exam) 

ผู้วิจัยได้ร่วมกับนักศึกษากำาหนดเนื้อหา
การสร้างแบบทดสอบ ให้สอดคล้องกับคำาอธิบาย
รายวิชาและความทันสมัยสามารถนำาไปใช้ได้ โดย
แบ่งแบบทดสอบเป็น 2 ส่วนคือ การสร้างแบบ
ทดสอบและการตรวจสอบความสอดคล้อง กับ
กลุ่มการทดสอบความยากง่าย ดังนี้
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2.1 กลุ่มการสร้างแบบทดสอบและการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง โดยแตล่ะบทผูว้จิยัและ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนจำานวน 7 คน ได้ร่วมกัน
กำาหนดเปา้หมายแบบทดสอบทีด่ขีัน้ต่ำาไวท้ีบ่ทละ 
10-12 ข้อต่อบุคคล แบ่งสร้างแบบทดสอบเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่ม ก กับกลุ่ม ข เพื่อให้ได้แบบทดสอบ
ท่ีหลากหลายครอบคลมุเน้ือหา แต่จากการประชุม
เลือกข้อคำาถามและแลกเปลี่ยน ได้กำาหนดเนื้อหา
และจำานวนข้อคำาถามให้เหมาะสมกับระยะเวลา
ของการสอบ ทำาให้จำานวนและเนื้อหาของแบบ
ทดสอบเหลือ 2 ชุดๆ ละ 80 ข้อ รวม 160 ข้อ

การดำาเนินงานตรวจสอบแบบทดสอบ 
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาต่างกลุ่มสลับทำาหน้าที่เป็นผู้
เช่ียวชาญตรวจสอบและวิพากษ์ระดับพฤติกรรม
ในการสร้างคำาถามตามระดับแนวคิด Revised 
Bloom’s Taxonomy 2001 (Ronna and  

Laurie: 2003) หลังจากน้ันจึงแก้ไขตามความ
เห็นในการปรับแก้ หากตกลงไม่ได้ไม่เข้าใจ ก็จะ
นำามาเสนอแลกเปลี่ยนระหว่างเรียน โดยแสดง
ผลตามกระบวนการตรวจสอบความสอดคล้อง 
(IOC) ระหวา่งตารางจำานวนแบบทดสอบทีก่ำาหนด
ค่าน้ำาหนักระดับพฤติกรรมและเนื้อหาแต่ละบท 
ซึ่ง Ronna and Laurie (2003) ได้กล่าวเสริมว่า 
เครื่องมือต้องมีความทันสมัยตรงกับจุดมุ่งหมาย
ในการใช้งานหรือมีความตรง ความเที่ยง มีความ
เป็นปรนัย และมีการวัดเป็นกลาง โดยมีเป้าหมาย
การประเมนิความสอดคลอ้งในระดบัทีส่งูกวา่ 0.8 
หรือใกล้เคียง 1.00 มากที่สุด เพื่อนำาไปหาความ
ยากง่าย ดังจำานวนแบบทดสอบแต่ละบท ที่มีค่า
ความสอดคล้องสูงกว่า 0.8 และหมายเลขข้อ  
ดังแสดงในตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 จำานวนแบบทดสอบและหมายเลขข้อ 

เนื้อห�ก�รออกแบบทดสอบ จำ�นวนแบบทดสอบ หม�ยเลขข้อ

แบบทดสอบชุดที่ 1 80

1. ความหมายการวัดและประเมินผล 30 1-30

2. การวัดด้านพุทธพิสัย 25 31-55

3. การวัดด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย 25 56-80

แบบทดสอบชุดที่ 2 80

4. ประเภทและแบบทดสอบ 20 1-20

5. การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ 25 21-45

6. สถิติเบื้องต้น 23 46-68

7. การทดสอบแนวใหม่ 12 69-80

 รวม 160

ผู้วิจัยได้ส่งแบบทดสอบทั้ง 2 ชุด 160 
ข้อ โดยเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งเป็น
คณาจารย์ภายนอกตรวจสอบ โดยทุกท่านมี

คณุสมบตัเิบือ้งตน้ คอื จบการศกึษาระดบัปรญิญา
ตรีหรือปริญญาโทและด้านการศึกษา ทำาการสอน
ในระดับอุดมศึกษามามากกว่า 5 ปี และทำาการ
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สอนหรือเคยสอนรายวิชาการวัดและประเมิน
ผลหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้คล้ายกันเป็นผู้
เชี่ยวชาญ กำาหนดตรวจสอบคำาถามและตัวเลือก
ท่ีเนน้พฤตกิรรมดา้นพุทธพิิสยัในระดับความเขา้ใจ
และการนำาไปใชเ้ปน็สว่นใหญ ่รองลงมาเปน็ระดับ
การวิเคราะห์เปรียบเทรียบและความรู้ความจำา 
(Ronna C. Turner and Laurie Carlson, 2003) 
โดยมเีปา้หมายการประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) 
ในระดับที่สูงกว่า 0.8 หากข้อใดมีผลการประเมิน
ต่ำากว่า 0.8 จะต้องทำาการปรับแก้ไขทุกข้อ

ขั้นตอนก�รวิจัย

ผู้วจัิยไดน้ำาเครือ่งมือทีผ่่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญและนำาไปใช้เก็บข้อมูล โดยมีขั้น
ตอนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Data collection 
procedure) 

