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 การวิจยัครั้งนี ้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 

การอานคํา  ความเขาใจความหมายของคําศัพท  ความเขาใจในการอาน ของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัดสํานกังาน

เขตพื้นที่การศกึษานครราชสมีา เขต 5 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550 จํานวน 25 โรงเรียน   

จํานวน 28  หองเรียน  จํานวนนักเรียน  818  คน  แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือก 

 สรุปผลการวิจยั  

  1. การพัฒนาแบบทดสอบวดัความสามารถการอานภาษาไทย สรางโดยการ

วิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของชั้นประถมศกึษาปที ่ 3  

กําหนดเปน 3 ฉบับ ฉบับที ่1 แบบทดสอบการอานคํา จาํนวน 20 ขอ ฉบับที่ 2 แบบทดสอบความ

เขาใจความหมายของคาํศัพท จํานวน 20 ขอ ฉบับที ่3 แบบทดสอบความเขาใจในการอาน 

จํานวน 20 ขอ แบบทดสอบทุกฉบับผานการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงพนิิจจาก

ผูเชี่ยวชาญ ทกุฉบับไดคา IOC ระหวาง .80 – 1.00 

 2.  ตรวจสอบคุณภาพรายขอของแบบทดสอบการอานคํา มีคาความยากงายระหวาง 

.28 -.68 คาอํานาจจําแนกระหวาง .28 - .57  ความเชื่อมั่นมีคาเทากับ .777  และความเที่ยงตรง

เชิงสภาพ มีคาเทากับ .558  แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท  มีคาความยากงาย

ระหวาง  .41 - .76  คาอํานาจจําแนกระหวาง .28 – 54  ความเชื่อมั่นมีคาเทากับ .783  และความ

เที่ยงตรงเชิงสภาพ มีคาเทากับ .710  แบบทดสอบความเขาใจในการอาน มีคาความยากงาย

ระหวาง .37 - .72  คาอํานาจจําแนกระหวาง .20 - .62  ความเชื่อมั่นมีคาเทากับ .774  และความ

เที่ยงตรงเชิงสภาพ มีคาเทากับ .523   
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 The purposes of this study were to construct  Thai Reading Competency Test  

for Prathom Suksu 3 students. The sample consisted of 818 students under 

Nakornratchasima Educational Service Area Office 5 in the second semester year 2008. 

Test comprised of 3 selective.  

 The results research that: 

 1. Thai Reading Competency Test which comprised 3 subtest; words reading, 

words definitions and reading comprehension with 20 items in each. Index of 

Congruency of each were ranged from .80 to 1.00  

 2.  The quality of words reading test; difficulty were ranged form .28 to .68, 

discrimination index were ranged from .28 to .57, reliability were .777 and concurrent 

validity were .558. The quality of word definitions test; difficulty were ranged from .41 to 

.76, discrimination index were ranged from .28 to .54, reliability were .783 and 

concurrent validity were .710. The quality of reading comprehension test; difficulty were 

ranged form .37 to .72, discrimination index were ranged from .20 - .62, reliability were 

.774 and concurrent validity were .523  
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 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทาง
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ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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จิราภรณ  บุญสง ผูชวยศาสตราจารยสุวดี  ภูประดิษฐ  อาจารยชวลิต  รวยอาจิณ  อาจารยนัยนา  

คณานุรักษ  อาจารยวราภรณ  โรจนหิรัญ  ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ

และใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ  

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยนิภา  ศรีไพโรจน และอาจารย ดร.ละเอียด     

รักษเผา ที่รวมเปนกรรมการสอบปริญญานิพนธ และไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพื่อให

ปริญญานิพนธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณคณะผูบริหาร คณะครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 5 ที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควา ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ในครั้งนี้เปนอยางดี  

 และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ใหทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน

ในการทําปริญญานิพนธ 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ภาษาเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางยิ่ง เพราะมนุษยใชภาษา

เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารซึ่งกันและกัน   การสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน 

รวมทั้งเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและประสบการณ การพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห 

ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  แตภาษายอมมีการ

เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุมคน ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ การ

ใชภาษาจึงจําเปนตองมีการเรียนรู เพื่อการนําไปใชและการอนุรักษสืบสานใหคงอยูคูชาติตอไป  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการอานซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนรูวิชาการตาง ๆ เปนเครือ่งมอืสําคญัที่

ทําใหบุคคลเติบโตขึ้นเปนบุคคลที่รักการเรียนรู บุคคลที่มีความสามารถในการอาน  จะเปนผูที่มี

โอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตสูงกวาบุคคลที่ไรความสามารถในการอาน การอานจึงเปน

เครื่องมือที่นําบุคคลสูความสําเร็จ และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตและความเปน

ปกแผนของสังคมไทย คนไทยจึงจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความ

เขาใจและศึกษาหลักเกณฑทางภาษา     และฝกฝนใหมีทักษะ ฟง พูด อาน   และเขียนภาษาไทย

ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใช ในการสื่อสาร การเรียนรู การเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน การ

สรางความเปนเอกภาพของชาติ และความจรรโลงใจ เพื่อเกิดประโยชนแกตนเอง  ชุมชน สังคม

และประเทศชาติ (เปลื้อง ณ นคร.2538: คํานํา; กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 ข: 6)   

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรไว

ขอหนึ่งวา  เพื่อใหผูเรียนเกิดลักษณะอันพึงประสงค คือ มีความคิดสรางสรรคใฝรู ใฝเรียน  รักการ

อาน  รักการเขียน  และรักการคนควา และยังไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูในวิชา

ภาษาไทย สาระที่ 1: การอาน มาตรฐาน ท.1.1 ไววาใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด

ไปใชตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน โดยมาตรฐาน

การเรียนรูชวงชั้น ป.1 –  3   กําหนดใหผูเรียนสามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน อานได

คลองและเร็ว เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน และสามารถเขาใจ ใจความสําคัญและ

รายละเอียดของเรื่อง และจากการศึกษากลุมสาระการเรียนรูชวงชั้น ป.1-  3  พบวาเนนใหผูเรียนรู

หลักการอานและการสะกดคํา  ความหมายของคําและขอความที่อาน   การหาใจความสําคัญและ

รายละเอียดของเรื่องที่อาน  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ข: 19)  องคประกอบที่จะกอใหเกิดความ
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เขาใจในการอานนั้น มีพื้นฐานมาจากการเขาใจความหมายของคํา เปนรากฐานสําคัญของความ

เขาใจในการอาน ถาเขาใจความหมายของคําศัพทชัดเจนและกวางขวาง ยอมจะชวยใหเขาใจ

ประโยคและเรื่องราวที่อานไดดีข้ึน การเขาใจหนวยความคิดเพื่อเขาใจประโยค เด็กตองอานหนวย

ความคิดคือ แบงเปนกลุมคํา ใหไดความหมายของคําที่ตอเนื่องเปนกลุมๆ แทนการอานทีละคํา ซึ่ง

การอานทีละคําจะเปนอุปสรรคตอความเขาใจในแตละประโยค การเขาใจประโยค คือ การเอา

หนวยความคิดยอยมาสัมพันธกัน จะไดใจความสําคัญและเขาใจประโยค การเขาใจตอน คือ

ความสามารถที่จะนําประโยคแตละประโยคในตอนนั้นๆ มาสัมพันธกัน จึงอานไดเขาใจดีข้ึน และ

การเขาใจเรื่องราว คือจะตองเขาใจความสัมพันธระหวางขอความสําคัญในแตละตอน  (Bond and 

Tinker. 1957: 234-235)  

 การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งตองดําเนิน

ควบคูกันไป การบูรณาการหรือการประสมประสานการวัดและประเมินผลกับการเรียนการสอนเขา

ดวยกันจะสงผลตอการพัฒนาการศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของกับผูเรียนซึ่งเปนศูนยกลางของการ

พัฒนานั้น การวัดและการประเมินผลมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน ทั้งทางตรงและ

ทางออม ผลทางตรงคือจะใหขอมูลยอนกลับที่สําคัญเพื่อนําไปสูการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ   สวน

ทางผลออมคือจะเปนสิ่งชี้นําการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง การพัฒนาทักษะการอาน

โดยการสงเสริมการอานควรเริ่มต้ังแตชั้นประถมศึกษา ใหสามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน

หรือตามหลักเกณฑของภาษา  เขาใจความหมายของคํา   และเขาใจ ใจความสําคัญและ

รายละเอียดของเรื่อง ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการเรียนรูตอไป  ในการวัดและประเมินผลการพัฒนาพัง

กลาว จะตองมีเครื่องมือในการวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการพัฒนาบุคคลไดถูกทาง  

การสรางเครื่องมือวัดความสามารถการอานภาษาไทย ชวงชั้นที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได  จะชวยในการพัฒนาการอาน และนําไปสูการสงเสริม 

ปรับปรุง ประสิทธิภาพการอานใหสมบูรณ  และเปนแนวทางพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถ

การอานภาษาไทย  ในระดับชวงชั้นที่สูงขึ้นตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน

ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3   โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะเพื่อสรางและหา

คุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย  การอานคํา  ความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท  ความเขาใจในการอาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาคนควาทําใหไดแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได สําหรับครูภาษาไทยและผูที่เกี่ยวของกับ

การศึกษา ใชในการวัดความสามารถการอานภาษาไทยของนักเรียนเพื่อนําไปสูการสงเสริมและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการอาน  และเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาแบบทดสอบภาษาไทย วัด

ความสามารถการอาน ในระดับชวงชั้นตาง ๆ ตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2550   

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  จํานวน 101 โรงเรียน   125  

หองเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  3,127 คน 

 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3   ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 

2550   ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5   28  หองเรียน  จํานวน

นักเรียนทั้งสิ้น 818  คน  โดยวิธีการสุมแบบสองขั้นตอน (Two-Stages Random Sampling)  

 การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย เปนกระบวนการดําเนินการ

สรางแบบทดสอบจากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 และดําเนินการสรางเพื่อใหได

แบบทดสอบวัดความสามารถการอาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดหลัก

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 เปนแบบทดสอบการอานคํา แบบทดสอบความเขาใจใน

ความหมายคําศัพท อาศัยรายการศัพทที่กําหนดไวสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

และแบบทดสอบความเขาใจในการอาน ยึดหลักในดานเนื้อหา หรือขอเท็จจริง ประเภทบทสนทนา 

ประเภทรอยแกว และเนื้อเร่ือง ที่ไมปรากฏในตําราเรียน  โดยกําหนดเปนชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  

 ตัวแปรที่ศึกษาในการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอานคือคุณภาพของ

แบบทดสอบ ดังนี้ 

 1.  ความยากงาย 

 2.  อํานาจจําแนก 

 3.  ความเชื่อมั่น 

 4.  ความเที่ยงตรง 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1. ความสามารถการอานภาษาไทย  หมายถึง  การแสดงออกถึงความสามารถในการ

อานคํา ตามหลักการอานและหรือกฎเกณฑที่กําหนดในหลักภาษา ความเขาใจความหมายของ

คําศัพทจากบริบท  และความเขาใจในการอาน  

  1.1  ความสามารถการอานคํา  หมายถึง  ความสามารถในการระบุคําอาน ที่เปน

การประสมคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา ไดถูกตองตามหลักการอาน 

และหรือกฎเกณฑที่กําหนดในหลักภาษา ใชแบบทดสอบการอานคํา ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 

  1.2. ความสามารถความเขาใจความหมายของคําศัพท หมายถึง ความสามารถใน

การบอกความหมายและแปลความหมายของคําศัพทตามบริบทของขอความ ประเภทกลุมคํา หรือ

ประโยคสั้น ๆ ไดถูกตอง ใชแบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท ชนิดเลือกตอบ 3 

ตัวเลือก 

  1.3 ความสามารถความเขาใจในการอาน หมายถึง ความสามารถในการระบุหรือ

สรุปเหตุการณ เร่ืองราว ใจความสําคัญ ประเภทบทสนทนา ประเภทบทรอยแกว และเนื้อเร่ืองที่

อาน ใชแบบทดสอบความเขาใจในการอาน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 

 2. คุณภาพของแบบทดสอบ  หมายถึง เครื่องมือวัดความสามารถการอานภาษาไทย  

ซึ่งเปนคุณภาพของแบบทดสอบรายขอ ไดแก  

   2 .1 ความยากงายของแบบทดสอบ  (Difficulty)   หมายถึง  คุณสมบั ติของ

แบบทดสอบเปนรายขอวามีจํานวนเปอรเซ็นต (Percentage) หรือคาสัดสวน(Proportion) ของ

นักเรียนที่เลือกตัวเลือกนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งหมด คาความยากงาย (แทน

ดวยสัญลักษณ p) ค าความยากงายที่ใชไดของแบบทดสอบจะมีคาอยูระหวาง .20 - .80  

แบบทดสอบที่มีคาใกล 1.00 แสดงวาแบบทดสอบงาย ถ าเขาใกล .20 แสดงวาแบบทดสอบยาก 

  2.2 คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination)  หมายถึง คุณสมบัติของ

แบบทดสอบรายขอที่สามารถจําแนกนักเรียนออกเปนกลุมเกง-กลุมออน จากความสามารถในการ

ทําแบบทดสอบฉบับนั้น ที่พิจารณาวาใชไดจากคา r ที่คํานวณไดเปนรายขอ คาอํานาจจําแนก 

(แทนดวยสัญลักษณ  r)  คาอํานาจจําแนกถามีคา .20 ข ึ้นไป แสดงวาแบบทดสอบขอนั้นใชได 

   2.3 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  (Reliability) หมายถึง  คุณสมบัติของ

แบบทดสอบที่สามารถวัดความสามารถการอานภาษาไทยของผูตอบไดคงที่แนนอน  การหาคา

ความเชื่อมั่น ( Reliability) ของแบบทดสอบ จากสูตร KR-20 ตามวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน        

(Kuder Richardson) และสูตรการหาสัมประสิทธิ์ rB  (Coefficient rB ) คาความเชื่อมั่นที่มีคา
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ใกล +1.00 แสดงวาคะแนนผลการสอบแตละขอ แตละฉบับ ใหผลสอดคลองกันมาก ถือวามีความ

เชื่อมั่นสูงมาก  

     2.4  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ (Validity) หมายถึง ดัชนีบอกคุณสมบัติความ

คงที่ของแบบทดสอบเปนหลักฐานแสดงความมั่นใจในผลการวัดความสามารถการอานภาษาไทย

ไดถูกตองตรงตามนิยามที่กําหนด ทั้งหลักฐานแสดงความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และหลักฐานแสดง

ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ 

   2.4.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) หมายถึง การรวบรวมขอมูลเพื่อ

แสดงวาขอคําถามแตละขอสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามลักษณะที่นิยามไว ซึ่งหาโดยวิธีการให

ผูเชี่ยวชาญที่มีวุฒิปริญญาโททางการวัดผลการศึกษา และมีวุฒิปริญญาโททางภาษาไทยหรือ

บุคคลที่มีประสบการณทางการสอนและการวัดผลประเมินผลวิชาภาษาไทย  มาเปนเวลาไมตํ่า

กวา 5  ป  เปนผูตรวจสอบและพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามแตละขอกับนิยาม

ปฏิบัติการ  โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ข้ึนไป  

     2.4.2 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity)   หมายถึง คุณภาพของ

แบบทดสอบที่สามารถวัดไดตรงตามสภาพความเปนจริงของผูสอบ  ซึ่งหาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน

ภาษาไทยกับระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาคนควา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน ในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย พบวามุงใหผูเรียนสามารถใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ 

แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน โดย มาตรฐานการเรียนรูชวง

ชั้น ป.1– 3   กําหนดใหผูเรียนสามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน อานไดคลองและเร็ว เขาใจ

ความหมายของคําและขอความที่อาน และสามารถเขาใจ ใจความสําคัญและรายละเอียดของเรือ่ง  

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ข:  18-19 ) และจากการศึกษากลุมสาระการเรียนรูชวงชั้น ป.1- 3  

พบวาเนนใหผูเรียนรูหลักการอานและการสะกดคํา  ความหมายของคําและขอความที่อาน   การ

หาใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อาน  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ข:  70 - 71) 

 ลักษณะของการอานมี 2 ลักษณะคือ การอานออกเสียง (Oral Reading) และการอาน

ในใจ (Silent Reading) การอานออกเสียง แบงเปน  การอานออกเสียงธรรมดา และการอานออก
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เสียงทํานองเสนาะ การอานออกเสียงนั้นจะใชต้ังแตเด็กเริ่มเรียน ใหเด็กรูจักการอานคําตางๆ เมื่อ

อานเปนคําแลว อานเปนประโยค อานเปนยอหนา  อานเปนเรื่องๆ สวนการอานในใจจะใชเมื่อเร่ิม 

อานออกเสียงไดดีแลว รูจักความหมายของคํา สามารถอานเปนขอความยาวๆไดแลว  (กรรณิการ  

พวงเกษม. 2533: 68) องคประกอบที่จะกอใหเกิดความเขาใจในการอาน มีพื้นฐานมาจาก การ

เขาใจความหมายของคํา เปนรากฐานสําคัญ ถาเขาใจความหมายของคําศัพทชัดเจนและ

กวางขวาง ยอมชวยใหเขาใจประโยคและเรื่องราวที่อานไดดีข้ึน  จากการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี

เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทกัษะการอาน พบวา  สามารถประเมินไดจากหลายวิธี เชน การ

ใชแบบทดสอบ  การซักถามหรือสัมภาษณ  การใชบันทึก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2529: 

401-403) และไดทําการวิ เคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  เพื่อใหไดแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดหลักมาตรฐาน

การเรียนรูชวงชั้นที่ 1 เปนแบบทดสอบการอานคํา เปนเครื่องมือในการวัดสําหรับวัดความชัดเจน

ถูกตองของการออกเสียงตามหลักภาษา เปนการวัดพฤติกรรมทางออมตามหลักการอาน ซึ่งเปน

กฎเกณฑในหลักภาษา ผลจากการสอบวัดนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการอานออก

เสียงธรรมดา และวัดความสามารถในการอานในใจ ใชแบบทดสอบความเขาใจความหมาย

คําศัพท   และแบบทดสอบความเขาใจในการอาน ในการวัดและประเมินผลจะตองพัฒนา

เครื่องมือในการวัดที่มีคุณภาพและเชื่อถือได  เพื่อประโยชนในการพัฒนาบุคคลไดถูกทาง   จึงได

นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่   3  ดังนี้   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  ความสามารถการอานภาษาไทย   

          

          

การอานคาํ  
ความเขาใจความหมาย 

ของคําศัพท 
 

ความเขาใจใน   
การอาน 

        
      

การกาํหนดโครงสรางของแบบทดสอบ   การพัฒนาแบบทดสอบ 
        
 1. วิเคราะหหลักสูตร     1. แบบทดสอบการอานคํา  

      
 

2. วิเคราะหมาตรฐานการเรยีนรู       

ชวงชัน้    
2. แบบทดสอบความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท  

 3. วิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการอาน    3. แบบทดสอบความเขาใจในการอาน  

                                

 
โครงสรางของแบบทดสอบ 

   ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

 1. การอานคาํ      

 2. ความเขาใจความหมายของคําศัพท     

 3. ความเขาใจในการอาน    
วิเคราะหคุณภาพรายขอ 

 

       

     หาคุณภาพความเชื่อมัน่ 
และความเทีย่งตรงเชิงสภาพ 

 

       

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตาม

หัวขอตอไปนี ้

 1.  เอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการอานภาษาไทย 

 3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

 4. งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของ 

 5. งานวิจัยในตางประเทศทีเ่กี่ยวของ 

  

1.  เอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 1.1 ความสําคัญของภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน

เอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร

เพื่อสรางความเขาใจและความสมพันธที่ดีตอกันทําใหสามารถประกอบกิจธุรการงานและ

ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู 

ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห วิจารณและ

สรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อ

ที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน โลกทัศน และสุนทรียภาพ โดย

บันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ําคา ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการ

เรียนรูเพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ข: 1) 

 

 1.2  ธรรมชาติ/ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนเครื่องมือใชส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันและตรงตามจุดมุงหมาย 

ไมวาจะเปนการแสดงความคิด ความตองการ และความรูสึก คําในภาษาไทยยอมประกอบดวย

เสียง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และความหมาย สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑ

ของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปนขอความ นอกจากนั้นคําในภาษาไทยยังมีเสียง
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หนักเบา มีระดับของภาษา  ซึ่งตองใชใหเหมาะแกกาลเทศะและบุคคล ภาษายอมมีการ

เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุมคน ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ 

การใชภาษาเปนทักษะที่ผูใชตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญไมวาจะเปนการอาน การเขียน        

การพูด การฟง และการดูส่ือตางๆ รวมทั้งตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา เพื่อส่ือสาร 

ใหเกิดประสิทธิภาพและใชอยางคลองแคลวมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.  

2545 ข: 1)  

 

      1.3 คุณภาพของผูเรียน 
 ชวงชัน้ที ่1  ชัน้ประถมศึกษาปที ่1 - 3 

 1. อานไดคลองและอานไดเร็ว 

 2. เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยค และเขาใจขอความที่อาน 

 3. นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ และกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติ 

 4. เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบนัเทิง 

 5. พูดและเขียนแสดงความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการและจนิตนาการ 

 6. จดบันทกึความรู ประสบการณ และเรื่องราวในชีวิตประจําวนั 

 7. จับใจความสาํคัญ ต้ังคําถาม ตอบคําถาม สนทนา แสดงความคดิเห็น เลาเรื่อง

ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และประสบการณจากเรื่องทีฟ่งที่ดู 

 8. เขาใจวาภาษาไทยมทีัง้ภาษาไทยกลางและภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิน่ 

 9. ใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงายๆ 

 10. ทองจาํบทรอยกรองใหไพเราะ และนาํไปใชในการพูดและเขียน 

 11. นําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรียนและเลน 

 12. ใชทักษะทางภาษาเปนเครือ่งมือการเรียน การแสวงหาความรู และใชไดเหมาะสม

กับบุคคลและสถานการณ 

 
 1.4  สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 1.4.1 ลกัษณะของหลกัสตูร 
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนด

เปนกรอบและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยของสถานศึกษาเชนเดียวกับกลุมวิชาอื่นๆ 

สถานศึกษาจะนําไปพัฒนาเปนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและเปนแนวทางจัดการ
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เรียนการสอนใหเปนแนวทางเดียวกันทั้งประเทศตามมาตรฐานการเรียนรู ลักษณะสําคัญของ

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545ข: 14) 

 1. กําหนดสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (Strand)  ซึ่งเปน

แกนความรูทางภาษาที่ผูสอนตองนําไปขยายรายละเอียด และจัดใหเหมาะสมกบัผูเรียน และ

สภาพแวดลอมในทองถิน่ ประกอบดวย การอาน การเขยีน การฟง การดู และการพูด หลกัการใช

ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม 

 2. กําหนดมาตรฐานการเรียนรู ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาและ

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของแตละสาระ เพื่อระบุส่ิงที่ผูเรียนจะตองเรียนและสมรรถฐานที่ผูเรียน

สามารถปฏิบัติไดอันเปนคุณภาพของผูเรียนที่ผูสอนจะยึดเปนแนวทางการจัดการเรียนรู 

 3. กําหนดหลักสตูรเปนชวงชั้น ทั้งมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้

โดยแบงเปน 4 ชวงชัน้คือ ชั้นประถมศกึษาปที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่   

1-3  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  มีการพัฒนาทกัษะทางภาษาอยางตอเนื่อง ผูสอนตองศึกษา

หลักสูตรทุกชวงชัน้มิใชเฉพาะชวงชัน้ที่จะสอนเทานัน้ เพื่อเห็นภาพการพัฒนาการเรียนการสอน

อยางตอเนื่อง 

 4. กําหนดเวลาเรยีนตามความเหมาะสมในชัน้ประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 1-3 กําหนดเวลาเรียนเปนรายป สวนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 4-6 กําหนดเวลาเรียนเปน    

รายภาคและเปนหนวยกิต 
 

 1.4.2 สาระและมาตรฐานการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 สาระที ่1  การอาน  (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2545ข: 47) 

 มาตรฐาน  ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหา

และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน มีรายละเอยีดดังนี ้
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที่ 1 
ประถมศึกษาปที่ 1-3 

สาระการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 
ประถมศึกษาปที่ 1-3 

1. สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน 

อานไดคลองและเร็ว เขาใจความหมายของ

คํา และขอความที่อาน 

1.1  หลักการอานและการสะกดคํา 

1.2  ความหมายของคําและขอความที่อาน 

2. สามารถเขาใจใจความสาํคัญและ

รายละเอียดของเรื่อง หาคาํสําคัญหรือใช

แผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด

เปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการอาน 

รูจักใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและแสดง

ความรู ความคิดคาดคะเนเหตุการณเร่ืองราว

จากเรื่องที่อาน และกาํหนดแนวทางปฏิบัติ 

2.1  การหาใจความสาํคัญและรายละเอยีดของ

เร่ืองที่อาน 

2.2  การหาคําสําคัญหรือการใชเปนภาพโครง

เร่ือง หรือแผนภาพความคิดพัฒนาความ

เขาใจการอาน 

2.3  การใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาแสดงความรู 

ความคิดคาดคะเนเหตุการณเร่ืองราว 

2.4  แนวทางการปฏิบัติจากการอาน 

3.  สามารถอานในใจและอานออกเสยีง 

    บทรอยแกวและบทรอยกรองไดรวดเร็ว 

ถูกตองตามลกัษณะคําประพันธและอักษรวิธี 

และจําบทรอยกรองที่ไพเราะ เลือกอาน

หนงัสือที่เปนประโยชนทัง้ความรูและความ

บันเทงิ มีมารยาทการอานและมีนิสัยรักการ

อาน 

3.1   การอานในใจบทรอยแกวและบทรอยกรอง 

3.2  การอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอย

กรอง 

3.3  การทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ 

3.4  การเลือกอานหนงัสือทีเ่ปนประโยชน 

       ทั้งประเภทความรูและความบนัเทิง 

3.5  มารยาทการอานและนสัิยรักการอาน 

   
  จะเหน็ไดวาลกัษณะของหลกัสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

ดานการอานภาษาไทย และคุณภาพของผูเรียนทีก่ําหนดในชวงชั้นที่ 1 เปนขอกําหนดคุณลักษณะ

และความสามารถของผูเรียนใหผูเรียนมคุีณลักษณะและความสามารถดังกลาวขางตน โดยเฉพาะ

การอานเปนพืน้ฐานสําคัญของการเรียน เปนหวัใจของการพฒันาทักษะทางภาษา ซึง่ครูจะ

นําไปใชเปนแนวทางการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เชื่อมโยงประสบการณการ

เรียนรูในหองเรยีนสูชีวิตจริงและสูสังคมภายนอกและเปนแนวทางการประเมินผล เพื่อใหผูเรียน

ไดรับการพัฒนาการเรียนรูใหเขาสูมาตรฐานที่กาํหนด และเพื่อพิจารณาความสาํเรจ็ของผูเรียนให

มีทักษะพืน้ฐานทางภาษาทีม่ีประสิทธิภาพในระดับชวงชั้นที่สูงขึ้นตอไป 
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2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการอานภาษาไทย 
 2.1  ความหมายของการอาน 
 การอานเปนวิธีหนึ่งที่ใชในการเพิ่มพูนความรู การอานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทําให

ผูอานไดรับขอมูลไปอยางถูกตองตรงตามที่ผูเขียนตองการ ดังนั้นการพัฒนาความสามารถดานการ

อานของแตละบุคคลจึงเปนเรื่องที่นาเอาใจใสอยางหนึ่ง ซึ่งควรพัฒนาตั้งแตเยาววัย ในการจัด

การศึกษาแกเด็กในเกือบทุกประเทศ จะเนนการสอนใหเด็กและเยาวชนสามารถอานออกเขียนได

เปนสําคัญ สําหรับลักษณะการจัดการเรียนการสอนใหเด็กมีความสามารถอานไดนั้น ข้ึนกับความ

คิดเห็นของผูรับผิดชอบในการกําหนดการจัดการเรียนการสอนวามีความเห็นเกี่ยวกับนิยามของ

การอานวาหมายความวาอยาไร มีนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญหลายทานไดใหความหมายของ

การอานดังนี้ 

 มานิต  บุญประเสริฐ  (2526: 9)  อธิบายวาการอานคือการสื่อสารระหวางผูเขียนกับ

ผูอาน โดยมขีอเขียนเปนสือ่กลางหนาทีข่องผูอานคือ การคนหาความหมายจากขอเขียนนั้นๆ ซึ่ง

ผูอานจะเขาใจขอความที่อานมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ ไดแก ลักษณะ

ของเรื่องที่อาน ประสบการณรวมระหวางผูอานกบัผูเขียน 

 รัญจวน  อินทรกําแหง  (2519: 17); บันลอื  พฤกษะวัน  (2534: 8)  อธิบายวา การอาน

เปนการแปลสัญลักษณโดยเขาใจความหมายและเปนการสื่อความหมายจากภาพหรือตัวอักษร ที่

จะถายโยงความคิด ความรู จากผูเขียนถงึผูอาน ใหเปนเรื่องเปนราว เกิดความเขาใจอยางแจมแจง

และชัดเจน  

 ประเทิน  มหาขันธ  (2530: 13)  ใหความหมายของการอานวา เปนกระบวนการในการ

แปลความหมายของตัวอกัษรหรือสัญลักษณที่มกีารจดบันทกึไว การอานที่แทจริงผูอานจะตอง

เขาใจความหมายของเรื่องที่อาน ซึง่จะตองอาศัยประสบการณเดิมเปนพืน้ฐานดวย 

 วรรณี  โสมประยูร  (2537: 121);  นภดล  จันทรเพ็ญ  (2539: 73)  กลาววา การอาน

เปนกระบวนการแปลความหมายตัวอักษรหรือสัญลักษณออกมาเปนถอยคําหรือความคิดของ

ตนเอง  และผูอานสามารถนาํความคิด ความเขาใจที่ไดจากการอาน ไปใชใหเกิดประโยชน 

 บอนด; และธิงเกอร  (Bond; & Thinker.  1957: 9)  กลาววา การอานคือการจํา

สัญลักษณที่พิมพหรือเขียน สัญลักษณนี้กระตุนใหผูอานนึกถึงความหมายของคําโดยอาศัย

ประสบการณที่ผานมาเปนความหมายใหมที่เกิดขึ้นโดยการผสมผสานของสังกัปที่ผูอานมีอยู 
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 รูบิน  (Rubin.  1993: 6-7)  กลาววา การอานเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับความรูสึก 

อารมณ ความเขาใจในบทอาน และรับรูถึงความหมายขอคําโดยอาศัยกระบวนการคิดเพื่อส่ือ

ความหมายของสัญลักษณในบทอาน 

 ลิว  และคนิเซอร  (Leu and Kinzer.  1995: 11)  กลาวถึงการอานวา เปนเรื่องของการ

พัฒนาเปนการปฏิสัมพันธ และเปนกระบวนการทีก่อใหเกิดการเรียนรู ซึ่งขึ้นกับความสามารถของ

บุคคลในการที่จะเขาใจขอความรูทีเ่กี่ยวกับภาษา 

 จากความหมายของการอานที่กลาวมาแลวสรุปไดวา การอานเปนกระบวนการแปล

ความหมายของสัญลักษณโดยผานกระบวนการทางความคิดไปสูความเขาใจในสิ่งที่อาน และเปน

การสื่อสารความคิดระหวางผูเขียนไปยังผูอาน โดยใชประสบการณเดิมเกี่ยวกับเร่ืองภาษาและ

บริบทของสิ่งที่อานใหไดความหมายชัดเจนสมบูรณ และสิ่งสําคัญที่สุดในการอานคือผูอานจะตอง

เขาใจความหมายคําศัพท เขาใจความหมายของเนื้อเร่ืองที่อานหรือใกลเคียงกับความเขาใจของ

ผูเขียน ซึ่งตรงกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 ซึ่งกําหนดพื้นฐานความเขาใจในการอาน โดย

อานไดถูกตองตามหลักการอาน เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน สามารถเขาใจ

ใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง  
   
 2.2  องคประกอบของความสามารถในการอาน 
 เบอรตัน และคนอื่นๆ  (Burton and others.  1956: 32)  อธิบายวา ความสามารถและ

ทักษะตางๆ ทีจ่ําเปนและเกีย่วกับความเขาใจในการอาน ประกอบดวย 

1. การเขาใจความหมายของคาํศัพท 
2. การเรียงลาํดบัความได 
3. การจับใจความสําคัญได 
4. การสังเกตความสัมพันธของขอความที่อานได 
5. การแยกแยะ สรุปความได และคาดการณได 

 สวน บอนด; และทิงเกอร (Bond; & Tinker. 1957: 234-235)  อธิบายวา องคประกอบ

ที่จะกอใหเกิดความเขาใจในการอานนัน้ มพีื้นฐานมาจาก 

 1. การเขาใจความหมายของคาํ เปนรากฐานสาํคัญของความเขาใจในการอาน ถา

เขาใจความหมายของคาํศัพทชัดเจนและกวางขวาง ยอมจะชวยใหเขาใจประโยคและเรื่องราวที่

อานไดดีข้ึน 
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 2. การเขาใจหนวยความคิดเพื่อเขาใจประโยค เด็กตองอานหนวยความคดิคือ แบงเปน

กลุมคํา ใหไดความหมายของคําที่ตอเนือ่งเปนกลุมๆ แทนการอานทีละคํา ซึ่งการอานทีละคําจะ

เปนอุปสรรคตอความเขาใจในแตละประโยค 

 3. การเขาใจประโยค คือการเอาหนวยความคิดยอยมาสัมพันธกัน จะไดใจความสําคญั

และเขาใจประโยค 

 4. การเขาใจตอน คือความสามารถที่จะนาํประโยคแตละประโยคในตอนนัน้ๆ มา

สัมพันธกนั จึงอานไดเขาใจดีข้ึน 

 5. การเขาใจเรื่องราว คือจะตองเขาใจความสัมพันธระหวางขอความสําคัญในแตละตอน  

 บุช และเฮบเนอร  (Bush and Huebner. 1970: 97)  ไดอธิบายถงึองคประกอบของ

ความเขาใจในการอาน ดังนี ้

1. การตีความของตัวหนงัสือหรือสัญลักษณทีเ่ขียนขึ้น 

2. การจับความหมายได 
3. การซาบซึง้หรือเขาใจความคิดที่ผูเขียนเสนอโดยตรง 
4. กระบวนการคดิหาเหตุผลและคนหาความหมาย 

 กูดแมน; และแคโรรีน  (Goodman; & Carolyn. 1972: 25-27)  อธิบายของการอาน

เพื่อใหเกิดความเขาใจดังนี ้

 1. ความรูทางภาษา (Linguistic Knowledge)  โดยในระยะแรกผูอานจะเรียนรูความ 

สัมพันธเกีย่วกับตัวอักษรและความหมายของคําแตละคํา ตอมาเมื่อผูอานมปีระสบการณในการ

อานมากขึ้นกจ็ะสามารถอานเพื่อความเขาใจไดมากขึ้น 

 2. ประสบการณและความรูเกีย่วกับส่ิงที่อาน (Schema) ไดแก ความรูเกี่ยวกบัเนื้อหา

และความรูเดมิที่ผูอานมีอยู 

 3. ความสมบูรณของเนื้อเร่ืองหรืองานเขยีนนัน้ (Conceptual or Semantic Completeness) 

ผูอานจะไมเขาใจสิ่งที่อานหากเนื้อเร่ืองนัน้มีเนื้อความที่ยงัไมสมบูรณ   ยกเวน ในกรณีที่ผูอานมี

ความรูพืน้ฐานเกีย่วกับเร่ืองที่อานมากอน 

 4. ความสามารถในการวิเคราะหโครงสรางของงานเขียน (Text Schema) งานเขียนแต

ละชิ้นมีลักษณะของโครงสรางที่แตกตาง และยงัสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรม

ของผูเขียนดวย  ดังนั้นหากงานเขียนเสนอเรื่องราวที่แตกตางไปจากวัฒนธรรม และประสบการณ

เดิมของผูอาน การอานกจ็ะไมประสบความสําเร็จ 
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 แฮรริส; และสมิธ  (เสาวลักษณ  รัตนวิชช.  2528: 85; อางอิงจาก Harris; & Smith.  

