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การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวน
ของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน
A Comparison of Achievement Tests in Social Learning with Different Ratios
of Test Items for Matthayomsuksa 2 Students
พิชญาภรณ กิ่งเมือง1
อรนุช ศรีสะอาด2
จิรัฏฐา ภูบุญอบ3

บทคัดยอ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะมีคุณภาพไดตองประกอบดวยหลายองคประกอบ และที่
สําคัญยิ่งคือคุณภาพเกี่ยวกับความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความเปนปรนัย (Objectivity)
อํานาจจําแนก (Discrimination) และความยาก (Difficulty) ถาแบบทดสอบที่สรางขึ้นนั้นมีคุณภาพตามหลัก
วิชาการแลว การวัดผลจะมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้จึง
มีความมุงหมายเพื่อสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน เพื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยใน
ครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จํานวน 800 คน จากโรงเรียน 10 โรง ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi –
Stage Random Sampling) เพื่อใชทดสอบ เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
5 ตัวเลือก จํานวน 4 ฉบับ ฉบับละ 40 ขอ ที่มีอัตราสวนของรูปแบบคําถามเดี่ยว : ตัวเลือกคงที่ : แบบ
สถานการณ เทากับฉบับที่ 1 อัตราสวนของจํานวนขอสอบคิดเปนรอยละ 80 : 10 : 10 ฉบับที่ 2 อัตราสวน
ของจํานวนขอสอบคิดเปนรอยละ 60 : 20 : 20 ฉบับที่ 3 อัตราสวนของจํานวนขอสอบคิดเปนรอยละ 40 :
30 : 30 ฉบับที่ 4 อัตราสวนของจํานวนขอสอบคิดเปนรอยละ 40 : 20 : 40 ตามลําดับ
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน พบวาคาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของแบบทดสอบจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา พบวา แบบทดสอบทั้งสี่ฉบับเปน
แบบทดสอบที่มีคุณภาพสามารถวัดไดตรงตามเนื้อหา
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ฉบับที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 18.99 คาความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบ มีคา .47 คาอํานาจจําแนก
เฉลี่ยของแบบทดสอบมีคา .29 คาความเชื่อมั่น มีคา.86
ฉบับที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 18.90 สวน คาความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบ มีคา .46 คาอํานาจ
จําแนกเฉลี่ยของแบบทดสอบมีคา 0.30 คาความเชื่อมั่น มีคา 0.89
ฉบับที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 18.57 คาความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบ มีคา.46 คาอํานาจจําแนก
เฉลี่ยของแบบทดสอบมีคา .29 คาความเชื่อมั่น มีคา .88
ฉบับที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 18.30 คาความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบ มีคา.45 คาอํานาจจําแนก
เฉลี่ยของแบบทดสอบมีคา .30 คาความเชื่อมั่น มีคา .86
2. ผลการเปรี ย บเที ย บค า ความยาก อํ านาจจํ า แนก ค า ความเชื่ อมั่ น ของแบบทดสอบวั ด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมี
อัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน พบวาไมแตกตางกัน
โดยสรุป แบบทดสอบฉบับที่ 2 คือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก รูปแบบคําถามเดี่ยว :
รูปแบบตัวเลือกคงที่ : รูปแบบสถานการณ ที่มีอัตราสวนของจํานวนขอสอบ คิดเปนรอยละ 60 : 20 : 20 (มี
ความเหมาะสมสําหรับการนําไปใชมากที่สุด เนื่องจากมีคาความยากปานกลาง คาอํานาจจําแนกสูงสุด คา
ความเชื่อมั่นสูงสุด สวนอีก 3 ฉบับ สามารถนําไปใชสับเปลี่ยนแทนกันไดเพราะคาตางๆ ดังกลาวใกลเคียงกัน
และใกลเคียงกับฉบับที่ 2
คําสําคัญ : คุณภาพของแบบทดสอบ, สัดสวนของรูปแบบตัวเลือก, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ABSTRACT
Achievement tests which will have quality must consist of several factors, and very
importantly, the qualities of validity, objectivity, discrimination, and difficulty. If the constructed
tests have qualities based on the academic principle, the measurement will be more efficient
and more useful to organization of learning and teaching. This study aimed to construct
achievement tests based on the multiple-choice test model with different ratios of test
items in the social learning strand for Mathayomsuksa 2 students and to compare the qualities
of the tests with different models of choice test items based on the ratios of the test item
numbers, which were 5- choice tests with the ratios of single-question type of constant
choices, and different situations with totally 4 tests. The sample used in this study consisted
of 800 Mathayomsuksa 2 students under the Office of Secondary educational Service Area
27 from 10 schools in the second semester of the academic year 2012, obtained using the
multi-stage random sampling technique. The instruments used were 5 four-choice tests, 40
items each, with choices : situations of 80 : 10 : 10, 60 : 20 : 20, 40 : 30 : 30, and 40 : 20 : 40
respectively.