การจัดทำาตารางจำานวนแบบทดสอบที่
กำาหนดค่าน้ำาหนักระดับพฤติกรรมและเนื้อหา
แต่ละบทและหาค่าความสอดคล้องของแบบ
ทดสอบแล้ว นำาไปเก็บข้อมูลหรือทดลองทำาแบบ
ทดสอบ

การสร้างแบบทดสอบ การประเมินโดย 
ผูเ้ชีย่วชาญ ผูว้จิยัไดจั้ดคา่น้ำาหนักและเลอืกเนือ้หา
บทเรียนเพื่อออกแบบทดสอบทั้งสิ้น 7 บทเรียน 
และนำาตารางตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
ร่วมกับแบบทดสอบทั้งหมด จำานวน 160 ข้อ  
ให้นักวิชาการทางการศึกษา 3 ท่านตรวจสอบ 
ได้ผลประเมินตามตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 ผลประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความตรงของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ชุดที่
ลำ�ดับ
ข้อสอบ

ผลประเมิน 
ผชช.1

ผลประเมิน 
ผชช.2

ผลประเมิน 
ผชช.3

ผลประเมิน
รวม

ผลประเมิน/ข้อแนะนำ�

1 1-80 64 72 72 8.00 ผ่าน มีการแก้ไขคำาถามและตัวเลือก

2 1-80 72 72 72 8.33 ผ่าน มีการแก้ไขคำาถามและตัวเลือก

ผลประเมินเฉลี่ยความสอดคล้อง 8.16
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อสังเกตและ 
ข้อแนะนำา

จากผลประเมนิความสอดคลอ้งในตาราง
ที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีผลประเมินเฉลี่ยสูงถึง 8.16 ชุดที่ 1 (8.0) 
ชุดที่ 2 (8.33) ผู้เช่ียวชาญได้ต้ังข้อสังเกตด้าน
คำาถามและตัวเลือก บางข้อมีคำาถามซับซ้อนหรือ
วกวน คำาถามที่ไม่ชัดเจนหรือไม่แน่ใจ ข้อแนะนำา
ทุกข้อผู้วิจัยได้นำากลับมาตรวจสอบปรับปรุง ก่อน
นำาไปใช้ทดสอบ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญมีข้อสังเกต
บางข้อ ว่านักศึกษาอาจไม่ได้เรียนหรือไม่ได้เน้น
ย้ำาและหลายข้อเป็นคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งที่ชื่อ

บุคคลสำาคัญและคำาสำาคัญที่ใช้ทับศัพท์ แต่ผู้สร้าง
แบบทดสอบเหน็ว่าเปน็ศพัทพ์ืน้ฐานจำาเปน็ ดงันัน้
จึงไม่ขอแก้ไข

หลังจากผู้วิจัยได้นำาแบบทดสอบไป
ปรับปรุงแก้ไขหลังผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จึงได้
นำาไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
ed 304 รายวิชาการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา ในปีการศึกษาที่ 1/2563 จำานวน 7 คน 
ทดสอบในเบื้องต้น (Try Out) เพื่อตรวจสอบ
ระบบและข้อความที่ปรากฏ โดยใช้โปรแกรมของ  
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Hmmquiz@2020 (https://app.hmmquiz.
com/) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งระบบให้สุ่มลำาดับข้อและ
ตัวเลือกขึ้นมาทำาการสอบ พร้อมมีจอแจ้งจำานวน
เวลาทีค่งเหลอื ทำาใหร้ะหวา่งทำาการสอบผูเ้ขา้สอบ
ไม่สามารถสอบถามหรือแลกเปลี่ยนกันได้ แม้จะ
อยู่ใกลเ้คยีงกัน โดยใหผู้ส้อบจดประเด็นขอ้คำาถาม
ทีส่งสยัโดยไมใ่ชเ้ปน็คะแนนสอบหรอืคัดลอกหนา้
จอไวไ้ด ้เพือ่นำามาปรบัปรงุตอ่ไป จากนัน้ผูว้จิยัได้
ปรับปรุงและใช้ทดสอบเก็บคะแนนปลายภาค แต่
เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้ร่วมสร้างแบบทดสอบ
และมีจำานวนน้อยมากจึงไม่ได้นำาผลมาเสนอ  
จากน้ันจึงนำาแบบทดสอบไปใช้ทดสอบศึกษา 
ค่าความยากง่ายต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

การหาค่าความยากง่ายในการทดสอบ 
(PR) หลังจากทดลองระบบและปรับปรุงแล้ว ผู้
วิจัยได้สร้างแบบสมัครเข้าร่วมทดสอบออนไลน์ 
โดยมีข้อมูล เลขที่ ชื่อนามสกุลและอีเมล์ และโดย
กำาหนดวันทดสอบและคู่มือการเข้าใช้โปรแกรม 
Hmmquiz@2020 (https://app.hmmquiz.
com/) ที่ผู้วิจัยสร้างจะถูกแจ้งผ่านอีเมล์โดยตรง 
โดยจุดเด่นของโปรแกรมของ Hmmquiz@2020 
ผู้วิจัยได้แจ้งว่าระบบจะสุ่มลำาดับข้อและตัวเลือก
ขึ้นมา ทำาให้คำาถามและคำาตอบขึ้นมาต่างข้อกัน 
พร้อมกันน้ีมีป้ายแจ้งจำานวนเวลาคงเหลือ โดยผู้
วิจัยกำาหนดให้เวลา 110 นาทีต่อ 80 ข้อ 