1976: 235) อธิบายถึง องคประกอบที่สําคัญที่มีผลตอความเขาใจในการอานคือ ประสบการณเดมิ

ของผูอาน ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถในการคิด เจตคติตอส่ิงที่อาน และ

จุดประสงคในการอาน  ดังงานวิจัยของ ฮาฟเนอร; และพาลัมเมอร (Hafner; &  Palumer. 1980: 

34)  ไดศึกษาผลของการสอนคําศัพทและความเขาใจในการอานจากการสอน 3 วิธีคือ 

 1. วิธีใหบอกความสัมพันธของสวนสําคัญในประโยค (Matter-Relation Matter) 

 2. วิธีวิเคราะหความสัมพันธตามหลักแหงเหตุผล 

 3. วิธีเรียนคําศัพท 

แลวทดสอบเกี่ยวกับเร่ืองการอานคําศัพท  ระดับความเขาใจในการอาน ความเร็วของความ 

เขาใจในการอาน  และการวินิจฉัยความเขาใจในการอาน ผลการทดลองพบวา การสอนดวยวิธี 

บอกความสมัพันธของสวนสําคัญในประโยค และวิธวีิเคราะหความสัมพนัธตามหลักแหงเหตุผล

ไดผลดีกวาวิธเีรียนคําศพัท 

 จากแนวคิดขางตนสรุปวา องคประกอบมีสวนสงผลตอความสามารถในการอานและ

การที่จะกอใหเกิดความเขาใจในการอานไดดี ตองมีพื้นฐานมาจากความรูความสามารถเกี่ยวกับ

ตัวภาษา ความเขาใจความหมายของคํา ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของความเขาใจในการอาน เขาใจ

ประโยค เขาใจเรื่องราว ซึ่งตองอาศัยประสบการณเดิมผสมผสานความคิดของผูอานเอง จึงจะทํา

ใหประสบความสําเร็จในการอาน  ดังนั้นองคประกอบการวัดความสามารถในการอาน สามารถวัด

และประเมินผลจาก การอานคํา ความหมายของคําศัพท  เพื่อพัฒนาทักษะการอานและความ

เขาใจในการอาน ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

  
 2.3 ประเภทของการอาน 
 การแบงประเภทของการอานชวยใหครูผูสอนตระหนักถงึขอบขายการสอนไดเปนอยางดี 

นักการศึกษาและนักภาษาศาสตรไดแบงประเภทของการอานไวดังนี ้

 วาสนา  เกตุภาค  (2521: 1-2)  ไดจําแนกประเภทของการอานออกเปน 2 ประเภทคอื  

 1. การอานออกเสียง คือ การอานตามตวัหนงัสือเพื่อใหผูอ่ืนฟง ผูอานจะตองอานได

ชัดเจนถกูตองตามหลกัภาษาและความนยิม 

 2. การอานในใจ คือ การทําความเขาใจกบัตัวอักษร เปนการอานเพื่อตัวผูอานเอง ซึ่งจะ

ไดรับประโยชนมากนอยเพยีงใดยอมข้ึนอยูกับความสามารถของผูอานแตละคน 
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 วิจิตรา  แสงพลสิทธิ;์ และคนอื่นๆ  (2522: 135)  แบงประเภทการอานไว 2 ชนิดคือ 

 1. การอานในใจ เปนการอานเพื่อขวนขวายหาความรู และความเพลนิใหแกตนเอง การ

อานประเภทนีมุ้งฝกอัตราเรว็และจับใจความสําคัญ ซึง่เปนการอานที่นับวันจะมีความสาํคัญมาก 

การอานประเภทนี้ไมเพียงแตอานได อานออกเทานั้น แตจะตองมคีวามสามารถในการสรุปความ 

แปลความ ขยายความ วิเคราะหคําหรือวเิคราะหความหมายหรือเนื้อหาและวิจารณเร่ืองได 

 2. การอานออกเสียง ไดแก 

  2.1 อานออกเสยีงแบบรอยแกว เพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนรูเร่ืองและเขาใจ 

  2.2 อานออกเสยีงรอยกรองประเภทตางๆ เพื่อความไพเราะใหผูฟงเกิดความซาบซึง้ 

 กรรณิการ  พวงเกษม  (2533: 68)  ไดอธิบายถึงลักษณะของการอานไววาม ี2 ลักษณะ

คือ การอานออกเสียง (Oral Reading) และการอานในใจ (Silent Reading) การอานออกเสยีงนัน้

จะใชต้ังแตเด็กเริ่มเรียน ใหเด็กรูจักการอานคําตางๆ เมือ่อานเปนคําแลว อานเปนประโยค อานเปน

ยอหนา  อานเปนเรื่องๆ การอานในใจจะใชเมื่อเร่ิมอานออกเสียงไดดีแลว รูจักความหมายของคาํ 

สามารถอานเปนขอความยาวๆ ไดแลว 

 จากประเภทการอานที่กลาวขางตน สรุปไดวาการอานม ี 2 ประเภท คือการอานออก

เสียงและการอานในใจ การฝกทกัษะการอานสาํหรับเด็กควรเริ่มฝกที่การอานออกเสียงพยัญชนะ

และคาํใหชัดเจน ถูกตอง เมื่อไดผลดีแลวจึงฝกอานเพือ่เนนความเขาใจในการอานดวยการฝกอาน

ในใจจึงจะทาํใหการอานนั้นเกิดประโยชน  
 
 2.4  กระบวนการอาน 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2526: 529-532)  ไดใหความหมายถงึกระบวนการ

อาน ดังนี ้ 

 ข้ันที่ 1 การรูจักคํา คือ ผูอานจะตองเขาใจความหมายของคําที่ผูเขียนถายทอดเปน

ตัวอักษร ใหเขาใจตรงกัน และผูอานจะตองสามารถแปลรหัสตัวอักษรไปสูเสียงในกรณีที่อานออก

เสียง ดังนัน้ผูอานจงึตองเรยีนรูการสะกดคํา และความหมายคําบางคําทีม่ีหลายความหมาย แต

ผูอานจะเขาใจความหมายของคาํเหลานัน้ได โดยอาศยับริบทคือเนือ้ความที่แวดลอมคํานัน้ 

 ข้ันที่ 2 การเขาใจความหมายคือเขาใจตัวอักษรที่ประสมเปนคํา กลุมคําหรือประโยค คํา

บางคํามีความหมายขึ้นอยูกับการตีความหมายของผูอานแตละคนโดยที่ผูอานนัน้อาจมี

ประสบการณหรือความรูเกีย่วกับคํานัน้อยูแลว หรืออาศัยบริบทขางเคียง 

 ข้ันที่ 3 การมปีฏิกิริยาตอส่ิงที่อาน คือคิดเปรยีบเทยีบแยกแยะขอมูลวาสวนใดเหมาะสม 

หรือตรงกับความหมายที่แทจริงของเรื่องทีอ่าน 



 17 

 ข้ันที่  4 การรวบรวมความคิดผูอานตองตัดสินใจวาอานแลวมีความเขาใจเพียงใด   

สามารถสรุปรวบรวมความรู ความคิดและประสบการณที่เคยมีเพื่อเปรียบเทียบแลวเลือกเฉพาะ

ส่ิงที่ตองการจํา ซึ่งจะทําใหเกิดความคิดใหมๆ  

 ถนอมวงศ  ลํ้ายอดมรรคผล  (2526: 529-532)  อธิบายถึง การอานมกีระบวนการดงันี ้

 ข้ันที่ 1  การรูจักคํา กระบวนการอานเกิดขึ้นเมื่อผูอานรับรูความหมายของถอยคําภาษา

ที่เรียน ถายทอดดวยตัวอักษรไดเขาใจตรงกัน ตามปกติเราไมไดอานคําๆ เดียว แตอานเปนวลี 

ประโยค ขอความหรือเร่ืองราว  ดังนั้นเมื่ออานขอความที่ยาวขึ้น หากรูคํามากเทาใดก็ยิ่งเขาใจ

เร่ืองราวมากขึ้นเทานั้น ถึงแมจะมีคําบางคําที่ไมรูจักมากอน คําที่รูจักก็อาจจะชวยใหเขาใจ

ความหมายของคําใหมได 

 ข้ันที่ 2 การเขาใจความหมายของสาร คือ ความหมายที่ผูเขียนตองการจะสื่อในการอาน

แตละคนจะเขาใจความหมายไมตรงกันทีเดียว คําเดียวกันอาจมีความหมายเพียงนัยเดียวหรือ

หลายนัยสําหรับแตละคน การเขาใจสารของแตละคนขึ้นอยูกับการตีความ ซึ่งแตกตางหรือ

คลายคลึงกัน แลวแตความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับคํา ประโยคหรือขอความนั้นๆ บริบทก็มี 

สวนชวยใหเขาใจสารไดตรงหรือใกลเคียงกับเจตนาของผูเขียน ผูอานจะตองฝกฝนการตีความจน

สามารถจับใจความรูสึก อารมณ และความคิด ตลอดจนเจตนาของผูเขียนได 

 ข้ันที่ 3  การมีปฏิกิริยาตอสาร ตามปกติเมื่อเราอานสิ่งใด เรายอม “คิด” คลอยตามหรือ

คัดคานแยกแยะขอมูลและเปรียบเทียบความคิดตางๆ วาสวนใดเหมาะสม หรือตรงกับความหมาย

ที่แทจริงของเรื่องที่อาน ดังนั้นปฏิกิริยาตอสารจึงมีทั้งอารมณและความคิด ผูอานจะเปนผูที่ใช

วิจารณญาณตัดสินสารนั้นได โดยใชประสบการณชีวิตรวมกับความรูความเขาใจได เมื่อไมเขาใจก็

ตัดสินไมไดวาตอนใดสําคัญ ตอนใดเปนความจริง ตอนใดเปนความคิด จึงสามารถสรุปความคิด

และแกปญหาใดๆ ได 

 ขั้นที่ 4  การรวบรวมความคิด เมื่อผูอานผานกระบวนการคิดจากขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 3 แลว 

จึงถึงขั้นที่ 4 เปนขั้นตัดสินใจวาอานแลวเขาใจเพียงใด เพราะความเขาใจจะวัดไดโดยผูอาน

สามารถสรุปความ รวบรวมความรู ความคิดจากสิ่งที่อานมาประสมประสานกับความรูเดิม ผูอาน

จะเปรียบเทียบสิ่งเกากับส่ิงใหมแลวเลือกรับเฉพาะสิ่งที่ไดความรูความคิดที่ประสานกันขั้นนี้จะทํา

ใหเกิดความเขาใจใหมๆ ข้ึน ทําใหความรูความคิดเดิมไดรับการแกไขเปลี่ยนแปลงหรืออาจเพิ่มพูน

ข้ึน ผูอานจะเริ่มสนใจอะไรใหมๆ มีความคิดใหมๆ เกิดขึ้น แตถารวบรวมความคิดแลวผูอานยังไม

เขาใจสิ่งที่อานอยู ก็แสดงวาผูอานยังขาดความรูพื้นฐานขอที่ 2 และ 3 อยู จําเปนตองพฒันาทกัษะ

พื้นฐานการอานใหมีมากขึ้น 
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 เสาวลักษณ  รัตนวิชช  (2528: 1-8)  กลาววา หลักการอานเกี่ยวของกับกระบวนการอยู 

2 กระบวนการคือการคิดตามวาผูเขียนพูดวาอยางไร และคิดตามวาผูเขียนหมายถึงอะไร ใน

กระบวนการอานเวลาที่ใชในการคิดขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางดวยกัน เชน ความสามารถ

ในการอานของแตละคน โครงสรางทางประวัติศาสตร โครงสรางทางตรรกวิทยา ความคุนเคยใน

เนื้อหา และขอบขายของการอางอิง ตลอดจนจุดมุงหมายของตัวผูอานดวย พรอมกันนั้นยังได

ชี้ใหเห็นวาวิธีสอนและเทคนิคการสอนอานนั้น ผูสอนแตละคนอาจใชวิธีสอนตางกันออกไป แต

อยางไรก็ตามผูสอนก็มักจะยึดถือหลักของการสอนตามกระบวนการที่จะทําใหนักเรียนสามารถ

คนพบแนวทางแหงประสบการณของตนเอง ในการที่จะหาเหตุผลของขอความที่อาน ซึ่งเกี่ยวของ

กับกระบวนการที่รวมกันระหวางการอานและการคิด  ดังงานวิจัยของ พรทิพย สุทธิพันธ  (2529: 

50-52)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลทางการอานจับใจความที่เรียนโดยใชกับ

ไมใชแบบฝกการอาน สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณทาง

ภาษากับแบบปกติ ผลการทดลองปรากฏวานักเรียนในกลุมทดลองมีความเขาใจในการอาน และ

ความสามารถในการเขียนคําสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม 

 จากกระบวนการอานสรุปไดวา ผูอานตองเรียนรูการสะกดคํา และเรียนรูความหมายคํา

บางคําที่มีหลายความหมายคือเนื้อความที่แวดลอมคํานั้นและกระบวนการคิดนั้นจะมีสวนสัมพันธ

กันกับการอานโดยตรง เพราะเปนการสื่อความหมายของคําหรือเนื้อเร่ืองระหวางผูเขียนกับผูอาน 

โดยผูอานตองคิดตามเรื่องที่อาน ทําใหเกิดความรูความเขาใจจากเรื่องที่อานได จึงไดศึกษาคนควา

เครื่องมือวัดความสามารถการอาน โดยการสรางแบบทดสอบการอานคํา แบบทดสอบความเขาใจ

ในความหมายคําศัพท และแบบทดสอบความเขาใจในการอาน เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา

ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพในการอานเพิ่มยิ่งขึ้น  

 

 2.5  ระดับความเขาใจในการอาน 
 มีนักการศึกษาหลายทานไดแบงระดับความเขาใจในการอานไวดังนี ้คือ 

 ดัลแมน; และคนอื่นๆ  (Dallman; & others.  1974: 166)  ไดแบงระดับความเขาใจใน

การอานไว 3 ระดับคือ 

 1. ระดับความเขาใจขอเท็จจริง (Fact Level) หมายถงึเขาใจเนื้อเร่ืองที่อานตามหนงัสือ

ที่เขียนไว 

 2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ (interpretation Level)  ยอความอาศยัการสรุปความ 

ตีความ และแปลความหมายจากเรื่องที่อานได 



 19 

 3. ระดับความเขาใจขั้นประเมนิคา (Evaluation Level)  คือ ความสามารถในการ

ประเมินคาสิง่ที่ผานมา โดยอาศัยความรูและประสบการณของผูอานพจิารณาตัดสิน 

 สมิธ  (Smith.  1963: 40)  ไดแบงระดับความเขาใจในการอานไว 3 ระดับดังนี้คือ 

 1. ระดับความเขาใจตามตัวอกัษร (Literal Comprehension) เปนความรูข้ันพืน้ฐาน 

คือ ผูอานเขาใจสิ่งที่เขยีนโดยตรง เปนการแปลอักษรที่ปรากฏ 

 2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ (Interpretation) คือ ผูอานเขาใจความหมายของ

ขอความไดลึกซึ้งกวาระดับแรก เปนการตีความที่ผูเขียนมิไดกลาวไวอยางชัดเจน แตแปลความ

จากที่แฝงอยูในเนื้อเร่ือง 

 3. ระดับความเขาใจขั้นวิเคราะหวิจารณ (Critical Reading) ระดับนี้ผูอานตองอาศยั

ความเขาใจในระดับแรกเปนพื้นฐาน การอาน ผูอานตองใชความคิดและวิจารณญาณของตนเอง

มาชวยในการวิเคราะหและประเมินคาขอความที่อาน 

 เบอรมิสเตอร  (Burmister.  1974: 147-148) ไดแบงความเขาใจในการอานโดยอาศัย

พื้นฐานจากแซนเตอร (Sender) ซึ่งไดคัดแปลงมาจาก (Bloom’s Taxonomy) โดยที่แบงความ

เขาใจในการอานออกเปน 7 ระดับ 

 1. ระดับความจาํ (Memory) เปนการจําในสิง่ที่ผูเขียนไดเขียนไว ไดแก การจําเกีย่วกับ

ขอเท็จจริง วัน เดือน ป คําจาํกัดความ ใจความสาํคัญของเรื่อง ลําดับเหตุการณที่เกดิขึ้น 

 2. ระดับการแปลความ (Translation) เปนการนาํขอความหรือส่ิงที่รูไปแปลเปนรูปอ่ืน 

เชน แปลจากภาษาหนึง่ไปอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ การนําใจความไปแปลงเปนแผนภูมิได 

 3. ระดับการตีความ (Interpretation)  คือ ความเขาใจหรือมองเหน็ความสัมพันธของสิง่

ตางๆ ที่ผูเขียนมิไดระบุไวโดยตรง เชน การเขาใจสาเหตุของเรื่องทีอ่าน แมวาจะไดอานเฉพาะผล

ของเรื่อง คาดการณไดลวงหนาวาเกิดอะไรขึ้นตอไป การจับใจความสําคัญของเรือ่งได โดยที่

ผูเขียนมิไดบงบอกไวอยางชดัเจน การเขาถึงจิตใจและความรูสึกของตวัละครในเรื่อง สามารถโยง

บุคคลในเรื่องวาเปนเรื่องหรือสมมติข้ึนและอะไรเปนตัวทําใหเปนเชนนั้น การจินตนาการที่เขาถึง

สภาพชีวิตของบุคคลในเรื่องสามารถมองเห็น รูจัก ไดกลิ่น ไดยนิ และรูรสจากการจินตนาการ 

 4. ระดับการประยุกตใช (Application) คือ ความสามารถในการเขาใจหลักการ และ

สามารถนําหลักการนั้นๆ ไปประยุกตใชจนประสบความสําเร็จนั่นคอื สามารถนาํไปปฏิบัติไดจริง

ในชีวิต ซึง่เปนความสามารถในระดับคอนขางสูงของการเรียนรู 

 5. ระดับการวิเคราะห (Analysis) คือ ความสามารถในการอานที่แยกแยะสวนประกอบ

ยอยๆ เขาดวยกันเปนสวนใหญ เชน วิเคราะหการโฆษณาชวนเชื่อวาผูเขียนโฆษณาคือใคร ทํางาน
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ใหใคร มีจุดประสงคอะไร หรือแยกแยะวเิคราะหคําประกันตางๆ เชน โดยการสังเกต สัมผัสดวย

อารมณและความรูสึก เปนตน 

 6. ระดับการสังเกต (Synthesis)  คือ ความสามารถนําความคิดเหน็ที่ไดจากที่ตางๆ ใน

ส่ิงที่อาน มาผสมผสานกันและจัดเรียบเรียงใหม 

 7. ระดับการประเมินผล (Evaluation) คือ ความสามารถในการวางเกณฑและตัดสินสิง่

ที่อาน โดยอาศัยหลักเกณฑที่ต้ังไวเปนหลกัฐาน 

 นอกจากนี้แลว เบอรมิสเตอร ไดเปรียบเทยีบการจัดระดบัความเขาใจการอานของเขา

กับสมิธ ไวดังนี้คือ 

1. ระดับความจาํ 

2. ระดับการแปลความหมาย 

3. ระดับการตีความ 

4. ระดับการประยุกตใช 
5. ระดับการวิเคราะห 
6. ระดับการสังเคราะห  ระดับวิจารณ 

7. ระดับการประเมิน 

 สรุปไดวา ระดบัของความเขาใจในการอาน สามารถแบงระดับออกเปน 3 ระดับคือ 

 1. ระดับความเขาใจความหมายของตัวอักษร 

 2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ  

 3. ระดับความเขาใจขั้นวิเคราะหวิจารณ 

โดยลักษณะของแบบทดสอบการอานคําและแบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท  ที่

นํามาวัดความสามารถการอานคือ ระดับความความเขาใจความหมายของตัวอักษร และ

แบบทดสอบความเขาใจในการอาน คือระดับตีความ 

 

2.6 การประเมินผลการอาน 
  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูดานภาษาตองการความเขาใจที่ถูกตองแทจริง

เกี่ยวกับการทํางานของภาษาและการพัฒนาทางภาษา ดังนั้นการวัดผลการเรียนรูดานภาษา 

จําเปนตองเขาใจหลักการของการเรียนรูภาษา ความมุงหมายของการประเมินและผูจะนําผลการ

ประเมินไปใช จะชวยใหสามารถเลือกใชวิธีการประเมินไดเหมาะสม รวมทั้งสามารถกําหนด

แนวทางในการรายงานผลการประเมินได  ดังนั้นการประเมินจะมีลักษณะที่มุงเนนในรายละเอียด

ระดับตีความ 

ระดับความเขาใจความหมายจากการเห็นคํา 
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ทุกขั้นตอนแหงการเรียนรูเพื่อเปนขอมูลในการแกปญหาเกี่ยวกับการเรียนของผูเรียน เหมาะที่จะ

นํามาใชระหวางกระบวนการเรียนการสอน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ถูกนํามาใชในการประเมิน

โดยทั่วไป เชน การสังเกต การตรวจงานหรือผลงาน การทดสอบความรู การตรวจสอบการปฏิบัติ 

และการแสดงออกเพื่อนําขอมูลที่ไดนํามาใชประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการเรียนรู

ดังนี้ 

  1.  การใหตอบแบบทดสอบ ทั้งในลักษณะที่เปนแบบเลือกตอบ ไดแก แบบทดสอบแบบ 

เลือกตอบ ถูก-ผิด และแบบทดสอบชนิดใหผูสอบสรางคําตอบ ไดแก เติมขอความในชองวาง 

คําตอบสั้นเปนประโยค เปนขอความ เปนแผนภูมิ 

  2.  การดูจากผลงาน เชน เรียงความ รายงานการวิจัย บันทึกประจําวัน รายงานการ

ทดลอง บทละคร บทรอยกรอง แฟมผลงาน 

  3. ดูการปฏิบัติ โดยผูสอนสามารถสังเกตการนําทักษะและความรูไปใชโดยตรงใน

สถานการณที่ใหปฏิบัติจริง วิธีการนี้ถูกนําไปใชอยางกวางขวางในการประเมินปฏิบัติที่มีระเบียบ 

ขอบังคับ เชน การรองเพลง ดนตรี การโตวาที การกลาวสุนทรพจน  

  4. ดูกระบวนการ วิธีการนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู กระบวนความคิดของผูเรียน

มากกวาที่จะดูผลงานหรือการปฏิบัติ  

  จากแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลการเรียนรู สามารถนํามา

พิจารณากําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลทักษะทางภาษาได  หากผลการเรียนรูที่ตองการ

จากการเรียนคือ ความรู ความคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑของภาษา การใชภาษา วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพื่อการประเมินที่เหมาะสมคือ  การใชแบบทดสอบ ซึ่งอาจเปนแบบเลือกตอบ หรือใหสราง

คําตอบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ก: 24 – 27)  

 การประเมนิผลการอาน หมายถงึ การพจิารณาตัดสินวาเด็กมีทกัษะหรือความสามารถ

การอานมากนอยเพียงใด 

 ในการประเมนิผลทกัษะการอาน ควรคาํนึงถึงสิง่ตอไปนี ้

 1. เนนการประเมินเพื่อปรับปรุงการอาน 

 2. ประเมินผลการอานโดยคํานงึถึงประสบการณและลักษณะของผูเรียน 

 3. ประเมินผลการอานอยางเปนระบบที่ผสมผสานกบัการสอน 

 4. การประเมนิผลการอานตองสอดคลองกับจุดมุงหมายทีต้ั่งไว 

 5. ประเมินใหรอบดานทั้งพุทธพิิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

 6. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดแนวทางในการประเมนิผล 
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 7. บอกเกณฑการประเมินผล และแนวปฏิบัติที่นําไปสูการบรรลุซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสดุให

เด็กทราบตัง้แตเร่ิมการสอน 

 8. ควรจะมีการประเมินผลกอนและหลังเรียนอานเพื่อครูจะไดทราบวากอนเรียนอาน 

เด็กมีความสามารถระดับใด เมื่อเรียนแลวมีพัฒนาการขึน้เพยีงใด 

 เพื่อใหการประเมินผลการอานของเดก็ถูกตอง จําเปนตองอาศัยเครื่องมือประเมนิผลการ

อานตอไปนี ้

 1. การใชขอทดสอบ ขอทดสอบที่ครูสรางขึน้เอง วัดไดหลายอยางตามความตองการ

ของครู เชน วดัความรู ความเขาใจ ความจํา ความสามารถในการวิเคราะหเปรียบเทียบเรียงลําดบั

เหตุการณ ขอทดสอบนี้จะแบงออกเปน 2 อยางคือ 

  1.1 แบบอัตนัย  เปนขอสอบที่มักจะใหบรรยายความคิด ความเขาใจ วิจารณ การ

ออกขอสอบแบบนี้ตองออกใหครอบคลุมส่ิงสําคัญตามจุดมุงหมายที่นักเรียนรูมากที่สุด กําหนด

คําตอบใหพอดีกับเวลาสอบ พรอมทั้งบอกคะแนนกํากับดวย 

  1.2 แบบปรนัย  แบงออกเปน 

   1.2.1 แบบเลือกตอบในการออกขอสอบแบบนี้ตองมีคําตอบทีถู่กตองเพียงหนึ่ง

คําตอบตายตวั เรียงลําดับคําตอบใหดูงาย 

   1.2.2 แบบถูกผิด  ขอสอบตองใชภาษาชัดเจน ขอความตองแตงใหม ไมควร

ลอกจากตาํราเรียน และใชในตอนตนๆ ของขอสอบ 

   1.2.3 แบบเติมคํา ขอสอบแบบนี้คําตอบที่ใหเตมิตองเดน ชัดเจน เวนชองวาง

ใหพอกับคําตอบ 

    นอกจากขอสอบทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัยแลว ครูผูสอนสามารถทํา

การทดสอบการอานของเด็กดวยการใชบัตรคําใหอานเปนคําก็ได แตการทดสอบการอานนั้นนิยม

ใหอานเปนเรื่องมากกวาการอานเปนคํา 

    คําถามที่ใชในขอทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลการพัฒนาทักษะการ

อานของเด็ก ควรมีลักษณะดังนี้ คือ 

    1) คําถามควรจะขึ้นอยูกับเนื้อหาที่เด็กอานมากกวาขึ้นอยูกับประสบ-

การณของเด็ก เด็กไมควรไดใชประสบการณเพื่อตอบคําถามนั้นๆ เชน ในเรื่องกลาววาอยางไร เรา

ควรตั้งคําถามจากเนื้อหาที่เด็กอานไป เมื่อถามแลวเด็กสามารถหาคําตอบจากเรื่องที่อานมาตอบได 

    2) คําถามประเภทที่จับผิดผูอานหรือคําถามที่ลวงใหหลงไมควรนํามาใชใน

การทดสอบ 
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    3) ภาษาที่ใชในคาํถามควรเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องราวที่ใหเด็กอาน 

    4) ไมใชคําถามประเภทที่ชวยใหเด็กนึกถงึเรือ่งที่เคยอานมาแลวในอดีต

มาตอบ 

    5) ควรใชคําถามประเภทที่ผูตอบใชขอมูลที่ไดจากการอาน 

 2. การซักถามหรอืสัมภาษณ อาจใชรวมกับการสังเกต เปนการตรวจสอบความรูความ

เขาใจ ความสนใจในการอาน ความสามารถในการวิจารณ ความจํา และความสามารถในการตอบ

คําถาม และสรุปขอความสําคัญสิ่งที่จะสอบถาม เชน 

  2.1 ความรู ความเขาใจจากเนื้อหาของบทเรียน 

  2.2 ใหเลาเรื่องใหฟง 

  2.3 ไดรับความรูอะไรบางจากการอาน 

  2.4 ชอบอานหนงัสือเองหรือใหคนอื่นอานใหฟง เปนตน 

  จากขอมูลทั้งหมดครูไดจากการสัมภาษณหรือซักถามเดก็แลวครูควรบันทกึไว ส่ิงใด

ที่ไมดีหรือยงัไมถูกตอง ครูควรหาทางแกไขปรับปรุงเด็กเพื่อใหพัฒนาการในการอานมากขึ้น 

 3. การใชบันทึก เพื่อดูความสนใจในการอาน ดูพัฒนาการอานของเด็กแลวหาทางแกไข 

วิธีการนี้เปนวธิีการที่จะทําไดหลังจากมกีารวัดผลดวยวธิีที่กลาวมาแลวขางตน ครูตองบันทึกผล

ของการวัดในแตละครั้งไวแลวศึกษาหาทางแกไขตอไป วิธกีารบนัทกึอาจใชคําถามที่เปนแนวทาง

ในการบนัทกึหรือการใชการบันทึกเสียงใหเด็กอานแลวบันทกึเสียงไว แลวเอามาเปดใหเด็กฟง หา

ขอบกพรองและจะไดแกไขในคราวตอไปหรืออาจใชการบันทึกในแบบวัดพฤตกิรรม (มหาวทิยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช.  2529: 401-403)  

 สําหรับวธิีการวัดและประเมนิผลความสามารถการอานภาษาไทย ทีเ่ปนการแสดงออก

ถึงการอานคํา ตามหลักการอานและหรือกฎเกณฑทีก่ําหนดในหลักภาษา ความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท ความเขาใจในการอาน เปนขั้นตอนที่สําคญัมาก ประกอบกับการจัดทําเครื่องมือการ

วัดความสามารถการอาน ที่ใหไดตามมาตรฐาน จะชวยในการพัฒนาการอานและนาํไปสูการ

สงเสริม ปรับปรุงประสิทธิภาพการอาน สามารถแกไขชวยเหลอืผูเรียนไดตรงตามสภาพจริง และ

เปนพืน้ฐานสาํคัญของการใชภาษาในระดับที่สูงขึน้ตอไป ผูวิจัยจงึสรางเครื่องมือวดัความสามารถ

การอานภาษาไทย ใหมีคุณภาพและเชือ่ถือได เปนแบบทดสอบการอานคาํ แบบทดสอบความ

เขาใจความหมายของคาํศัพท และแบบทดสอบความเขาใจในการอาน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  
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3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 คุณภาพของแบบวัดเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งเมื่อสรางแบบวัดแลวจึงจําเปนตองตรวจสอบ

คุณภาพของแบบวัด เพื่อใหทราบวาแบบวัดนั้นมีคุณภาพดีเพียงใด ถาเครื่องมือไมมีคุณภาพจะไม

สามารถวัดไดตรงกับส่ิงที่ตองการวัดและเปนขอมูลที่เชื่อถือไมได จะทําใหการวัดนั้นไมมีประโยชน 

ส่ิงที่มีความสําคัญของแบบวัด คือ อํานาจจําแนก ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น นอกจากนี้เกณฑ

ปกติก็มีความสําคัญที่สามารถบอกระดับความสามารถของผูทําแบบวัดวาอยูในระดับใดของกลุม

ประชากร ผูวิจัยจึงนําเสนอการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย  

ดังนี้ 

 

3.1 อํานาจจําแนก (Discrimination Index) 
 ความหมาย 

  นักการศึกษาใหความหมายของอํานาจจําแนกไว ดังนี ้

 ชวาล  แพรัตกลุ (2516: 292) ใหความหมายของอํานาจจําแนก หมายถึง ความสามารถ

ของขอคําถามที่จะแยกแจงเด็กที่เขาสอบออกมาใหเหน็ไดอยางถกูตอง ระหวางสัดสวนของผลตาง

ที่เด็กเกงและออนตอบคําถามขอนัน้ถูก กบัจํานวนของเด็กแตละกลุมนั้น ๆ  

 อนันต  ศรีโสภา (2524: 150) ใหความหมายของอาํนาจจําแนก หมายถึง ระดับในการ

จําแนกผูที่มีความสามารถสงูและต่ํา 

 อนาสตาซ ี(Anastasi. 1982: 200) ใหความหมายของอํานาจจําแนกวาหมายถงึ ระดับ

ของขอสอบที่สามารถจาํแนกระหวางกลุมผูมีพฤติกรรมที่ตองการวัดไดอยางถกูตอง 

 ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ (2543: 299) ใหความหมายของอาํนาจจําแนกวา

เปนความสามารถในการแยกลักษณะคน 2 กลุมได นัน่คือแยกคนที่มคุีณลักษณะนัน้สูงกับคนที่มี

คุณลักษณะนัน้ต่ํา 

 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (ม.ป.ป.: 135) ใหความหมายของอํานาจจําแนกวาเปนคา

สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมของการตอบแบบทดสอบฉบับหนึ่งกับคะแนนของการตอบขอสอบ

แตละขอในแบบทดสอบนั้น 

 จากความหมายของอํานาจจําแนกดังกลาวขางตน สรุปความหมายของอํานาจจําแนก

วาเปนคุณสมบัติของแบบวัดที่สามารถจําแนกผูตอบออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีความสามารถสูง 

และกลุมที่มีความสามารถต่ํา อีกทั้งยังเปนคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรวมของการตอบ

แบบทดสอบกับคะแนนแตละขอ 
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 การหาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
 การหาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบจะใชวิธีพิจารณาจากคาสถิติและสามารถ

ตรวจสอบอํานาจจําแนกของแบบทดสอบไดทั้งขอคําถามเปนรายขอและทั้งฉบับ มีวิธีการหา

อํานาจจําแนกหลายแบบขึ้นอยูกับธรรมชาติของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบนั้น ๆ (วิรัช  วรรณรัตน. 

