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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี  2) เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐานวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น 3) เพื่อหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 829 คน โดยแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง ใช้ส าหรับพัฒนาและวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม จ านวน 129 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย  กลุ่มที่สอง ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ และหาเกณฑ์ปกติระดับ
ท้องถิ่นของแบบทดสอบจ านวน 700 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ได้แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐาน 

2. แบบทดสอบที่มีคุณภาพตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ดังนี้ 
     2.1 มีการวัดเพียงคุณลักษณะเดียว 
     2.2 เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ พบว่า มีค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ดังนี้ ค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.388 ถึง 0.676 มีค่าความยากง่าย อยู่ในช่วงระหว่าง -0.900 ถึง 2.869 และมีค่าโอกาสในการเดาอยู่
ในช่วงระหว่าง  0.131 ถึง 0.239 
 3. ได้เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพดี  เหมาะส าหรับวัดระดับความสามารถของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไป 
 
ค าส าคัญ: แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  ค่าพารามเิตอร ์
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Abstract 
The objectives of the study were to: 1 ) develop the standard learning achievement test for 

Information Technology in the title of the components of computer by using the item-response theory 
in Matayomsuksa 1  students under the Secondary Educational Service Area, Region 9, Suphanburi 
province; 2 )  find the quality of standard learning achievement test and; 3 )  find the normal criteria of 
standard learning achievement test. A four multiple choice test was used as a tool in this research. A 
sample was selected from Matayomsuksa 1  students, which were studying in the Academic year 2 5 5 7 
belong to the secondary Educational Area Office, Region 9. They were divided into 2  groups. In the first 
group used to develop and analyze standard learning achievement test by classical test theory with 129 
students acquired by sample random sampling. And the second group used to analyze and fine local 
norms the standard learning achievement test with 700 students acquired by Multi-stage sampling. 
The results of the study were as follows: 
            1. This study established a learning achievement test for IT on the factors of standard 
information system.  

2. The characteristics of the standard test were as follows: 
    2.1  It has one – measurement characteristic 
    2 .2  When the data were analyzed by using the item response theory, it was found the 

crimination index was between 0.388 to 0.67, the difficulty index was –0.900 to 2.869 and the guessing 
chance was between 0.131 to 2.39. 

3. This study established the normal criteria to identify the learners’ ability.  
The standard learning achievement test produced in this investigation was in a good quality and 

suitable for both learners’ level and ability. In addition, it can be used as the guideline for planning the 
learning–teaching activities to adjust for the learners’ knowledge and ability.  

 
Keywords: Standard Learning Achievement Test, Item Response  Theory, The Parameters 

 
บทน า 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง “รู้เขารู้เรา” โดยเฉพาะเมื่อโลก
ก้าวเข้าสู่ยุค “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้”ที่อาศัย
ความรู้และข้อมูลเป็นปัจจัยส าคัญ  ดังนั้นเพื่อการพัฒนา
ประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  ทุกประเทศจะต้องให้
ความส าคัญกับ  “ทุนมนุษย์” (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2544)  การพัฒนาประเทศไทยเพื่อ
ก้าวไปสู่สังคมแห่งความรู้  จ าเป็นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมให้กับประชากรประเทศ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็น
ระดับการศึกษาที่มีความส าคัญต่อการวางรากฐานของ

การพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  
สติปัญญา  และจิตใจให้พร้อมที่จะเป็นผู้ ใหญ่ที่ มี
คุณธรรม  มีความรู้  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
และประเทศชาติในอนาคต   

จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผล
การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10  เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวง -
ศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่  21  จึง
เกิ ด การทบ ทวนหลั กสู ต รการศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2544  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ที่มี
ความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติ  (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) 