หลังการประสานงานกับอาจารย์ที่

ปรึกษาได้จำานวนนักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
จำานวน 49 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมทดลองทำาแบบ
ทดสอบ โดยแจ้งทำาการทำาสอบระบบวันที่ 23 
ตลุาคม พ.ศ.2563 โดยใชแ้บบทดสอบตวัอยา่ง 10 
ขอ้ ใชร้ะยะเพียง 10 นาท ีและดำาเนนิการทดสอบ
จริงในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยการคิดค่า
ความยากง่ายตามสูตร 

ความยากง่าย (Difficulty Index) หมาย
ถึง สัดส่วนของการตอบแบบทดสอบนั้นถูกจาก
จำานวนเต็มท้ังหมดสัญลักษณ์ท่ีใช้ คือ P อน่ึงใน
ช่วงการดำาเนินการวิจัย นักศึกษาที่ลงทะเบียน
มีจำานวน 7 คน ส่วนนักศึกษาที่เข้ามาทำาแบบ
ทดสอบเป็นนักศึกษากลุ่มอื่นที่ไม่ได้ทำาการสอน 
จึงมิได้หาค่าการกระจายและแยกนักศึกษากลุ่ม
สูง-กลุ่มต่ำา โดยปรับศึกษาเฉพาะค่าความยาก
ง่ายเพียงอย่างเดียว ดังสูตร P (อนุวัติ คูณแก้ว, 
2562: 205) 

P = ค่าความยากของแบบทดสอบ

T = จำานวนคนตอบถูกในข้อนั้น

N = จำานวนคนที่สอบทั้งหมด

P = T

 N

การแปลความหมาย ค่า P สามารถแปล
ความหมายของการทดสอบได้ดังนี้

ค่� P ก�รแปลคว�ม ผลก�รทดสอบ

1 00-.19 ยากเกินไป ควรตัดทิ้ง/ปรับปรุง

2 .20-.39 ค่อนข้างยาก ดี

3 .40 -.59 ปานกลาง ดีมาก

4 .60 -.79 ค่อนข้างง่าย ดี

5 .80-1.00 ง่ายเกินไป ควรตัดทิ้ง/ปรับปรุง
ที่ม�: อนุวัติ คูณแก้ว (2562: 205) 
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กลา่วคือ คา่ความยากนัน้ ยิง่ไดผ้ลทีม่คีา่
น้อยหรือใกล้ศูนย์มากยิ่งยาก กล่าวคือ มีจำานวน 
ผู้ตอบถูกน้อยแสดงว่าแบบทดสอบข้อนั้นยิ่งมี
ความยากมาก ในทางกลบักนัย่ิงมคีา่สงูหรอืค่าใกล ้
1 มาก หมายถึง มีจำานวนผู้ตอบถูกมากแสดงว่า
แบบทดสอบนัน้งา่ยน่ันเอง ผูว้จิยัมเีปา้หมายความ
ยากงา่ยระหวา่ง 0.20-0.79 จงึถอืวา่แบบทดสอบ
สามารถนำาไปใช้ได้

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยและเครื่องข่ายนักวิจัย ได้ตกลง

ดำาเนินทดสอบในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 
มีนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบจริง 42 คน โดยแบ่ง
แบบทดสอบเป็น 2 ชุดๆ ละ 80 ข้อ ใช้เวลาชุด
ละ 110 นาที ได้ผลการวิเคราะห์เฉพาะข้อที่มี
ความยากง่ายของชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ตามตาราง
ที่ 3, 4, 5 และ 6 

ต�ร�งที่ 4 ผลลัพธ์ระดับความยากง่าย เป็นจำานวนและร้อยละของแบบทดสอบชุดที่ 1

ระดับคว�มย�ก จำ�นวนข้อ ร้อยละ

 ยากเกินไป 12 15

 ค่อนข้างยาก 31 38.75

 ปานกลาง 35 43.75

 ค่อนข้างง่าย 0 0

 ง่ายเกินไป 0 0

รวม 80 100

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความยาก
ง่ายท้ังสองชุดๆ ละ 80 ข้อ พบว่าแบบทดสอบ
ชุดที่ 1 มีข้อยากเกินไป 12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ  
15 ค่อนข้างยาก 31 คิดเป็นร้อยละ 38.75  

ปานกลาง 35 คิดเป็นร้อยละ 43.75 และไม่มี 
ข้อง่ายเกินไป สามารถนำาไปใช้ได้ จำานวน 68 ข้อ 
โดยแบบทดสอบทีม่รีะดบัความยากเกินไปกระจาย
อยู่ในบทต่างๆ ตามตารางที่ 5 