2532: 107) ซึ่งจะไดกลาวในสวนของการหาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัด มีวิธีการดังนี้ 

 1. คาสหสัมพันธแบบไบซีเรียล (Biserial Correlation: rbis) เปนวิธีการหาอํานาจจําแนก

โดยยึดหลักสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ (item score) กับคะแนนรวมทั้งฉบับ 

(total score) ของกลุมผูตอบทั้งหมด  โดยขอมูลจะตองมีการแจกแจงเปนโคงปกติ (ลวน  สายยศ; 

และอังคณา  สายยศ. 2543: 190)  

 2.  คาสหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล (The Point-Biserial Correlation Coefficient) 

เปนวิธีการหาอํานาจจําแนกโดยยึดหลักสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ (item 

score)  กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (total score) ของกลุมผูตอบทั้งหมด    ซึ่งมีลักษณะสหสัมพันธ

ระหวางตัวแปร 2 ตัว หรือคะแนน 2 กลุม ขอตกลงคือ คะแนนกลุมหนึ่งเปนคาตอเนื่องอีกกลุมหนึ่ง

เปนแบบไมตอเนื่องมี 2 กลุม (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ. 2543: 299) 

 3.  ดัชนีสหสัมพันธเพียรสัน   เปนวิธีการหาอํานาจจําแนกโดยยึดหลักสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ (item score) กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (total score) ของกลุม

ผูตอบทั้งหมด มีขอตกลง คือ กรณีตัวเลือกเปนคะแนนแบบชวงเทากัน เชน 1,2,3 หรือ 1,2,3,4 

หรือมากกวา ดานคะแนนมากมักจะเปนลักษณะเห็นดวยอยางมาก หรือมีคุณลักษณะนั้นอยูอยาง

มาก เมื่อผูตอบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนมากยอมไดคะแนนรวมมากดวย หรือผูตอบเลือกตอบ

ตัวเลือกที่มีคะแนนนอยยอมไดคะแนนรวมนอยดวย ลักษณะของคะแนน 2 อยางขึ้นลงตามกัน 

แสดงวาขอนั้นจําแนกได แตถาไมข้ึนลงมาตามกันแสดงวาอํานาจจําแนกไมดี หรืออาจขึ้นลง

กลับกันแปลวาเปนขอที่ไมดี ไมควรนํามาใชหรือควรปรับปรุง และควรตรวจสอบการใหคะแนนให

ถูกตอง ดัชนีสหสัมพันธเพียรสันจึงเปนสหสัมพันธของคะแนนคาตอเนื่องระหวางคะแนนขอนั้นกับ

คะแนนรวมของคนนั้น ในการตรวจสอบนัยสําคัญของอํานาจจําแนกสามารถตรวจสอบไดจาก

ตารางคาวิกฤตของ r แบบเพียรสัน (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ. 2543: 302)   สูตรที่ใช

ในการหาอํานาจจําแนกแบบดัชนีสหสัมพันธเพียรสันหรือหาการสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสัมพันธ

ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมจากขออ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ แบบเพียรสัน  (Pearson product-moment correlation)    ดังนี้    

 



 26 

} }{{ 2222 )()( YYNXXN
YXXYNr

xy ∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

                
  เมื่อ  XYr  แทน อํานาจจําแนกรายขอ 

    N แทน จํานวนนักเรยีน 

    X แทน คะแนนของขอคําถาม 

    Y แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืน ๆ ที่เหลือทกุขอ 

 

 4.  อํานาจจําแนกจากการทดสอบที (t-test Index) ใชในกรณีคะแนนเปนการแสดง

ความรูสึกแตละขอมีมากกวา 1 คะแนน และควรใหคะแนนเทากัน หลักการ คือ การพยายามหา

ความแตกตางของคะแนนกลุมที่ไดคะแนนสูงกับกลุมที่ไดคะแนนต่ําวาทําขอนั้น ๆ ไดคะแนน

เปนไปตามสภาพเปนจริงหรือไม ตามทฤษฎีผูที่ไดคะแนนรวมสูงควรทําขอนั้นไดคะแนนสูงดวย     

ผูไดคะแนนรวมต่ําควรทําขอนั้นไดคะแนนต่ํา ความแตกตางของกลุมสูงและกลุมตํ่าก็จะตางกันถือ

วาจําแนกไดแตในทางปฏิบัติคะแนนกลุมสูงกับกลุมตํ่าอาจไมแตกตางกันหรือคะแนนกลุมตํ่าอาจ

สูงกวากลุมสูง กรณีนี้อํานาจจําแนกจะใชไมได สูตรที่ใชคือการหาอํานาจจาํแนกแบบท ี(t-test Index)  

อํานาจจําแนกแบบที (t-test Index) ที่ควรยอมรับ คือ 1.75 ถาคํานวณไดต้ังแต 1.75   ข้ึนไป ถือวา

ขอนั้นมีอํานาจจําแนกใช ได   แตถาคา t นอยกวา 1.75 แสดงวาใชไมได ตองแกไขปรับปรุง ใน

กรณีคา t เปนลบ ถือวาใชไมไดเพราะเปนผลกลับกัน ถาไมยึดเกณฑนี้สามารถหาไดโดยเปดตาราง

ทดสอบคา t และดูคา df กําหนดระดับนัยสําคัญ พิจารณาการทดสอบทิศทางเดียว ถาคา t มี

ระดับนัยสําคัญที่ตองการ แสดงวามีอํานาจจําแนกและสามารถนําขอสอบไปใชได (ลวน  สายยศ; 

และ อังคณา  สายยศ. 2543: 302-306) 

 จากขอมูลขางตนสรุปไดวาวิธีการหาอํานาจจําแนกมีหลายวิธีข้ึนอยูกับลักษณะของ

แบบวัดและขอตกลงเบื้องตนของวิธีการหาอํานาจจําแนก   สามารถหาอํานาจจําแนกไดทั้งรายขอ

และทั้งฉบับ  ดังนั้นในการหาอํานาจจําแนก ของการศึกษาคนควาครั้งนี้ ใชแบบพอยท  ไบซีเรียล 

(The Point-Biserial Correlation Coefficient) เปนวิธีการหาอํานาจจําแนกโดยยึดหลัก

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ (item score)   กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (total score) 

ของกลุมผูตอบทั้งหมด     
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   3.2  หลักฐานความเที่ยงตรง (Validity) 
 ความหมาย 
 มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความเที่ยงตรงไว ดังนี้ 

 ชวาล แพรัตกุล (2516: 124) ใหความหมายของความเที่ยงตรงวา เปนคุณสมบัติที่จะ

นําใหผูใชบรรลุถึงวัตถุประสงคตามที่ปรารถนา 

 บุญชม  ศรีสะอาด; มนตรี  อนันตรักษ; และนิภา  ศรีไพโรจน (2521: 169) ให

ความหมายของความเที่ยงตรงหมายถึงประสิทธิภาพของการวัดที่สามารถวัดไดตรงตาม

จุดประสงค 

 อัลเลน; และ เยน (Allen; & Yen. 1979: 95) กลาววา แบบวัดจะมีความเที่ยงตรงถา

สามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงคของการวัด 

 กรอนลันต (Gronlund. 1981: 65) ใหความหมายของความเที่ยงตรงวาเปนผลการ

ประเมินความสอดคลองตามจุดมุงหมาย 

 อนันต  ศรีโสภา (2524: 69) ใหความหมายของความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถวัด

ในสิ่งที่ตองการจะวัดไดถูกตอง 

 เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ (2525: 197) ใหความหมายของความเที่ยงตรงหมายถึงความ

เหมาะสมของเครื่องมือในสภาพหนาที่หรือจุดมุงหมายในการใชเครื่องมือนั้น เพื่อใหไดผลการวัดที่

ถูกตองแมนยําเปนปริมาณที่แทนคุณภาพหรือความเขมของตัวแปรที่ตองการวัด 

 สุนันท  ศลโกสุม (2525: 287); ไพศาล  หวังพาณิช (2526: 45) ใหความหมายของ

ความเที่ยงตรงหมายถึง คุณภาพของเครื่องมือในการวัดไดตรงกับจุดประสงค ตรงตามเกณฑที่

ตองการวัด 

 อนาสตาซี (Anastasi. 1982: 131) ใหความหมายของความเที่ยงตรงวาเปน

ความสามารถในการตรวจสอบวาแบบวัดนั้นวัดอะไรและวัดไดดีเพียงใด 

 ระวีวรรณ  พันธพานิช (2532: 160) ใหความหมายของความเที่ยงตรงหมายถึง คะแนน

ที่ไดจากการทดสอบดวยเครื่องมือหรือขอสอบสามารถวัดในสิ่งที่ตองการวัดไดถูกตอง หรือวัดได

ตรงตามจุดประสงค 

 วิรัช  วรรณรัตน (2532: 49) ใหความหมายของความเที่ยงตรงวาเปนความสามารถวัด

ในสิ่งที่ตองการไดตรงจุด ถูกตองแมนยํา ครบถวนและผลที่ไดจากการวัดตรงกับเปาหมายหรือ

ความตองการในการดําเนินการนั้น 

 วัญญา  วิศาลาภรณ (2540: 118) ใหความหมายของความเที่ยงตรงหมายถึง ความ

ถูกตองที่เครื่องมือวัดสิ่งที่ตองการจะวัดหรือความถูกตองแมนยําที่เครื่องมือวัดตามจุดประสงคที่



 28 

วางไว เครื่องมือไมไดมีความเที่ยงตรงโดยตัวมันเอง แตจะมีความเที่ยงตรงในจุดมุงหมายเฉพาะ

และกับกลุมที่เฉพาะ นั่นคือเครื่องมือมีความเที่ยงตรงในการวัดอะไร และมีความเที่ยงตรงในการ

วัดใคร 

 ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ (2543: 318) ใหความหมายของความเที่ยงตรงวา

เปนความสามารถวัดไดตรงตามลักษณะหรือจุดประสงคที่ตองการจะวัด 

 ศิริชัย  กาญจนวาสี (2544: 73) ใหความหมายของความเที่ยงตรงวาเปนความถูกตอง

แมนยําของแบบวัดในการวัดสิ่งที่ตองการจะวัด 

 จากความหมายของความเที่ยงตรงดังกลาวขางตน สรุปความหมายของความเที่ยงตรง

วาเปนความสามารถของแบบวัดที่สามารถวัดไดตรงตามลักษณะของสิ่งที่ตองการจะวัด 
 

 หลักฐานความเที่ยงตรงของแบบวัด 
 หลักฐานความเที่ยงตรงเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดที่ใชในการประเมินแบบวัดเพราะ

ถาเครื่องมือขาดคุณลักษณะนี้แลว ผลจากการวัดที่ไดยอมไมตรงเปาหมาย ไมสามารถเปนตัวแทน

คุณลักษณะที่ตองการ การพิจาณาวาแบบวัดใดมีความเที่ยงตรงหรือไมนั้น ยอมตองอาศัยความ

มุงหมายของการวัดหรือสิ่งที่ตองการจะวัดเปนเกณฑ ทั้งนี้เพราะความเที่ยงตรงเปนความ

สอดคลองกันระหวางคุณลักษณะของแบบวัดกับคุณลักษณะที่ตองการวัด การตรวจสอบจึงทําได

โดยการหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่ตองการวัดกับผลที่ไดจากการวัดนั้น (วิรัช  วรรณรัตน. 2532: 

50) หลักฐานแสดงความเที่ยงตรงสามารถจําแนกความเที่ยงตรงของแบบวัดได 3 ประเภท คือ  

 1. หลักฐานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

 2. หลักฐานความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion-Related Validity) 

 3. หลักฐานความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity)   

 ศิริชัย  กาญจนวาสี (2544: 75-76); บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ  (2545: 90 -106)  

ซึ่งจะไดกลาวถึงหลักฐานความเที่ยงตรงของแบบวัดดังนี้ 

    1.  หลักฐานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  

       การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา หมายถึง การลงความเห็นเกี่ยวกับ

ความสอดคลองระหวางเนื้อหาของเครื่องมือวัดกับเนื้อหาของเกณฑ ถามีความสอดคลองกันมาก

แสดงวามีหลักฐานแสดงความเที่ยงตรงตามเนื้อหามากเพราะเนื้อหาของเครื่องมือวัดครอบคลุม

เนื้อหาที่เปนตัวเกณฑ หลักฐานความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นการสุม

เนื้อหามาสรางเครื่องมือวัดวาเนื้อหาของเครื่องมือวัดที่สุมเลือกมานั้นเปนตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดี

ของตัวเกณฑ หรือเนื้อหาของเครื่องมือวัดเปนตัวแทนของมวลประชากรของเนื้อหาหรือประชากร
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พฤติกรรมที่ตองการวัดเพียงไร ทั้งนี้เพราะเครื่องมือวัดแตละฉบับไมสามารถวัดประชากรความรู

ตามเนื้อหาไดทั้งหมด ตัวเครื่องมือวัดเปนเพียงกลุมตัวอยางของมวลประชากรความรูเทานั้น การ

แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวัดสามารถพิจารณาจากความสอดคลอง

ระหวางขอสอบกับจุดประสงคของวิชาโดยคํานวณจากสูตรดังนี้ 

 

     
N
RIOC ∑

=  

 

       เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคลอง 

    ∑R แทน คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

 2. หลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ (Criterion-Related Validity)  

       เปนการหาความสัมพันธระหวางคะแนนผลการวัดจากเครื่องมือที่สรางกับคาที่วัดได

จากเกณฑภายนอก ถาเกณฑภายนอกนั้นเปนเกณฑที่วัดไดในปจจุบัน เรียกวาหลักฐานแสดง

ความเที่ยงตรงตามสภาพ แตถาเปนเกณฑที่เก็บรวบรวมไดในอนาคต เรียกวาหลักฐานแสดงความ

เที่ยงตรงเชิงพยากรณ ในการศึกษาหลักฐานแสดงความเที่ยงตรงตามเกณฑจะตองพิจารณาหาตัว

เกณฑอยางรอบคอบ ตัวเกณฑที่ดีควรเปนเกณฑที่เชื่อถือได และปราศจากอคติใด ๆ การแสดง

หลักฐานความเที่ยงตรงตามเกณฑ แบงเปน 3 ชนิด 

  2.1  หลักฐานความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) เปนการหาระดับ

ความสัมพันธ หรือระดับความสอดคลองระหวางคะแนนการวัดปจจุบันกับตัวเกณฑในปจจุบันหรือ

สภาพที่แทจริงในปจจุบันของตัวนักเรียน ในการแปลความหมายนั้นมักพบปญหา เพราะดัชนีที่ใช

วัดระดับความสัมพันธนั้นเปนคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรที่วัดกับตัวเกณฑ ถาตัวเกณฑที่วัดได

นั้นเปนตัวเกณฑจริง คาสหสัมพันธที่ไดจะแปลความหมายไดมั่นใจวาตรงกับเกณฑนั้นเพียงไร แต

ถาคาวัดที่แทนดวยตัวเกณฑนั้นมีคาต่ําแสดงวาคาวัดตัวเกณฑที่ไดมาไมสามารถเปนตัวแทนที่ดี

ของตัวเกณฑ ถาขอมูลเปนคะแนนทั้ง 2 ชุด ใชสูตร Pearson Product Moment ในการคํานวณถา

ขอมูลเปนการจัดอันดับใชสูตร Spearman Rank-Order 

  2.2  หลักฐานความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) เปนการหา

ความสัมพันธระหวางคะแนนของเครื่องมือวัดที่ตองการหาความเที่ยงตรงกับตัวเกณฑที่เกิดขึ้นใน

อนาคต ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามสภาพ เพราะมีเกณฑ
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เหมือนกัน แตชวงเวลาตางกัน เปนเกณฑที่ไดในอนาคต ความสามารถหรือการปฏิบัติในอนาคต 

แบบทดสอบคัดเลือก หรือเพื่อใชในการแนะแนวจึงตองมีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณสูงเพื่อให

มั่นใจวาเมื่อรับนักเรียนเขาศึกษาตอแลวจะเรียนไดสําเร็จ ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับการ

สอบเพื่อคัดเลือกและแนะแนวทั้งในดานการศึกษา และอาชีพ แสดงโดยหาคาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรที่ใชพยากรณ (X) กับตัวแปรเกณฑ (Y) โดยใชสูตร Pearson Product Moment 

  2.3  หลักฐานความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) เปนการแสดง

หลักฐานความเที่ยงตรงวาเครื่องมือนั้นสามารถวัดขอบเขตความหมาย หรือคุณลักษณะประจํา

ตามโครงสรางทางทฤษฎีที่สมมติข้ึนนั้นไดเพียงใด แตละโครงสรางจะตองเกี่ยวกับทฤษฎี ซึ่ง

อธิบายและพยากรณพฤติกรรมของมนุษย การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางจึงเปน

การหาความสอดคลองระหวางองคประกอบที่วัดในเครื่องมือวัดและองคประกอบที่ตองการวัดวา

วัดในองคประกอบเดียวกันหรือไม นั่นคือวัดลักษณะทางจิตวิทยาหรือคุณสมบัติตามที่ตองการ

หรือไม และปริมาณที่ตองการวัดแตละองคประกอบเปนสัดสวนสอดคลองกับที่ตองการหรือไม ใน

การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามโครงสรางทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

   2.3.1 วิธีพิจารณาเทียบกับโครงสรางที่กําหนดสามารถแสดงไดโดยให

ผูเชี่ยวชาญวิเคราะหวาขอสอบแตละขอเขียนวัดไดตรงตามพฤติกรรมในตารางวิเคราะหหลักสูตร

หรือไม และจํานวนขอเหลานั้นมีสัดสวนเปนไปตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 

   2.3.2 วิธีเปรียบเทียบจากกลุมที่ตางกัน เปนการศึกษาวาเครื่องมือวัดโครงสราง

ของสิ่งที่จะวัดไดโดยใชกลุมตัวอยางที่ตางกัน 2 กลุม โดยรูแจงชัดวากลุมหนึ่งมีคุณลักษณะในสิ่งที่

ตองการวัด สวนอีกกลุมหนึ่งไมมีคุณลักษณะในสิ่งนั้น แลวเปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากทั้ง 2 กลุม

โดยใช t-test ทดสอบ ถาคะแนนที่ไดจากทั้ง 2 กลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา

เครื่องมือนั้นมีหลักฐานแสดงความเที่ยงตรงตามโครงสรางสูง 

   2.3.3 วิธี เทียบกับเครื่องมือมาตรฐานที่วัดคุณลักษณะเดียวกัน  เปนคา

สหสัมพันธของเครื่องมือวัดกับเครื่องมือมาตรฐานที่วัดคุณลักษณะเดียวกัน สามารถบงชี้หลักฐาน

ความเที่ยงตรงตามโครงสรางได โดยการนําเครื่องมือวัดที่ตองการกับเครื่องมือที่วัดในคุณลักษณะ

เดียวกันซึ่งมีความเปนมาตรฐานแลวไปทดสอบกับกลุมตัวอยางกลุมเดียวกันแลวนํามาคํานวณ

โดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Product Moment ของขอมูลทั้ง 2 ชุด 

   2.3.4 วิธีการวิเคราะหหลายลักษณะหลายวิธี การแสดงหลักฐานความเทีย่งตรง

จะอาศัยสมมติฐานที่วาถาเครื่องมือวัดกับเกณฑมีลักษณะรวมกันจะมีคาสหสัมพันธกันสูง และถา

เครื่องมือวัดกับเกณฑมีลักษณะตางกันจะมีคาสหสัมพันธกันต่ํา นํามาวิเคราะหพรอมกัน โดยใช
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วิธีการเทียบความเที่ยงตรงรวมกับความเที่ยงตรงแยก ซึ่งความเที่ยงตรงรวมควรมีคาสูงกวา และ

ความเที่ยงตรงแยกควรมีคาต่ํากวาแตคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดแตละวิธีควรมีคาสูงสุด 

   2.3.5  วิธีการหาคาความสอดคลองภายในเครื่องมือวัด  จะอาศัยความ

สอดคลองภายในเครื่องมือวัด โดยไมใชเกณฑภายนอก ซึ่งสามารถพิจารณาจากดัชนีตาง ๆ ดังนี้ 

         1)  พิจารณาจากดัชนีอํานาจจําแนกรายขอ เพราะขอที่มีคาอํานาจ

จําแนกสูง เปนขอที่วัดในทิศทางเดียวกันกับสวนรวม ถือวามีความเที่ยงตรงตามโครงสรางภายในสูง 

                   2)   พิจารณาจากระดับความสัมพันธระหวางคะแนนสวนยอยภายในตัว

เครื่องมือวัดกับคะแนนรวม 

                   3)  พิจารณาจากคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดที่หาดวยสูตรความ

สอดคลองภายในเชน สูตร KR-20 หรือสูตรแอลฟาของครอนบัค เครื่องมือวัดใดมีคาความเชื่อมั่น

สูง ยอมสามารถสรุปวามีหลักฐานความเที่ยงตรงตามโครงสรางภายในสูงได 

 ลวน สายยศ;  และ อังคณา สายยศ (2543:  246 -265) กลาวถึงความเที่ยงตรงในการ

วัดจําแนกตามคุณลักษณะหรือจุดประสงคที่ตองการวัดได 3 ประเภท คือ 

 1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง เครื่องมือที่สามารถวัดได

ตามเนื้อหาที่ตองการจะวัด และการพิจารณาความเที่ยงตรงชนิดนี้จะใชการวิเคราะหอยางมีเหตุผล

(Rational Analysis) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจําแนกออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 

  1.1  ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity) เปนความเที่ยงตรงที่ใหผูเชี่ยวชาญ

พิจารณาวาขอสอบแตละขอนั้นวัดไดตรงตามตารางวิเคราะหรายละเอียด (Table of Specifications) 

หรือไม ถาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงกลุม ผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชานั้น จะตองพจิารณา

วาแบบทดสอบนั้นมีขอสอบแตละขอตรงตามพฤติกรรมที่ตองการจะวัดและจํานวนขอสอบ

สอดคลองกับกับตารางวิเคราะหรายละเอียดหรือไม ถาสอดคลองกันก็แสดงวาแบบทดสอบ   ที่

สรางขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล แตถาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ ผูเชี่ยวชาญ

ทางสาขาวิชานั้นจะตองพิจารณาขอสอบของแบบทดสอบที่สรางขึ้นนั้นวาวัดไดตรงตามจุดประสงค  

เชิงพฤติกรรมหรือไม ซึ่งพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC)     

โดยคา IOC ที่คํานวณไดตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 จึงจะถือวาวัดไดสอดคลองกัน 

  1.2  ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เปนคุณภาพของแบบทดสอบที่

พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดไดตรงตามคุณลักษณะที่นิยามไวหรือไม โดยใหผูเชี่ยวชาญเปน      

ผูพิจารณา ดังนั้นความเที่ยงตรงชนิดนี้จึงขึ้นอยูกับผูเชี่ยวชาญที่ทําการตรวจสอบวามีความ

เที่ยงตรงมากนอยเพียงใด  
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 2.  ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Critirion-Related Validity) หมายถึง คุณภาพ

ของเครื่องมือที่นําผลการวัดของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธกับเกณฑที่ตองการ ความเที่ยงตรง

ตามเกณฑสัมพันธจําแนกเปน 2 ชนิด คือ 

  2.1 ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง ความเที่ยงตรง        

ที่นําผลการวัดของแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปหาความสัมพันธกับเกณฑในสภาพปจจุบัน  ในกรณีที่

เปนแบบทดสอบที่ใชกับผูเรียน ผลการสอบจากแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพ จะ

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของผูเรียน คือผูเรียนที่สอบไดคะแนนสูง จะเปนผูที่มีความรู

ความสามารถ   ที่เปนจริงสูงกวาผูที่สอบไดคะแนนต่ํากวา เชน ในการวัดความสามารถทางภาษาผูที่

ไดคะแนนสูง จะเปนผูที่มีความสามารถทางภาษาสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา การตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงสภาพ สามารถคํานวณไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนจาก

แบบทดสอบนั้นกับคะแนนความรูหรือเกรดเฉลี่ย (G.P.A) ของนักเรียนที่สอบแบบทดสอบนั้นโดยใช

สูตรสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment : rxy) 

  2.2  ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) หมายถึง ความเที่ยงตรงที่

ไดมาจากนําผลการวัดของแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปคํานวณหาความสัมพันธกับเกณฑในอนาคต 

เพื่อที่จะนําผลการสอบไปพยากรณผลสําเร็จในอนาคต โดยการคํานวณความเที่ยงตรงเชิง

พยากรณการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ หาไดโดยคํานวณสหสัมพันธระหวางคะแนน

ชุดที่เปนตัวพยากรณกับคะแนนชุดที่เปนตัวเกณฑ โดยใชสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 

Product Moment : rxy)  เชนเดียวกับการหาคาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ 

 3.  ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือที่

สามารถวัดไดตรงตามลักษณะหรือตามทฤษฎีตางๆ ของโครงสรางนั้น หรือวัดไดครอบคลุมตาม

ลักษณะของโครงสรางของแบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง 

สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

  3.1  คํานวณจากคาความสัมพันธ เปนการคํานวณความเที่ยงตรงตามโครงสรางของ

แบบทดสอบที่ตองการหาความเที่ยงตรงโดยอาศัยคะแนนที่ไดจากการสอบกับคะแนนที่ไดจาก     

การทดสอบแบบทดสอบมาตรฐานที่วัดลักษณะเดียวกันไปคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจาก

สูตรของเพียรสัน นอกจากนี้ความเที่ยงตรงตามโครงสรางที่คํานวณจากคาสหสัมพัน ยังหาโดย

คํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแบบทดสอบแตละสวน หรือแตละจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

กับคะแนนรวมของแบบทดสอบ แลวคํานวณคาเฉลี่ยจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในแตละสวน

กับคะแนนรวมเปนคาความเที่ยงตรงตามโครงสราง  
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  3.2  วิธีคํานวณจากหลายลักษณะหลายวิธี (The Multitrait-Multimethod Matrix) 

เปนวิธีหาความเที่ยงตรงแบบหลายลักษณะหลายวิธี ซึ่งคิดขึ้นโดยแคมพเบลและฟสค (ลวน สาย

ยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 261 อางอิงจาก Campbell; & Fiske. 1959) ซึ่งเปนวิธีการหา         

ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบที่ประกอบดวยลักษณะที่วัดมีสองลักษณะ หรือมากกวาสอง

ลักษณะและมีวิธวีัดสองวิธีหรือมากกวาสองวิธีแลวคํานวณหาคาความเที่ยงตรงสองลักษณะ ดังนี้  

   3.2.1  ความเที่ยงตรงเหมือน (Convergent Validity) เปนความเที่ยงตรงที่เกิด

จากความสัมพันธระหวางผลการวัดลักษณะเดียวกันหรือวิธีวัดเดียวกัน ซึ่งก็คือความเชื่อมั่น

แบบทดสอบที่สอบซ้ํากัน (Reliability of Test-Retest) และวัดลักษณะเดียวกันแตตางวิธีวัด     จะมี

ความสัมพันธกันมีคาสูง 

   3.2.2 ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก  (Discriminant Validity)  เปนความเที่ยงตรง  

ที่เกิดจากความสัมพันธระหวางผลการวัดที่ตางลักษณะกันจะใชวิธีวัดเดียวกันหรือตางวิธีกันก็ตาม    

จะมีคาความสัมพันธกันต่ําหรือมีคาต่ํากวาความเที่ยงตรงเชิงเหมือน 

  3.3  วิธีการคํานวณจากการวิเคราะหองคประกอบ(Factor Analysis) เปนวิธีที่จะตอง

คํานวณหาคาสหสัมพันธภายใน (Intercorrelation) ของขอสอบแตละขอ หรือแบบทดสอบยอย 

(Subtest) แตละฉบับ จากนั้นจึงหาคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) เพื่อพิจารณาวา

ขอสอบแตละขอหรือแบบทดสอบยอยแตละฉบับนั้น วัดองคประกอบเดียวกันหรือไม ถาผลปรากฎ

วาเมื่อคํานวณคาน้ําหนักองคประกอบแลวปรากฎวามีหนึ่งองคประกอบแสดงวาแบบทดสอบฉบับ

นั้น    มีความเที่ยงตรงตามโครงสราง  

  3.4  วิธีคํานวณจากกลุมที่รูชัดอยูแลว (Known-Group Technique) เปนวิธีที่

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมที่รูวามีลักษณะที่ตองการวัดกับกลุมที่รูวาไมมีลักษณะที่

ตองการวัด เชน ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบภาษาไทย ทําไดโดยนําแบบทดสอบ

ภาษาไทยไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เรียนวิชาเอกภาษาไทย (กลุมที่รูทางภาษาไทย)   กับกลุมที่

เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร (กลุมที่ไมรูหรือรูนอยทางคณิตศาสตร) แลวคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 

2 กลุม มาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ 

 สมาคม American Psychological Association (APA) สมาคม American Education 

Research Association (AERA) และสมาคม National Council on Measurement in Education  

(NCME) ไดแบงความเที่ยงตรงออกเปน 3 ประเภท (Hopkins; & Stanley.  1990: 76-77)  คือ 

 1.  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

 2.  ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Critirion-Related Validity) 
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 3. ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 

 อนาสตาซี  (Anastasi.  1982: 99 -104)  กลาวถึงการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงไวดังนี้ 

 1.  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) มี 2 ประเภท คือ 

   1.1  ความเที่ยงตรงเชิงประจักษ  (Face Validity)  โดยให ผู เชี่ยวชาญ  

ตรวจแบบทดสอบและลงความเห็นวาแบบทดสอบนั้นวัดลักษณะที่เหมาะสมหรือตรงประเด็น 

(Relevant) หรือไม 

   1.2  ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity) ความเที่ยงตรงนี้จะมีความ 

 เกี่ยวของกับการนิยามใหตรงขอบเขต (Domain) ของพฤติกรรมที่จะวัด 

 2.  ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ  (Critirion-Related Validity)  เปนความเที่ยงตรงที่

นําคะแนนของแบบทดสอบมาหาความสัมพันธกับเกณฑ (เกณฑคือ พฤติกรรมบางประการทีค่ะแนน

แบบทดสอบใชเปนตัวพยากรณ) แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

  2.1  ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ  ความเที่ยงตรงนี้มีความเกี่ยวของกับการใชคะแนน

แบบทดสอบเพื่อพยากรณพฤติกรรมในอนาคต สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณหาไดโดย

ทดสอบกับผูที่ตองการพยากรณแลวนํามาคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับเกณฑในอนาคต 

  2.2  ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ เปนการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน

แบบทดสอบกับคะแนนเกณฑ เมื่อการวัดทั้งสองอยางไดมาในเวลาเดียวกัน 

 3.  ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) เปนการพิจารณาดูวาแบบทดสอบ

นั้นสามารถวัดคุณลักษณะและความสามารถตามโครงสรางที่กําหนดไวไดเพียงใด     การตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางมีวิธีการดังนี้ 

  3.1  คํานวณจากคาความสัมพันธ เปนการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

คะแนนที่ไดจากการสอบกับแบบทดสอบมาตรฐาน หรือ แบบทดสอบแตละสวน 

  3.2  คํานวณดวยวิธีหลายลักษณะหลายวิธี วิธีการนี้ใชเมื่อมีคุณลักษณะมากกวา 2 

คุณลักษณะและมีวิธีการทดสอบมากกวา 2 วิธี โดยนําไปหาคาความสัมพันธ ผลที่ไดจากการ

วิเคราะหแปลผลได ดังนี้ 

   3.2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน เปนการวัดที่เกิดจากการหาความสัมพันธ

ระหวางการวัดคุณลักษณะเดียวกันหรือวิธีเดียวกัน ซึ่งคาสหสัมพนัธจะตองมีคาสูง 

   3.2.2 ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก เปนการวัดที่เกิดจากการหาความสัมพันธ

ระหวางการวัดคุณลักษณะตางกันหรือใชวิธีเดียวกันหรือตางวิธีก็ได ซึ่งคาสหสัมพันธตองต่ํา 
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  3.3  คํานวณจากการวิเคราะหองคประกอบ เปนการประเมินโดยกระบวนการวเิคราะห

ตัวประกอบคาความสัมพันธของคะแนนจากแบบทดสอบและไดรูปแบบน้ําหนักของตัวประกอบที่

ทํานายได 

 จากวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงดวยวิธีการตางๆที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเลือก

วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรง 2 วิธี คือการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ ซึ่งไดจากการ       

ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอ กับนิยามปฏิบัติการ  และ 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน

ความสามารถในดานการอานภาษาไทย กับ คะแนนระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3  เปนความเที่ยงตรงเชิงสภาพที่มีสอดคลองกับสภาพเปนจริงของ

ผูเรียนมากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรง 2 วิธีดังกลาว 

    

      3.3  หลักฐานความเชื่อมั่น (Reliabilty) 
 ความหมาย 
 นักการศึกษาหลายทานใหความหมายของความเชื่อมั่นไว ดังนี้ 

 ชวาล แพรัตกุล (2516: 136) ใหความหมายวา เครื่องมือนั้นสามารถใหคะแนนไดคงที่ 

แนนอน ไมแปรผัน 

 บุญชม  ศรีสะอาด; มนตรี  อนันตรักษ; และนิภา  ศรีไพโรจน (2521: 160) ให

ความหมายของความเชื่อมั่นวาหมายถึง การที่ใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันวัดผูสอบกลุมเดียวกัน

ไมวาทดสอบกี่คร้ังก็ไดคะแนนหรืออันดับคงที่ 

 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2521: 269) ใหความหมายของความเชื่อมั่นของแบบวัดวา

เปนความคงที่ของคะแนน ซึ่งไดจากการวัดนักเรียนกลุมเดียวกันดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกัน

หลาย ๆ คร้ัง หรือดวยแบบวัดสองฉบับที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือภายใตเงื่อนไขของตัวแปรอื่น ๆ 

ในการวัดนั้น ๆ 

 อนันต  ศรีโสภา (2524: 42) ใหความหมายของความเชื่อมั่น หมายถึง การที่นําแบบวัด

ไปวัดกับส่ิงเดียวกันสองครั้งจะใหผลไมเปลี่ยนแปลง หรือมีความคงที่ของคะแนนที่ไดสูง 

 เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ (2525: 195) ใหความหมายของความเชื่อมั่นหมายถึง คุณภาพของ