จากเหตุผลดังกล่าว  ครูผู้สอนจึงมีบทบาท
ส าคัญที่จะน าหลักสูตรไปใช้ในทางปฏิบัติให้บรรลุผลที่
วางไว้   โดยจะต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีความเหมาะสม   สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
และตัวผู้เรียน   (กรมวิชาการ 2545)   นอกจากนี้ผู้สอน
ยังมีหน้าที่ ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ ได้
มาตรฐานตามหลักสูตรที่ก าหนด  ซึ่งปัจจัยส าคัญที่จะวัด
ระดับคุณภาพของผู้เรียนว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
ตัวช้ีวัดหรือไม่  ก็คือ   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
เนื่องจากเป็นการวัดระดับสติปัญญาของผู้เรียนหลังจาก
ที่ได้จัดการเรียนการสอน  แบบทดสอบจึงเป็นเครื่องมือ
ที่มีความส าคัญ  หากแบบทดสอบมีคุณภาพย่อมส่งผล
ให้ ผลการวัดมี ความถูกต้ อง ในทางกลับกันหาก
แบบทดสอบไม่มีคุณภาพย่อมท าให้ผลการวัดผิดพลาด  
ดังนั้น  ในการวัดผลการศึกษาคุณภาพของเครื่องมือจึง
เป็นสิ่ งที่ควรให้ความสนใจเป็นพิ เศษ (สุทธิวรรณ        
พีรศักดิ์โสภณ 2541)  ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาไม่สะท้อนมาตรฐานการศึกษา
เนื่องจากสาเหตุหลายประการ  อาทิ  ครูผู้สอนขาด
ความรู้ในการเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม ขาดความรู้
ในการสร้างเครื่องมือวัด  การวัดผลการเรียนรู้ ใช้
เครื่องมือวัดที่ ไม่ ได้มาตรฐาน  และเครื่องมือวัดไม่
ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการวัด เป็นต้น  (ศิโรจน์   
แก้วพิจิตร 2553)   

การทดสอบทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการ
ตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนที่เป็นเพียงผลจาก
การเรียนรู้   ซึ่ งเป็ นความสามารถในปั จจุบั น แต่
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลเป็นคุณลักษณะ
ภายในที่ต้องอาศัยวิธีการวัดทางอ้อมที่ ไม่สามารถ
สังเกตเห็นและวัดได้โดยตรง (คณิต ไข่มุก 2556) จาก
ข้อบกพร่องของการวัดผลการศึกษาประกอบกับ
ข้อจ ากัดที่ส าคัญของทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม คือ  
พารามิเตอร์ของข้อสอบผันแปรตามกลุ่มผู้สอบ  และ
คะแนนที่สังเกตได้หรือค่าประมาณความสามารถของ

ผู้ตอบไม่เป็นอิสระหรือขึ้นอยู่กับข้อสอบหรือแบบสอบที่
น ามาใช้  นักทฤษฎีการทดสอบหลายท่าน จึงได้พัฒนา
ระบบการวัดแนวใหม่  ซึ่งทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางในปัจจุบัน  คือ  ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
(Item  Response  Theory) (ศิริพร ธรรมสิทธิ์ 2554) 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่พยายามมุ่งวัดคุณลักษณะภายในโดยการ
วิเคราะห์ผ่านข้อค าถามรายข้อ  โดยมีหลักการว่าโอกาส
ที่จะตอบข้อค าถามถูกหรือผิดจากแบบทดสอบใด ๆ 
ของผู้ตอบคนหนึ่ง ๆ จะขึ้นอยู่กับระดับความสามารถ
และคุณลักษณะของข้อค าถาม  ได้แก่  ค่าอ านาจจ าแนก  
ค่าความยาก และโอกาสในการเดา  (เยาวดี  วิบูลย์ศรี 
2545)  โดยจะไม่แปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มของผู้ตอบไม่ว่า
จะน าไปสอบกับผู้ใดก็ตาม  ท าให้สามารถค านวณหาค่า
ความสามารถที่ แท้จริงของบุคคลนั้นได้  (สุภาพร  
ละอองวิจิตร 2543)   

จากเหตุ ผลดั งกล่ าวผู้ วิ จั ย ได้ เล็ ง เห็ นถึ ง
ความส าคัญของการพัฒนาแบบทดสอบที่มีคุณภาพ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นข้อมูล
ส าคัญในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะขับเคลื่อนระบบ
การศึกษาให้ได้คุณภาพตามตัวช้ีวัด และมาตรฐาน  
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ท่ีก าหนด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา  
เทคโนโลยี สารสน เทศ เรื่ อ ง   องค์ป ระกอบของ
คอมพิวเตอร์  โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งนอกจากจะท าให้ได้แบบทดสอบที่
มีคุณภาพแล้ว ยังสามารถวัดความสามารถของตัวผู้สอบ
ได้อย่างแท้จริง  เพื่ อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง  เหมาะสม
กับระดับความสามารถของผู้เรียนอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่ อพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อ ง 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  โดยใช้ทฤษฎีการทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบ  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  1 ที่ เรียนในโรงเรียนสั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐาน
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้น 