ต�ร�งที่ 5 ผลการทดสอบความยากเกินไป (P) จากแบบทดสอบ ชุดที่ 1 

หม�ยเลขข้อคำ�ถ�ม ค่� P แปลผล บทที่ 

1. 17 9.52 ยากเกินไป 1

2. 21 14.29 ยากเกินไป 1

3. 22 14.29 ยากเกินไป 1

4 26 7.14 ยากเกินไป 1

5 35 19.05 ยากเกินไป 2
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จากตารางที ่5 พบขอ้ยากเกนิไป จำานวน 
12 ข้อ กระจายตัวกันตามเนื้อหาต่างๆ โดยใน
บทที่ 3 เรื่อง การวัดด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย  
มีจำานวนมากที่สุด มีข้อสังเกตคือ จะพบที่คำาถาม

หรือคำาตอบเป็นภาษาอังกฤษ และข้อที่มีคำาถาม
ยาวหรือมีความซับซ้อนมาก

ส่วนแบบทดสอบในชุดที่ 2 ได้ ผลลัพธ์
ระดับความยากง่าย เป็นจำานวนและร้อยละดังนี้

หม�ยเลขข้อคำ�ถ�ม ค่� P แปลผล บทที่ 

6 49 16.67 ยากเกินไป 2

7 55 14.29 ยากเกินไป 2

8 58 19.05 ยากเกินไป 3

9 64 9.52 ยากเกินไป 3

10 66 14.29 ยากเกินไป 3

11 67 11.90 ยากเกินไป 3

12 75 19.05 ยากเกินไป 3

ต�ร�งที่ 5 ผลการทดสอบความยากเกินไป (P) จากแบบทดสอบ ชุดที่ 1 (ต่อ) 

ต�ร�งที่ 6 ผลลัพธ์ระดับความยากง่าย เป็นจำานวนและร้อยละของแบบทดสอบชุดที่ 2

ระดับคว�มย�ก จำ�นวนข้อ ร้อยละ

 ยากเกินไป 11 13.75

 ค่อนข้างยาก 48 60

 ปานกลาง 20 25

 ค่อนข้างง่าย 1 1.25

 ง่ายเกินไป 0 0

รวม 80 100

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบความยาก
ง่ายทั้งสองชุดๆ ละ 80 ข้อ แบบทดสอบชุดที่ 2 
มีข้อยาก 11 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 13.75 ค่อนข้าง
ยาก 48 คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับปานกลาง 20 

คิดเป็นร้อยละ 25 ค่อนข้างง่าย 1 ข้อ คิดเป็นร้อย
ละ 1.25 ไม่พบข้อง่ายเกินไป สามารถนำาไปใช้ได้ 
จำานวน 69 ข้อ
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จากตารางที ่6 พบขอ้ยากเกนิไป จำานวน 
11 ข้อ กระจายตัวกันตามเนื้อหาต่างๆ โดยใน
เนื้อหาบทที่ 6 เรื่อง สถิติเบื้องต้นมีจำานวนมาก
ท่ีสุด มีข้อสังเกตคือ จะพบที่คำาถามหรือคำาตอบ
เป็นภาษาอังกฤษ และข้อที่มีคำาถามยาว หรือมี
ความซับซ้อนมาก 

เมื่อรวมกันได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทั้งสองชุดจาก 160 ข้อ มีแบบทดสอบที่สามารถ
นำาไปใช้ได้จำานวน 137 ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 
85.62 โดยแบบทดสอบส่วนใหญ่มีผลประเมิน
ความยากง่าย ค่อนไปทางมีระดับปานกลางถึง 
ยากและยากมาก

ผลการวิจัย
รายงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและ

พัฒนาแบบทดสอบแบบเลือกตอบเพ่ือใช้วัดผล

สัมฤทธิ์ในเนื้อหารายวิชาการวัดและการประเมิน
ผลการศึกษา โดยการวิจัยเชิงพัฒนาทำาการสร้าง
แบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก โดย
แบง่เนือ้หาและตรวจสอบความเชือ่มัน่ ตรวจสอบ
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.8 ข้ึน
ไป แบ่งแบบทดสอบเป็น 2 ชุดๆ ละ 80 ทำาการ
ทดสอบผา่นระบบออนไลนเพือ่ตรวจสอบคา่ความ
ยากงา่ยในภาคเรยีนในปกีารศกึษา 1/2563 มผีล
การวิจัยพบว่า

มี นั ก ศึ กษ าภ าควิ ช า ดนต รี  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม เข้าร่วมทดสอบจำานวน 42 คน 
ไดแ้บบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์ีใ่ชไ้ด ้คอื มคีา่ความ
ยากง่ายระหว่าง 0.20-0.79 ผลการทดสอบคาม
ยากงา่ยทัง้สองชดุๆ ละ 80 ขอ้ พบวา่แบบทดสอบ
ชุดที่ 1 มีข้อยากเกินไป 12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 15 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความยากเกินไป (P) จากแบบทดสอบ ชุดที่ 2 