เครื่องมือที่สามารถใหผลการวัดจากบุคคลเดียวกัน ในเวลาที่แตกตางกันไดอยางไร คงที่หรือคง

เสนคงวา 
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 สุนันท  ศลโกสุม (2525: 278);  ไพศาล  หวังพานิช (2526: 47) ใหความหมายของ

ความเชื่อมั่นของแบบวัดวาเปนความสามารถของเครื่องมือที่ใหคะแนนไดอยางคงที่แนนอน 

สามารถวัดสิ่งที่ตองการไดโดยไมเปลี่ยนแปลง ไมวาจะวัดกี่คร้ังก็ไดผลคงเดิม 

 อนาสตาซี (Anastasi. 1982: 102) ใหความหมายของความเชื่อมั่นวาหมายถึง ความ

คงที่ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบคนกลุมเดียวกันสองครั้ง ดวยแบบสอบเดิมในเวลาที่ตางกัน 

 สําเริง  บุญเรืองรัตน (2529: 61) ใหความหมายของความเชื่อมั่นของแบบวัดวาเปน

ความสามารถของขอสอบที่สามารถใหคะแนนไดคงที่ ถานําแบบวัดทดสอบกับนักเรียนคนเดิม 

คะแนนจากการสอบวัดทุกครั้งควรจะสัมพันธกัน ควรไดคะแนนคงที่เหมือนเดิม 

 ระวีวรรณ  พันธพานิช (2532: 171) ใหความหมายของความเชื่อมั่นหมายถึง ความคงที่

ที่ขอสอบนั้นวัดได ถานําขอมูลชุดหนึ่งไปทดสอบกับนักเรียนคนหนึ่งไดคะแนนแลว ถานําขอสอบ

ชุดเดิมไปทดสอบกับนักเรียนคนเดิมในระยะเวลาใกลเคียงกันแลวไดคะแนนเทาเดิม 

 วิรัช  วรรณรัตน (2532: 79) ใหความหมายของความเชื่อมั่นของแบบวัดวาเปนเรื่อง

เกี่ยวกับความคงที่แนนอนและความถูกตองแนนอนของผลที่ไดจากการสอบวัด 

 ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ (2539: 209) ใหความหมายของความเชื่อมั่นของ

แบบวัดวาเปนความคงที่ของคะแนนที่ไดจากการสอบนักเรียนคนเดียวกันหลายครั้งในแบบทดสอบ

ชุดเดิม 

 วัญญา  วิศาลาภรณ (2540: 120) ใหความหมายของความเชื่อมั่นหมายถึง ความมั่นคง 

ความสม่ําเสมอหรือความคงเสนคงวาของผลจากการวัด 

 ศิริชัย  กาญจนวาสี (2544: 34) ใหความหมายของความเชื่อมั่นของแบบวัดวาเปน

ความคงที่หรือความคงเสนคงวาของผลที่ไดจากการวัดซ้ํา ถาตองการวัดสิ่งเดียวกันหลาย ๆ คร้ัง 

ถาไดคาที่คอนขางคงเสนคงวาสูงขึ้นถือวาแบบวัดมีความเชื่อมั่นมากขึ้น 

 จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปความหมายของความเชื่อมั่นวา คุณลักษณะผล

ของการวัดที่สามารถวัดไดคงที่แนนอน 
       

 การประมาณคาความเชื่อมั่น 
 ในการประมาณคาความเชื่อมั่นนั้นมีทั้งความเชื่อมั่นแบบอิงกลุมและอิงเกณฑ ซึ่งจะได

กลาวในสวนของความเชื่อมั่นแบบอิงกลุม ดังนี้ 

 ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ (2543: 210-244) อธิบายถึง ความเชือ่มัน่ของแบบ

วัดอิงกลุม (Reliability of norm-referenced test) มีสูตรที่ใชในการประมาณคาความเชื่อมั่นดังนี้ 
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   1. ความเชื่อมั่นแบบความคงที่ของคะแนน (Stability reliability) คือ การประมาณคา

ความเชื่อมั่นโดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการทดสอบ 2 คร้ัง ในเครื่องมือวัดชุดเดียววิธีนี้เปน

วิธีการทดสอบซ้ํา (Test-retest method) จุดออนของวิธีนี้อยูตรงชวงเวลาของการสอบซ้ํา คือ ถา

ชวงเวลาหางกันมากเกินไป นักเรียนอาจไดรับความรูเพิ่มข้ึน หรือถาชวงเวลาสั้นเกินไปนักเรียน

อาจจําขอสอบได การประมาณคาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ํานี้ จะคํานวณหาความสัมพันธระหวาง

คะแนนการสอบสองครั้ง โดยใชสูตรคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 

product-moment correlation coefficient) 

 2. ความเชื่อมั่นโดยใชแบบวัดที่เหมือนกันสองฉบับ (Equivalent-from reliability) เปน

การประมาณคาความเชื่อมั่นโดยการใชแบบวัดที่มีลักษณะวัดสิ่งเดียวกันหรือคูขนานกัน (Parallel 

forms) ไปทดสอบกับนักเรียนกลุมเดียวกัน แลวนําคะแนนที่ไดจากแบบวัดทั้งสองฉบับที่คูขนาน

กันนี้ ไปคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product-moment correlation 

coefficient) จุดออนของวิธีนี้คือ ปญหาการสรางเครื่องมือวัดเนื้อหาเดียวกันและตองมีคะแนนเฉลีย่ 

ความแปรปรวนและคาสถิติอ่ืน ๆ เทากันดวย จึงเปนเรื่องยากที่จะสรางเครื่องมือใหมีเนื้อหา

เดียวกัน หรือมีความคูขนานกันได 

 3. ความเชื่อมั่นโดยใชความสอดคลองภายใน (Internal consistency reliability) เปน

การหาความเชื่อมั่นที่ใชแบบวัดฉบับเดียวทําการทดสอบเพียงครั้งเดียว ซึ่งมีวิธีการประมาณคา

ความเชื่อมั่น ดังนี้ 

  3.1 วิธีแบงครึ่งแบบวัด (Split-half method) วิธีนี้จะแบงแบบวัดออกเปนสองสวน

โดยแบงใหแตละสวนมีลักษณะเปนคูขนานกัน นิยมแบงเปนฉบับขอคูกับฉบับขอค่ี โดยตรวจให

คะแนนแยกเปนคะแนนขอคูกับคะแนนขอค่ี แลวนํามาหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนขอคูกับ

คะแนนขอค่ี โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product-moment 

correlation coefficient) จะไดคาความเชื่อมั่นเพียงครึ่งฉบับ จากนั้นจึงนําไปหาคาความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับโดยใชสูตรขยายของ สเปยรแมนบราวน (Spearman-Brown formula) 

  3.2 วิธีของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson procedure) แบบวัดที่จะใชวิธี

หาความเชื่อมั่นโดยวิธีนี้ จะตองมีลักษณะวัดองคประกอบรวมกันและคะแนนแตละขอตองอยูใน

ลักษณะที่ทําถูกได 1 คะแนน ทําผิดได 0 คะแนน มีสูตรการคํานวณ คือ KR-20 และ KR-21  

  3.3 วิธีของครอนบัค (Cronbach alpha procedure) ครอนบัคไดพัฒนาสูตรหา

ความเชื่อมั่นในรูปสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยพัฒนามาจากสูตร KR.20 เพื่อใชหาคาความเชื่อมั่นของ

แบบวัดที่ไมไดตรวจใหคะแนนเปน 1 กับ 0 
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   เมื่อ α  แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

    k  แทน จํานวนขอของแบบวัด 

    2
i

σ   แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

    2σ   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบวัดทั้งฉบับ 

  3.4  วิธีของฮอยท (Hoyt’s ANOVA procedure) การหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีนี้

เหมาะสําหรับแบบวัดที่ตรวจใหคะแนนตาง ๆ กัน ในแตละขอ เชนเดียวกับการหาคาความเชื่อมั่น

แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา แตวิธีนี้ใชหลักสถิติของการวิเคราะหความแปรปรวน 

 4. ความเชื่อมั่นที่มีผูใหคะแนนมากกวา 1 คน เปนการหาความเชื่อมั่นที่ใชแบบวัดฉบับ

เดียว ทดสอบเพียงครั้งเดียวและมีผูตรวจใหคะแนนมากกวา 1 คน ซึ่งหาความเชื่อมั่นในรูปของ

สัมประสิทธิ์การสรุปอางอิง (Generalizability Coefficient: ρ2) 

 5. ความเชื่อมั่นของคะแนนผลตางของแบบวัด คะแนนผลตาง (Difference scor:       

D = x-y) มีความหมาย 3 ลักษณะ คือ 

  5.1  คะแนนผลตางระหวางนักเรียน 2 คน ที่สอบแบบวัดฉบับเดียวกัน  

  5.2  คะแนนผลตางระหวางคะแนนของแบบวัด 2 ฉบับ ที่สอบกับนักเรียนคนเดียวกัน 

  5.3  คะแนนผลตางของการสอบ 2 คร้ัง โดยใชแบบวัดฉบับเดียวกันทดสอบกับ

นักเรียนคนเดียวกัน (Pretest-Posttest) 

 6. ความเชื่อมั่นจากการแบงสวนยอยของแบบวัด แบบวัดที่สรางขึ้นอาจแบงเปน

สวนยอย ๆ ในแตละสวนยอย ๆ จะมีจํานวนขอสอบไมเทากันหรือเทากัน แตมีการกระจายของ

คะแนนไมเทากัน ซึ่งสวนยอย ๆ นั้น วัดเนื้อหาเดียวกัน จึงหาความเชื่อมั่นในรูปแบบของคอนเจน

เนอริค (Congeneric form) มีขอตกลงเบื้องตนวา สวนยอยแตละสวนนั้นเปนคะแนนจริงสัมพันธ

กันในเชิงเสนตรง 

  6.1 แบบวัดที่แบงสวนยอยเปนสองสวน (X = X1 + X2) ใชสูตรของราชู 

  6.2  แบบวัดที่แบงสวนยอยเปน 3 สวน (X= X1 + X2 + X3) ใชสูตรของคริสทอฟ 

  6.3  แบบวัดที่แบงสวนยอยหลายสวน (X = X1 + X2 +...+ Xn) ใชสูตรราชู และเฟลต      

 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2545: 118-140) ไดกลาวถึงความเชื่อมั่นแบบอิงกลุมดังนี้ 

 1. วิธีหาคาความเชื่อมั่นแบบวัดซ้ํา ในการหาคาสัมประสิทธิ์ของความคงที่ของคะแนน

การสอบสองครั้ง ในการหาความเชื่อมั่นจึงตองนําเครื่องมือที่สรางขึ้นสอบกับนักเรียนกลุมเดียวกัน
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ซ้ํากันสองครั้งในเวลาใกลเคียงกัน โดยเวนชวงเวลาใหเหมาะสม เปนการหาคาความคงที่ของ

คะแนน เปนการดูวาผลการตอบของผูตอบสองครั้งมีความสอดคลองกันหรือสัมพันธกันเพียงใด 

โดยนําคะแนนการสอบทั้งสองครั้งมาคํานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ที่ไดคือคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือฉบับนั้น 

 2. วิธีหาความเชื่อมั่นแบบคูขนาน เปนการหาคาสัมประสิทธิ์ของความสมมูลกัน

ระหวางแบบทดสอบสองฟอรมที่ต้ังใจสรางขึ้นมาใหมีความคูขนานกัน โดยนําเครื่องมือวัดสอง

ฉบับที่มีคะแนนจริงสมมูลกันไปทดสอบกับผูสอบกลุมเดียวกันแลวหาความสัมพันธของคะแนน

สองชุดคาสหสัมพนัธที่ไดจะบงบอกถึงความเปนคูขนานของเครื่องมือวัด 

 3.  วิธีแบงสวนภายในฉบับ วิธีนี้ใชเครื่องมือวัดหรือแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพียงฉบับ

เดียวนําไปสอบกับนักเรียนกลุมเดียวเพียงครั้งเดียวจากนั้น จึงนําคะแนนของเครื่องมือวัดมา

แบงเปนสวน ๆ โดยทั่วไปนิยมแบงเปนสองสวนกับแบงเปนหลายสวน และสวนที่แบงภายในแตละ

สวนอาจมีระดับความคูขนานตางกันสามแบบคือ แบบมาตรฐานเดิม แบบคะแนนจริงสมมูล และ

แบบคะแนนจริงสัมพันธ การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดจากการแบงสวนภายในฉบับมี

สูตรตาง ๆ ดังนี้ 

   3.1 วิธีแบง 2 สวน 

         3.1.1 วิธีแบง 2 สวน กรณีสวนยอยมีความคูขนานแบบมาตรฐานเดิม ใชสูตร

ของสเปยรแมน-บราวน ซึ่งเปนสูตรเฉพาะสองสวน โดยตองหาคาความเชื่อมั่นครึ่งฉบับดวยสูตร

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Product Moment ของ Pearson กอน    แลวจึงนําคาความเชื่อมั่น

คร่ึงฉบับมาปรับขยายใหเปนคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับโดยใชสูตรปรับขยายของ  

สเปยรแมน-บราวน 

   3.1.2 วิธีแบง 2 สวน กรณีสวนยอยมีความคูขนานแบบคะแนนจริงสมมูล การ

หาความเชื่อมั่นคํานวณไดจากสูตรรูลอน, สูตรฟลานาแกน, สูตรกัตตแมน 

   3.1.3 วิธีแบง 2 สวน กรณีสวนยอยมีความคูขนานแบบคะแนนจริงสัมพันธ การ

หาความเชื่อมั่นอาจพิจารณาจากความยาวของเครื่องมือวัด ใชสูตรดังนี้ 

        สูตรราชู          เมื่อใชจํานวนขอเปนตัวกําหนดความยาวของเครื่องมือวัด 

       สูตรเฟลต-ราชู เมื่อใชผลการสอบจริงเปนตัวบอกความยาวของเครื่องมือ 

  3.2 วิธีแบงหลายสวน 

          3.2.1 วิธีแบงหลายสวน กรณีสวนยอยมีความคูขนานแบบมาตรฐานเดิม ใช

สูตรของสเปยรแมน-บราวน 
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        3.2.2 วิธีแบงหลายสวน กรณีสวนยอยมีความคูขนานแบบคะแนนจริงสมมูลใช

สูตรดังนี้ 

                  1) สูตรคูเดอร-ริชารดสัน KR-20 และ KR-21 ถาเครื่องมือวัดใหคะแนน

แบบสองคา และสูตร KR-21 ตองมีความยากเทากัน 

        2) สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ถาเครื่องมือวัดใหคะแนนหลายคา โดยแบง

เครื่องมือวัดเปนสวนยอยเทากับจํานวนขอ 

         3.3.3 วิธีแบงหลายสวน มีความคูขนานแบบคะแนนจริงสัมพันธ คํานวณโดยใช

สูตรดังนี้ 

                 1) สูตร rB (Coefficient rB) ของบุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ เมื่อใช

จํานวนขอเปนตัวกําหนดความยาวของเครื่องมือวัด โดยแบงสวนเครื่องมือวัดเทากับจํานวนขอ 

และใหคะแนนเปนสองคาคือ 1 และ 0 

      2) สูตรสัมประสิทธิ์เบตาเค (Coefficient – βk) เมื่อใชจํานวนขอเปน

ตัวกําหนดความยาวของเครื่องมือวัด โดยแบงสวนเครื่องมือออกเปนหลาย ๆ สวน แตละสวนมีขอ

หรือความยาวไมเทากัน 

        3) สูตรเฟลต-ราชู เมื่อใชผลการสอบจริงเปนตัวบอกความยาวของ

เครื่องมือหรือไมทราบความยาว 

 จากขอมูลดังกลาวขางตนสรุปไดวา การแสดงหลักฐานความเชื่อมั่นมีหลายวิธีข้ึนอยูกับ

ลักษณะของแบบวัดและขอตกลงเบื้องตนของวิธีการหาความเชื่อมั่น  การวิจัยครั้งนี้ไดแสดง

หลักฐานความเชื่อมั่นแบบแบงหลายสวนยอยที่มีความคูขนานแบบคะแนนจริงสมมูล เครื่องมือวัด

ใหคะแนนแบบสองคา ตอบผิดได 0 คะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน จากสูตรคูเดอร-ริชารดสัน     

KR-20  และแสดงหลักฐานความเชื่อมั่นแบบแบงหลายสวน มีความคูขนานแบบคะแนนจริง

สัมพันธ จากสูตร rB (Coefficient rB)  เมื่อใชจํานวนขอเปนตัวกําหนดความยาวของเครื่องมือวัด 

โดยแบงสวนเครื่องมือวัดเทากับจํานวนขอ และใหคะแนนเปนสองคาคือ 1 และ 0 

 

5.  งานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวของ 
      พิมพพร  อุทัยเลิศ  (2526: 48-50)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางความเขาใจใน

การอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยการใชแบบฝก กับที่เรียนโดยไมใชแบบฝก 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบ  จํานวน 10 แบบฝก ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 68 คน ผล
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การศึกษาปรากฏวา นักเรียนกลุมที่ใชแบบฝกเสริมทักษะการอานมีผลสัมฤทธิ์ทางความเขาใจใน

การอานสูงกวากลุมที่ไมใชแบบฝกเสริมทักษะการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 พรทิพย สุทธิพันธ  (2529: 50-52)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผล

ทางการอานจับใจความที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความ กับที่เรียนโดยไมใชแบบ

ฝกการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบ จํานวน 10 แบบฝก ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใชกลุมทดลอง 

25 คน กลุมควบคุม 25 คน ผลการวิจัยสรุปวา คะแนนสัมฤทธิ์ผลในการอานจับใจความ ของกลุม

ทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมทดลองที่ใช

แบบฝกหัดการอานมีคะแนนการอานจับใจความสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดใชแบบฝกหัดการอาน 

 สุธามาศ  สังขลาโพธิ์  (2531: 108)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน ความ 

สามารถในการเขียนคํา และความคงทนในการจําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ

สอนแบบมุงประสบการณทางภาษาประกอบดวยหนังสือประเภทนิทานหรือนิยายและสารคดี โดย

ทําตามขั้นตอนการสอน กับที่ไดรับการสอนแบบปกติ  โดยดําเนินการสอนตามคูมือของกรม

วิชาการ เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบความเขาใจในการอาน และแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการเขียนคํา ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ผลการทดลองปรากฏวานักเรียนในกลุมทดลองมีความ

เขาใจในการอาน และความสามารถในการเขียนคําสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01  สวนความคงทนในการจํานักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 กัลยา ตุลพิจิตร  (2532: 59)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานในวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน โดยใชหนังสือเรียนเลมเล็กระหวาง

วิธีสอนแบบวรรณี กับวิธีสอนตามคูมือครู เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ

อาน แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 คําศัพท ตอนที่ 2 การอานจับใจความจากบทสนทนา ตอนที่ 3 การ

อานจับใจความจากเนื้อเร่ือง ชนิดแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดย

ใชหนังสือเรียนเลมเล็กดวยวิธีสอนแบบวรรณี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ

สอนโดยวิธีสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เสาวนีย แซภู  (2547: 68-71)  ไดทําการสรางแบบฝกโคลซเพื่อพัฒนาความเขาใจใน

การอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 (ชวงชั้นที่ 1) ของโรงเรียนแอดเวนตรีสเอกมัย 

จํานวน 27 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบฝกโคลซแบบเลือกตอบจากขอความที่กําหนด และเปน

แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  ผลการศึกษาปรากฏวา นักเรียน
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กลุมที่ไดรับการฝกแบบโคลซมีความเขาใจในการอานภาษาไทยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 
 

6.  งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของ 
 ฮาฟเนอร; และพาลัมเมอร  (Hafner; & Palumer.  1980: 34)  ไดศึกษาผลของการสอน

คําศัพทและความเขาใจในการอานจากการสอน 3 วิธีคือ 

 1. วิธีใหบอกความสัมพันธของสวนสําคัญในประโยค (Matter-Relation Matter) 

 2. วิธีวิเคราะหความสัมพันธตามหลักแหงเหตุผล 

 3. วิธีเรียนคําศัพท 

 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 9 จํานวนนักเรียนที่เรียนดวยวิธีที่ 1 มี 20 คน เรียนวธิทีี ่2 

มี 15 คน  และเรียนวิธีที่ 3 มี 25 คน  ใชเวลาทดลอง 5 สัปดาหคร่ึง แลวทดสอบเกี่ยวกับเร่ือง 

1. การอานคําศัพท 
2. ระดับความเขาใจในการอาน 

3. ความเร็วของความเขาใจในการอาน 

4. การวินิจฉัยความเขาใจในการอาน 

 ผลการทดลองพบวา การสอนดวยวิธีบอกความสัมพันธของสวนสําคัญในประโยค และ

วิธีวิเคราะหความสัมพันธตามหลักแหงเหตุผลไดผลดีกวาวิธีเรียนคําศัพท นอกจากนี้ความสามารถ

ในการอานคําศัพทนั้นที่การสอนดวยวิธีใหบอกความสัมพันธของสวนสําคัญในประโยคกับวิธีเรียน

คําศัพทไดผลไมแตกตางกัน และพบวาไมมีความแตกตางกันในดานผลสัมฤทธิ์ระหวางเพศ 

 สตรีเวนส  (Steven.1980: 365)  ไดศึกษาความเขาใจในการอาน จากการอานเรื่องที่

สนใจของนักเรียนที่มีความสามารถสูงที่คะแนนเปอรเซ็นตไทลที่ 83 ข้ึนไป กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนเกรด 5 และ 6 โดยไดสํารวจความสนใจในการอานจากรายการ 25 เร่ือง ซึ่งมีระดับความ

สนใจตั้งแต 1-7 เลือกที่นักเรียนสนใจมาใหอาน แลวทดสอบความเขาใจในการอาน พบวา เร่ืองที่

นักเรียนสนใจเปนองคประกอบสําคัญที่มีผลทําใหนักเรียนอานไดงาย และสะดวกตอการทําความ

เขาใจเรื่องที่อาน นอกจากนี้ยังพบวาไมมีความแตกตางระหวางเพศเกี่ยวกับความเขาใจในการ

อานจากเรื่องที่สนใจ 

 แบบส  (Babbs.1983: 174-A)  ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชยุทธวิธีโดยการตักเตือน 

เพื่อใหเกิดความเขาใจดานความรูที่มีตอความรู ความเขาใจ และการระลึกไดในการอาน

จุดมุงหมาย เพื่อประเมินโครงการพัฒนาความรูของนักเรียนระดับ 4 เกี่ยวกับกระบวนการอานและ

การสอน  โดยใชยุทธวิธีในการตักเตือนเพื่อใหเกิดความเขาใจในการอาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
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ระดับ 4 จํานวน 47 คน เครื่องมือที่ใชกลุมควบคุมใหอานหนังสือวิทยาศาสตรและสังคมศึกษา เพือ่

ตอบคําถาม สวนกลุมทดลองใหวางแผนการสอน เชน เตือนตนเองวาการอานเปนกระบวนการคิด 

กําหนดจุดมุงหมายของการอาน เปนตน  ผลปรากฏวากลุมทดลองมีความเขาใจและการระลึกได

ในการอานไมแตกตางจากกลุมควบคุม และกลุมควบคุมความรูเกี่ยวกับวิธีอานไดผลระดับตํ่า การ

ใชบัตรตักเตือนเปนวิธีการที่มีผลดีในการชักชวนใหนักเรียนเปนผูใชยุทธวิธีในการอาน 

 แบลร; และราทส  (Blair; & Rathes. 1978: 29-31)  ไดทําการศึกษาความเขาใจในการ

อานที่มีการวินิจฉัยโดยไมตองใชเหตุผล จุดมุงหมายเพื่อหาความแตกตางของความเขาใจในการ

อานระหวางการระลึกได การวินิจฉัยขั้นตนและการวินิจฉัยขั้นสูง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 

5-6  ของโรงเรียนแหงหนึ่งในชิคาโก  จํานวน 102 คน  เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบทดสอบการอานที่

ปรับปรุงใหมระดับกลาง ผลปรากฏวาคําถามที่ใหวินิจฉัยทําใหนักเรียนไดคะแนนต่ํากวาคําถามที่

มีความหมายตามตัวอักษร นักเรียนที่ตอบคําถามที่ใหวินิจฉัยขั้นตน และขั้นสูงทั้งสองกลุม ไม

แตกตางกัน 

 ลินดา; และคนอื่น ๆ  (Linda; & others. 1990: 470-483) ไดทําการศึกษาเพื่อวัดความ

เขาใจในการอานของนักเรียนระดับ 4 และ 7 จํานวน 72 คน  ที่มีปญหาเรื่องการอานจับใจความ

กลุมทดลองจะไดรับการฝกอานโดยวิธีพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยวิธีใหคาดเดาความกอนอาน

ลวงหนาเพื่อฝกตั้งคําถาม สรุปเร่ืองที่อาน และชี้ประเด็นที่ยากตอการทําความเขาใจ  สวนกลุม

ควบคุมจะไมไดรับแนวทางการอานโดยวิธีพึ่งพาซึ่งกันและกัน ผลการทดลองปรากฏวานักเรียนทั้ง 

2 ระดับชั้น กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคะแนนจากการทําขอสอบมาตรฐานกอนและหลังการ

ทดลองตางกันมาก โดยกลุมทดลองจะมีคะแนนความเขาใจในการอานสูงกวากลุมควบคุม 

 ดิคสัน; และคนอื่นๆ (Dickson; & others.  1995: Abstract) ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ

ลักษณะการเรียบเรียงบทอาน และความสัมพันธของลักษณะการเรียบเรียงบทอาน ที่มีตอความ

เขาใจในการอานของผูเรียนตั้งแตระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถทางการ

อานในระดับสูงและต่ํา ผลของการวิจัย พบวา ความเขาใจในการอานของผูเรียนไมวาในระดับใด 

สามารถเพิ่มพูนไดจากลักษณะของการเรียบเรียงในบทอาน ความตระหนักหรือการรับรูถึงลักษณะ

การเรียบเรียงในบทอานของผูเรียน ยุทธวิธีในการเรียบเรียงความของผูเรียน โครงสราง และการ

นําเสนอบทอานในลักษณะที่ปรากฏใหเห็นองคประกอบของบทอานอยางชัดเจน เชน ชื่อเร่ือง 

ใจความหลัก หรือแมกระทั่งโครงสราง และการนําเสนอบทอานในลักษณะที่ไมปรากฏใหเห็น

องคประกอบของบทอานอยางชัดเจน เชน การพรรณนา การลําดับความ 
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 สมิธ; และคนอื่นๆ (Smit; & others. 1995:  Abstract)  ไดศึกษางานวิจัยทางดานการ

อานที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความสําคัญ มิติตาง ๆ และผลของการรับรู เสียงที่มีตอ

กระบวนการเขาใจจากการอาน   การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ยังไดนําเสนอความเหมือนและความตาง 

ๆ ระหวางผูอานในระดับปกติที่ประสบความสําเร็จในการอาน กับผูเรียนที่มีความสามารถในระดับ

ตาง ๆ ขอบเขตของเนื้อหางานวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ความสามารถในการออกเสียงที่ใชในการจําแนก

ความแตกตางไดอยางชัดเจน ระหวางผูอานเกงและผูอานไมเกง 2) ความสามารถในการตระหนัก

หรือรับรูเสียงตอการอานลักษณะตาง ๆ 3) ความสามารถในการตระหนักหรือรับรูเสียงที่ถือวาเปน

ส่ิงจําเปน แตไมเพียงพอตอการรับรูในความเขาใจจากการอาน 4) ความสามารถในการตระหนัก 

หรือรับรูเสียงที่ถือวาเปนสิ่งที่สามารถสอนกันไดและเสริมไดโดยเอาใจใสตอตัวแปรตาง ๆ ที่เปน

คําสั่ง คําแนะนํา นอกจากนี้ งานวิจัยยังไดกลาวถึงการสรางความเที่ยงตรง ความสําคัญของการ

สอนใหผูเรียนไดเกิดความตระหนักหรือรับรูเสียง คุณคาของการประสานการสอนใหผูเรียนไดเกิด

ความตระหนักหรือรับรูเสียง กับการสอนใหนักเรียนเกิดการออกเสียงพยัญชนะ และคุณคาของการ

จัดการสอนที่ชัดเจนและมุงเนนในความตระหนักหรือรับรูเสียงสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถใน

ระดับตาง ๆ โดยเฉพาะผูที่อาจมีความบกพรองในการอาน 

 จากงานวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวา นักเรียนจะมีความสามารถการอาน ไดดีนั้น   

ควรจะเลือกเรื่องใหเหมาะสมกับวัย จะทําใหนักเรียนอานคํา ประโยค และขอความจากเนื้อเร่ืองได

งาย  โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา จะไดพัฒนา ปรับปรุงและสงเสริมการอาน ใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น  และการวัดและประเมินผูเรียนเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชในการประเมินผลการ

เรียนรู  วิธีการนี้เหมาะกับการวัดความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ ควบคู   

กันไป ขอมูลที่ไดจะสามารถนํามาใชประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการเรียนรูไดอยาง

แทจริง เนื่องจากมีเกณฑการประเมินชัดเจน การเก็บรวบรวมขอมูลในการวัดความสามารถการ

อานครั้งนี้ ผูวิจัย ไดสรางเครื่องมือวัด 3 ฉบับ ฉบับการอานคํา  ฉบับความเขาใจในความหมาย

คําศัพท  ฉบับความเขาใจในการอาน  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่มีคุณภาพและ

เชื่อถือได   เพื่อนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนแนวทางพัฒนาแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย ในระดับชวงชั้นที่สูงขึ้น และชวยพัฒนาเกี่ยวกับการอาน

ภาษาไทย ไดสมบูรณข้ึน และเปนพื้นฐานสําคัญของการใชภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นตอไป 

 



 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยั เร่ืองการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทยดําเนนิการตาม

ข้ันตอนดังนี ้

 1.  การกาํหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางประชากร 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   เปนนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่3    ภาคเรยีนที่  2 

ปการศึกษา   2550 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต   5   สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   โดยกําหนดขอบเขตเฉพาะโรงเรียนที่มี

จํานวนนักเรียน  ต้ังแต   121  คนขึ้นไป  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการแบงขนาดโรงเรียนของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ก็จะไดโรงเรียนขนาดที่   2,3,4  และ   5    ซึ่งมีจํานวน  

101   โรงเรียน   จํานวนหองเรียน  125  หองและมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น   3,127  คน  กระจายอยู

ตามอําเภอ และกิ่งอําเภอคือ  อําเภอดานขุนทด  อําเภอโนนไทย  อําเภอขามสะแกแสง อําเภอขาม

ทะเลสอ  กิ่งอําเภอพระทองคํา และกิ่งอําเภอเทพารักษ  รายละเอียดดังนี้ 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
อําเภอ 

จํานวน
โรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรยีน 

ดานขุนทด 

โนนไทย 

ขามสะแกแสง 

กิ่งอําเภอพระทองคํา 

ขามทะเลสอ 

กิ่งอําเภอเทพารักษ 

40 

20 

15 

13 

7 

6 

1,185 

686 

492 

419 

207 

138 

52 

24 

19 

14 

10 

6 

รวม 101 3,127 125 

 
ที่มา: กลุมงานขอมูลสารสนเทศ ,นโยบายและแผน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 

          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2550  
 
หมายเหต ุ เกณฑการแบงขนาดโรงเรียนกลุมสารสนเทศ,สํานักนโยบายและแผนการศึกษา 

               ข้ันพืน้ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

  โรงเรียนขนาดที่  2 จํานวนนักเรยีน  121 –  200 คน 

  โรงเรียนขนาดที่  3 จํานวนนักเรยีน  201 –  300 คน 

  โรงเรียนขนาดที่  4 จํานวนนักเรยีน  301 –   499 คน 

  โรงเรียนขนาดที่  5 จํานวนนักเรยีน  500 –  1499 คน 
 

 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2   

ปการศึกษา 2550  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  โดยวิธีการ

สุมแบบสองขั้นตอน (Two-Stages Random Sampling) ไดจํานวน  25 โรงเรียน 28  หองเรียน  

จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  818  คน   
 

 ขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง 
 ข้ันที่ 1  สํารวจขอมูลประชากรจากแหลงทุติยภูมิ คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 5  ปการศึกษา 2550 และกําหนดขอบเขตโรงเรียนที่มีต้ังแต 121 ข้ึนไป  จํานวน

โรงเรียนทั้งหมด 101 โรงเรียน  จํานวน  125   หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  3,127  คน  
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 ข้ันที่ 2  การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จากขอมูลจํานวนประชากรและขอมูลที่

ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นในการประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยกําหนดขนาดความคลาดเคลื่อนไม

เกิน  +5%  ในระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต  (α = .05)  (มยุรี  ศรีชัย.2538: 104 – 105) ได

กลุมตัวอยางทั้งหมด   818  คน 

 ข้ันที่ 3  สุมแบบแบงกลุม (Cluster Random  Sampling) โดยมีอําเภอเปนหนวยการสุม

สุมอําเภอ มา 3 อําเภอ จาก 6 อําเภอ  คิดเปนรอยละ  50  โดยวิธีการสุมอยางงาย ไดโรงเรียน  62  

โรงเรียน จํานวน  81  หองเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,884 คน  รายละเอียดดังนี้ 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่3 
อําเภอ 

จํานวน
โรงเรียน จํานวนนักเรยีน จํานวนหองเรียน 

ขามทะเลสอ 

ขามสะแกแสง 

ดานขุนทด 

7 

15 

40 

207 

492 

1,185 

10 

19 

52 

รวม 62 1,884 81 

      

 ข้ันที่ 4  สุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  ดังนี้ 

 สุมโรงเรียนโดยใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้นในการสุม ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขนาด คือ ขนาด 

2,3,4, และ 5 ใชโรงเรียนเปนหนวยในการสุม โดยการสุมอยางงายในแตละชั้น ในอัตราสวนเทา 

ดังนี้  โรงเรียนขนาด 2  สุมรอยละ 25 ไดโรงเรียน 10 โรงเรียนจาก 39 โรงเรียน โรงเรียนขนาด 3 สุม

รอยละ 45 ไดโรงเรียน 7 โรงเรียนจาก 15 โรงเรียน  โรงเรียนขนาด 4 สุมรอยละ 100 ไดโรงเรียน 5 

โรงเรียนจาก 5 โรงเรียน โรงเรียนขนาด 5 สุมรอยละ 100 ได 3 โรงเรียนจาก       3 โรงเรียน รวม

ทั้งสิ้น 25 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้  
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อําเภอ ขนาด โรงเรียน หองเรียน นักเรียน 