The results of the study were as follows :
1. For a Construction of the achievement tests in Social Learning with Different
Ratios of Test Items for Matthayomsuksa 2 Students. For content validites of the tests form
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considerations of content expert, it was found that all of 4 tests had qualities which could
validly measure the contents.
1.1 For mean Test 1 had value 18.99, mean difficulties 0.47, mean discriminating
0.29, mean reliabilities 0.86
1.2 For mean Test 2 had value 18.90, mean difficulties 0.46 For mean
discriminating 0.30, mean reliabilities 0.89
1.3 For mean Test 3 had value 18.57, mean difficulties 0.460 For mean
discriminating 0.29, mean reliabilities 0.88
1.4 For mean Test 4 had value 18.30, mean difficulties 0.460 For mean
discriminating 0.27, mean reliabilities 0.86
2. The qualities of the 4 tests revealed the following :
The qualities mean difficulties, mean discriminating, mean reliabilities of the
achievement tests in the Social Learning with Different Ratios of Test Items for Matthayomsuksa
2 Students, no differences were found.
In conclusion, Test 2, namely, the 5-choice test with the single-question model
:constant-choice model : situation model with the ratios of test items at 60 percent : 20
percent : 20 percent was the most appropriate for implementation because this test had
moderate difficulties, the highest discriminating powers, and the highest validity. However,
the other 3 tests could be alternatively implemented because their different values as
mentioned were close to one another, and close to Test 2.
Keyword : Quality Testing of test, Propotions of Altemative Models, Learning
Achivement Test
ภูมิหลัง

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม
เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม โดยไดกําหนดสาระ
ตางๆ ไว ดังนี้ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หนาที่พลเมืองวัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต เศรษฐศาสตร
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-2)
เครื่องมือที่มีบทบาทมากในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือแบบทดสอบ จนนับไดวาเปนหลักใน
การวัดผลในโรงเรียนเพราะทําใหครูทราบถึงสถานภาพของนักเรียน และครูเองไดงายกวาวิธีอื่น(ชวาล แพรักุล.