หม�ยเลขข้อคำ�ถ�ม ค่� P แปลผล บทที่ 

1 6 11.63 ยากเกินไป 4

2 7 18.60 ยากเกินไป 4

3 10 13.95 ยากเกินไป 4

4 24 16.28 ยากเกินไป 5

5 31 18.6 ยากเกินไป 5

6 37 11.63 ยากเกินไป 5

7 57 18.60 ยากเกินไป 6

8 58 16.28 ยากเกินไป 6

9 64 11.63 ยากเกินไป 6

10 65 11.63 ยากเกินไป 6

11 73 18.60 ยากเกินไป 7
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ค่อนข้างยาก 31 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 38.75 ปาน
กลาง 35 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 43.75 และไม่มีข้อ
ง่ายเกินไป สามารถนำาไปใช้ได้ จำานวน 68 ข้อ คิด
เป็นร้อยละ 85 แบบทดสอบชุดที่ 2 มีข้อยาก 11 
ข้อ คิดเป็นร้อยละ 13.75 ค่อนข้างยาก 48 ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับปานกลาง 20 ข้อ คิด
เป็นร้อยละ 25 ค่อนข้างง่าย 1 ข้อ คิดเป็นร้อยละ  
1.25 ไม่พบข้อง่ายเกินไป สามารถนำาไปใช้ได้ 
จำานวน 69 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 86.25 รวมได้แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งสองชุดจาก 160 ข้อ ที่
สามารถนำาไปใช้ได้จำานวน 137 ข้อ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 85.62

อภิปรายผล
ผู้วิจัยดำาเนินการตามขั้นตอนที่ นาวา

ตรี สันติ งามเสริฐ (2560: 57-67) ที่เสนอ
กระบวนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประกอบด้วยสาระสำาคัญ 6 ตอน 
ได้แก่ 1) ประเภทของแบบทดสอบ ซึ่งมีหลาก
หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการจำาแนก 
2) ประเดน็สำาคญัในการสรา้งแบบทดสอบ 3) สว่น
ประกอบของแบบทดสอบ 4) รูปแบบและหลัก
การเขียนแบบทดสอบ 5) ขั้นตอนการสร้างแบบ
ทดสอบและ 6) บทสรุป โดยผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
พฒันาตามขัน้ตอนดังกล่าว สำาเรจ็ไปได้ด้วยดีเพียง
แต่การจัดสอบดำาเนินการผ่านระบบออนไลนด์ 
ซ่ึงถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนด้วยสถานการของโรค
ระบาด ทำาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัด 
งบประมาณในการจัดทำาแบบทดสอบ 

ผู้วจิยัไดก้ลา่วในสว่นนำาแลว้วา่ การสรา้ง
แบบทดสอบเน้นวดัความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการวดั
และประเมินผลการศึกษา อันประกอบด้วยความ
หมาย ขอบเขต ประเภท การวางแผน หลักการ
เขียนข้อคำาถามและตัวเลือก การตรวจสอบ ความ
ตรง คณุภาพแบบทดสอบ รวมทัง้การเลอืกใช้แบบ

ทดสอบใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาและพฤตกิรรมทีมุ่ง่
วัดผล (Mullis and Martin, 2013; Stone, 2001) 
โดยแบบทดสอบมีการกำาหนดเนื้อ ตั้งเป้าหมาย 
กำาหนดจำานวนข้อเพื่อกระจายน้ำาหนักในการวัด 
แต่จากผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าบางบทได้คำาถาม
เกนิจำานวนไปมาก ขาดบา้งและซ้ำาซอ้นกนั ผูเ้รียน
ส่วนใหญ่เน้นการออกแบบทดสอบในบางบทหรือ
บางเนื้อหามากเกินเป้าหมายแสดงถึงประเด็นที่ 
ผู้เรียนตั้งใจและคาดหมายว่าเป็นใจความสำาคัญ
ของบท นั้นแสดงถึงประสิทธิภาพของการอ่าน
จบัใจความหรอืการตระหนกัรู้รว่มกนัของการอา่น 
ซึ่งต่างไปจากรายงานวิจัยของ วาสนา ดวงใจและ
สมบัติ ท้ายเรือคำา (2559) จันทิมา ชุวานนท์และ
คณะ (2561) และ สุไกย๊ะ ลิมาน (2562) ที่มุ่ง
เน้นการสร้างแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ เน้น
ศึกษาค่าความยากง่าย อำานาจจำาแนก ค่าการเดา 
ฟังชั่นสารสนเทศ สมรรถนะของผู้เข้าสอบและอื่น 
แม้จะเป็นแนวทางท่ีดีในการสร้างและพัฒนาแบบ
ทดสอบ แต่ผู้วิจัยได้เน้นเรื่อง การมีส่วนร่วมใน
การสร้างแบบทดสอบของส่วนบุคคลและกลุ่มใน
การสรรหาหรือคัดข้อสอบของกลุ่มและระหว่าง
กลุ่ม ทำาให้ผู้เรียนได้รับรู้เนื้อหาโดยอัตโนมัติ เพื่อ
แกไ้ขปญัหาการไมอ่า่นหนงัสอื การอา่นแล้วจบัใจ
ความไม่ได้ เปลี่ยนเป็นการสร้างข้อสอบ ที่มีความ
มุ่งหมายต่างกันแต่ผู้สร้างข้อสอบก็ต้องกลับไป
ผ่านการอ่านแบบจับใจความและทำาความรู้ ให้
เข้าใจก่อนตั้งคำาถามนั่นเอง นอกจากนี้ โชติกา 
จันทะวันและญาณภัทร สีหะมงคล (2563) การ
พฒันาแบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตผุล
ทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของ
แบบทดสอบสมรรถนะด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
โดยเฉพาะด้านความสามารถการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ตามกรอบของ PISA และวาสนา 
ดวงใจและสมบตั ิทา้ยเรอืคำา (2559) ทีศ่กึษาการ
พัฒนาแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบพหุมิติ  
ด้วยการใช้โปรแกรม IRTPRO สำาหรับการ
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ประมาณค่าพารามิเตอร์ข้อสอบโมเดลการตอบ
สนอง ข้อสอบแบบพหุมิติและหาคุณภาพรายข้อ
นั้น เป็นการพัฒนาและวิเคราะห์แบบทดสอบโดย
ผู้วิจัยที่สร้างขึ้นแล้วนำาไปใช้วัดผลซึ่งเป็นแนวทาง
ท่ีดีเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบ แต่ผู้วิจัยมีความ
คดิเหน็เพิม่เตมิวา่การพฒันาผูเ้รยีนโดยผา่นการทำา
แบบทดสอบก็อีกแนวทางที่จะทำาให้ผู้เข้าทดสอบ
ได้ฝึกทักษะความชำานาญหรือความเคยชิน ผ่าน
การสร้างและทำาแบบทดสอบบ่อยครั้ง ย่อมจะได้
รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการอ่าน โดย
แสดงผลในรู้ของแบบทดสอบที่มีคุณภาพยิ่งๆ 
ขึ้นไป