3 . เพื่ อห าเกณ ฑ์ ปกติ ของแบบทดสอบ
มาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โรงเรี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 6,230  
คน  จาก 32 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1  ปีการศึกษา 2557  ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โรงเรี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดสอบเพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบ
ดั้ งเดิม  จ านวน 129 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ ม ง่าย 
(Simple  Random Sampling)   

กลุ่มที่  2  เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดสอบเพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ (Item Response Theory) จ านวน 700 คน  
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

พารามิเตอร์ของข้อสอบ ได้แก่ ค่าความยาก
ง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก  และค่ าโอกาสในการเดา  
พารามิเตอร์ของผู้สอบ ได้แก่ ค่าความสามารถของ
ผู้สอบ 

 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย   

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ประสานกับโรงเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
เพื่อก าหนดวัน เวลาในการด าเนินการสอบ  
 2. ด าเนินการสอบ ครั้งที่ 1 กับนักเรียนกลุ่มที่  1 
เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ
โดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม 
 3. วิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบ
แบบดั้งเดิม  แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก
และค่าความยากที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 4. ด าเนินการสอบ ครั้งที่ 2 กับนักเรียนกลุ่มที่ 2  
โดยใช้แบบทดสอบที่คัดเลือกข้อสอบแล้วในข้อท่ี 3  เพื่อ
ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบโดย
ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
 5. ตรวจสอบคุณสมบัติการวัดเพียงคุณลักษณะ
เดียวโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 6. วิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย  ค่า
อ านาจจ าแนก  และค่าโอกาสในการเดาผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 7. หาค่าความสามารถของผู้สอบ ค่าฟังก์ชัน
สารสนเทศของข้อสอบและฟังก์ชันสารสนเทศของ
แบบทดสอบ 
 8. จัดท าคู่ มือด าเนินการสอบและจัดท า
แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับ
สมบูรณ์ 
 9. หาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐานวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้น 
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ผลการวิจัยและอภิปลายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย
และอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ผลการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผู้วิจัยได้สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร  แล้ว
น าข้อมูลที่ ได้มาสร้างแบบทดสอบจ านวน 40 ข้อ  
วิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบ
โดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม  ได้ข้อสอบที่มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์จ านวน 30 ข้อ  น าข้อสอบที่ได้ไป
ทดสอบและวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบตามทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบ  ได้ข้อสอบท่ีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์
จ านวน 24 ข้อ ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบให้เหลือจ านวน 20 
ข้อเพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 2. ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการ
วัดคุณลักษณะเดียว มีรายละเอียดดังนี้ 
     จากการน าข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบ  
พบว่า  ได้ตัวประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) เกิน 
1.0 จ านวน 3 ตัวประกอบ  เมื่อพิจารณาค่าไอเกนของ
ตัวประกอบตัวที่ 1 พบว่ามีค่าสูงที่สุดและสูงกว่าตัว
ประกอบที่ 2 เป็นอย่างมาก  และในตัวประกอบที่ 2 มี
ค่าไอเกนต่างจากตัวประกอบตัวต่อไปเพียงเล็กน้อยและ
ค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนถึงตัวประกอบตัวสุดท้าย  ซึ่ง
กล่าวได้ว่า  แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีคุณสมบัติการวัด
เพียงคุณลักษณะเดียว 
 3. ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยใช้
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
     3.1 ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ 
          จากการหาคุณภาพของแบบทดสอบ  
พบว่า  มีข้อสอบจ านวน 24 ข้อที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
จากข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ  ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก  โดยมีค่าอ านาจจ าแนกที่ได้อยู่ในระหว่าง  
0.388 ถึง 0.676, ค่าความยากอยู่ในระหว่าง -0.900 ถึง 
2.869 และค่าโอกาสในการเดาอยู่ระหว่าง 0.131 ถึง 
0.239 
 