2 บานหาญ 1 30 

2 โนนสงา 1 28 

2 วัดกุดพิมาน 1 26 

2 บานหนองละมั่ง 1 30 

2 ชุมชนบานกุดมวง  1 35 

3 บานใหมเจริญสุข 1 30 

3 บานไร 2 68 

3 บานดอนใหญหนองโสน 2 58 

3 วัดถนนหักนอย 1 24 

3 บานหนองปรอื 1 33 

4 วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ) 2 60 

4 บานถนนหกัใหญ 2 50 

4 บานหินดาด 2 54 

ดานขุนทด 

5 ดานขุนทด 4 200 

2 บานโนนผักช ี 1 32 

2 บานหนกุ 1 27 

2 บานหนองจาน 1 34 

3 ชุมชนหนองไขน้ําฯ 1 35 

4 ชุมชนหนองหวัฟาน 2 52 

ขามสะแกแสง 

5 อนุบาลขามสะแกแสง 3 77 

2 บานกุมพะยาหนองกระทุมวทิยา 1 26 

2 บานโนนตาล 1 20 

3 บานพันดงุ 2 45 

4 บานหนองสรวง   2 48 

ขามทะเลสอ 

5 รัฐราษฎรรังสรรค 3 60 

               รวม              25 40 1,182 
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 ข้ันที่ 5  สุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)  โดยมีหองเรียนเปนหนวย    

การสุม  ทําการสุมหองเรียนมา 50 % กรณีโรงเรียนมีกลุมตัวอยางเพียงหองเดียว จะพิจารณาใช

กลุมตัวอยางทั้งหอง ไดจํานวน 25 โรงเรียน  28  หองเรียน  กลุมตัวอยาง 818  คน  ซึ่งแยกออกเปน 

3 คร้ัง ดังนี้ 

1. ทดสอบครั้งที่ 1  เพื่อหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก  

กลุมตัวอยาง จํานวน    284    คน 

2. ทดสอบครั้งที่  2  เพื่อหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก  

กลุมตัวอยาง จํานวน   264     คน 

3. ทดสอบครั้งที่ 3  หาคุณภาพแบบทดสอบดานความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ  

กลุมตัวอยาง จํานวน    270   คน 

 

รายละเอียดดังตาราง 1 
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ตาราง 1   จํานวนกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามอาํเภอ โรงเรียน และ 

ขนาดโรงเรียน สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่นครราชสีมา เขต 5  

 

จํานวนนักเรียน  
อําเภอ ขนาด โรงเรียน 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

2 บานหาญ 30    

2 โนนสงา 28    

2 วัดกุดพิมาน 26    

2 บานหนองละมัง่  18   

2 ชุมชนบานกุดมวง  34   

3 บานไร   34  

3 บานดอนใหญหนองโสน   24  

3 บานใหมเจริญสุข   17  

3 วัดถนนหักนอย  24   

3 บานหนองปรือ 33    

4 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ)   37  

4 บานถนนหักใหญ   41 

4 บานหินดาด  50   

ดานขุนทด 

5 ดานขุนทด 50  39   

2 บานโนนผักช ี 20    

2 บานหนุก  19   

2 บานหนองจาน   31  

3 ชุมชนหนองไขน้ําฯ 42    

4 ชุมชนหนองหัวฟาน  38   

ขามสะแกแสง 

5 อนุบาลขามสะแกแสง  21  19 

2 บานกุมพะยาหนองกระทุมวิทยา 10    

2 บานโนนตาล   10  

3 บานพันดุง   36  

4 บานหนองสรวง   45    

ขามทะเลสอ 

5 รัฐราษฎรรังสรรค  21  21 

รวม          25 284  264  270  
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 การพัฒนาแบบทดสอบวดัความสามารถการอานภาษาไทย 
 การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ไดกาํหนดขั้นตอนในการ

พัฒนาแบบทดสอบ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กําหนดจุดมุงหมาย 

ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ศึกษาหลักสูตร คูมือ แบบ วิเคราะหหลักสูตรมาตรฐาน 

ทดสอบครั้งที ่1 วิเคราะหคุณภาพรายขอ คัดเลือก ปรับปรุง 

ทดสอบครั้งที ่2  วิเคราะหคุณภาพรายขอ  คัดเลือก 

ทดสอบครั้งที ่3  หาคุณภาพความเชื่อมัน่ ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ 

เขียนคูมือการใช  และจัดพมิพรูปเลม 

สรางแบบทดสอบ 

- การอานคํา 

- ความเขาใจความหมายของศัพท 

- ความเขาใจในการอาน 

ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงพนิิจ 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
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 ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบ  มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  กําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาแบบทดสอบ เพื่อการพัฒนาแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครราชสีมาเขต 5 ปการศึกษา 2550  เปนกระบวนการดําเนินการสรางแบบทดสอบจาก

การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่   1  และดําเนินการสรางเพื่อใหไดแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่   3  โดยยึดหลักมาตรฐาน

การเรียนรูชวงชั้นที่   1  แบงเปน 3 ฉบับ เปนแบบทดสอบการอานคํา  เปนเครื่องมือในการวัดสําหรับ

วัดความชัดเจนถูกตองของการออกเสียงตามหลักภาษา  เปนการวัดพฤติกรรมทางออมตาม

หลักการอาน  ซึ่งเปนกฎเกณฑในหลักภาษา  ผลจากการสอบวัดนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการ

ประเมินผลการอานออกเสียงธรรมดา และวัดความสามารถในการอานในใจ  ใชแบบทดสอบความ

เขาใจความหมายคําศัพท      และแบบทดสอบความเขาใจในการอาน  ในการวัดและประเมินผล

จะตองพัฒนาเครื่องมือในการวัดที่มีคุณภาพและเชื่อถือได  เพื่อประโยชนในการพัฒนาบุคคลไดถูก

ทาง  เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 

 2.  การกําหนดโครงสรางของแบบทดสอบ 

      2.1  ศึกษาทฤษฎีการอาน การสอนอาน  นิยามการสรางและการหาคุณภาพของ

แบบทดสอบ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถการอานภาษาไทย เพื่อใชเปนแนวทางใน

การสรางแบบทดสอบ 

  2.2  ศึกษาหลักสูตร คูมือครูและหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 

2 และ 3  เพื่อใหทราบถึงขอบขายสาระการเรียนรู แผนการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

  2.3  การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูหลักการใชภาษาไทยที่กําหนดในกรอบของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชวงชั้นที่ 1 ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่  3 ไดเปนแนวทางการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 3 

ฉบับ คือการอานคํา ความเขาใจความหมายของคําศัพท  ความเขาใจในการอาน ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  รายละเอียดดังนี้ 
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มาตรฐานการ
เรียนรูหลักการ 

ใชภาษา 
ขอบเขตการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

แบบทดสอบ 

1. สามารถสะกด 

คําโดยนาํเสียงและ 

รูปของพยัญชนะ 

สระ และวรรณยุกต 

ประสมเปนคําอาน 

ไดถูกตองตาม

หลักเกณฑของภาษา 

1.1 อานคํา  

ที่เปนคาํประสมที่ม ี

พยัญชนะตนเปน 

อักษรกลาง อักษรสูง 

และอักษรต่ํา 

ตามหลกัการ 

อานและหรือกฎเกณฑ 

ทีก่าํหนดในหลกัภาษา  

 

1.1 การสะกดคํามาตรา 

ตัวสะกด โดยนําเสยีง 

และรูปของพยญัชนะ  

สระ และวรรณยุกต มา 

ประสมคําตามมาตรา 

ตัวสะกดมาตราตาง ๆ ที ่

เปนคํายาก และใชใน 

ชีวิตประจําวัน 

1.2 สะกดคําที่มีเสียง 

ทายตามมาตราตัวสะกด 

แตใชพยัญชนะอื่นเปน 

ตัวสะกด 

1.3 สะกดคําอกัษรควบ 

และอักษรนํา เปนคําที่ใช 

ในชีวิตประจาํวัน 

1.4 สะกดคําที่ใชตัว 

การันตถกูตองและอาน 

ถูกตองผนัอักษรกลาง 

อักษรสูงอักษรต่ํา อักษร 

ควบ อักษรนํา  ทีเ่ปนคาํ 

ยากไดถูกตอง 

1.1การอานคํา 
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มาตรฐานการ
เรียนรูหลักการ 

ใชภาษา 
ขอบเขตการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

แบบทดสอบ 

2. เขาใจความหมาย 

และหนาที่ของคํา  

กลุมคํา และประโยค 

การเรียงลาํดบัคํา 

และเรียบเรียง 

ประโยคตามลาํดับ 

ความคิดเปนขอที ่

ชัดเจน 

2.1 บอกความหมาย 

ของคําศัพทตาม 

บริบทของขอความ  

ประเภทกลุมคําหรือ 

ประโยคสั้น ๆ  

 

2.1 แสดงความหมาย 

ของคํา กลุมคํา และ 

เขาใจประเภทของคํา 

 กลุมคํา ตามหลักภาษา 

 

2.1ความเขาใจ 

ความหมายของ 

คําศัพท 

 

2.2 ความเขาใจ 

ในการอาน 

 

 

  2.4  การแบงแบบทดสอบออกเปน 3 ฉบับ  ตามมาตรฐานการเรียนการเรียนรูชวงชั้น 

ป.1-3 และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รายละเอียดดังนี้ 
 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ ป.1 - 3 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่3 

1. อานไดถูกตองตามหลักการอาน อานสะกดคํา ที่ยากยิง่ขึ้นถกูตองตามหลกัการ

สะกดคําที่ไมตรงมาตรา ตัวสะกด คําที่ใชการันต 

อักษรควบ อักษรนํา และการผันวรรณยุกตอักษรควบ 

และอักษรนํา อานจาํคําไดแมนยาํตามหลกัการอาน 

2. เขาใจความหมายของคาํ 

    และขอความที่อาน 

อานเขาใจความหมายของคําอาน ทีย่ากยิ่งขึ้น

และเขาใจขอความที่อาน ทีย่าว และมีความซับซอน 

3. เขาใจใจความสําคัญและรายละเอียด 

    ของเรื่องทีอ่าน   

1. แสดงความเขาใจการอานใจความสําคญั

และรายละเอยีดของเรื่องทีอ่าน 

 2. อานขอความทีย่าวและยากขึน้ 

และบอกคําสาํคัญของขอความที่อานแสดงความ

เขาใจในการอาน 
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 5. เขียนแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทยตามนิยามและขอบเขตสาระ

การเรียนรู มีลักษณะเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก รายละเอียดดังนี้   

   

ฉบับที่ 1 ขอบเขตสาระการเรยีนรู จํานวนขอของแบบทดสอบ 

การอานคํา อานคํา ทีเ่ปนการประสมคํา

ที่มีพยัญชนะตนเปนอกัษรกลาง 

อักษรสูง และอักษรต่ํา ตาม

หลักการอาน และหรือกฎเกณฑที่

กําหนดในหลกัภาษา  

        40 ขอ  เพื่อคัดไว 20 ขอ 

ฉบับที่ 2 ขอบเขตสาระการเรยีนรู จํานวนขอของแบบทดสอบ 

ความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท 

บอกความหมายของคําศพัท

ตามบริบทของขอความ ประเภท

กลุมคํา หรือประโยคสั้น ๆ  

        40 ขอ  เพื่อคัดไว 20 ขอ 

ฉบับที่ 3 ขอบเขตสาระการเรยีนรู จํานวนขอของแบบทดสอบ 

ความขาใจในการอาน 
 

สรุปเหตุการณเร่ืองราว

ประเภทบทสนทนา ประเภทบท 

รอยแกว และเนื้อเร่ืองที่อาน 

40 ขอ  เพื่อคัดไว 20 ขอ 

 
 การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 
 แบบทดสอบวดัความสามารถการอานภาษาไทย ฉบับที ่1 การอานคาํ เปน

ความสามารถในการระบุคําอาน ที่เปนการประสมคําทีม่ีพยัญชนะตนเปนอกัษรกลาง อักษรสูง 

และอักษรต่ํา ไดถูกตองตามหลักการอาน และหรือกฎเกณฑทีก่ําหนดในหลักภาษา เปน

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก รายละเอียดตัวอยางและคาํชี้แจงดังนี้  
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ตัวอยาง  ฉบับที่ 1 แบบทดสอบการอานคํา 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลอืกคําที่อานออกเสียงผิด จากตัวเลือก 1 2 3     
 
 0)  1.   สงสาร อานวา  สง-สาน 
   2.*  ผนัง อานวา   ผะ-นัง 
   3.   รถไฟ อานวา   รด-ไฟ              
 
 00) 1.   ชนิด อานวา   ชะ-นิด 
   2.*  ตลก อานวา   ตะ-ลก 
   3.   เกสร อานวา   เก-สอน            
 
 แบบทดสอบวดัความสามารถการอานภาษาไทย ฉบับที ่2 ความเขาใจความหมายของ

คําศัพท  เปนความสามารถในการบอกความหมายและแปลความหมายของคําศพัทตามบริบทของ

ขอความ ประเภทกลุมคํา หรือประโยคสั้น ๆ ไดถูกตอง เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 

รายละเอียดตวัอยางและคําชี้แจงดังนี ้ 

 
ตัวอยาง ฉบบัที่ 2 แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคาํศพัท 
คําชี้แจง  คําใดที่มีความหมายตรงกบัคําที่ขีดเสนใตมากที่สุด  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถกูตอง     

เพียงคําตอบเดียว  จากตวัเลือก   1  2   3    

 
 (0)   ออกกําลงักายทุกวันทําใหรางกายกระฉับกระเฉง 

        1.    รวดเรว็ 
          2.    พุงออกไป 
          3.*   คลองแคลว                    
 

00)  ในสังคมทั่วไปยกยองสรรเสริญคนทีท่ําดี 
   1.     บูชา 

2.     เคารพ 
3.* เทิดทูน 
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 แบบทดสอบวดัความสามารถการอานภาษาไทย ฉบับที ่3  ความเขาใจในการอาน เปน

ความสามารถในการระบหุรือสรุปเหตุการณ เร่ืองราว ใจความสาํคัญ ประเภทบทสนทนา ประเภท

บทรอยแกว และเนื้อเร่ืองที่อาน รายละเอียดตัวอยางและคําชี้แจงดังนี ้
 

ตัวอยาง ฉบบัที่ 3 แบบทดสอบความเขาใจในการอาน 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามที่ถูกตองที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 

                จากตัวเลือก  1  2  3  
 

             “ บานเมืองสะอาด  เพราะคนทั้งชาติชวยกันรักษา” 
   (0)   ขอความนีจ้ดัอยูในประเภทใด?       
         1.     คําคม 
   2.*    คําขวญั 
            3.     คําโฆษณา     
           

 (00)  ขอความนีก้ลาวในลกัษณะใด? 
   1.*    ชักชวน 
   2.     แนะนํา 
   3.     สั่งสอน      

 

 6. การตรวจใหคะแนน นําแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทยมาตรวจให

คะแนนแบบสองคา คือ 1 และ 0 ตอบถูกให 1 ตอบผิดให 0  

การแปลความหมายของคะแนน มีดังนี้ 

  การแปลความหมายของคะแนน มีดังนี้ 

  ชวงคะแนนรอยละ 80 - 100      แสดงวา มีความสามารถอยูในระดับสูงมาก 

  ชวงคะแนนรอยละ 70 – 79 แสดงวา มีความสามารถอยูในระดับสูง 

  ชวงคะแนนรอยละ 60 – 69 แสดงวา มีความสามารถอยูในระดับพอใช 

  ชวงคะแนนรอยละ 50 – 59 แสดงวา มีความสามารถอยูในระดับออน 

  ชวงคะแนนรอยละ 0 – 49 แสดงวา มีความสามารถอยูในระดับออนมาก 

 7.  ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ ที่มีวุฒิ

ปริญญาโททางการวัดผลการศึกษา และมีวุฒิปริญญาโททางภาษาไทยหรือบุคคลที่มีประสบการณ

ทางการสอนและการวัดผลประเมินผลวิชาภาษาไทย   มาเปนเวลาไมตํ่ากวา  5    ป     จํานวน 5 คน 

เปนผูพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในนิยามศัพท
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เฉพาะ ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของการใชภาษาและครอบคลุมนิยาม โดยพิจารณาจาก

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาตั้งแต  .50  ข้ึนไป ปรากฏผลดังนี้ 

  7.1  แบบทดสอบการอานคํา  สรางจํานวน 40 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยู

ระหวาง .80 – 1.00  นําไปใชทั้ง  40  ขอ 

  7.2  แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท สรางจํานวน 40 ขอ มีคาดัชนี

ความสอดคลองอยูระหวาง .80 – 1.00 นําไปใชทั้ง  40  ขอ 

  7.3  แบบทดสอบความเขาใจในการอาน สรางจํานวน 40 ขอ  มีคาดัชนีความ

สอดคลองอยูระหวาง .80 – 1.00  นําไปใชทั้ง  40  ขอ 

 8. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการใชภาษา 

คําศัพท การใชขอคําถาม ตัวถูก ตัวลวง เรียบรอยแลวนําไปตรวจสอบคุณภาพ เพื่อวิเคราะหหา

คุณภาพรายขอ และคุณภาพโดยรวมทั้งฉบับ 

 9. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอ นําแบบทดสอบวัดความสามารถ

การอานภาษาไทย ซึ่งหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดสอบ

คร้ังที่ 1 กับกลุมตัวอยาง จํานวน  284 คน ทําการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ 2551 

จํานวน 9  โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบานหาญ โรงเรียนโนนสงา โรงเรียนวัดกุดพิมาน โรงเรียนบาน

หนองปรือ โรงเรียนบานหนองสรวง    โรงเรียนดานขุนทด  โรงเรียนชุมชนหนองไขน้ําฯ โรงเรียนบาน

โนนผักชี โรงเรียนบานกุมพะยาหนองกระทุมวิทยา ซึ่งแบบทดสอบการอานคํา 40 ขอ 40 นาที 

แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท 40 ขอ 40 นาที  และแบบทดสอบความเขาใจใน

การอาน 40 ขอ  40 นาที  หาเวลาจํากัดเบื้องตน โดยใชเวลาจํานวน 90 เปอรเซ็นตของนักเรียนทํา

เสร็จ ของแบบทดสอบแตละฉบับ หลังจากนั้นนําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคุณภาพรายขอ  เพื่อ

หาคาความยากงาย ของขอสอบโดยพิจารณาคาสัดสวนของคนที่ทําขอสอบถูก  และ  คาอํานาจ

จําแนก  ของขอสอบ  จากการหาคาสหสัมพันธแบบพอยท-ไบซีเรียล (Point biserial correlation) 

แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายตั้งแต   0.20  -   0.80  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต   0.20   

ข้ึนไป ปรากฎผล ดังนี้ 

  9.1  แบบทดสอบการอานคํา มีคาความยากงาย ต้ังแต 0.10 - 0.80   และมีคา

อํานาจจําแนกตั้งแต -0.17  -  0.61  ดังนั้นมีแบบทดสอบที่ตองคัดเลือกออก เนื่องจากมีคาต่ํากวา

เกณฑที่กําหนดไว คือมีคาความยากงายต่ํากวา 0.20 และมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 จํานวน 

7 ขอ คือ ขอที่ 8,10,25,26,31,38 และ40 และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาถึงเกณฑที่กําหนดไว



 59 

จํานวน 33 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต 0.30 - 0.80 โดยมีคาความยากงายเฉลี่ย 0.56 และมีคา

อํานาจจําแนกตั้งแต   0.26 - 0.61  โดยมีคาอํานาจจําแนกเฉลี่ย 0.32 

  9.2  แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท มีคาความยากงาย ต้ังแต  

0.18 - 0.83    และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต -0.04 - 0.61 ดังนั้นมีแบบทดสอบที่ตองคัดเลือกออก 

เนื่องจากมีคาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว คือมีคาความยากงายต่ํากวา 0.20 และมีคาอํานาจจําแนก

ตํ่ากวา 0.20 จํานวน 1 ขอ คือขอที่ 21 และขอที่ 2,3,5,7,10,13,16,18,27 และ28    มีคาความ  

ยากงายถึงเกณฑ แตมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จึงทําการคัดเลือกออก และ

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาถึงเกณฑที่กําหนดไวจํานวน 29 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต  0.34 - 

0.80 โดยมีคาความยากงายเฉลี่ย 0.56  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.21 - 0.61 โดยมีคา

อํานาจจําแนกเฉลี่ย 0.32 

  9.3  แบบทดสอบความเขาใจในการอาน มีคาความยากงาย ต้ังแต 0.28 - 0.69  และ

มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต -0.02 - 0.51 ดังนั้นมีแบบทดสอบที่ตองคัดเลือกออก เนื่องจากมีคาความ

ยากงายถึงเกณฑ แตมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 จํานวน 4 ขอ คือขอที่ 4,20,22 และ 24 จึงทํา

การคัดเลือกออก และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาถึงเกณฑที่กําหนดไวจํานวน 36 ขอ มีคาความ

ยากงายตั้งแต 0.28 - 0.65 โดยมีคาความยากงายเฉลี่ย 0.47  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต   0.21 

- 0.55  โดยมีคาอํานาจจําแนกเฉลี่ย 0.33 เพื่อนําไปใชทดสอบเก็บขอมูลวิจัยครั้งที่ 2 ตอไป  

  10. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอ นําแบบทดสอบที่ผานการ

คัดเลือกจากการตรวจสอบคุณภาพแลว นําไปทดสอบครั้งที่ 2  กับกลุมตัวอยาง จํานวน  264 คน  

ทําการเก็บขอมูลในระหวางวันที่  7- 11 กุมภาพันธ 2551  จํานวน  9  โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบาน

หนองละมั่ง โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง  โรงเรียนวัดถนนหักนอย โรงเรียนบานหิดดาด โรงเรียนดาน

ขุนทด โรงเรียนบานหนุก โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง โรงเรียน      

รัฐราษฎรรังสรรค ซึ่งแบบทดสอบการอานคํา 33 ขอ  30 นาที แบบทดสอบความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท 29 ขอ 25 นาที  และแบบทดสอบความเขาใจในการอาน 36 ขอ  30 นาที  โดยหาเวลา

จํากัดเบื้องตน โดยใชเวลาจํานวน 90 เปอรเซ็นตของนักเรียนทําเสร็จของแตละฉบับ  หลังจากนั้น

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคุณภาพรายขอ เพื่อหาคาความยากงาย   ของขอสอบโดย

พิจารณาคาสัดสวนของคนที่ทําขอสอบถูก  และ  คาอํานาจจําแนก ของขอสอบ  จากการหาคา

สหสัมพันธแบบพอยท-ไบซีเรียล (Point biserial correlation ) แลวคัดเลือกขอคําถามที่อยูในเกณฑ

ไว มีคาความยากงายตั้งแต  0.20 ถึง  0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20 ข้ึนไป    
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  11. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  คร้ังที่ 3 นําแบบทดสอบการอานคํา  จํานวน 

20 ขอ 30 นาที  แบบทดสอบความเขาใจความหมายของศัพท จํานวน 20 ขอ 25 นาที และ

แบบทดสอบความเขาใจในการอาน  จํานวน 20 ขอ 30 นาที  ที่คัดเลือกจํานวนขอไวจากการ

ตรวจสอบคุณภาพครั้งที่ 2  ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน   270 คน ทําการเก็บขอมูลใน

ระหวางวันที่  13 - 17 กุมภาพันธ 2551  จํานวน  10 โรงเรียน  ดังนี้  โรงเรียนบานไร   โรงเรียนบาน

ดอนใหญหนองโสน  โรงเรียน  บานใหมเจริญสุข  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ)  โรงเรียน

บานถนนหักใหญ  โรงเรียนบานหนองจาน โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง โรงเรียนบานโนนตาล 

โรงเรียนบานพันดุง และโรงเรียนรัฐราษฎรรังสรรค เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเชื่อมั่นและความ

เที่ยงตรงเชิงสภาพ  

 12.  แสดงหลักฐาน คาสถิติพื้นฐาน คาความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสภาพ โดยนํา

ผลที่ไดจากการตรวจสอบคุณภาพ คร้ังที่ 3 มาวิเคราะหดังนี้ 

    12.1  แสดงหลักฐานคาสถิติพื้นฐาน  

    12.2 แสดงหลักฐานคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ดวยสูตร     KR-20  ตามวิธีของ  

คูเดอร-  ริชารดสัน (Kuder Richardson) และสูตรสัมประสิทธิ์rB (Coefficient rB )  

  12.3   แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) ดวยการหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทยกับคะแนน

ระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3   

  13. เขียนคูมือการใชแบบทดสอบและจัดพิมพรูปเลม 

  

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 5 

 2.  ขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยางนัดหมาย กําหนดวันและเวลาใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ  2551 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

 3.  จัดเตรียมแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย และกระดาษคําตอบ ให

เพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่สอบ คร้ังที่ 1  จํานวน 284 คน คร้ังที่ 2 จํานวน 264 คน คร้ังที่ 3 
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จํานวน 270 คน วางแผนในการดําเนินการทดสอบ โดยผูวิจัยดําเนินการทดสอบดวยตนเอง และมี

ผูชวยอีก 1 คน 

 4.  อธิบายใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเขาใจถึงวัตถุประสงค และประโยชนที่ไดรับจาก

การทดสอบ 

 5.  อธิบายใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเขาใจขั้นตอนการดําเนินการสอบ วิธีตอบ

แบบทดสอบ กอนที่ทุกคนลงมือทําพรอมกัน และสงกระดาษคําตอบพรอมแบบทดสอบ เนื่องจาก

แบบทดสอบมีทั้งหมด 3 ฉบับ ๆ ละ 40 ขอ ผูวิจัยไดหาเวลาจํากัดเบื้องตน จากการทดสอบกับกลุม

ตัวอยาง คร้ังที่  1 และ 2 ในการใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน 3 ฉบับ โดย 

ใชเวลาจํานวน 90 เปอรเซ็นตของนักเรียนทําเสร็จของแตละฉบับ เปนตัวกําหนดเวลาแตละฉบับ 

 6.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทยไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 

ครั้งที่ วัน /เดือน/ป โรงเรียน 
จํานวน 
(คน) 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

1 1–5 กุมภาพนัธ 

2551 

บานหาญ,โนนสงา ,วัดกุดพิมาน,  

บานหนองปรอื,บานหนองสรวง,  

ดานขุนทด,ชมุชนหนองไขน้ําฯ,   

บานโนนผักช ี,บานกุมพะยาหนอง

กระทุมวิทยา    

284 วิเคราะหคุณภาพ

รายขอ คัดเลือก 

ปรับปรุง 

2 7-11 กุมภาพนัธ 

2551 

บานหนองละมั่ง,  ชุมชนบาน      

กุดมวง,วัดถนนหกันอย,บาน      

หิดดาด , ดานขุนทด,บานหนุก, 

ชุมชนหนองหวัฟาน,อนุบาลขาม

สะแกแสง,รัฐราษฎรรังสรรค   

264 วิเคราะหคุณภาพ

รายขอ คัดเลือก

ขอคําถามที่อยูใน

เกณฑไว จํานวน

ฉบับละ 20 ขอ 

3 13-17 กุมภาพันธ 

2551 

บานไร,บานดอนใหญหนองโสน,  

บานใหมเจริญสุข,วัดหนองกราด

(สังวรอุปถัมภ),บานถนนหักใหญ,  

บานหนองจาน,อนุบาลขาม

สะแกแสง,บานโนนตาล, บาน    

พันดงุ,รัฐราษฎรรังสรรค  

270 หาคาสถิติ

พื้นฐาน ,คา

ความเชื่อมัน่ 

และคาความ

เที่ยงตรงเชงิ

สภาพ 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลในการทดลองเครือ่งมือ คร้ังที่ 1 มีข้ันตอนดงันี ้

      1.1  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ ตามเกณฑการตรวจใหคะแนนที่กําหนดไว 

          1.2  แสดงคาความยากงายของแบบทดสอบวัด ความสามารถการอานภาษาไทย 

      1.3  แสดงคาอํานาจจาํแนก ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 

 2.  การวิเคราะหขอมูลในการทดลองเครื่องมือ คร้ังที่ 2 มีข้ันตอนดังนี ้

      2.1  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ ตามเกณฑการตรวจใหคะแนนที่กําหนดไว 

          2.2  แสดงคาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 

      2.3  แสดงคาอํานาจจาํแนก ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 

 3.  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี ้

      3.1  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ ตามเกณฑการตรวจใหคะแนนที่กําหนดไว 

      3.2  แสดงคาสถิติพืน้ฐาน 

      3.3  แสดงคาความเชื่อมั่น 

  3.4   แสดงคาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ 

  

สถิติที่ใชในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
 สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางเพื่อใชในการประมาณคาเฉลี่ยของประชากร ใชสูตร

การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)    ดวยความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

(α = .05) ซึ่งมีคา Zα /2 = 1.96  (มยุรี  ศรีชัย. 2538: 104-105)    

   

     

     n     =  

 

 

 

   เมื่อ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

    N แทน จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 

    σg
2 แทน ความแปรปรวนของแบบทดสอบ 

    e แทน ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (Z α/2 S
2

x) 

Ng
2 σg

2 

Wg g=1 
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    Ng แทน จํานวนของนกัเรียนในแตละชั้น 

    Wg แทน  

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  คาสถิติพื้นฐาน  คือ  คาเฉลี่ย )  Mean :X  (   , คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Diviation : S.D.) 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แสดงความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  โดยหาจากการพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Congruency: IOC)  ระหวางขอคําถามกับนิยามปฏิบัติการ  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 

2545: 179)  

IOC   =
N

R∑   
 

       เมื่อ  IOC แทน  ดัชนีความสอดคลอง 

    ΣR แทน ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

 2. วิเคราะหขอสอบเปนรายขอของแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  เพื่อหาดัชนี

คาความยากงาย และดัชนีคาอํานาจจาํแนก  

  2.1  ดัชนีแสดงคาความยากงาย (Difficulty) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545:158)              
    

    P = ][
N

LH +  
 

    เมื่อ  P แทน    ความยากงายของขอคําถาม 

    H     แทน    จํานวนคนในกลุมสูงตอบถูก 

    L     แทน     จํานวนคนในกลุมตํ่าตอบถูก 

    N แทน จํานวนคนทั้งหมดในกลุมสูงและกลุมตํ่า 
 

  2.2 ดัชนีคาอํานาจจําแนก    คํานวณจากสูตรสหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล  ดังนี้  

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ  . 2521: 258) 

Ng 

N 
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     เมื่อ     p.bisr      แทน     ดัชนีคาอํานาจจําแนกแบบพอยทไบซีเรียล 

    pM      แทน     คะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบถูก 

    qM      แทน     คะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบผิด 

    xS       แทน      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  

     p         แทน      สัดสวนของผูตอบถูกหรือความยากของแตละขอ  

    q        แทน      สัดสวนของผูตอบผิด ซึ่งเทากับ 1-p  

 

 3.  แสดงคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร KR-20  ตามวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน 

 (Kuder – Richardson)  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 218)  
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             เมื่อ  rtt แทน ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ  

    k แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

    p แทน สัดสวนของผูตอบถูกหรือความยากของแตละขอ 

    q แทน สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ ซึ่งเทากบั 1 - p 

    S2
x แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบับของแบบทดสอบ 

 

5. แสดงคาความเชื่อมัน่โดยใชสูตรสัมประสทิธิ ์rB   (บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ. 2545: 223)  
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   เมื่อ  rB แทน  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

    Pi แทน  คาความยากของขอสอบ 

    S2
X แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 



 65 

 

 

 

   เมื่อ  ∑x2 แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 

    ∑x แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแตละคน 

    N แทน จํานวนขอ 

 

   คา λ หาไดจากสูตรตอไปนี้ 
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 5. หาคาความเที่ยงตรงเชงิสภาพ ของแบบทดสอบ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ

ระหวางคะแนนวัดความสามารถการอานภาษาไทยกับคะแนนระดับผลการเรียนวชิาภาษาไทย ของ

นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ . 2543: 252)  
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  เมื่อ    XYr   แทน  คาแสดงความเที่ยงตรงตามสภาพ 

    N      แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบ  

   X∑  แทน ผลรวมคะแนนของแบบทดสอบที่หาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ 

   ∑Y   แทน  ผลรวมคะแนนความรูของนักเรียนในขณะนั้นหรือคะแนนเกณฑ 

   ∑ 2X  แทน  ผลรวมของคะแนนแบบทดสอบของนักเรียนแตละคน 

                                                    ยกกาํลงัสอง    

   ∑ 2Y  แทน ผลรวมของคะแนนเกณฑของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

   XY∑  แทน  ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนแบบทดสอบกับคะแนนเกณฑ 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของผลการวเิคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกาํหนด

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้  

 N  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ 

 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 k  แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

 P  แทน คาความยากงายของแบบทดสอบ 

 r  แทน คาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบ 

 p  แทน คาความยากงายเฉลี่ย 

 r  แทน คาอํานาจจาํแนกเฉลี่ย 

 rB  แทน คาความเชื่อมัน่ที่คํานวณดวยสูตรสัมประสิทธิ์ rB 

 rtt  แทน คาความเชื่อมัน่ที่คํานวณดวยสูตร KR-20  

 SE  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวดั 

 IOC  แทน คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 

 X1  แทน แบบทดสอบการอานคาํ 

 X2  แทน แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคาํศัพท 

 X3  แทน แบบทดสอบความเขาใจในการอาน 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคาํ ความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท  และความเขาใจในการอาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

การศึกษาครั้งนี้ไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

1. แสดงหลักฐานการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชงิพินิจเบื้องตน 

2.  แสดงหลักฐานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือรายขอ 

3.  การแสดงหลกัฐานคาสถิติพื้นฐาน คาความเชื่อมัน่ คาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ  

_ 

_ 
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 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงเชิงพนิิจจากผูเชีย่วชาญเบื้องตน แบบทดสอบ 

วัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา ความเขาใจความหมายของคําศัพท  และความ

เขาใจในการอาน   ดังแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2  การแสดงหลักฐานความเทีย่งตรงเชิงพินิจจากผูเชี่ยวชาญ ของเครื่องมือแบบวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย 

      

แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย k IOC 

1. การอานคาํ 40 .80 – 1.00 

2. ความเขาใจความหมายของคําศัพท 40 .80 – 1.00 

3. ความเขาใจในการอาน 40 .80 – 1.00 

 

 ตามตาราง 2    ผลการวิเคราะหพบวา ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา จํานวน 40 ขอ ความเขาใจความหมายของคําศัพท 