ด้านผลการวิจัย ได้สร้างแบบทดสอบ
ทั้งหมดที่พัฒนาขึ้น 160 ข้อ หลังประเมินค่า
ความยากง่ายแล้วสามารถนำาไปใช้ได้จำานวน 
137 ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 85.62 แบ่งเป็นชุด
ที่ 1 สามารถนำาไปใช้ได้ จำานวน 68 ข้อ ชุดที่ 2 
สามารถนำาไปใช้ได้ จำานวน 69 ข้อ ทั้งสองชุดมี
จำานวนข้อความยากง่ายใกล้เคียงกันมากกล่าวคือ 
มีแบบทดสอบที่ยากหรือง่ายไปประมาณ 11-12 
ข้อต่อ 1 ชุด หรือร้อยละ 13.75-15เท่านั้น ซึ่งมี
คา่ความยากงา่ยนอ้ยกวา่ผลการสรา้งของจนัทิมา 
ชุวานนท์ และคณะ (2561) ที่มีระดับยากร้อยละ  
80.83 และยากมากร้อยละ 19.17 ซึ่งแบบ
ทดสอบที่มีผลประเมินความยากในระดับยากเกิน
ไปนี้ บางข้อพบว่า นักศึกษาไม่ทราบ บางข้อเป็น
ความบกพร่องของคำาถามและบางข้อเป็นคำาศัพท์
ภาษาองักฤษ ทัง้ทีเ่ปน็ช่ือบคุคลสำาคัญหรอืเปน็คำา
ศพัทเ์ฉพาะเบือ้งทีนั่กศกึษาควรทราบ แต่นักศกึษา
อาจไม่คุ้นเคย หรือขาดการเน้นย้ำาจึงอาจทำาให้
ผิดหลงไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตามจากธรรมชาติ
การวัดผลทางการศึกษาที่สำาคัญ 4 ประการนั้น 
การวัดครั้งน้ีจึงเป็นการวัดทางอ้อม (Indirect 
Measurement) ที่ต้องอาศัยสิ่งเร้า ในที่นี้คือแบบ
ทดสอบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักและ
มีโอกาสตอบสนองต่อผลสอบ ทั้งบ่นและทราบ

ความรู้ความสามารถของตนเอง แม้การวัดผลใน
ครั้งนี้จะเป็นเพียงการศึกษาค่าความยากของแบ
ทดสอบ แต่ก็ทำาให้ผู้เข้าสอบทราบในกลุ่มความรู้
หรอืสมรรถนะทีห่นว่ยงานอืน่มุง่วดัผล ทำาใหท้ราบ
ว่าความรู้ของตนมีในเร่ืองใดและเสริมในเร่ืองใด
บ้างเพราะอาจหลงลืมทำาให้เกิดเป็นข้อบกพร่อง
ของตน ดังที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2548) และ
สมาคมวจิยัสงัคมศาสตรแ์หง่ประเทศไทย (2557) 
ไดใ้หข้อ้ทีค่ดิถงึความคลาดเคลือ่นเกดิขึน้เสมอ ดงั
นั้นเครื่องมือที่ใช้วัด จึงต้องมีคุณภาพ โดยเฉพาะ
คุณภาพในด้านความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) รวมทั้งมีการบริหารการสอบที่ดี เพื่อให้
ความคลาดเคลือ่นจากการวัดเกดิขึน้นอ้ยทีส่ดุ แม้
ผลการวดัทีเ่กดิขึน้จะเปน็คา่ตวัเลขและผลประเมนิ
ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน จะเป็นเพียงเกณฑ์ที่ตั้งขึ้น
เฉพาะกลุ่ม หากแต่ภายในกลุ่มก็สามารถนำากลับ
ไปเทียบเคียงกันได้ เพราะเป็นของผลการวัดของ
บุคคลอื่นหรือเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้