2552 : 74) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ แบงออกเปน 2 ชนิด คือ แบบทดสอบที่ครูสราง (Teacher Made
Test)และแบบทดสอบ มาตรฐาน (Standardized Test) แบบทดสอบที่ครูสราง เพื่อมุงวัดผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนเฉพาะกลุมที่ครูสอนจะไมนําไปใชกับนักเรียนกลุมอื่นเปนแบบทดสอบที่ใชกันทั่วๆไปในโรงเรียนแบบทดสอบ
ที่ครูสรางมีหลายรูปแบบแตที่นิยมใชมี 6 แบบ ดังนี้ ขอสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essay
Test) ขอสอบแบบกาถูก-กาผิด (True-False Test) ขอสอบแบบเติมคํา (Completion Test) ขอสอบแบบ
ตอบสั้น ๆ (Short AnswerTest) ขอสอบแบบจับคู (Matching Test) ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple
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Choice Test) (สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 74) แบบทดสอบแบบเลือกตอบเปนแบบทดสอบ ปรนัยที่นิยมใช
มากกวา แบบทดสอบปรนัยแบบอื่น (ภัทรา นิคมานนท. 2538 : 77) หลักในการสรางแบบทดสอบหรือการ
เขียนขอสอบที่ดีนั้นตองอิงลักษณะที่ดีของขอสอบคือ ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability)
ความเปนปรนัย (Objective) อํานาจจําแนก(Discrimination) และความยาก (Difficulty) ของขอสอบ
(สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 72) ซึ่งขอสอบเลือกตอบนั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงคุณภาพของคําถามและ
ตัวเลือกแลว ควรคํานึงถึงรูปแบบ (Style) ของขอสอบที่เลือกใชดวย เพื่อชวยใหขอสอบนั้นมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยพยายามเลือกใชรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ตองการถามแตวิธีที่ดีของการออก
ขอสอบแตละครั้ง ควรใชรูปแบบตางๆ ผสมกันไป จะชวยใหขอสอบมีคุณภาพมากขึ้น รูปแบบของขอสอบ
แบบเลือกตอบที่นิยมใชกันมากมี 3 ชนิด คือ รูปแบบคําถามเดี่ยว รูปแบบตัวเลือกคงที่ และรูปแบบสถานการณ
(สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 98)
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวน
ขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 1. รูปแบบคําถามเดี่ยว 2. รูปแบบตัวเลือกคงที่ 3. รูปแบบ
สถานการณ ใชรูปแบบดังกลาว ผสมกันเพื่อเปนแนวทางในการสรางและปรับปรุงแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
กลุมสาระการเรี ยนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม อั นจะเปนประโยชนสํ าหรับ ครู อาจารย และผู ที่
เกี่ยวของในการนําแบบทดสอบที่มีคุณภาพที่สุดไปใชในการวัดและประเมินผลนักเรียน เพื่อแกไขปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน ดังนี้
2.1 ความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบ
2.2 อํานาจจําแนกเฉลี่ยของแบบทดสอบ
2.3 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ค าความยากของแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น กลุ มสาระการเรี ย นรู สั งคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบประเภทคําถามเดี่ยว คําถาม
ตัวเลือกคงที่ และคําถามแบบสถานการณ มีความแตกตางกัน
2. คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบประเภทคําถามเดี่ยว คําถาม
ตัวเลือกคงที่ และคําถามแบบสถานการณ มีความแตกตางกัน
3. คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบประเภทคําถามเดี่ยว คําถาม
ตัวเลือกคงที่ และคําถามแบบสถานการณ มีความแตกตางกัน
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2555 ของโรงเรียนมัธยมจังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จํานวน
9,760 คน จาก 60 โรง
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 800 คน จาก 10 โรงเรียน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage
Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เกี่ยวกับเนื้อหาภาคเรียนที่ 1 สรางเปนชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยมีอัตราสวน
ของจํานวนขอสอบประเภทคําถามเดี่ยว คําถามตัวเลือกคงที่ และคําถามแบบสถานการณ ตางกันแยกเปน 4
ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 อัตราสวนของจํานวนขอสอบคิดเปนรอยละ 80 : 10 : 10 หมายถึงประเภท คําถาม
เดี่ยว จํานวน 32 ขอ ประเภทตัวเลือกคงที่ จํานวน 4 ขอ และประเภทสถานการณ จํานวน 4 ขอ