จํานวน 40 ขอ  และความเขาใจในการอาน  จํานวน 40 ขอ มีคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจอยูในชวง

ระหวาง .80 – 1.00  

 

 2. หลักฐานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือรายขอ 

  2.1 การแสดงหลักฐานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือรายขอ คร้ังที่ 1  

   หาคาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนก  ของแบบทดสอบวัดความสามารถ

การอานภาษาไทย การอานคํา ความเขาใจความหมายของคําศัพท   และความเขาใจในการอาน  

นําคะแนนจากการตรวจสอบคุณภาพ คร้ังที่ 1  กับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 284 คน หาคา

ความยากงาย ของแบบทดสอบจากคาสัดสวนที่เลือกตัวเลือกนั้น และหาคาอํานาจจําแนกของ

แบบทดสอบดวยวิธีหาคาสหสัมพันธแบบพอยด ไบซีเรียล ดังปรากฏผล  ในตาราง 3, 4 และ 5 
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ตาราง 3   คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก  ของแบบทดสอบการอานคาํ คร้ังที่ 1 
                       

ขอ P r การพจิารณา ขอ P r การพจิารณา 
1 0.70 0.41 คัดเลือก 21 0.74 0.55 คัดเลือก 

2 0.72 0.43 คัดเลือก 22 0.73 0.54 คัดเลือก 

3 0.66 0.36 คัดเลือก 23 0.46 0.28 คัดเลือก 

4 0.67 0.49 คัดเลือก 24 0.45 0.41 คัดเลือก 

5 0.51 0.49 คัดเลือก 25 0.10 -0.29 คัดออก 

6 0.63 0.36 คัดเลือก 26 0.49 0.16 คัดออก 

7 0.67 0.50 คัดเลือก 27 0.35 0.30 คัดเลือก 

8 0.18 -0.17 คัดออก 28 0.47 0.26 คัดเลือก 

9 0.71 0.39 คัดเลือก 29 0.80 0.59 คัดเลือก 

10 0.11 -0.21 คัดออก 30 0.47 0.27 คัดเลือก 

11 0.77 0.50 คัดเลือก 31 0.14 -0.28 คัดออก 

12 0.73 0.32 คัดเลือก 32 0.76 0.40 คัดเลือก 

13 0.71 0.40 คัดเลือก 33 0.75 0.50 คัดเลือก 

14 0.76 0.28 คัดเลือก 34 0.51 0.43 คัดเลือก 

15 0.56 0.52 คัดเลือก 35 0.57 0.35 คัดเลือก 

16 0.69 0.41 คัดเลือก 36 0.73 0.46 คัดเลือก 

17 0.78 0.61 คัดเลือก 37 0.56 0.36 คัดเลือก 

18 0.30 0.53 คัดเลือก 38 0.36 0.16 คัดออก 

19 0.76 0.47 คัดเลือก 39 0.55 0.40 คัดเลือก 

20 0.64 0.40 คัดเลือก 

 

40 0.35 0.09 คัดออก 
 

 ตามตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา แบบทดสอบการอานคํา จํานวน 40 ขอ มีคา

ความยากงายตั้งแต 0.10 - 0.80  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต   -0.17 - 0.61 ดังนั้นมีแบบทดสอบ

ที่ตองคัดเลือกออก เนื่องจากมีคาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว คือมีคาความยากงายต่ํากวา 0.20 และ

มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 จํานวน 7 ขอ คือ ขอที่ 8,10,25,26,31,38 และ40 และคัดเลือก

แบบทดสอบที่มีคาถึงเกณฑที่กําหนดคือ มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคา

อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไปไว จํานวน 33 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต 0.30 - 0.80 และมีคา

อํานาจจําแนกตั้งแต   0.26 - 0.61  เพื่อนําไปใชทดสอบเก็บขอมูลวิจัยครั้งที่ 2 ตอไป  



 69 

 

ตาราง 4 คาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบความเขาใจความหมายของ

คําศัพท  คร้ังที่  1 
                 

ขอ P r การพจิารณา ขอ P r 
การ

พิจารณา 
1 0.56 0.36 คัดเลือก 21 0.18 -0.21 คัดออก 

2 0.40 -0.04 คัดออก 22 0.67 0.53 คัดเลือก 

3 0.56 -0.13 คัดออก 23 0.74 0.52 คัดเลือก 

4 0.70 0.45 คัดเลือก 24 0.65 0.52 คัดเลือก 

5 0.53 0.04 คัดออก 25 0.65 0.56 คัดเลือก 

6 0.63 0.55 คัดเลือก 26 0.54 0.30 คัดเลือก 

7 0.44 0.15 คัดออก 27 0.34 0.01 คัดออก 

8 0.57 0.21 คัดเลือก 28 0.44 -0.10 คัดออก 

9 0.59 0.42 คัดเลือก 29 0.54 0.42 คัดเลือก 

10 0.41 0.15 คัดออก 30 0.35 0.37 คัดเลือก 

11 0.74 0.41 คัดเลือก 31 0.43 0.40 คัดเลือก 

12 0.76 0.49 คัดเลือก 32 0.73 0.44 คัดเลือก 

13 0.61 0.17 คัดออก 33 0.45 0.34 คัดเลือก 

14 0.72 0.47 คัดเลือก 34 0.57 0.30 คัดเลือก 

15 0.83 0.53 คัดเลือก 35 0.40 0.31 คัดเลือก 

16 0.27 0.11 คัดออก 36 0.60 0.47 คัดเลือก 

17 0.45 0.40 คัดเลือก 37 0.58 0.45 คัดเลือก 

18 0.55 0.17 คัดออก 38 0.72 0.53 คัดเลือก 

19 0.71 0.61 คัดเลือก 39 0.56 0.33 คัดเลือก 

20 0.61 0.45 คัดเลือก 

 

40 0.70 0.53 คัดเลือก 
 

 ตามตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แบบทดสอบความเขาใจความหมายของ 

คําศัพท จํานวน 40 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต 0.18 - 0.83   และมีคาอํานาจจําแนก ต้ังแต -0.04 

- 0.61 ดังนั้นมีแบบทดสอบที่ตองคัดเลือกออก เนื่องจากมีคาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว คือมีคา

ความยากงายต่ํากวา 0.20 และมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 จํานวน 1 ขอ คือขอที่ 21 และขอที่ 
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2, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 27 และ28    มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20  จึงทําการคัดเลือกออก 

และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาถึงเกณฑที่กําหนด คือคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 คา

อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไปไว จํานวน 29 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต  0.34 - 0.80 และมีคา

อํานาจจําแนกตั้งแต   0.21 - 0.61  เพื่อนําไปใชทดสอบเก็บขอมูลวิจัยครั้งที่ 2 ตอไป  

 

ตาราง 5 คาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบความเขาใจในการอาน คร้ังที่  1 
 

ขอ P r การพจิารณา ขอ P r การพจิารณา 

1 0.69 0.38 คัดเลือก 21 0.47 0.50 คัดเลือก 

2 0.52 0.31 คัดเลือก 22 0.35 0.07 คัดออก 

3 0.59 0.31 คัดเลือก 23 0.41 0.26 คัดเลือก 

4 0.35 0.17 คัดออก 24 0.35 -0.02 คัดออก 

5 0.58 0.51 คัดเลือก 25 0.46 0.40 คัดเลือก 

6 0.46 0.38 คัดเลือก 26 0.37 0.32 คัดเลือก 

7 0.61 0.49 คัดเลือก 27 0.51 0.24 คัดเลือก 

8 0.58 0.37 คัดเลือก 28 0.36 0.34 คัดเลือก 

9 0.60 0.41 คัดเลือก 29 0.56 0.48 คัดเลือก 

10 0.51 0.49 คัดเลือก 30 0.49 0.44 คัดเลือก 

11 0.56 0.47 คัดเลือก 31 0.46 0.24 คัดเลือก 

12 0.44 0.34 คัดเลือก 32 0.61 0.37 คัดเลือก 

13 0.65 0.48 คัดเลือก 33 0.42 0.33 คัดเลือก 

14 0.31 0.25 คัดเลือก 34 0.57 0.37 คัดเลือก 

15 0.51 0.39 คัดเลือก 35 0.47 0.35 คัดเลือก 

16 0.44 0.24 คัดเลือก 36 0.35 0.21 คัดเลือก 

17 0.38 0.29 คัดเลือก 37 0.59 0.43 คัดเลือก 

18 0.44 0.44 คัดเลือก 38 0.28 0.21 คัดเลือก 

19 0.35 0.28 คัดเลือก 39 0.51 0.34 คัดเลือก 

20 0.33 0.14 คัดออก 

 

40 0.55 0.44 คัดเลือก 
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 ตามตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แบบทดสอบความเขาใจในการอาน จํานวน 

40 ขอ  มีคาความยากงายตั้งแต 0.28 - 0.69  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต -0.02 - 0.51 ดังนั้นมี

แบบทดสอบที่ตองคัดเลือกออก เนื่องจากมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 จํานวน 4 ขอ คือขอที่ 

4,20,22 และ 24 จึงทําการคัดเลือกออก และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาถึงเกณฑที่กําหนดไวคือคา

ความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไปไว จํานวน 36 ขอ 

มีคาความยากงายตั้งแต 0.28 - 0.65 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.21 - 0.55 เพื่อนําไปใช

ทดสอบเก็บขอมูลวิจัยครั้งที่ 2 ตอไป  

  

  2.2  การแสดงหลกัฐานคุณภาพเครื่องมือรายขอ การตรวจสอบคุณภาพ คร้ังที่ 2  

   นําแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา  ความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท และความเขาใจในการอาน  ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ คร้ังที่ 1 ไป

ตรวจสอบคุณภาพ คร้ังที่ 2 กับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 264 คน มาคํานวณหาคาความ     

ยากงาย ของแบบทดสอบพิจารณาจากคาสัดสวนที่เลือกตัวเลือกนั้น และหาคาอํานาจจําแนกของ

แบบทดสอบ  ดวยวิธีหาคาสหสัมพันธแบบพอยด ไบซีเรียล ดังปรากฏผลในตาราง 6,7 และ 8 

 

ตาราง 6  คาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนก  ของแบบทดสอบการอานคํา คร้ังที่ 2 

         

  ขอ P r การพจิารณา ขอ P r การพจิารณา 

1 0.54 0.39 คัดเลือก 18 0.61 0.49 คัดเลือก 

3 0.59 0.44 คัดเลือก 19 0.70 0.58 คัดเลือก 

4 0.62 0.48 คัดเลือก 20 0.70 0.49 คัดเลือก 

5 0.53 0.30 คัดเลือก 23 0.38 0.35 คัดเลือก 

6 0.60 0.39 คัดเลือก 25 0.71 0.53 คัดเลือก 

7 0.59 0.51 คัดเลือก 28 0.56 0.46 คัดเลือก 

12 0.75 0.23 คัดเลือก 29 0.50 0.39 คัดเลือก 

13 0.55 0.46 คัดเลือก 30 0.53 0.30 คัดเลือก 

15 0.74 0.52 คัดเลือก 31 0.62 0.56 คัดเลือก 

16 0.28 0.26 คัดเลือก 

 

32 0.52 0.48 คัดเลือก 
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 ตามตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แบบทดสอบการอานคํา มีคาความยากงาย

ต้ังแต 0.32 - 0.77  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.11 - 0.58  แบบทดสอบการอานคํา มีคาความ

ยากงายและคาอํานาจจําแนก อยูในเกณฑที่กําหนด คือมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 

และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไปมีจํานวน 30 ขอ แตไมไดคัดเลือกนํามาใชทั้งหมด 

คัดเลือกไวใชจํานวน 20 ขอ เพื่อนําไปใชทดสอบเก็บ ขอมูลวิจัยครั้งที่  3  คือขอที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.28 – 

0.75 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.23 – 0.56  โดยมีรายละเอียดดังตาราง 7 

 

ตาราง 7 ระดับคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบการอานคําแตละขอ 
 

 
 

 ตามตาราง 7 พบวา แบบทดสอบที่มีคาความยากงายพอเหมาะ 0.40 – 0.59 และคา

อํานาจจําแนกสูง 0.40 – 0.59 มีจํานวน 5 ขอ แตเนื่องจากแบบทดสอบที่อยูตามเกณฑที่กําหนด มี

จํานวน 25 ขอ จึงคัดเลือกไวใชจริง จํานวน 20 ขอ 

 

 

คาอํานาจจําแนก 
คาความ 
ยากงาย ต่ํากวา 0.20 

ขอที่ 
0.20-0.39 
ขอที่ 

0.40-0.59 
ขอที่ 

0.60-1.00 
ขอที่ 

รวมจํานวนขอ 

ต่ํากวา 0.20 
ขอที่ 

     

0.20-0.39 
ขอที่ 

26 16   1 

0.40-0.59 
ขอที่ 

24 
1,5,21,22, 

23,29,30 

3,7,13,28,32,

33 
 12 

0.60- 0.80 
ขอที่ 

 
 6,10,12,14 

2,4,8,9,11,15,

17,18,19,20, 

25,27,31 

 17 

0.81-1.00 
ขอที่ 

     

รวมจํานวนขอ  11 19  30 



 73 

ตาราง 8  คาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนก  ของแบบทดสอบความเขาใจความหมายของ

คําศัพท  คร้ังที่ 2 
                 
ขอ P r การพจิารณา ขอ P r การพจิารณา 

1 0.40 0.35 คัดเลือก 16 0.63 0.56 คัดเลือก 

3 0.61 0.38 คัดเลือก 17 0.56 0.33 คัดเลือก 

5 0.62 0.37 คัดเลือก 18 0.46 0.35 คัดเลือก 

8 0.66 0.25 คัดเลือก 21 0.73 0.47 คัดเลือก 

10 0.29 0.24 คัดเลือก 22 0.46 0.39 คัดเลือก 

11 0.71 0.56 คัดเลือก 23 0.48 0.25 คัดเลือก 

12 0.52 0.43 คัดเลือก 25 0.54 0.35 คัดเลือก 

13 0.67 0.50 คัดเลือก 26 0.60 0.32 คัดเลือก 

14 0.75 0.56 คัดเลือก 27 0.69 0.45 คัดเลือก 

15 0.69 0.50 คัดเลือก 

 

28 0.63 0.39 คัดเลือก 
 

  

 ตามตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แบบทดสอบความเขาใจความหมายของ

คําศัพท  มีคาความยากงายตั้งแต 0.27 - 0.76  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.14 - 0.56  ซึ่ง

แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท มีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก อยูใน

เกณฑที่กําหนด คือมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 

ข้ึนไปไว มีจํานวน 27 ขอ แตไมไดคัดเลือกนํามาใชทั้งหมด  คัดเลือกไวใชจํานวน 20 ขอ เพื่อ

นําไปใชทดสอบเก็บขอมูลวิจัยครั้งที่ 3 คือขอที่ 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 

22, 23, 25, 26, 27, 28 มีคาความยากงายอยูระหวาง   0.29 – 0.75 และมีคาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง 0.24 – 0.56  โดยมีรายละเอียดดังตาราง 9 
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ตาราง 9  ระดับคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความเขาใจความหมาย  

      ของคําศัพทแตละขอ 
 

 

 ตามตาราง 9  พบวา แบบทดสอบที่มีคาความยากงายพอเหมาะ 0.40 – 0.59 และคา

อํานาจจําแนกสูง 0.40 – 0.59 มีจํานวน 1 ขอ แตเนื่องจากแบบทดสอบที่อยูตามเกณฑที่กําหนด มี

จํานวน 26 ขอ จึงคัดเลือกไวใชจริง จํานวน 20 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาอํานาจจําแนก 
คาความ 
ยากงาย ต่ํากวา 0.20 

ขอที่ 
0.20-0.39 
ขอที่ 

0.40-0.59 
ขอที่ 

0.60-1.00 
ขอที่ 

รวมจํานวนขอ 

ต่ํากวา 0.20 
ขอที่ 

     

0.20-0.39 
ขอที่ 

19,20 10   1 

0.40-0.59 
ขอที่ 

 
1,18,22,23, 

24,25 
12  7 

0.60-0.80 
ขอที่ 

 
3,4,5,8,17,26,

28 

2,6,7,9,11,13,

14,15,16,21, 

27,29 

 19 

0.81-1.00 
ขอที่ 

     

รวมจํานวนขอ  14 13  27 
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ตาราง 10  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบความเขาใจในการอาน คร้ังที ่2  
                 
ขอ P r การพจิารณา ขอ P r การพจิารณา 

2 0.48 0.34 คัดเลือก 15 0.38 0.35 คัดเลือก 

3 0.65 0.35 คัดเลือก 17 0.48 0.41 คัดเลือก 

4 0.67 0.49 คัดเลือก 19 0.45 0.42 คัดเลือก 

5 0.44 0.35 คัดเลือก 20 0.43 0.32 คัดเลือก 

6 0.64 0.40 คัดเลือก 21 0.47 0.43 คัดเลือก 

7 0.62 0.40 คัดเลือก 22 0.39 0.51 คัดเลือก 

9 0.49 0.21 คัดเลือก 25 0.52 0.50 คัดเลือก 

10 0.59 0.42 คัดเลือก 26 0.49 0.45 คัดเลือก 

12 0.65 0.46 คัดเลือก 33 0.72 0.35 คัดเลือก 

14 0.55 0.35 คัดเลือก 

 

36 0.59 0.26 คัดเลือก 
  

 

 ตามตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แบบทดสอบความเขาใจในการอาน  มีคา

ความยากงายตั้งแต 0.26 - 0.78  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.13 - 0.51 ซึ่งแบบทดสอบความ

เขาใจในการอาน มีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก อยูในเกณฑที่กําหนด คือมีคาความ 

ยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป มีจํานวน 33 ขอ         

แตไมไดคัดเลือกนํามาใชทั้งหมด คัดเลือกไวใชจํานวน 20 ขอ เพื่อนําไปใชทดสอบเก็บขอมูลวิจัย

คร้ังที่ 3  คือขอที่ 2,3,4,5,6,7,9,10,12,14,15,17,19,20,21,22,25,26,,33,36 มีคาความยากงาย 

อยูระหวาง 0.28 – 0.75 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.23 – 0.56   โดยมีรายละเอียดดัง

ตาราง 11 
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ตาราง 11 ระดับคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความเขาใจในการอานแตละขอ 
 

 

 ตามตาราง 11 พบวา แบบทดสอบที่มีคาความยากงายพอเหมาะ 0.40 – 0.59 และคา

อํานาจจําแนกสูง 0.40 – 0.59 มีจํานวน 6 ขอ แตเนื่องจากแบบทดสอบที่อยูตามเกณฑที่กําหนด มี

จํานวน 27 ขอ จึงคัดเลือกไวใชจริง จํานวน 20 ขอ 

 

  2.3  การแสดงหลักฐานการตรวจสอบคุณภาพ   คร้ังที่ 3 

       จากการตรวจสอบคุณภาพ  คร้ังที่  2  แลวได คัดเลือกแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา จํานวน 20 ขอ  ความเขาใจความหมายของคําศัพท 

จํานวน 20 ขอ และความเขาใจในการอาน จํานวน 20 ขอ นําไปตรวจสอบคุณภาพ คร้ังที่ 3 เพื่อหา

คุณภาพครั้งสุดทาย กับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 270 คน   

   2.3.1 แสดงคาสถิติพื้นฐาน 

      นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การ

อานคํา จํานวน 20 ขอ  ความเขาใจความหมายของคําศัพท จํานวน 20 ขอ และความเขาใจใน   

การอาน จํานวน 20 ขอ มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยแยกเปนรายฉบับ  

ดังแสดงเปนรูปกราฟ  และตาราง 12 

คาอํานาจจําแนก 
คาความ 
ยากงาย ต่ํากวา 0.20 

ขอที่ 
0.20-0.39 
ขอที่ 

0.40-0.59 
ขอที่ 

0.60-1.00 
ขอที่ 

รวมจํานวนขอ 

ต่ํากวา 0.20 
ขอที่ 

     

0.20-0.39 
ขอที่ 

11,27,34 13,16,32 18,22  5 

0.40-0.59 
ขอที่ 

35 

2,5,9,14,15,20 

23,24,28,29, 

31,36 

10,17,19,21, 

25,26 
 18 

0.60-0.80 
ขอที่ 

 1,3,30,33 4,6,7,8,12  10 

0.81-1.00 
ขอที่ 

     

รวมจํานวนขอ  19 13  33 
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ตาราง 12  คาสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย   (N = 270)  จาก

การตรวจสอบคุณภาพ คร้ังที่ 3 

 

แบบทดสอบวัดความสามารถ 
การอานภาษาไทย 

N k x  S.D. 

การอานคํา 270 20 10.989 4.242 

ความเขาใจความหมายของคําศัพท 270 20 12.952 4.139 

ความเขาใจในการอาน 270 20 10.970 4.160 

 
 
 

2520151050

X1

30

25

20

15

10

5

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 10.99
Std. Dev. = 4.242
N = 270

X1

 
 

2520151050

X2

30

25

20

15

10

5

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 12.95
Std. Dev. = 4.139
N = 270

X2

 



 78 

20151050

X3

30

25

20

15

10

5

0

Fre
qu

en
cy

Mean = 10.97
Std. Dev. = 4.16
N = 270

X3

 
 

 ตามตาราง 12  ผลการวิเคราะห พบวา แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย  

การอานคํา  มีคาคะแนนเฉลี่ย ( x   = 10.989) คิดเปนรอยละเทากับ 54.95   ความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท มีคาคะแนนเฉลี่ย ( x   = 12.952) คิดเปนรอยละเทากับ 64.76และความ

เขาใจในการอาน มีคาคะแนนเฉลี่ย   ( x = 10.970) คิดเปนรอยละเทากับ 54.85 โดยภาพรวมแต

ละฉบับ มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันและมีการกระจายของคะแนนใกลเคียงกัน  แสดงวา 

ความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา และความเขาใจในการอาน ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3  มีความสามารถอยูในระดับออน  ความเขาใจความหมายของคําศัพท ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถอยูในระดับพอใช 

  2.3.2 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย  

   นําคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา 

จํานวน 20 ขอ  ความเขาใจความหมายของคําศัพท จํานวน 20 ขอ และความเขาใจในการอาน 

จํานวน 20 ขอ มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ คํานวณดวยสูตร คูเดอร-ริชารดสัน 

(KR-20) และสูตรสัมประสิทธิ์rB   ดังแสดงในตาราง 13 
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ตาราง 13  คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย แตละฉบับ 

      (N=270)   คร้ังที่  3 

 

แบบทดสอบวัดความสามารถ 
การอานภาษาไทย 

rtt SE  rB  SE 

การอานคํา .775 2.010 .777 2.004 

ความเขาใจความหมายของคําศัพท .782 1.931 .783 1.927 

ความเขาใจในการอาน .769 2.001 .774 1.979 

 

 ตามตาราง 13 ผลการวิเคราะห พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถ

การอานภาษาไทย การอานคํา ความเขาใจความหมายของคําศัพท  และความเขาใจในการอาน 

เมื่อคํานวณดวยสูตร KR-20  มีคาเทากับ .775, .782 และ .769  ตามลําดับ โดยคาความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท  มีคาสูงสุด คือ .782 และความเขาใจในการ

อาน มีคาต่ําสุดคือ .769   และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานความเชื่อมั่นในการวัดแบบทดสอบ

วัดความสามารถการอานภาษาไทย  การอานคํา มีคาเทากับ 2.010 ความเขาใจความหมายของ

คําศัพท มีคาเทากับ 1.931  ความเขาใจในการอาน มีคาเทากับ 2.001  แบบ ทดสอบทั้ง 3 ฉบับ มี

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานความเชื่อมั่นของแบบวัดใกลเคียงกัน  และคํานวณดวยสูตร

สัมประสิทธิ์rB  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .777, .783 และ .774  ตามลําดับ  โดยคาความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท  มีคาสูงสุด คือ .783 และความเขาใจใน    

การอาน  มีคาต่ําสุดคือ .774     และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย  การอานคํามีคาเทากับ  2.004  ความเขาใจความหมายของ

คําศัพท มีคาเทากับ 1.927  ความเขาใจในการอาน มีคาเทากับ 1.979  ทั้ง  3 ฉบับ มีคาความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานความเชื่อมั่นในการวัดใกลเคียงกัน ซึ่งคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน

การวัดมีคาคอนขางต่ําทุกฉบับ แสดงวาแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับเปนแบบทดสอบที่ดีมีความเชื่อมั่น 

เพราะมีความคลาดเคลื่อนนอย  
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   2.3.3 แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถ

การอานภาษาไทย  

    หาคาความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบที่ไดจากการตรวจสอบ

คุณภาพครั้งที่ 3 จํานวนนักเรียน 270 คน  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน

แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ทั้ง 3 ฉบับ  คือ แบบทดสอบการอานคํา  

แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท  และแบบทดสอบความเขาใจในการอาน กับ

คะแนนระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3   ดัง

แสดงในตาราง  14 

 

ตาราง 14 แสดงคาสหสมัพนัธระหวางแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย กับระดับ

ผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1,  2 และ 3 
 

ระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทย 
แบบทดสอบ 

ช้ัน ป.1 ช้ัน ป.2 ช้ัน ป.3 

การอานคํา 0.558** 0.566** 0.558** 

ความเขาใจความหมายของคําศัพท 0.684** 0.714** 0.710** 

ความเขาใจในการอาน 0.482** 0.525** 0.523** 
 

**  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

 

 ตามตาราง 14  ผลการวิเคราะห พบวา แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 

การอานคํา ความเขาใจความหมายของคําศัพท และความเขาใจในการอาน มีคาสหสัมพันธ       

กับคะแนนระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงวาแบบทดสอบทุกฉบับมีความเที่ยงตรงเชิงสภาพ ที่

เชื่อถือได  นั่นคือแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย   การอานคํา และความเขาใจใน

การอาน มีความสัมพันธกับระดับผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1,2และ 3 ปานกลาง  

แสดงวา แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพปานกลาง 

และแบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท มีความสัมพันธกับระดับผลการเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1,2 และ 3 คอนขางสูง แสดงวาแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 

มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพคอนขางสูง  



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สังเขปจุดมุงหมายของการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน

ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3   โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะเพื่อสรางและหา

คุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย  การอานคํา  ความเขาใจความหมายของ

คําศัพท  ความเขาใจในการอาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3   

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3   โรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต   5   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ   ภาคเรียนที่   2  ปการศึกษา 2550   กําหนดขอบเขตเฉพาะโรงเรียนที่มีจํานวน

นักเรียน  ต้ังแต   121  คนขึ้นไป  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการแบงขนาดโรงเรียนของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก็จะไดโรงเรียนขนาดที่  2, 3, 4  และ   5    ซึ่งมีจํานวน 101  

โรงเรียน  และมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  3,127 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2550 จํานวน  28 โรงเรียน   จํานวน 28  หองเรียน     

ไดจํานวนนักเรียน  818  คน  ในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2550   ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบ 

สองข้ันตอน (Two-Stages Random Sampling)  

 แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา  ความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท  ความเขาใจในการอาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3   เปนแบบทดสอบ

ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก เวลาในการทําแบบทดสอบ การอานคํา  30 นาที  ความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท  25 นาที และความเขาใจในการอาน 30 นาที   

 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  ตรวจสอบคุณภาพรายขอ คร้ังที่ 1 กับกลุมตัวอยางจํานวน 284 คน ระหวางวันที่ 1 – 

5 กุมภาพันธ  2551 เวลา  09.00 – 15.00 น.  ไดแก โ รงเรียนบานหาญ  โรงเรียนโนนสงา  โรงเรียน 

วัดกุดพิมาน โรงเรียนบานหนองปรือ  โรงเรียนบานหนองสรวง    โรงเรียนดานขุนทด  โรงเรียนชุมชน
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หนองไขน้ําฯ  โรงเรียนบานโนนผักชี  โรงเรียนบานกุมพะยาหนองกระทุมวิทยา เพื่อวิเคราะห

คุณภาพรายขอ คัดเลือก ปรับปรุง 

 2.  ตรวจสอบคุณภาพรายขอ คร้ังที่ 2 กับกลุมตัวอยางจํานวน  264 คน ระหวางวันที่ 7 – 

11 กุมภาพันธ  2551 เวลา 09.00 – 15.00 น. ไดแก  โรงเรียนบานหนองละมั่ง  โรงเรียนชุมชนบาน   

กุดมวง  โรงเรียนวัดถนนหักนอย โรงเรียนบานหิดดาด โรงเรียนดานขุนทด โรงเรียนบานหนุก 

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง โรงเรียนรัฐราษฎรรังสรรค  เพื่อ

วิเคราะหคุณภาพรายขอ คัดเลือกขอคําถามที่อยูในเกณฑไว จํานวนฉบับละ 20 ขอ 

  3.  ตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับ คร้ังที่ 3 กับกลุมตัวอยางจํานวน  270  คน ระหวางวันที่ 

13 – 17 กุมภาพันธ  2551 เวลา 09.00 – 15.00 น. จํานวน  10 โรงเรียน  ดังนี้  โรงเรียนบานไร   

โรงเรียนบานดอนใหญหนองโสน  โรงเรียนบานใหมเจริญสุข  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ)  

โรงเรียนบานถนนหักใหญ  โรงเรียนบานหนองจาน โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง โรงเรียนบาน 

โนนตาล โรงเรียนบานพันดุง และโรงเรียนรัฐราษฎรรังสรรค เพื่อแสดงหลักฐานคาสถิติพื้นฐาน คา

ความเชื่อมั่น  และความเที่ยงตรงเชิงสภาพ  เพื่อรายงานผลการวิจัยตอไป 

    

การวิเคราะหขอมูล 
 1. การตรวจสอบคุณภาพรายขอของแบบทดสอบการอานคํา จํานวน 40 ขอ ความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท จํานวน 40 ขอ ความเขาใจในการอาน จํานวน 40 ขอ คร้ังที่ 1                        

 2. การตรวจสอบคุณภาพรายขอของแบบทดสอบการอานคํา จํานวน 33 ขอ ความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท จํานวน 29 ขอ ความเขาใจในการอาน จํานวน 36 ขอ คร้ังที่ 2 

 3. การตรวจสอบคุณภาพ ดานความเชื่อมั่น และดานความเที่ยงตรงเชิงสภาพ ของ 

แบบทดสอบการอานคาํ จาํนวน 20 ขอ  ความเขาใจความหมายของคําศัพท  จาํนวน 20 ขอ   

ความเขาใจในการอาน จาํนวน 20 ขอ คร้ังที ่3                       
             

สรุปผลการวิจัย 
1.  การตรวจสอบคุณภาพรายขอ ของแบบทดสอบการอานคํา จํานวน 40 ขอ  ความ 

เขาใจความหมายของคําศัพท จํานวน 40 ขอ ความเขาใจในการอาน จํานวน 40 ขอ คร้ังที่ 1    

  1.1  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบการอานคํา  

   คาความยากงาย ต้ังแต     0.10  ถึง  0.80   ,p = 0.56 

   คาอํานาจจําแนกตั้งแต    -0.17  ถึง  0.61   ,r = 0.32 

_ 

_ 
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  1.2  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท  

   คาความยากงาย ต้ังแต     0.18 ถึง 0.83    ,p = 0.56 

   คาอํานาจจําแนกตั้งแต     -0.04 ถึง 0.61    ,r =  0.32 

  1.3  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบความเขาใจในการอาน  

   คาความยากงาย ต้ังแต      0.28 ถึง 0.69    ,p = 0.47  

   คาอํานาจจําแนก ต้ังแต     -0.02 ถึง 0.51   ,r = 0.33 

2. การตรวจสอบคุณภาพรายขอ  ของแบบทดสอบการอานคํา จํานวน 33 ขอ  ความ 

เขาใจความหมายของคําศัพท จํานวน 29 ขอ ความเขาใจในการอาน จํานวน 36 ขอ จํานวนครั้งที่ 2 

  2.1 คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบการอานคํา 

   คาความยากงาย ต้ังแต     0.32 ถึง 0.77   ,p = 0.59 

   คาอํานาจจําแนกตั้งแต     0.11 ถึง 0.58    ,r = 0.40 

  2.2  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท 

   คาความยากงาย ต้ังแต     0.27 ถึง 0.76    ,p = 0.60 

   คาอํานาจจําแนกตั้งแต     0.14 ถึง 0.56     ,r =  0.39 

  2.3  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบความเขาใจในการอาน  

   คาความยากงาย ต้ังแต     0.26 ถึง 0.78      ,p = 0.49 

   คาอํานาจจําแนก ต้ังแต     0.13 ถึง 0.51      ,r = 0.32 

3.การตรวจสอบคุณภาพ  คร้ังที่ 3    เพื่อหาคาสถิติพื้นฐาน  คาความเชื่อมั่น และคา 

ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ ของแบบทดสอบการอานคํา จํานวน 20 ขอ  ความเขาใจความหมายของ

คําศัพท  จํานวน 20 ขอความเขาใจในการอาน จํานวน 20 ขอ  

  3.1  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบการอานคํา 

   คาความยากงาย ต้ังแต     0.34  ถึง  0.68   ,p = 0.55 

   คาอํานาจจําแนกตั้งแต      0.29  ถึง 0.57   ,r = 0.39 

  3.2  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท   

   คาความยากงาย ต้ังแต     0.50  ถึง  0.76     ,p = 0.60  

   คาอํานาจจําแนกตั้งแต      0.24  ถึง  0.55    ,r =  0.39 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 
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  3.3  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความเขาใจในการอาน  

   คาความยากงาย ต้ังแต     0.37  ถึง  0.72    ,p = 0.54 

   คาอํานาจจําแนก ต้ังแต     0.20  ถึง  0.60    ,r = 0.32 

  3.4 แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย  การอานคํา  มีคาคะแนนเฉลี่ย 

( x   = 10.989) คิดเปนรอยละเทากับ 54.95 ความเขาใจความหมายของคําศัพท มีคาคะแนน

เฉลี่ย ( x   = 12.952) คิดเปนรอยละเทากับ 64.76 และความเขาใจในการอาน มีคาคะแนนเฉลี่ย   

( x = 10.970) คิดเปนรอยละ 54.85 โดยภาพรวมแตละฉบับ มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันและมีการ

กระจายของคะแนนใกลเคียงกัน  แสดงวา ความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา ความ และ

ความเขาใจในการอาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีความสามารถอยูในระดับออน 

เขาใจความหมายของคําศัพท ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีความสามารถอยูใน

ระดับพอใช 

     3.5. คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคาํ 

ความเขาใจความหมายของคําศัพท  และความเขาใจในการอาน เมื่อคํานวณดวยสูตร KR-20  มคีา

เทากับ .775, .782 และ .769  ตามลําดับ โดยคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท  มีคาสูงสุด คือ .782 และความเขาใจในการอาน มีคาต่ําสุดคือ .76ต   และ

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานความเชื่อมั่นในการวัดแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน

ภาษาไทย  การอานคํา มีคาเทากับ 2.010 ความเขาใจความหมายของคําศัพท มีคาเทากับ 1.931  

ความเขาใจในการอาน มีคาเทากับ 2.001  แบบ ทดสอบทั้ง 3 ฉบับ มีคาความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานความเชื่อมั่นของแบบวัดใกลเคียงกัน  และคํานวณดวยสูตรสัมประสิทธิ์rB  ไดคาความ

เชื่อมั่นเทากับ .777, .783 และ .774  ตามลําดับ  โดยคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท  มีคาสูงสุด คือ .783 และความเขาใจในการอาน  มีคาต่ําสุดคือ .779     

และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย  

การอานคํามีคาเทากับ  2.004  ความเขาใจความหมายของคําศัพท มีคาเทากับ 1.927  ความ

เขาใจในการอาน มีคาเทากับ 1.979  ทั้ง  3 ฉบับ มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานความเชื่อมั่นใน

การวัดใกลเคียงกัน ซึ่งคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดมีคาคอนขางต่ําทุกฉบับ แสดงวา

แบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับเปนแบบทดสอบที่ดีมีความเชื่อมั่น เพราะมีความคลาดเคลื่อนนอย  

  3.6. คาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน

ภาษาไทย    แตละฉบับ จากการทดสอบครั้งที่ 3   ผูวิจัยหาคาความเที่ยงตรงเชิงสภาพโดยวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ระหวางคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัด

_ 

_ 
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ความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา ความเขาใจความหมายของคําศัพท และความเขาใจ

ในการอาน กับคะแนนระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3  

ปรากฏวาไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเที่ยงตรงเชิงสภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 นั่นคือแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย   การอานคํา และความเขาใจในการ

อาน มีความสัมพันธกับระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1,2 และ 3   

ปานกลาง แสดงวา แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพ

ปานกลาง และแบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท มีความสัมพันธกับระดับผลการ

เรียนวิชาภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1,2 และ 3 คอนขางสูง แสดงวาแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพคอนขางสูง  

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน

ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3   โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะเพื่อสรางและหา

คุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย  การอานคํา  ความเขาใจความหมายของ

คําศัพท  ความเขาใจในการอาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ซึ่งสามารถอภิปราย

ผลไดดังนี้ 

 1.  แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ที่สรางขึ้นมีจํานวน 3 ฉบับคือ 

แบบทดสอบการอานคํา จํานวน 40 ขอ แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท จํานวน 

40 ขอ และแบบทดสอบความเขาใจในการอาน จํานวน 40 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ

สอดคลองของขอคําถามกับนิยามศัพท ไดขอคําถามที่มีความสอดคลอง (IOC) เทากับ .80 – 1.00  

แสดงวา แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

ทั้ง 3  ฉบับ มีความเที่ยงตรงเชิงพินิจที่เชื่อถือได ซึ่ง ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ (2543: 

247-249)  ที่ใหการพิจารณาคาความสอดคลองตองมีคามากกวา .50 ข้ึนไป ทั้งนี้เนื่องจากใน

กระบวนการสรางแบบทดสอบไดดําเนินการสรางแบบทดสอบจากการวิเคราะหมาตรฐานการ

เรียนรูชวงชั้นที่  1เพื่อใหไดแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน  ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดหลักมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 และผลการเรียนรูที่คาดหวัง เปน

แบบทดสอบการอานคํา แบบทดสอบความเขาใจในความหมายคําศัพท อาศัยรายการศัพทที่กําหนด

ไวสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  และแบบทดสอบความเขาใจในการอาน   ยึดหลัก

ในดานเนื้อหา หรือขอเท็จจริง ประเภทบทสนทนา ประเภทรอยแกว และเนื้อเร่ือง ที่ไมปรากฏใน
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ตําราเรียน เปนชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก และทําการสรางแบบทดสอบใหมีความสอดคลองขอ

คําถามกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในนิยามศัพทเฉพาะ และครอบคลุมนิยาม และการ

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเร่ืองความถูกตองเหมาะสมของการใชภาษา  การ

ใชขอคําถาม คําศัพท ตัวถูก ตัวลวง จึงทําใหแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจสูง 

 2.  แบบทดสอบการอานคํา มีคาความยากงาย  ระหวาง .28 - .68  และคาอํานาจ

จําแนก ระหวาง .28 - .57  โดยมีคาความยากงายเฉลี่ย  0.55  แบบทดสอบความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท  มีคาความยากงายอยูระหวาง .41 - .76  และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 

.28 – 54  โดยมีคาความยากงายเฉลี่ย  0.60   แบบทดสอบความเขาใจในการอาน  มีคาความยาก

งายอยูระหวาง .37 - .72  และคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง .20 - .62  โดยมีคาความยากงายเฉลี่ย 

0.54  แสดงวา แบบทดสอบการอานคํา แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท  และ

แบบทดสอบความเขาใจในการอาน มีความยากงายปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและ

หลักการของ  ชวาล แพรัตกุล.  2516: 317; และสุนันท   ศลโกสุม.  2525: 292 – 295  ที่วา

แบบทดสอบที่เปนการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อตองการที่จะทราบสภาพจริง

ของผูเรียน วามีความสามารถอยูระดับใด และนําไปพัฒนาศักยภาพผูเรียน คาความยากงาย    

ควรอยูระหวาง .20 - .80  และคาอํานาจจําแนก  .20  ข้ึนไป   

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา ( x   = 10.989) คิดเปน

รอยละเทากับ 54.95 ความเขาใจความหมายของคําศัพท มีคาคะแนนเฉลี่ย ( x   = 12.952) คิด

เปนรอยละเทา 64.76 และความเขาใจในการอาน มีคาคะแนนเฉลี่ย   ( x = 10.970) คิดเปน     

รอยละ 54.85 โดยภาพรวมแตละฉบับ มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันและมีการกระจายของคะแนน

ใกลเคียงกัน  แสดงวา ความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา และความเขาใจในการอาน 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีความสามารถอยูในระดับออน ความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีความสามารถอยูในระดับพอใช 

 4.  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบการอานคํา แบบทดสอบความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท และแบบทดสอบความเขาใจในการอาน โดยคํานวณดวยสูตร KR-20  มี

คาเทากับ .7754, .7823 และ .7686  ตามลําดับ   และคํานวณดวยสูตรสัมประสิทธิ์  rB   ไดคา

ความเชื่อมั่นเทากับ .7768, .7832 และ .7736  ตามลําดับ  แสดงวา แบบทดสอบวัดความสามารถ

การอานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีหลักฐานการแสดงความเชื่อมั่นของคะแนนอยูใน
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เกณฑสูงเชื่อถือได  คาความเชื่อมั่นจากการหาสูตร KR-20  และสูตรการหาคาสัมประสิทธ rB มี

คาใกลเคียงกัน โดยคาสัมประสิทธิ์ rB มีคาสูงกวา สูตร KR-20   เปนสูตรประมาณคาความเชื่อมั่น

แบบคะแนนจริงสมมูล เนื่องจากแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ที่สรางขึ้นมีความ

ยากตางกัน ทําใหไมเปนไปตามขอตกลงของความคูขนานแบบคะแนนจริงสมมูล จึงทําใหคา

สัมประสิทธิ์ rB มีคาสูงกวา สูตร KR-20  ตรงกับงานวิจัยของ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2542: 

68) ทั้งนี้เพราะสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ rB  มีขอตกลงของคะแนนจริงสัมพันธที่ผอนปรนเงื่อนไข

มากกวา 

 5.  ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนของ

การวัดดวยแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา ความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท  และความเขาใจในการอาน  กับคะแนนระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1,2  และ3  พบวา  ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเที่ยงตรงเชิง

สภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย   

การอานคํา และความเขาใจในการอาน มีความสัมพันธกับระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทย      

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 ปานกลาง แสดงวา แบบทดสอบวัดความสามารถการอาน

ภาษาไทย การอานคํา และความเขาใจในการอาน มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพปานกลาง และ

แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท มีความสัมพันธกับระดับผลการเรียนวิชา

ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1,2 และ 3 คอนขางสูง แสดงวาแบบทดสอบวัดความสามารถ

การอานภาษาไทย ความเขาใจความหมายของคําศัพท มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพคอนขางสูง ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดและหลักการของ  ชวาล แพรัตกุล.  2516: 322; และสุนันท   ศลโกสุม.  2525: 

277  ที่วา คาความสัมพันธระหวางตัวแปรจะมากหรือนอยใหพิจารณาตัวเลขเทานั้น คา R เปน 

1.00 แสดงวามีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ  คา  R มีคาระหวาง  .80 - .99 แสดงวามี

ความสัมพันธกันสูงมาก คา R มีคาระหวาง .60 - .79 แสดงวามีความสัมพันธกันคอนขางสูง  คา R 

มีคาระหวาง .40 - .59 แสดงวามีความสัมพันธกันปานกลาง  คา R มีคาระหวาง .20 - .39 แสดงวา

มีความสัมพันธกันคอนขางต่ํา   คา R มีคาระหวาง .01 - .19 แสดงวามีความสัมพันธกันต่ํามาก  

 
 
 
 
 



 88 

ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะในการนําไปใชและในการวิจัยไดดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1  แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา ความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท และความเขาใจในการอาน ที่พัฒนาขึ้นใหมีคุณภาพจึงนําไปใชสําหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 เพื่อเปนขอมูลในการ

ตรวจสอบความสามารถในการอานดานตาง ๆ ของนักเรียน ดังนั้นจึงควรนําไปใชใหเกิดประโยชน

ในการพัฒนาผูเรียน 

  1.2   แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา ความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท และความเขาใจในการอาน สามารถนําไปใชประโยชนในการพิจารณาวา

นักเรียนมีความรูระดับใด โดยวิธีเปลี่ยนคะแนนดิบใหเปนคะแนนมาตรฐาน แลวแสดงเปนเสนภาพ 

(Profile) เปรียบเทียบความสามารถในแตละฉบับ  และยังสามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

วิชาภาษาไทยในระดับชั้นสูงขึ้นไป 

 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรมีการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ในระดับชวง

ชั้นที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนได 

  2.2 ควรมีการขยายขอบเขตของการวิจัยใหสามารถใชไดในเขตพื้นที่อ่ืน ๆ ในจังหวัด

นครราชสีมา  หรืออาจใชกลุมตัวอยางจากโรงเรียนเอกชน  
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ตาราง 15 คาดัชนีความสอดคลองจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญเปนรายขอของแบบทดสอบ 

ฉบับที่ 1 การอานคํา 

 

ขอ IOC การพจิารณา ขอ IOC การพจิารณา 

1 0.8 คัดเลือก 21 1.0 คัดเลือก 

2 0.8 คัดเลือก 22 1.0 คัดเลือก 

3 1.0 คัดเลือก 23 1.0 คัดเลือก 

4 1.0 คัดเลือก 24 1.0 คัดเลือก 

5 1.0 คัดเลือก 25 1.0 คัดเลือก 

6 1.0 คัดเลือก 26 1.0 คัดเลือก 

7 1.0 คัดเลือก 27 1.0 คัดเลือก 

8 1.0 คัดเลือก 28 1.0 คัดเลือก 

9 1.0 คัดเลือก 29 1.0 คัดเลือก 

10 0.8 คัดเลือก 30 1.0 คัดเลือก 

11 1.0 คัดเลือก 31 1.0 คัดเลือก 

12 0.8 คัดเลือก 32 1.0 คัดเลือก 

13 1.0 คัดเลือก 33 0.8 คัดเลือก 

14 0.8 คัดเลือก 34 0.8 คัดเลือก 

15 1.0 คัดเลือก 35 1.0 คัดเลือก 

16 1.0 คัดเลือก 36 1.0 คัดเลือก 

17 1.0 คัดเลือก 37 1.0 คัดเลือก 

18 0.8 คัดเลือก 38 0.8 คัดเลือก 

19 1.0 คัดเลือก 39 1.0 คัดเลือก 

20 1.0 คัดเลือก 

 

40 1.0 คัดเลือก 
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ตาราง 16 คาดัชนีความสอดคลองจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญเปนรายขอของแบบทดสอบ 

ฉบับที่ 2 ความเขาใจความหมายของคําศัพท 

              

ขอ IOC การพจิารณา ขอ IOC การพจิารณา 

1 1.0 คัดเลือก 21 1.0 คัดเลือก 

2 1.0 คัดเลือก 22 1.0 คัดเลือก 

3 1.0 คัดเลือก 23 1.0 คัดเลือก 

4 1.0 คัดเลือก 24 1.0 คัดเลือก 

5 1.0 คัดเลือก 25 1.0 คัดเลือก 

6 0.8 คัดเลือก 26 1.0 คัดเลือก 

7 1.0 คัดเลือก 27 1.0 คัดเลือก 

8 0.8 คัดเลือก 28 0.8 คัดเลือก 

9 1.0 คัดเลือก 29 1.0 คัดเลือก 

10 1.0 คัดเลือก 30 1.0 คัดเลือก 

11 1.0 คัดเลือก 31 1.0 คัดเลือก 

12 1.0 คัดเลือก 32 1.0 คัดเลือก 

13 1.0 คัดเลือก 33 1.0 คัดเลือก 

14 1.0 คัดเลือก 34 1.0 คัดเลือก 

15 1.0 คัดเลือก 35 1.0 คัดเลือก 

16 1.0 คัดเลือก 36 1.0 คัดเลือก 

17 1.0 คัดเลือก 37 1.0 คัดเลือก 

18 1.0 คัดเลือก 38 1.0 คัดเลือก 

19 1.0 คัดเลือก 39 1.0 คัดเลือก 

20 1.0 คัดเลือก 

 

40 1.0 คัดเลือก 
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ตาราง 17  คาดัชนีความสอดคลองจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญเปนรายขอของแบบทดสอบ 

ฉบับที่ 3 ความเขาใจในการอาน 

               

ขอ IOC การพจิารณา ขอ IOC การพจิารณา 

1 1.0 คัดเลือก 21 1.0 คัดเลือก 

2 1.0 คัดเลือก 22 1.0 คัดเลือก 

3 1.0 คัดเลือก 23 1.0 คัดเลือก 

4 1.0 คัดเลือก 24 1.0 คัดเลือก 

5 1.0 คัดเลือก 25 1.0 คัดเลือก 

6 1.0 คัดเลือก 26 1.0 คัดเลือก 

7 1.0 คัดเลือก 27 1.0 คัดเลือก 

8 1.0 คัดเลือก 28 1.0 คัดเลือก 

9 1.0 คัดเลือก 29 1.0 คัดเลือก 

10 1.0 คัดเลือก 30 1.0 คัดเลือก 

11 1.0 คัดเลือก 31 1.0 คัดเลือก 

12 1.0 คัดเลือก 32 1.0 คัดเลือก 

13 1.0 คัดเลือก 33 1.0 คัดเลือก 

14 1.0 คัดเลือก 34 1.0 คัดเลือก 

15 1.0 คัดเลือก 35 1.0 คัดเลือก 

16 1.0 คัดเลือก 36 1.0 คัดเลือก 

17 1.0 คัดเลือก 37 1.0 คัดเลือก 

18 1.0 คัดเลือก 38 1.0 คัดเลือก 

19 1.0 คัดเลือก 39 1.0 คัดเลือก 

20 1.0 คัดเลือก 

 

40 1.0 คัดเลือก 
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ตาราง  18   แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจาํแนก (r)  ของแบบทดสอบการอานคาํ  

     คร้ังที่ 1 
 

ขอ P r การพจิารณา ขอ P r การพจิารณา 

1 0.70 0.41 คัดเลือก 21 0.74 0.55 คัดเลือก 

2 0.72 0.43 คัดเลือก 22 0.73 0.54 คัดเลือก 

3 0.66 0.36 คัดเลือก 23 0.46 0.28 คัดเลือก 

4 0.67 0.49 คัดเลือก 24 0.45 0.41 คัดเลือก 

5 0.51 0.49 คัดเลือก 25 0.10 -0.29 คัดออก 

6 0.63 0.36 คัดเลือก 26 0.49 0.16 คัดออก 

7 0.67 0.50 คัดเลือก 27 0.35 0.30 คัดเลือก 

8 0.18 -0.17 คัดออก 28 0.47 0.26 คัดเลือก 

9 0.71 0.39 คัดเลือก 29 0.80 0.59 คัดเลือก 

10 0.11 -0.21 คัดออก 30 0.47 0.27 คัดเลือก 

11 0.77 0.50 คัดเลือก 31 0.14 -0.28 คัดออก 

12 0.73 0.32 คัดเลือก 32 0.76 0.40 คัดเลือก 

13 0.71 0.40 คัดเลือก 33 0.75 0.50 คัดเลือก 

14 0.76 0.28 คัดเลือก 34 0.51 0.43 คัดเลือก 

15 0.56 0.52 คัดเลือก 35 0.57 0.35 คัดเลือก 

16 0.69 0.41 คัดเลือก 36 0.73 0.46 คัดเลือก 

17 0.78 0.61 คัดเลือก 37 0.56 0.36 คัดเลือก 

18 0.30 0.53 คัดเลือก 38 0.36 0.16 คัดออก 

19 0.76 0.47 คัดเลือก 39 0.55 0.40 คัดเลือก 

20 0.64 0.40 คัดเลือก 

 

40 0.35 0.09 คัดออก 
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ตาราง  19    แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจาํแนก (r)   ของแบบทดสอบความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท  คร้ังที่ 1 

                

ขอ P r การพจิารณา ขอ P r การพจิารณา 

1 0.56 0.36 คัดเลือก 21 0.18 -0.21 คัดออก 

2 0.40 -0.04 คัดออก 22 0.67 0.53 คัดเลือก 

3 0.56 -0.13 คัดออก 23 0.74 0.52 คัดเลือก 

4 0.70 0.45 คัดเลือก 24 0.65 0.52 คัดเลือก 

5 0.53 0.04 คัดออก 25 0.65 0.56 คัดเลือก 

6 0.63 0.55 คัดเลือก 26 0.54 0.30 คัดเลือก 

7 0.44 0.15 คัดออก 27 0.34 0.01 คัดออก 

8 0.57 0.21 คัดเลือก 28 0.44 -0.10 คัดออก 

9 0.59 0.42 คัดเลือก 29 0.54 0.42 คัดเลือก 

10 0.41 0.15 คัดออก 30 0.35 0.37 คัดเลือก 

11 0.74 0.41 คัดเลือก 31 0.43 0.40 คัดเลือก 

12 0.76 0.49 คัดเลือก 32 0.73 0.44 คัดเลือก 

13 0.61 0.17 คัดออก 33 0.45 0.34 คัดเลือก 

14 0.72 0.47 คัดเลือก 34 0.57 0.30 คัดเลือก 

15 0.83 0.53 คัดเลือก 35 0.40 0.31 คัดเลือก 

16 0.27 0.11 คัดออก 36 0.60 0.47 คัดเลือก 

17 0.45 0.40 คัดเลือก 37 0.58 0.45 คัดเลือก 

18 0.55 0.17 คัดออก 38 0.72 0.53 คัดเลือก 

19 0.71 0.61 คัดเลือก 39 0.56 0.33 คัดเลือก 

20 0.61 0.45 คัดเลือก 

 

40 0.70 0.53 คัดเลือก 
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ตาราง  20   แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจาํแนก (r)  ของแบบทดสอบความเขาใจใน

การอาน คร้ังที่ 1 

                

ขอ P r การพจิารณา ขอ P r การพจิารณา 

1 0.69 0.38 คัดเลือก 21 0.47 0.50 คัดเลือก 

2 0.52 0.31 คัดเลือก 22 0.35 0.07 คัดออก 

3 0.59 0.31 คัดเลือก 23 0.41 0.26 คัดเลือก 

4 0.35 0.17 คัดออก 24 0.35 -0.02 คัดออก 

5 0.58 0.51 คัดเลือก 25 0.46 0.40 คัดเลือก 

6 0.46 0.38 คัดเลือก 26 0.37 0.32 คัดเลือก 

7 0.61 0.49 คัดเลือก 27 0.51 0.24 คัดเลือก 

8 0.58 0.37 คัดเลือก 28 0.36 0.34 คัดเลือก 

9 0.60 0.41 คัดเลือก 29 0.56 0.48 คัดเลือก 

10 0.51 0.49 คัดเลือก 30 0.49 0.44 คัดเลือก 

11 0.56 0.47 คัดเลือก 31 0.46 0.24 คัดเลือก 

12 0.44 0.34 คัดเลือก 32 0.61 0.37 คัดเลือก 

13 0.65 0.48 คัดเลือก 33 0.42 0.33 คัดเลือก 

14 0.31 0.25 คัดเลือก 34 0.57 0.37 คัดเลือก 

15 0.51 0.39 คัดเลือก 35 0.47 0.35 คัดเลือก 

16 0.44 0.24 คัดเลือก 36 0.35 0.21 คัดเลือก 

17 0.38 0.29 คัดเลือก 37 0.59 0.43 คัดเลือก 

18 0.44 0.44 คัดเลือก 38 0.28 0.21 คัดเลือก 

19 0.35 0.28 คัดเลือก 39 0.51 0.34 คัดเลือก 

20 0.33 0.14 คัดออก 

 

40 0.55 0.44 คัดเลือก 
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ตาราง 21  แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบการอานคํา  

     คร้ังที่ 2  
                

ขอ P r การพิจารณา ขอ P r การพิจารณา 

1 0.54 0.39 คัดเลือก 21 0.40 0.28 * 

2 0.63 0.42 * 22 0.50 0.36 * 

3 0.59 0.44 คัดเลือก 23 0.38 0.35 คัดเลือก 

4 0.62 0.48 คัดเลือก 24 0.47 0.11 คัดออก 

5 0.53 0.30 คัดเลือก 25 0.71 0.53 คัดเลือก 

6 0.60 0.39 คัดเลือก 26 0.32 0.15 คัดออก 

7 0.59 0.51 คัดเลือก 27 0.66 0.43 * 

8 0.75 0.34 * 28 0.56 0.46 คัดเลือก 

9 0.77 0.45 * 29 0.50 0.39 คัดเลือก 

10 0.66 0.30 * 30 0.53 0.30 คัดเลือก 

11 0.65 0.52 * 31 0.62 0.56 คัดเลือก 

12 0.75 0.23 คัดเลือก 32 0.52 0.48 คัดเลือก 

13 0.55 0.46 คัดเลือก 33 0.42 0.48 * 

14 0.71 0.33 *     

15 0.74 0.52 คัดเลือก     

16 0.28 0.26 คัดเลือก     

17 0.75 0.43 *     

18 0.61 0.49 คัดเลือก     

19 0.70 0.58 คัดเลือก     

20 0.70 0.49 คัดเลือก 

 

    

 

หมายเหตุ   * หมายถึง เปนแบบทดสอบที่อยูในเกณฑที่กําหนด แตไมไดคัดเลือกนํามาใชในการศึกษาครั้งนี ้
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ตาราง  22    แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท   คร้ังที่ 2 

  

ขอ P r การพิจารณา ขอ P r การพิจารณา 

1 0.40 0.35 คัดเลือก 21 0.73 0.47 คัดเลือก 

2 0.76 0.47 * 22 0.46 0.39 คัดเลือก 

3 0.61 0.38 คัดเลือก 23 0.48 0.25 คัดเลือก 

4 0.62 0.22 * 24 0.39 0.22 * 

5 0.62 0.37 คัดเลือก 25 0.54 0.35 คัดเลือก 

6 0.65 0.45 * 26 0.60 0.32 คัดเลือก 

7 0.70 0.56 * 27 0.69 0.45 คัดเลือก 

8 0.66 0.25 คัดเลือก 28 0.63 0.39 คัดเลือก 

9 0.81 0.56 คัดออก 29 0.73 0.53 * 

10 0.29 0.24 คัดเลือก     

11 0.71 0.56 คัดเลือก     

12 0.52 0.43 คัดเลือก     

13 0.67 0.50 คัดเลือก     

14 0.75 0.56 คัดเลือก     

15 0.69 0.50 คัดเลือก     

16 0.63 0.56 คัดเลือก     

17 0.56 0.33 คัดเลือก     

18 0.46 0.35 คัดเลือก     

19 0.28 0.14 คัดออก     

20 0.36 0.18 คัดออก 

 

    

 

หมายเหตุ   *  หมายถึง เปนแบบทดสอบที่อยูในเกณฑที่กําหนด แตไมไดคัดเลือกนํามาใชในการศึกษาครั้งนี ้
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ตาราง  23  แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบความเขาใจใน

การอาน  คร้ังที่ 2 

                  

ขอ P r การพิจารณา ขอ P r การพิจารณา 

1 0.78 0.27 * 20 0.43 0.32 คัดเลือก 

2 0.48 0.34 คัดเลือก 21 0.47 0.43 คัดเลือก 

3 0.65 0.35 คัดเลือก 22 0.39 0.51 คัดเลือก 

4 0.67 0.49 คัดเลือก 23 0.42 0.27 * 

5 0.44 0.35 คัดเลือก 24 0.36 0.28 * 

6 0.64 0.40 คัดเลือก 25 0.52 0.50 คัดเลือก 

7 0.62 0.40 คัดเลือก 26 0.49 0.45 คัดเลือก 

8 0.69 0.42 * 27 0.38 0.15 คัดออก 

9 0.49 0.21 คัดเลือก 28 0.59 0.24 * 

10 0.59 0.42 คัดเลือก 29 0.47 0.33 * 

11 0.30 0.10 คัดออก 30 0.63 0.39 * 

12 0.65 0.46 คัดเลือก 31 0.48 0.26 * 

13 0.26 0.23 * 32 0.35 0.20 * 

14 0.55 0.35 คัดเลือก 33 0.72 0.35 คัดเลือก 

15 0.38 0.35 คัดเลือก 34 0.31 0.19 คัดออก 

16 0.39 0.21 * 35 0.48 0.13 คัดออก 

17 0.48 0.41 คัดเลือก 36 0.59 0.26 คัดเลือก 

18 0.29 0.43 *     

19 0.45 0.42 คัดเลือก 

 

    

 

หมายเหตุ   *  หมายถึง เปนแบบทดสอบที่อยูในเกณฑที่กําหนด แตไมไดคัดเลือกนํามาใชในการศึกษาครั้งนี ้
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ตาราง  24   แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจาํแนก (r)  ของแบบทดสอบวดั

ความสามารถการอานภาษาไทย คร้ังที่ 3 

 

การอานคาํ 
ความเขาใจ 

ความหมายของคําศัพท 
ความเขาใจในการอาน 

ขอที่ 

P r P r P r 

1 0.44 0.43 0.61 0.31 0.65 0.24 

2 0.68 0.50 0.73 0.48 0.72 0.39 

3 0.57 0.57 0.67 0.48 0.70 0.48 

4 0.51 0.29 0.72 0.35 0.54 0.21 

5 0.60 0.40 0.41 0.50 0.70 0.42 

6 0.51 0.55 0.74 0.50 0.70 0.20 

7 0.57 0.44 0.59 0.40 0.48 0.26 

8 0.62 0.57 0.64 0.49 0.57 0.60 

9 0.60 0.37 0.72 0.54 0.66 0.53 

10 0.65 0.40 0.76 0.46 0.53 0.47 

11 0.60 0.37 0.71 0.53 0.37 0.39 

12 0.62 0.50 0.66 0.24 0.42 0.37 

13 0.62 0.46 0.66 0.44 0.44 0.62 

14 0.40 0.37 0.72 0.55 0.39 0.56 

15 0.34 0.44 0.50 0.40 0.41 0.60 

16 0.59 0.46 0.50 0.40 0.42 0.51 

17 0.57 0.31 0.66 0.37 0.51 0.59 

18 0.63 0.40 0.66 0.40 0.45 0.58 

19 0.62 0.57 0.73 0.50 0.69 0.39 

20 0.56 0.37 0.56 0.48 0.62 0.24 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
 

คูมือดําเนินการสอบ 

แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 
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คูมือดําเนินการสอบ 

แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 
 

ความหมายของความสามารถการอานภาษาไทย 

 ความสามารถการอานภาษาไทย  หมายถึง  การวัดความสามารถในการอานคํา ตาม

หลักการอานและหรือกฎเกณฑที่กําหนดในหลักภาษา ความเขาใจความหมายของคําศัพทจาก

บริบท  และความเขาใจในการอาน 

 ความสามารถการอานคํา  หมายถึง  ความสามารถในการระบุคําอาน ที่เปนการประสม

คําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา ไดถูกตองตามหลักการอาน และหรือ

กฎเกณฑที่กําหนดในหลักภาษา  

 ความสามารถความเขาใจความหมายของคําศัพท หมายถึง ความสามารถในการบอก

ความหมายและแปลความหมายของคําศัพทตามบริบทของขอความ ประเภทกลุมคํา หรือประโยค

ส้ัน ๆ ไดถูกตอง  

     ความสามารถความเขาใจในการอาน หมายถึง ความสามารถในการระบุหรือสรุป

เหตุการณ เร่ืองราว ใจความสําคัญ ประเภทบทสนทนา ประเภทบทรอยแกว    และเนื้อเร่ืองที่อาน 
 

ความมุงหมาย 

 การวิจยัครั้งนีม้ีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน

ภาษาไทย ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศกึษาปที่ 3   โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะเพื่อสรางและหา

คุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย  การอานคํา  ความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท  ความเขาใจในการอาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที ่3   
 

โครงสรางของแบบทดสอบ  

  แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา  ความเขาใจความหมาย

คําศัพท  ความเขาใจในการอาน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบชนิดเลือกตอบ 3 

ตัวเลือก  
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 1.  การอานคํา                                   20 ขอ    30 นาท ี

 2.  ความเขาใจความหมายคําศัพท     20 ขอ    25 นาท ี

 3.  ความเขาใจในการอาน   20 ขอ    30 นาท ี  

 

การพัฒนาแบบทดสอบ 

 ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับ

นิยามปฏิบัติการของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย  ไดขอคําถามที่สามารถวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา 40 ขอ ความเขาใจความหมายของคําศัพท 40 ขอ 

และความเขาใจในการอาน 40 ขอ  ทุกขอที่ผานการพิจารณามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยู

ระหวาง 0.80 ถึง 1.00 

 2. ตรวจสอบคุณภาพรายขอ คร้ังที่ 1 ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 

284 คน  วิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก  พบวา 

  2.1  แบบทดสอบการอานคํา จํานวน 40 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.10 ถึง 0.80  

และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต   -0.17 ถึง  0.61  ดังนั้นมีแบบทดสอบที่ตองคัดเลือกออก เนื่องจาก

มีคาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว คือมีคาความยากงายต่ํากวา 0.20 และมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 

0.20 จํานวน 7 ขอ คือ ขอที่ 8,10,25,26,31,38 และ40 และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาถึงเกณฑที่

กําหนดไวจํานวน 33 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต 0.30 - 0.80 โดยมีคาความยากงายเฉลี่ย 0.56 

และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต   0.26 - 0.61  โดยมีคาอํานาจจําแนกเฉลี่ย 0.32 

  2.2  แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท  จํานวน 40 ขอ มคีาความยาก

งายตั้งแต 0.18 ถึง 0.83  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต -0.04 ถึง 0.61 ดังนั้นมีแบบทดสอบที่ตอง

คัดเลือกออก เนื่องจากมีคาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว คือมีคาความยากงายต่ํากวา 0.20 และมีคา

อํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 จํานวน 1 ขอ คือขอที่ 21 และขอที่ 2,3,5,7,10,13,16,18,27 และ28    

มีคาความยากงายถึงเกณฑ แตมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จึงทําการคัดเลือกออก 

และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาถึงเกณฑที่กําหนดไวจํานวน  29 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต  
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0.34 - 0.80 โดยมีคาความยากงายเฉลี่ย 0.56  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต   0.21 - 0.61 โดยมี

คาอํานาจจําแนกเฉลี่ย 0.32 

  2.3   แบบทดสอบความเขาใจในการอาน  จํานวน 40 ขอ  มีคาความยากตั้งแต 0.28 

ถึง 0.69  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต -0.02 ถึง 0.51 ดังนั้นมีแบบทดสอบที่ตองคัดเลือกออก 

เนื่องจากมีคาความยากงายถึงเกณฑ แตมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 จํานวน 4 ขอ คือขอที่ 

4,20,22 และ 24 จึงทําการคัดเลือกออก และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาถึงเกณฑที่กําหนดไว

จํานวน 36 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต 0.28 - 0.65 โดยมีคาความยากงายเฉลี่ย 0.47  และมีคา

อํานาจจําแนกตั้งแต   0.21 - 0.55  โดยมีคาอํานาจเฉลี่ย 0.33 เพื่อนําไปใชทดสอบเก็บขอมูลวิจัย

คร้ังที่ 2 ตอไป  

 3.  ตรวจสอบคุณภาพรายขอ คร้ังที่ 2 ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 

264 คน  พบวา 

  3.1  แบบทดสอบการอานคํา มีคาความยากตั้งแต 0.32 ถึง 0.77  และมีคาอํานาจ

จําแนกตั้งแต  0.11 ถึง 0.58 และไดทําการคัดเลือกแบบทดสอบ และรวบรวมไว ตรวจสอบ

คุณภาพ คร้ังที่ 3  แบบทดสอบการอานคํา มีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก อยูในเกณฑที่

กําหนด คือมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป มี

จํานวน  30 ขอ แตไมคัดเลือกนํามาใชทั้งหมด คัดเลือกไวใชจํานวน 20 ขอ เพื่อนําไปใชทดสอบ

เก็บขอมูลวิจัยครั้งที่  3  คือขอที่ 1,3,4,5,6,7,12,13,15,16,18,19,20,23,25,28,29,30,31,32 มีคา

ความยากงายอยูระหวาง 0.28 – 0.75 โดยมีคาความยากงายเฉลี่ย 0.59  และมีคาอํานาจจําแนก

อยูระหวาง 0.23 – 0.56  โดยมีคาอํานาจจําแนกเฉลี่ย 0.40  

  3.2 แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท  มีคาความยากตั้งแต 0.27 ถึง 

0.76  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.14 ถึง 0.56 และไดทําการคัดเลือกแบบทดสอบ และ

รวบรวมไว ตรวจสอบคุณภาพ คร้ังที่ 3 แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท มคีาความ

ยากงายและคาอํานาจจําแนก อยูในเกณฑที่กําหนด คือมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 

0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึน จํานวน 27 ขอ แตไมคัดเลือกนํามาใชทั้งหมด  

คัดเลือกไวใชจํานวน 20 ขอ เพื่อนําไปใชทดสอบเก็บขอมูลวิจัยครั้งที่ 3 คือขอที่ 1, 3, 5, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28  มีคาความยากงาย อยูระหวาง 0.29 – 
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0.75  โดยมีคาความยากงายเฉลี่ย 0.60 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.24 – 0.56 โดยมีคา

อํานาจจําแนกเฉลี่ย 0.39 

  3.3   แบบทดสอบความเขาใจในการอาน  มีคาความยากตั้งแต 0.26 ถึง 0.78  และมี

คาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.13 ถึง 0.51 และไดทําการคัดเลือกแบบทดสอบ และรวบรวมไว

ตรวจสอบคุณภาพ คร้ังที่ 3 แบบทดสอบความเขาใจในการอาน มีคาความยากงายและคาอํานาจ

จําแนก อยูในเกณฑที่กําหนด คือมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจ

จําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป จํานวน 33 ขอ แตไมคัดเลือกนํามาใชทั้งหมด คัดเลือกไวใชจํานวน 20 

ขอ เพื่อนําไปใชทดสอบเก็บ ขอมูลวิจัยครั้งที่  3  คือขอที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 

19, 20, 21, 22, 25, 26, 33, 36 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.28 – 0.75 โดยมีคาความยากงาย

เฉลี่ย 0.49 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.23 – 0.56  โดยมีคาอํานาจจําแนกเฉลี่ย 0.32 

 4.  ตรวจสอบคุณภาพรายขอ  คร้ังที่ 3  ทดสอบกับกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 270 คน  ไดคาสถิติพื้นฐาน และคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้ 

  4.1  คาสถิติพื้นฐาน  ดังปรากฏตามตาราง 25 

 

ตาราง 25  คาสถิติพื้นฐาน ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ทั้ง 3 ฉบับ 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถ 

การอานภาษาไทย 
N k 

 
S.D. 