ผลกระทบของก�รสอบออนไลน์ 

ผูว้จิยัไดส้อบถามจากอาจารยผ์ูท้ีป่รกึษา
และนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่ม พบวา่มปีญัหาในเชงิระบบ
ของการแบบทดสอลผ่านระบบและความรู้สึก
ไม่ต่างกันมากในเรื่องด้านความตระหนก กังวล 
ต่างๆ ได้แก่

1. ความตืน่เตน้วิตกกงัวล ระยะเวลาและ
ระบบออนไลน ์นกัศกึษาไดส้ะทอ้นเรือ่งความวิตก
กังวลมาก โดยมีปัญหาเรื่อง การขึ้นตัวเลขจำานวน
เวลาคงเหลอื ณ ขณะนัน้ ทัง้ๆ ทีร่ะยะเวลากเ็หลอื
มากกวา่ปกต ิทัง้นีเ้ปน็ระบบของแตล่ะโปรแกรมที่
ถกูนำาไปใช้ ตอ่เนือ่งดว้ยปญัหาความตอ้งการยอ้น
กลบัไปทบทวน แตด่ว้ยระบบออนไลนเ์ป็นลกัษณะ
ทำาไปข้างหน้า อาจไม่ได้ออกแบบให้สามารถ
กลับไปย้อนเปิดดูแบบทดสอบที่ผ่านไปหรือเพื่อ 
ตรวจสอบแก้ไขได้อีกครั้ง ทำาให้ระยะเวลาในการ
ทำาแบบทดสอบเหลือเป็นส่วนใหญ่
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2. การเข้าทำาแบบทดสอบ จำาเป็นต้อง
มีการทดลองทำาแบบทดสอบในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยต่อระบบและตรวจ
สอบอีเมลว่าต้องถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพราะพบ
ว่านักศึกษาจำารหัสผ่านของอีเมล์ตนเองไม่ได้ จึง
จำาเป็นต้องเปลี่ยนอีเมล์ใหม่ 

3. จำานวนและระยะเวลาในการทำาแบบ
ทดสอบ ดว้ยเนือ้หาทีม่ากและไมม่ปีระสบการณ์ใน
การทำาแบบทดสอบ ทำาใหแ้บบทดสอบทีส่ร้างขึน้มี
จำานวนมาก จงึใหร้ะยะเวลามาก ผูว้จิยัได้สอบถาม
ผู้เข้าสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระยะเวลาไม่ควร
ถงึ 60 นาทขีองแตล่ะชุด แตม่จีำานวนแบบทดสอบ
ยิ่งน้อย ยิ่งดึงดูดการเข้าสอบ 

4. ไม่ควรใช้การสอบออนไลน์ในการ
ทดสอบซ้ำา เพื่อศึกษาหรือประเมินต่างๆ เพราะ
ผู้เข้าสอบสามารถบันทึกหน้าจอไว้ ทำาให้แบบ
ทดสอบน้ันไม่เปน็ความลบัอตีอ่การสอบครัง้ตอ่ไป

ข้อดีของก�รทดสอบออนไลน์

1. ความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้
จ่าย ในการใช้กระดาษ สถานที่จัดการสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์

2. ลดปัญหาการลอกแบบทดสอบ หรือ
ไม่สามารถลอกกันได้เนื่องจาก ระบบการสอบใช้
การสุ่มทั้งคำาถามและคำาตอบในช่วงเวลาทำาการ
สอบ ทำาให้แบบทดสอบแต่ละข้อขึ้นมาไม่ตรงกัน 
อนึ่งด้วยระยะเวลาที่มีจำากัดทำาให้ผู้เข้าสอบไม่มี
เวลาสอบถามกันมากนักเพราะทุกๆ คนก็ต่างทำา
แบบทดสอบในเวลาเดียวกัน

3. การสอบออนไลน์ เป็นการดึงดูดให้มี
นกัศกึษาเขา้ทำาแบบทดสอบจำานวนมาก แต่จำานวน
แบบทำาสอบไม่ควรเกิน 30 ต่อชุด หรือครั้งละ 30 
ขอ้ เพราะการเข้าทำาในระยะเวลานานอาจมปีญัหา
เรื่องความเร็วของระบบอินเตอร์เนท

ข้อเสนอแนะ
1. ดา้นการวจิยัและกระบวนการวจิยัคร้ัง

ต่อไป การวิจัยเพื่อการพัฒนาแบบทดสอบเป็น
ประเด็นที่ต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้เกิด
มุมมองในด้านต่างๆ ของแบบทดสอบ จนกว่า
ภาครัฐและเอกชนจะเปลี่ยนการคัดบุคคลเข้า
ทำางานเป็นแบบอ่ืน แบบทดสอบจะยากหรือง่าย
อาจไม่สำาคัญเท่าการได้ลงมือพัฒนาแบบทดสอบ 
และเพิ่มโอกาสให้ผู้ เรียนได้ทำาแบบทดสอบท่ี
หลากหลายยิ่งขึ้น ส่วนกระบวนการวิจัยเป็นเพียง
เครือ่งมอืและในการดำาเนนิงาน การตรวจสอบการ
พฒันา สว่นดา้นกระบวนการวิจยัสามารถเพิม่เตมิ
ตวัแปร ตลอดจนขยายเนือ้หาการวดั วธิกีารวดั ให้
หลากหลายมากยิง่ข้ึนไดเ้มือ่ผูว้จัิยมปีระสบการณ์
ในวิจัยเพิ่มขึ้น รวมถึง สามารถขยายไปสู่รายวิชา
อื่นๆ ได้เช่นกัน จุดเด่นของการสร้างแบบทดสอบ
ชุดนี้ประการหนึ่งคือ การมีคำาถามและตัวเลือกที่
เกี่ยวข้องกับการสอนดนตรี เพื่อเป็นตัวอย่างใน
การสร้างภาคความคิดและทบทวนความเข้าใจที่
นักศึกษาเข้าใจด้วย