ฉบับที่ 2 อัตราสวนของจํานวนขอสอบคิดเปนรอยละ 60 : 20 : 20 หมายถึงประเภทคําถาม
เดี่ยว จํานวน 24 ขอ ประเภทตัวเลือกคงที่ จํานวน 8 ขอ และประเภทสถานการณ จํานวน 8 ขอ
ฉบับที่ 3 อัตราสวนของจํานวนขอสอบคิดเปนรอยละ 40 : 30 : 30 หมายถึง ประเภทคําถาม
เดี่ยว จํานวน 16 ขอ ประเภทตัวเลือกคงที่ จํานวน 12 ขอ และประเภทสถานการณ จํานวน 12 ขอ
ฉบับที่ 4 อัตราสวนของจํานวนขอสอบคิดเปนรอยละ 40 : 20 : 40 หมายถึง ประเภทคําถาม
เดี่ยว จํานวน 16 ขอ ประเภทตัวเลือกคงที่ จํานวน 8 ขอ และประเภทสถานการณ จํานวน 16 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ครั้งที่ 1 นําแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับ ฉบับละ 50 ขอ ไปทดลอง (Try out) กับกลุมตัวอยาง
จํานวน 200 คน เพื่อหาคาความยากงายรายขอ คาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชเกณฑคาความยากตั้งแต 0.20
ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนกใชเกณฑตั้งแต 0.20 ถึง 1.00 จึงคัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑไวเพียงฉบับละ
40 ขอ
2. ครั้งที่ 2 นําแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับ ไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน
200 คน เพื่อหาคาความยาก คาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชเกณฑคาความยากตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 และคา
อํานาจจําแนกใชเกณฑตั้งแต 0.20 ถึง 1.00 เพื่อปรับปรุง ฉบับละ 40 ขอ
3. ครั้งที่ 3 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกและปรับปรุงแลว ฉบับละ 40 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนที่เปน
กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบนําไปวิเคราะหคาสถิติตอไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน Χ , SD ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC ความยากงายของขอสอบ คาอํานาจจําแนก
ใช B-Index ความเชื่อมั่น (Reliability) ใชสูตรโลเวทท (Lovett Methot)
2. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก One - way Analysis of Variance, Chi-square
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ผลการวิจัย
1. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน พบวา คาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของแบบทดสอบจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา แบบทดสอบที่สรางขึ้นอยูระหวาง
.80 -.10 ซึ่งมีคามากกวา .50 เปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพ สามารถวัดไดตรงตามเนื้อหา และแบบทดสอบ
ฉบับที่ 1 มีคาเฉลี่ยสูงสุด (18.99) รองลงมาไดแก ฉบับที่ 2 (18.90) และ ฉบับที่ 3 (18.57) ตามลําดับ สวน
ฉบับที่ 4 คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด (18.30) ฉบับที่ 1 พบวา คาความยากเฉลี่ย มีคา .47 คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยของ
แบบทดสอบมีคา .29 คาความเชื่อมั่น มีคา.86 ฉบับที่ 2 พบวา คาความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบ มีคา .46
คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยของแบบทดสอบมีคา .30 คาความเชื่อมั่น มีคา .89 ฉบับที่ 3 พบวา คาความยากเฉลี่ย
ของแบบทดสอบ มีคา.46 คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยของแบบทดสอบมีคา .30 คาความเชื่อมั่น มีคา .88 ฉบับที่ 4
พบวา คาความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบ มีคา .45 คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยของแบบทดสอบมีคา .30 คาความ
เชื่อมั่น มีคา .86
2. เปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน ดังนี้
2.1 คาความยากของแบบทดสอบ เมื่อทดสอบความแตกตางของคาความยากเฉลี่ย พบวาไม
แตกตางกัน
2.2 คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ เมื่อทดสอบความแตกตางของคาอํานาจจําแนกเฉลี่ย
พบวา ไมแตกตางกัน
2.3 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เมื่อทดสอบความแตกตางของคาความเชื่อมั่น พบวาไม
แตกตางกัน
อภิปรายผล
1. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน พบวา คาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ ผูวิจัยหาความเที่ยงตรงโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูตามวิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (Hambleton)