 

 
     3.2 ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบทดสอบ 
          ผู้วิจัยได้น าค่าฟังก์ชันสารสนเทศของ
ข้อสอบรายข้อมาค านวณหาค่าฟังก์ชันสารสนเทศของ
แบบทดสอบ  สามารถน ามาแสดง  ได้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบทดสอบ 
 
 จากภาพที่ 1 ค่าสารสนเทศมีค่าสูงในช่วงที่
ระดับความสามารถปานกลาง  กล่าวคือ  แบบทดสอบนี้
จะมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้เมื่อน าไปทดสอบกับ
นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถปานกลางถึงสูง 

4. เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐานวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้วิจัยได้แปลงคะแนนดิบที่ได้
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาค านวณหาค่า
เปอร์เซ็นไทล์แล้วแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานที  (T-
Score)  เกณ ฑ์ปกติ ของแบบทดสอบที่ สร้ างขึ้นมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คะแนนเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐาน
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
คะแนน เปอร์เซ็นไทล์ T – score 

20 98.36 71 
19 93.29 65 
18 87.21 62 
17 82.93 60 
16 80.79 59 
15 80.14 59 
14 80.00 59 
13 80.00 59 
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คะแนน เปอร์เซ็นไทล์ T – score 

12 80.00 59 
11 79.93 59 
10 79.43 58 
9 77.36 58 
8 72.71 56 
7 64.57 54 
6 49.07 50 
5 30.29 45 
4 15.14 40 
3 5.71 35 
2 1.86 29 
1 0.43 17 

 
คะแนนมาตรฐานทีที่ได้สามารถแปลผลเป็น

ระดับความสามารถของผู้เรียนดังที่ชวาล  แพรัตกุล 
(2520) ได้กับก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของ
คะแนน  ดังนี ้
คะแนนมาตรฐานที   65  ขึ้นไป    แปลว่า   ดีมาก 
คะแนนมาตรฐานที   55 – 65      แปลว่า   ด ี
คะแนนมาตรฐานที   45 – 55     แปลว่า      ปานกลาง 
คะแนนมาตรฐานที   35 – 45     แปลว่า    ยังไม่พอใช้ 
คะแนนมาตรฐานที   ต่ ากว่า 35   แปลว่า    อ่อน 
 
สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 

1. การวิจัย ในครั้งนี้ท าให้ ได้แบบทดสอบ
มาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เรื่อง  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  
ส าห รั บ นั ก เรี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่  1  ซึ่ ง เป็ น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ 
 2. แบบทดสอบที่สร้างขึ้นเป็นไปตามข้อตกลง
เบื้องต้นตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบโดยพิจารณาจากค่าไอเกน
สามารถสรุปได้ว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีคุณสมบัติวัด

เพียงคุณลักษณะเดียวเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
 3. แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ สร้างขึ้นมีคุณภาพตามทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ  โดยพิจารณาได้จากค่าพารามิเตอร์
ของข้อสอบ  พบว่า  มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
นอกจากนี้เมื่อน าข้อสอบไปหาค่าฟังก์ชันสารสนเทศของ
แบบทดสอบพบว่า  แบบทดสอบมีความเหมาะสมใน
การวัดความสามารถของผู้เรียนในระดับสูง 
 4. เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมาตรฐานวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     1.1 ในการด าเนินการสอบ  ไม่ควรจ ากัด
ระยะเวลาในการทดแบบทดสอบ  เพื่อให้นักเรียนได้ท า
แบบทดสอบอย่างเต็มความสามารถ 
     1.2  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  ครูผู้สอนควรน าผลการทดสอบไป
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน   
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรมีการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอื่น ๆ หรือระดับช้ันอื่น ๆ 
หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ต่อไป 

    2 .2 ควรมี การทดสอบและวิ เคราะห์
ข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่ม  เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ ส า เร็จ ได้ โดยได้ รั บความ
อนุเคราะห์จากร ศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว ดร.นิลุบล ทองชัย  
และขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)  ท่ีให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญามหาบัณฑิต  และการท าวิจัยในครั้งน้ี 
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