การอานคํา 270 20 10.9888 4.242 

ความเขาใจความหมายของคําศัพท 270 20 12.9518 4.139 

ความเขาใจในการอาน 270 20 10.9703 4.160 

 

  4.2 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  เมือ่คํานวณดวยสูตร KR-20 และคํานวณดวย

สูตรสัมประสิทธิ์rB มีคาใกลเคยีงกนั โดยคาสัมประสิทธิ ์rB มีคาสูงกวา สูตร KR-20   เปนสูตร

ประมาณคาความเชื่อมั่นแบบคะแนนจรงิสมมูล เนื่องจากแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน

X 
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ภาษาไทย ที่สรางขึ้นมีความยากตางกนั ทาํใหไมเปนไปตามขอตกลงของความคูขนานแบบ

คะแนนจริงสมมูล จงึทาํใหคาสัมประสิทธิ์ rB มีคาสูงกวา สูตร KR-20   ดังตาราง 26    
  

ตาราง 26  คาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ทั้ง 3 ฉบับ 
  

แบบทดสอบวัดความสามารถ 

การอานภาษาไทย 
rtt SE  rB  SE 

การอานคํา .7754 2.0103 .7768 2.0040 

ความเขาใจความหมายของคําศัพท .7823 1.9311 .7832 1.9271 

ความเขาใจในการอาน .7686 2.0011 .7736 1.9793 
 

  4.3  คาความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบ  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย การอานคํา ความ

เขาใจความหมายของคําศัพท  และความเขาใจในการอาน  กับคะแนนระดับผลการเรียนวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3    พบวาแบบทดสอบ  3  ฉบับ กับ

คะแนนระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3  มีความเที่ยงตรง

เชิงสภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มีความเชื่อถือได นั่นคือแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย   การอานคํา และความเขาใจในการอาน มีความสัมพันธกับ

ระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1,2 และ 3 ปานกลาง แสดงวา 

แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพปานกลาง และ

แบบทดสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท มีความสัมพันธกับระดับผลการเรียนวิชา

ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1,2 และ  3  คอนขางสูง  แสดงวาแบบทดสอบวัด

ความสามารถการอานภาษาไทย มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพคอนขางสูง  ดังตาราง 27 
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ตาราง 27  แสดงคาสหสมัพนัธระหวางแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย กับระดับ

ผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 ทั้ง 3 ฉบับ 
 

ระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทย 
แบบทดสอบ 

ช้ัน ป.1 ช้ัน ป.2 ช้ัน ป.3 

การอานคํา 0.558** 0.566** 0.558** 

ความเขาใจความหมายของคําศัพท 0.684** 0.714** 0.710** 

ความเขาใจในการอาน 0.482** 0.525** 0.523** 

 **  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

วิธีดําเนินการสอบ 

 วิธีดําเนินการสอบแบงเปน 3 ระยะ คือ การเตรียมตัวกอนสอบ วธิีปฏิบัติขณะสอบและ

เมื่อสอบเสร็จแลว มีลําดับข้ัน ดังนี ้

 1. การเตรียมตัวกอนสอบ ควรปฏิบัติ ดังนี ้

  1.1 กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบลวงหนา และแจงใหผูสอบทราบวัตถุประสงคของ 

การสอบ 

  1.2 เตรียมหองสอบใหเรียบรอย และมีผูดําเนนิการสอบ 1 คน ผูชวย 1 คน 

  1.3 เตรียมอุปกรณที่ใชในการสอบ คือ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ดินสอ 2B  

ยางลบ ใหมากกวาผูเขาสอบประมาณ 5 เปอรเซ็นต 

  1.4  การเตรียมตัวสําหรับผูดําเนนิการสอบ ผูดําเนนิการสอบตองศึกษาคาํชี้แจง วธิี

ทําแบบทดสอบเหลานี้ลวงหนา เพื่อใหสามารถดําเนนิการสอบไดอยางถูกตอง คลองแคลว ชัดเจน 

 2. วิธีดําเนินการสอบปฏิบัติ ดังนี ้

  2.1  พูดโนมนาวจิตใจใหผูเขาสอบมีความกระตือรือรนที่จะทําการสอบ อยางเต็ม

ความสามารถ 

  2.2  การใหคําชี้จง  รายละเอียดของคําชี้แจง  จะปรากฏอยูบนแผนหนาของ

แบบทดสอบ ผูดําเนินการสอบตองชี้แจงจํากัดอยูแตเฉพาะเทาที่ปรากฏเทานั้น โดยอธิบายวิธีการ
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ตอบแบบทดสอบ วิธีการระบายรหัสเลขที่ ใหผูเขาสอบเขาใจทุกคน และอยาใหผูเขาสอบลงมือทํา

กอนเวลา ควรลงมือทําพรอมกัน แลวเริ่มจับเวลาตั้งแตผูดําเนินการสอบอนุญาตใหลงมือสอบได 

  2.3   การเตือนเวลา  ใช เตือน  2 คร้ัง  คือ  เมื่อหมดเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาทํา

แบบทดสอบ และเหลือเวลาอีก 5 นาที 

 3.  วิธีปฏิบัติเมื่อหมดเวลาสอบ 

  3.1  ใหผูเขาสอบวางปากกา ดินสอ หยุดทําทนัทีแลวเก็บแบบทดสอบ 

  3.2  เมื่อเสร็จส้ินการสอบแลว กอนที่จะใหผูเขาสอบออกนอกหองสอบ ผูดําเนินการ

สอบควรกลาวชมเชยผูสอบที่พยายามตั้งใจสอบเปนอยางดี เพื่อใหผูเขาสอบเกิดความภาคภูมิใจ 
 

วิธีตรวจใหคะแนน 

 การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

 ตอบตัวเลือกถกู ได  1  คะแนน 

 ตอบตัวเลือกผดิ ได  0  คะแนน 
 

 การแปลความหมายของคะแนน มีดังนี้ 

 ชวงคะแนนรอยละ 80 - 100     แสดงวา มีความสามารถอยูในระดับสูงมาก 

 ชวงคะแนนรอยละ 70 – 79  แสดงวา มีความสามารถอยูในระดับสูง 

 ชวงคะแนนรอยละ 60 – 69  แสดงวา มีความสามารถอยูในระดับพอใช 

 ชวงคะแนนรอยละ 50 – 59  แสดงวา มีความสามารถอยูในระดับออน 

 ชวงคะแนนรอยละ 0 – 49  แสดงวา มีความสามารถอยูในระดับออนมาก 

ดังตาราง 28 
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ตาราง 28   เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย ทั้ง 3 ฉบับ 
 

การอานคาํ 
ความเขาใจความหมาย 

ของคําศัพท 
ความเขาใจในการอาน 

ขอ ตัวเลือก ขอ ตัวเลือก ขอ ตัวเลือก 

1 1 1 3 1 1 

2 1 2 1 2 3 

3 1 3 3 3 2 

4 2 4 1 4 2 

5 2 5 1 5 3 

6 1 6 3 6 3 

7 3 7 3 7 3 

8 1 8 3 8 2 

9 1 9 1 9 3 

10 1 10 1 10 2 

11 1 11 3 11 2 

12 3 12 1 12 1 

13 1 13 2 13 1 

14 3 14 2 14 1 

15 3 15 1 15 2 

16 1 16 3 16 1 

17 3 17 3 17 2 

18 3 18 2 18 1 

19 1 19 2 19 2 

20 2 20 1 20 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย 

        ฉบับที่ 1  การอานคํา 

       ฉบับที่ 2  ความเขาใจความหมายของคําศัพท 

                         ฉบับที่ 3  ความเขาใจในการอาน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาภาษาไทย ฉบบัที่ 1  (การอานคํา) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 

 

คําอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบภาษาไทย 
 

1. แบบทดสอบฉบับนี้วัดความสามารถการอานคํา มีคําถามทั้งหมด 20 ขอ ใหเวลา

ทํา 30 นาที นักเรียนควรรีบทําโดยเร็วใหครบทุกขอ 

2. คําถามในแบบทดสอบนี้เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 

3. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จากตัวเลือก 1  2  3  ทีใ่ห

ไว เมื่อเลือกไดคําตอบใดแลวใหไประบายตอบในกระดาษคําตอบ 

4. จงระวังระบายคําตอบใหตรงกับขอคําถามเสมอ ถาพบขอใดยากใหขามไปทําขอ

อ่ืนกอน เมื่อมีเวลาเหลือจึงคอยยอนกลับมาทําใหม การเดาไมชวยใหคะแนนดีขึ้น 

นักเรียนควรคิดใหรอบคอบกอนตอบจึงจะดี 

5. หามขีดหรือเขียนเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบฉบับนี้ 

 

 

>>>>> โปรดอานตอที่หนาถัดไป <<<<< 
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6. แบบทดสอบฉบับนี้มีคําถามในลักษณะตางๆ ใหพิจารณาเลือกตอบที่ถูกตองที่สุด 

ดังตัวอยาง   ขอ (0) ตอไปนี้ 

 คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําที่อานออกเสียงผดิ จากตัวเลอืก  1   2   3 

 

 ขอ (0) 1. ผนัง อานวา ผะ – นัง 

   2. รถไฟ อานวา รด – ไฟ 

   3. สงสาร อานวา สง – สาน 

 

 คําตอบขอนี้คือ   1.   นักเรียนก็ไประบายในกระดาษคําตอบดังนี้ 

 

   (0)   

 

7. ใหนักเรียนกรอกขอความตางๆ ลงในกระดาษคําตอบใหเรียบรอยกอนลงมือทํา

แบบทดสอบ 

8. ถาใครสงสัยและตองการถาม ขอใหยกมือขึ้น ถาไมมีใครสงสัยใหลงมือทําได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พยายามคิดใหรอบคอบกอนตัดสินใจตอบ แบบทดสอบทั้ง 20 ขอ 30 นาที 

 
1 

ก  
2 

ข  
3 

ค 



   

 

119 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําที่อานออกเสียงผดิ จากตัวเลอืก  1   2   3 

 1. 1. 

2. 

3. 

สํารวจ 

กําหนด 

กําเนิด 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

สํา – รวด 

กํา – หนด 

กํา – เหนิด 
5 

 2. 1. 

2. 

3. 

ชนนี 

ชนบท 

ชลธาร 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

ชน – นี 

ชน – นะ – บด 

ชน – ละ – ทาน 
 

 3. 1. 

2. 

3. 

ตลก 

สถิต 

ผลิต 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

ตะ – ลก 

สะ – ถิด 

ผะ – หลิด 
 

 4. 1. 

2. 

3. 

ประดิษฐ 

ประโยค 

ประวัติ 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

ประ – ดิด 

ประ – โยก 

ประ – หวัด 
 

 5. 1. 

2. 

3. 

จรรจา 

วรรณกรรม 

พรรณนา 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

จัน - จา 

วัน – กํา 

พัน – นะ – นา 
 

 6. 1. 

2. 

3. 

สงบ 

สรุป 

สมุทร 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

สะ – งบ 

สะ – หรุบ 

สะ – หมุด 

 

 

7. 1. 

2. 

3. 

ประหยัด 

ประโยชน 

ปฐมวัย 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

ประ – หยัด 

ประ – โหยด 

ประ – ถม – ไว 
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 8. 1. 

2. 

3. 

ขนุน 

ขนม 

ขยาย 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

ขะ – นุน 

ขะ – หนม 

ขะ – หยาย 
 

 9. 1. 

2. 

3. 

สกปรก 

ปกครอง 

บกพรอง 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

สก – ปรก 

ปก – ครอง 

บก – พรอง 
 

 10. 1. 

2. 

3. 

ชันษา 

พรรษา 

หรรษา 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

ชัน – สา 

พัน – สา 

หัน – สา 
 

 11. 1. 

2. 

3. 

วิทยุ 

วิษณุ 

พิศวง 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

วิ – ทะ – ยุ 

วิด – สะ – น ุ

พิด – สะ – หวง 
 

 12. 1. 

2. 

3. 

กรณี 

บริเวณ 

วรวิหาร 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

กอ – ระ – ณี 

บอ – ริ – เวน 

วอ – วิ – หาน 
 

 13. 1. 

2. 

3. 

วรรณคดี 

วรรณยุกต 

บรรยากาศ 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

วัน – คะ – ดี 

วัน – นะ – ยกุ 

บัน – ยา – กาด 
 

 14. 1. 

2. 

3. 

สมดุล 

สถาบัน 

สมุนไพร 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

สะ – มะ – ดลุ 

สะ – ถา – บนั 

สะ – มุน – ไพร 
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 15. 1. 

2. 

3. 

อุโบสถ 

อุดมการณ 

อุทยาน 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

อุ – โบ – สด 

อุ – ดม – การ 

อุ – ทะ – ยาน 
 

 16. 1. 

2. 

3. 

อัญมณี 

บรรพชน 

บรรพบุรุษ 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

อัน – มะ – นี 

บัน – พะ – ชน 

บัน – พะ – บุ – หรุด 
 

 17. 1. 

2. 

3. 

อนาคต 

อนุสรณ 

อยุธยา 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

อะ – นา – คด 

อะ – นุ – สอน 

อะ – ยุ – ทะ – ยา 
 

 18. 1. 

2. 

3. 

สุริยา 

สุภาษิต 

สุขภาพ 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

สุ – ริ – ยา 

สุ – พา – สดิ 

สุ – ขะ – พาบ 
 

 19. 1. 

2. 

3. 

อันตราย 

พันธบัตร 

ทันสมัย 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

อัน – ตราย 

พัน – ทะ – บัด 

ทัน – สะ – ไหม 
 

 20. 1. 

2. 

3. 

ธนบุรี 

ธนบัตร 

ชลประทาน 

อานวา 

อานวา 

อานวา 

ทน – บุ – รี 

ทน – นะ – บัด 

ชน – ละ – ปะ – ทาน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาภาษาไทย ฉบบัที่ 2  (ความเขาใจความหมายของคําศัพท) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 

 

คําอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบภาษาไทย 

 

1. แบบทดสอบฉบับนี้วัดความสามารถความเขาใจความหมายของคําศัพท   มีคําถาม
ทั้งหมด  20 ขอ ใหเวลาทํา 25 นาที นักเรียนควรรีบทําโดยเร็วใหครบทุกขอ 

2. คําถามในแบบทดสอบนี้เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 

3. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จากตัวเลือก 1  2  3  ที่ให

ไว เมื่อเลือกไดคําตอบใดแลวใหไประบายตอบในกระดาษคําตอบ 

4. จงระวังระบายคําตอบใหตรงกับขอคําถามเสมอ ถาพบขอใดยากใหขามไปทําขออ่ืน

กอน เมื่อมีเวลาเหลือจึงคอยยอนกลับมาทําใหม การเดาไมชวยใหคะแนนดีขึ้น 

นักเรียนควรคิดใหรอบคอบกอนตอบจึงจะดี 

5. หามขีดหรือเขียนเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบฉบับนี้ 

 

 

>>>>> โปรดอานตอที่หนาถัดไป <<<<< 
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6. แบบทดสอบฉบับนี้มีคําถามในลักษณะตางๆ ใหพิจารณาเลือกตอบที่ถูกตองที่สุด  

ดังตัวอยาง   ขอ (0) ตอไปนี้ 

 

 คําช้ีแจง คําใดที่มีความหมายตรงกับคําที่ขีดเสนใตมากที่สุด จากตวัเลือก      

1 2 3  ที่กําหนดให  

 

 ขอ (0) ฉันชวยแมบรรจุผลไมลงในเขง 

1. ใส 

2. จัด 

3. เก็บ 

 

 คําตอบขอนี้คือ   1.   นักเรียนก็ไประบายในกระดาษคําตอบดังนี้ 

 

   (0)                 

 

7. ใหนักเรียนกรอกขอความตางๆ ลงในกระดาษคําตอบใหเรียบรอยกอนลงมือทํา

แบบทดสอบ 

8. ถาใครสงสัยและตองการถาม ขอใหยกมือขึ้น ถาไมมีใครสงสัยใหลงมือทําได  

 

 

 

 

 

 

 

พยายามคิดใหรอบคอบกอนตัดสินใจตอบ แบบทดสอบทั้ง 20 ขอ 25 นาที 

 

 
 
1 

ก  
2 

ข  
3 

ค 
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คําช้ีแจง คําใดที่มีความหมายตรงกับคําที่ขีดเสนใตมากที่สุด จากตัวเลือก     

              1 2 3  ที่กําหนดให  
 

  1. ออกกําลังกายทุกวันทําใหรางกายกระฉับกระเฉง 

1. รวดเร็ว 

2. ฉับพลนั 

3. คลองแคลว 

  2. คุณปูมงคลเคยเปนเศรษฐเีกา 

1. ม่ังมี 

2. ม่ันคง 

3. มัธยัสถ 
 

  3. แมคัดเสื้อผาที่ไมใชแลวเก็บใสกลอง 

   1. หา 

   2. จัด 

   3. เลือก 

  4. นางสาวสายพินเปนแมพมิพของชาต ิ

1. ครู 

2. ทหาร 

3. ตํารวจ 
 

  5. พอคาคนกลางกดราคาสินคา 

1. กําหนดราคาต่ํา 

2. กําหนดราคาสูง 

3. กําหนดราคาปกติ 
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  6. นักทองเที่ยวมาอุดหนุนสินคาของกลุมแมบาน  

1. ดู 

2. ชม 

3. ซื้อ 
 

  7. สมาคมผูปกครองรับเปนเจาภาพจัดงานวันปใหม 

1. พิธีกร 

2. ฝายตอนรับ 

3. เจาของงาน 
 

  8. คุณยาทํากับขาวไปถวายพระ 

1. สงให 

2. คืนให 

3. มอบให 
 

  9. คุณพอไปเปดบัญชีใหมที่ธนาคารทหารไทย 

1. สถานที่ทําการคาเกี่ยวกับเงิน 

2. สถานที่ทําการคาเกี่ยวกับที่ดิน 

3. สถานที่ทําการคาเกี่ยวกับอาคาร 

  10. คุณครูมอบหมายใหเด็กหญิงวันดีเปนแมงานจัดเตรียมอุปกรณ  

   ตางๆ 

1. ผูจัดการ 

2. ผูเชี่ยวชาญ 

3. ผูบังคับบัญชา 
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11. เด็กอัจฉริยะเปนเด็กที่มีปญญาเลิศคิดคํานวณไดเร็ว 

1. รุงเรือง 

2. รุงโรจน 

3. ยอดเยี่ยม 

12. การทํางานตองรวมมือรวมใจกันงานจงึจะสัมฤทธิ์ผลดวยด ี

1. สําเร็จ 

2. สมบูรณ 

3. พรอมมูล 
 

  13. มีสิ่งปฏิกูลมากมายอยูในแมน้ําลําคลอง 

1. บูดเนา 

2. สกปรก 

3. เหม็นเนา 
 

  14. เปดภาคเรียนวันแรก แมซื้ออุปกรณการเรียนใหบุตรหลาน 

1. เสื้อผา 

2. ของใช 

3. รองเทา 
 

  15. เมื่อใดที่มีความมั่นใจยอมมีพลังนําไปสูความสําเร็จ 

1. กําลัง 

2. อดทน 

3. พยายาม 
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  16. อาจารยใหญจางรถบรรทุกขนดินไปถมในสระน้าํ 

1. ทิ้งไว 

2. กองไว 

3. ทําใหสูงขึ้น 
 

  17. ประชาชนทกุคนตองชวยกันอนุรักษปาชายเลนไว 

   1. ปกปอง 

   2. ปราบปราม 

   3. รักษาใหคงเดิม 
 

  18. ชาวนาทํางานกลางแดดจาหลังสูฟาหนาสูดิน 

   1. เผา 

   2. แรง 

   3. ไหม 
 

  19. บรรดาลูกหลานติดใจรสชาติอาหารฝมือคุณยา 

   1. ชม 

   2. ชอบ 

   3. ชวย 
 

  20. เด็กหญิงอุษายืนชิดกับเด็กหญิงอุมาพร 

   1. ติด 

   2. หาง 

   3. ใกล 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาภาษาไทย ฉบบัที่ 3  (ความเขาใจในการอาน) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 

 

คําอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบภาษาไทย 

 

1. แบบทดสอบฉบับนี้วัดความสามารถดานการเขาใจในการอาน มีคําถามทั้งหมด       

20 ขอ ใหเวลาทํา 30 นาที นักเรียนควรรีบทําโดยเร็วใหครบทุกขอ 

2. คําถามในแบบทดสอบนี้เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 

3. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จากตัวเลือก 1  2  3  ที่ให

ไว เมื่อเลือกไดคําตอบใดแลวใหไประบายตอบในกระดาษคําตอบ 

4. จงระวังระบายคําตอบใหตรงกับขอคําถามเสมอ ถาพบขอใดยากใหขามไปทําขออ่ืน

กอน เมื่อมีเวลาเหลือจึงคอยยอนกลับมาทําใหม การเดาไมชวยใหคะแนนดีขึ้น 

นักเรียนควรคิดใหรอบคอบกอนตอบจึงจะดี 

5. หามขีดหรือเขียนเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบฉบับนี้ 

 

 

>>>>> โปรดอานตอที่หนาถดัไป <<<<< 
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6. แบบทดสอบฉบับนี้มีคําถามในลักษณะตางๆ ใหพิจารณาเลือกตอบที่ถูกตองที่สุด 

ดังตัวอยาง   ขอ (0) ตอไปนี้ 

 

 คําช้ีแจง ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม  

 

 

  

 ขอ (0) ขอความตอไปนี้จัดอยูในประเภทใด 

1. คําคม 

2. คําขวัญ 

3. คําโฆษณา 

 

 คําตอบขอนี้คือ   2.   นักเรียนก็ไประบายในกระดาษคําตอบดังนี้ 

 

   (0)   

 

7. ใหนักเรียนกรอกขอความตางๆ ลงในกระดาษคําตอบใหเรียบรอยกอนลงมือทํา

แบบทดสอบ 

8. ถาใครสงสัยและตองการถาม ขอใหยกมือขึ้น ถาไมมีใครสงสัยใหลงมือทําได  

 

 

 

 

 

 

พยายามคิดใหรอบคอบกอนตัดสินใจตอบ แบบทดสอบทั้ง 20 ขอ 30 นาที 

 
1 

ก  
2 

ข  
3 

ค 

“บานเมืองสะอาด” เพราะคนทั้งชาติชวยกันรักษา” 
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คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 1  

 

 

 

 
 

  1. ขอความขางตนในขอใดกลาวถึง

ประโยชนของน้ําสับปะรดมากที่สุด 

 

   1. บํารุงสายตา 

2. แกกระหายน้ํา 

3. ชวยในการขับถาย 
 

คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 2 - 4 
 

 

 

 

2. ขอความนี้กลาวถึงเรื่องใดเปนหลัก 

1. คุณคา 

2. การใช 

3. การรักษาโรค 

3. ขอความนี้ตองการชี้ใหเห็นอะไร 

1. ผลทีเ่กิดจากสมุนไพร 

2. ประโยชนของสมุนไพร 

3. ความคิดของคนที่ตอสมุนไพร 
 

  4. ใครควรใชประโยชนจากขมิ้นชัน  

   1. 

2. 

3. 

คนทองเสีย 

คนเปนเกลื้อน 

คนเปนแผลที่มือ 

“น้ําสับปะรด มีสารเบตาแคโรทีนสูง ชวยในการบาํรุงสายตา      

ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เสนใยอาหาร และดวยความที่มีปริมาณน้ํา       

ในเนื้อมาก จึงแกกระหายน้ําไดดี” 

“ยอดใบฝรั่งใชเปนสมุนไพรรักษาอาการทองเสีย หรืออาการปวดทอง 

หากเปนโรคผิวหนัง สามารถใชขมิ้นชันเปนตัวยาในการรักษาแกโรคผิวหนัง” 
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คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 5 - 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. 6. ใครเปนผูที่ไดรับประโยชนมากที่สุด 

 

นกมีประโยชนในเรื่องใด 

1.      ทําใหอากาศดี  

 2. 

3. 

ทําใหมีอาหารเพิ่ม 

ทําใหศัตรูของพืชหมด 

 

1. 

2. 

3. 

พืช 

สัตว 

มนุษย 
 

คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 7 - 8 
 

 

 

 
 

7. คําวา “กระฉับกระเฉง” หมายถึงขอ

ใด 

8. การดื่มนมชวยปองกันโรคอะไร 

 1. 

2. 

3. 

รวดเร็ว 

ฉับพลนั 

คลองแคลว 

 1. 

2. 

3. 

อวน 

หัวใจ 

ความดันโลหิต 

 

“นกเกือบทุกชนิดมีประโยชน นอกจากประดับโลกใหสวยงาม

แลว ยังชวยกินแมลง ตัวหนอน หรือสัตวที่ทําลายพืช ชวยใหพืช ผัก ผลไม 

ธัญญาหาร และตนไมตางๆ ซึ่งเปนอาหารของมนุษย ถูกรบกวนนอยลง     

นกบางจําพวกออกหากินในเวลากลางคืน เชน นกฮูก ซึ่งจับหนู หรืองู     

กินเปนอาหาร นับเปนประโยชนอยางยิ่งตอมนุษย” 

“นมมีประโยชนตอรางกายโดยเฉพาะเด็กๆ เพราะอุดมไปดวย

แคลเซียมที่สรางและซอมแซมกระดูก พบวาการดื่มนมกอใหเกิดอาการเสี่ยง

ตอโรคหัวใจนอยมาก และทําใหคนที่ดื่มนมกระฉับกระเฉงอีกดวย” 
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คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 9 
 

 

 

 

 

 

  9. ชาวบานในวังน้ําเขียวทําอาชีพอะไรเปนสวนใหญ 

   1. 

2. 

3. 

คาขาย 

เลี้ยงสัตว 

เกษตรกร 

 

คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 10 - 11 
 

 

 

 

 

10. หนูนิดอยูสถานที่ใด 11. หนูนิดเปนคนอยางไร 

 1. 

2. 

3. 

หองน้ํา 

หองนอน 

หองนั่งเลน 

 1. 

2. 

3. 

สุภาพ 

เรียบรอย 

รับผิดชอบ 

 
 

 

 

 

“วังน้ําเขียวเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสมีา เปนที่ที่มีสภาพอากาศ

เย็นสบายตลอดป ภูมิประเทศเปนเทือกเขาเล็กๆ เรียงสลับกันจนมีคนเรียกวา 

สวิตเซอรแลนดแดนอีสาน ชาวบานในวังน้ําเขียวมีอาชีพปลูกผักเปนสวนใหญ 

เปนผักที่ปลอดสารพิษ โดยเฉพาะผักสลัดและผักเมืองหนาว” 

แม        :  “หนูนิด ทําอะไรอยูคะ” 

หนูนิด  :  “หนูกําลังพับผาหมคะ” 

แม        :  “เสร็จแลวอาบน้ําแปรงฟน แลวลงมากินขาวนะ” 
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คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 12 
 

 

 

 

 

 
 

 

  12. จี๊ด เปนบุคคลเชนไร  

   1. 

2. 

3. 

เสียสละ 

ขี้สงสาร 

โอบออมอารี 
 

คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 13 - 14 
 

 

 

 

 

 
 

 

13. วิภากับวิไลสนทนากันที่ไหน 

1.      หองเรยีน 

14. วิภากับวิไลนาจะมีความสัมพันธกัน

ในลักษณะใด 

 2. 

3. 

หองอาหาร 

หนาโรงเรียน 

 1.     เปนเพื่อนกัน  

2.     เปนพี่นองกัน  

3.     เปนคนรูจักกัน  

จ๊ีด        :  “พอคะ หนูกลับมาแลว วันนี้หนูสอยดาวที่โรงเรียน...” 

พอ       :  “แลวหนูไดอะไรบางละ” 

จ๊ีด        :  “ไดตุกตา ดินสอ ปากกา แตหนูแบงตุกตาใหนอง 2 ตัวคะ” 

พอ       :  “ดีมากลูก เราเปนพี่ตองรูจักแบงปนใหนอง” 

วิภา        :  “วิไล ทําการบานวิชาภาษาไทยหรือยัง” 

วิไล       :  “กําลังทําอยู” 

วิภา        :  “เธอทําขอ 5 หรือยังจะ ชวยอธิบายใหฟงหนอย เราไมเขาใจ” 

วิไล       :  “ไดจะ” 
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คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 15 - 16 
 

 

 
 

 

15. ขอความนี้กลาวในลักษณะใด 16. ขอความนี้สิ่งใดที่ไมไดกลาวถึง 

 1. 

2. 

3. 

สั่งสอน 

แนะนํา 

โฆษณา 

 1. 

2. 

3. 

การฟง 

แสงสวาง 

การอานหนังสือ 

 

คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 17 - 18 
 

 

 

 
 

 

 

17. สัตวเลี้ยงที่กลาวถึงในที่นี ้นาจะ

หมายถึงสัตวประเภทใดมากที่สุด 

18. เชื้อโรคที่ปะปนมาทําใหเกิดโรคพิษสนุัข

บา นาจะเปนประเภทใดมากที่สุด 

 1. หมู  1.     น้ําลาย 

 2. 

3. 

หมา 

แมว 

 2. 

3. 

อุจจาระ 

ปสสาวะ 

 

 

 

 

“การอานหรือการเขียนหนังสือ ตองใหมีแสงสวางพอเหมาะ เพราะถาหาก

แสงนอยหรือมากเกินไป จะทําใหสายตาเสียได” 

“พอเขาหนารอนผูที่มีสัตวเลี้ยงควรพาสัตวเลี้ยงไปฉีดวัคซีน ปองกันโรค

พิษสุนัขบา เพราะโรคพิษสุนัขบาเปนอันตรายถึงชีวิต มีอาการน้ําลาย น้ําตาไหล 

กลืนอาหารและน้ําลําบาก หรือบางทีเรียกวาโรคกลวัน้ํา” 
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คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 19 
 

 

 

 
 

 

 
 

  19. ขอความที่กลาวมาขางตนนี้หมายถึงผูประกอบอาชีพ

ใด 

   1. 

2. 

3. 

ทําไร 

ทํานา 

ทําสวน 

 

คําช้ีแจง อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 20 
 

 

 
 

 

  20. ขอความนี้ตองการเนนอะไร  

   1. 

2. 

3. 

การดูแลคนรัก 

การดูแลตนเอง 

การดูแลรักษาสุขภาพ 
 

 

 

“ขาวเปนพืชลมลุก เปนอาหารหลักของไทย ชาวนาจะปลูกขาวในฤดูฝน 

เรียกวานาป และยังปลูกขาวนอกฤดูฝนไดอีก เรียกวานาปรัง สวนใหญจะใช

วิธีการตกกลากอน แลวคอยนําไปปลูก และอีกวิธหีนึ่งก็คือ การหวานเมล็ด        

ลงในนาเลย โดยจะเริ่มปลูกขาวประมาณเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน และเก็บเกี่ยว

ประมาณ เดือนธันวาคม ถึงมกราคม” 

“การดูแลสุขภาพของคนที่เรารัก มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการดูแล

สุขภาพของตัวเราเอง” 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

รายนามผูเชีย่วชาญ 
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รายนามผูเช่ียวชาญที่ตรวจเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 

1. ผูชวยศาสตราจารยดิลก          ดิลกานนท  สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ   บุญสง  สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผูชวยศาสตราจารยสุวด ี        ภูประดิษฐ  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 

   คณะมนุษยศาสตร  

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อาจารยชวลิต                        รวยอาจิณ  ภาควิชาการวดัผลและวิจัยทางการศกึษา 

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. อาจารยนยันา คุณานุรักษ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   ประสานมิตร (ฝายประถม) 

6. อาจารยวราภรณ                   โรจนหิรัญ  อาจารย 3  ระดับ  8 

   โรงเรียนวัดสระจระเข  จงัหวดันครราชสีมา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกลุ    นางสุนนัทา  สมใจ 

วันเดือนปเกดิ    2  เมษายน  2512 

สถานที่เกิด    อําเภอดานขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

สถานที่อยูปจจุบัน   50/1105 หมู 5 หมูบานพฤกษา 3 ซอย 50 

     ถนนบางไผหนองเพรางาย  ตําบลบางคูรัด 

     อําเภอบางบวัทอง  จงัหวัดนนทบุรี 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  เจาหนาที่บุคคล ระดับ 6 

สถานทีท่ํางาน    สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

     สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 

ประวัติการศกึษา                          

  พ.ศ. 2531 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   จาก  โรงเรยีนมัธยมดานขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา 

 พ.ศ. 2539 วท.บ. (วิทยาการคอมพวิเตอร) 

                                                  จาก  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2551 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

                                                  จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  
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