ปรากฏวาคาเฉลี่ยของคะแนนการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 คน อยูระหวาง .80 -.10 เปนแบบทดสอบที่มี
คุณภาพ ขอสอบแตละขอสามารถวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาในหลักสูตร การหาคาความ
เที่ยงตรงของแบบทดสอบอิงเกณฑเปนการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 217-221)
1.1 ในการวิจัยครั้งนี้ พบวาคาเฉลี่ยของแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับ มีคาใกลเคียงกัน และทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยทั้ง 4 ฉบับ พบวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน คาความยากเฉลี่ยของแบบแบบทดสอบที่
มีอัตราสวนของขอสอบแบบทดสอบคําถามเดี่ยวตอตัวเลือกคงที่ตอแบบสถานการณ 40 : 20 : 40 ยากกวา
แบบทดสอบอื่น และในแบบทดสอบที่มีอัตราสวนจํานวนคําถามแบบสถานการณมากขึ้น ความยากมีแนวโนม
มากขึ้น จากองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความยากของแบบทดสอบ คือ องคประกอบภายในของขอสอบ
(Intrinsic Factors) ประกอบดวย เนื้อหาของขอสอบแตละขอ (Item Content) ในดานความซับซอน ความ
เปนนามธรรม ความแปลกใหม และโครงสรางของขอสอบ (ItemStructure) ซึ่งเปนการแสดงออกถึงเนื้อหา
นั้น นอกจากองคประกอบดังกลาวแลวนั้น ธรรมชาติของเนื้อหาวิชา ภาษาที่ใช รูปแบบคําถาม ยังเปน
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอคาความยากของแบบทดสอบอีกดวย (Campbell. 1961 : 899-913)
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1.2 คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบมีคาใกลเคียงกัน แบบทดสอบที่ใชในการวิจัยทั้ง 4 ฉบับ
เปนแบบทดสอบที่ ตองใชเวลาสอบเทากัน และมีจํานวนขอในแบบทดสอบเทากัน ซึ่งจํ านวนขอสอบไมได
เพิ่มขึ้น จึงทําใหคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบใกลเคียงกัน และองคประกอบที่มีอิทธิพลตออํานาจจําแนก
ของแบบทดสอบ ซึ่งขอสอบที่ยากหรืองายเกินไป จะเปนขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกต่ําลงนั้นเอง (Grounlund.
1976 : 27) ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของทิพารัตน ขันแกว (2553 : 92-95) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
คุณภาพของแบบทดสอบชนิดเลือกตอบที่มีสัดสวนของรูปแบบตัวเลือกตางกัน พบวาคาอํานาจจําแนกเฉลี่ยทั้ง
5 ฉบับ ไมแตกตางกัน
1.3 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีคาใกลเคียงกันซึ่งสอดคลองกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่วา คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบจะมากขึ้นโดยสวนที่มากขึ้นมีลักษณะเปน
เอกพันธกับขอเดิมจะทําใหความเชื่อมั่นสูงขึ้น (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2527 : 315-322) และจาก
องคประกอบที่มีผลตอค าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบจะมี ความเชื่อมั่ นสูงหรือต่ํา ขึ้นอยูกับการใชสูตรที่
แตกตางกันแลวยังมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้จํานวนขอสอบที่มีจํานวนขอมาก ยอมมีความเชื่อมั่นสูงกวา
ขอสอบที่มีจํานวนขอนอย (สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 230)
2. เปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน
2.1. คาความยากของแบบทดสอบตามสมมติฐานมีความแตกตางกัน จากองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอความยากของแบบทดสอบธรรมชาติเนื้อหาวิชา ภาษาที่ใช รูปแบบคําถาม ยังเปนองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอคาความยาก แบบทดสอบ แตคาความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับเมื่อทดสอบความแตกตาง
ของคาความยากเฉลี่ยพบวาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาทีละฉบับมีคาความยากปานกลาง แบบทดสอบที่มี
อัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบคําถามเดี่ยว : รูปแบบตัวเลือกคงที่ : รูปแบบสถานการณเทากับ 40 :
20 : 40 ยากกวาแบบทดสอบอื่นแบบทดสอบ รูปแบบสถานการณมากขึ้น ความยากมีแนวโนมยากมากขึ้น
และองคประกอบที่มีอิทธิพลตอคาความยากของแบบทดสอบ คือ องคประกอบภายในของขอสอบ (Intrinsic
Factors) ประกอบดวย เนื้อหาของขอสอบแตละขอ ในดานความซับซอน ประกอบดวย เนื้อหาของแตละขอ
ภาษาที่ใช รูปแบบคําถามยังเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอคาความยากของแบบทดสอบอีกดวย (Campbell.