2. ส่งเสริมกิจกรรมบทบาทสมมุติ ใน
รายวชิาทีผู่ส้อนเหน็วา่สำาคญัมาก เนือ่งจากเนือ้หา
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา เป็นเนื้อหา
หลักของรายวิชาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนใน
สาขาการศึกษา ดังนั้นผู้สอนจึงควรกลับมาทบท
วนวิธีการสอนและให้ความสำาคัญกับการมีส่วน
ร่วมในการเสริมสร้างกิจกรรมระหว่างการเรียน
ร่วมกัน เพ่ือเพิ่มโอกาสในการสร้างและทำาแบบ
ทดสอบ โดยไม่ควรให้ผู้เรียนรอเวลาในการสอบ
บรรจุ มาเป็นทดลองสร้างแบบทดสอบและสร้าง
สถานะการสอบจริง เพราะในยุคของสังคมวิถี
ใหม่ (โควิช 19) และสังคมแห่งการแข่งขัน ทำาให้
การสอบบรรจแุข่งขันตอ้งเขม้งวดสงูขึน้ และหลาย
อยา่งเปล่ียนแปลงไปจากทีต่อ้งใสช่ดุนกัศกึษาหรอื
ชุดสุภาพมาเข้าสอบ เปล่ียนเป็นเสื้อยืดกางเกง
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วอมและไม่ต้องพกพาสิ่งใดเข้าห้องสอบมากเกิน
บัตรประจำาตัว ดังนั้นการดำาเนินการสมมุติเป็น
ผู้ออกแบบทดสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้าสอบ จึง
เป็นเรื่องใหม่ของการเตรียมตัวของนักศึกษาสาย
พันธ์ใหม่เช่นกัน

3. การประเมินผ่านระบบออนไลน์ ใน
ยุคของสังคมวิถีใหม่ (โควิช 19) เป็นช่วงของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม แม้การเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์จะมีมานานแล้วแต่ก็มิได้ถูกนำามาใช้
อย่างจริงจัง ในสถานะการจำาเป็นช่วงสังคมวถิใีหม่ 
การสอบออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือในการวัดผล
ในหลายรายวิชา หลายระดับการศึกษาและใช้ใน
หลายสถาบันเช่นกัน แม้การทดสอบครั้งนี้จะเป็น
เพียงขั้นการทดลองสอบ แต่พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่ต่ืนเต้นและตระหนกกับการสอบมากกว่า
สนใจด้านเนื้อหา การสอบ ระยะเวลา มากกว่า
เน้ือหาหรือข้อคำาถาม ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการสอบผ่านระบบออนไลน์ควรมีข้อ
แนะนำา ดัวนี้

3.1 ควรกำาหนดกรอบเนื้อหาน้อยและ
ระยะส้ัน มีแบบทดสอบจำานวนน้อยและสามารถ
ย้อนกลับตรวจสอบได้ แนะนำาภายใน 30 นาที

3.2 ควรออกแบบทดสอบที่มีมากกว่า 
1 ลักษณะ เช่น ถ้าเน้นความจำาควรใช้ลักษณะ
จับคู่ หรือถูกผิด ส่วนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
แมจ้ะใชว้ดัไดห้ลายระดบักวา่ แตค่วรเนน้ในระดบั
ความเขา้ใจ ระดบัการวิเคราะหเ์ปรยีบเทยีบ ระดบั
สังเคราะห์ ทั้งนี้ก็อาจจะมีปัญหาด้านการใช้คำา 
การสร้างคำาถามและตัวเลือกเสมอ

3.3 โปรแกรมที่ใช้ในการสอบออนไลน์
ควรสนองตอบต่อการสร้างแบบทดสอบ การสุ่ม
ข้อคำาถามและคำาตอบ รูปภาพรวมถึงการตอบ
สัน้ๆ และการประเมนิผลหลงัการสอบทีเ่ทีย่งตรง

4. การออกแบบการสอนร่วมในระดับ
อดุมศกึษา ผู้วิจยัขอเสนอแบบการสอนทีเ่หมาะสม
สำาหรับรายวิชาที่เน้นการสร้างความรู้และปฏิบัติ 
วธิกีารออกแบบการสอนโดยใชก้ลุม่ยอ่ยออกแบบ
และสร้างแบบทดสอบในเน้ือหาที่เน้นความรู้ 
ความจำา ความเข้าใจจนถึงระดับวิเคราะห์ ใช้วิธี
การบูรณาการด้วยการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน 
การนำาเสนอรายงานเปน็การวดัความเขา้ใจ การนำา
ไปใชแ้ละการสงัเคาะห์ทีเ่นน้กระบวนการกลุม่ การ
มีส่วนร่วมในการคิดและสร้างผลงานอย่างเป็น 
รูปธรรมร่วมกัน 
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