1961 : 899-913) แบบทดสอบรูปแบบตัวเลือกคงที่รูปแบบสถานการณ นักเรียนจะตองใชเวลาคิดหาคําตอบ
มากขึ้นและตองมีความรูในเรื่องนั้นจริงๆจึงจะไดคําตอบที่ถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของ Osterhof and
Pamela (1987 : 287-294) ศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบเลือกตอบ ที่มีตัวเลือกแตกตาง
กัน 3 แบบกับแบบสอบเติมคําในวิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัยปรากฏวา คาความยากของแบบทดสอบทั้ง 3
ฉบับ ไมแตกตางกัน
2.2 คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยของแบบทดสอบ เมื่อทดสอบความแตกตางของคาอํานาจจําแนก
เฉลี่ย พบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบที่วา
คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบจะมากขึ้นโดยสวนที่มากขึ้นมีลักษณะเปนเอกพันธกับขอเดิมจะทําใหคา
อํานาจจําแนกสูงขึ้น (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2527 : 315-322) แตแบบทดสอบที่ใชในการวิจัยทั้ง 4 ฉบับ
เปนแบบทดสอบที่ตองใชเวลาสอบเทากัน และมีจํานวนใกลเคียงกัน สอดคลองกับงานวิจัยของอาคม สุทธิ
ประภา (2546 : 87-91) ศึกษาแบบทดสอบที่มีที่มีอัตราสวนของจํานวนขอสอบในแบบทดสอบที่มีรูปแบบ
ตัวเลือกเปนชนิดคําตอบถูกตอง : ชนิดคําตอบยอ : ชนิดคําตอบเปนพิสัย : ชนิดคําตอบไมสําเร็จ คาอํานาจ
จําแนกไมแตกตางกัน
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2.3 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เมื่อทดสอบความแตกตางของคาความเชื่อมั่น พบวาไม
แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นของแบบ ทดสอบที่วา คาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบจะเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนขอตามจํานวนความยาวของแบบทดสอบ ถาแบบทดสอบมีจํานวน
ขอมากขึ้นโดยสวนที่มากขึ้นมีลักษณะเปน เอกพันธกับขอเดิมจะทําใหความเชื่อมั่นสูงขึ้น (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.
2521 : 315-322) สอดคลองกับองคประกอบที่มีผลตอคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่วา ลักษณะของกลุม
ผูสอบ ถาผูสอบมีความสามารถไมแตกตางกันมากจะทําใหคาความเชื่อมั่นต่ํา แตถากลุมผูสอบมีความสามารถ
แตกตางกันมาก คาความเชื่อมั่นของขอสอบจะสูง (สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 230) แตแบบทดสอบที่ใชในการ
วิจัยทั้ง 4 ฉบับ เปนแบบทดสอบที่ใชเวลาในการทดสอบเทากันใชขอคําถามเดียวกันทุกขอและมีจํานวนขอใน
แบบ ทดสอบเทากัน ซึ่งจํานวนขอสอบไมไดเพิ่มขึ้นจึงทําใหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบไมแตกตางกัน
ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย
สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณี แสนคําภา (2548 : 60–63) ไดทําการวิจัยพบวา คาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับ ไมแตกตาง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 การนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน ไปใชกับนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น
ควรนําแบบทดสอบฉบับที่ 2 ไปใช เนื่องจากมีคาอํานาจจําแนกและความเชื่อมั่นสูง
1.2 การนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีอัตราสวนของจํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก
ไปใชกับกลุมประชากรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีอัตราสวนของ
จํานวนขอสอบที่มีรูปแบบตางกัน ในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
2.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบที่มีอัตราสวนของจํานวน
ขอสอบในแบบทดสอบที่เปนขอสอบตางชนิดกันหลายๆ ชนิด ในระดับชั้นอื่น
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