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บทคัดย่อ

	 การประเมินความต้องการจ�าเป็นของครูด้านการสร้างแบบทดสอบ	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ	
1)	ก�าหนดและจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นของครูด้านการสร้างแบบทดสอบ	และ	2)	วิเคราะห์สาเหตุที่
ก่อให้เกิดความต้องการจ�าเป็นของครดู้านการสร้างแบบทดสอบ	ข้ันระบคุวามต้องการจ�าเป็นเก็บข้อมลูจาก
ครรูะดบัมธัยมศึกษา	ในเขตกรงุเทพมหานคร	ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	จ�านวน	25	คน	
โดยใช้แบบบันทึกการพิจารณาความต้องการจ�าเป็นของครูในด้านการสร้างแบบทดสอบ	 แล้วค�านวณหา
สัดส่วนและร้อยละของแต่ละด้าน	 ข้ันวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ�าเป็นเก็บข้อมูลจากกลุ่มครูระดับ
มัธยมศึกษา	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 จ�านวน	 63	 คน	
โดยใช้แบบสอบถาม	 แล้วจัดเรียงล�าดับตามค่ามัธยฐานส�าหรับมาตรแบบกลุ่ม	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	
1)	การวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น	พบว่า	ด้านตัวเลือกมีความต้องการจ�าเป็นมากที่สุด	รองลงมา	คือ	
ด้านระดับพฤติกรรม	และด้านข้อค�าถามตามล�าดับ	2)	การวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ�าเป็นของ
ครูในการสร้างแบบทดสอบ	 พบว่า	 สาเหตุด้านระยะเวลาในการสร้างแบบสอบมากที่สุด	 รองลงมาคือ	
สาเหตุด้านการไม่สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ	 (test	 blueprint)	และขาดประสบการณ์ในการสร้าง
ข้อสอบเพื่อวัดพฤติกรรมในระดับสูง	ตามล�าดับ	

ค�ำส�ำคัญ:	การประเมินความต้องการจ�าเป็น	การสร้างแบบทดสอบ	ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ

Abstract

	 Needs	assessment	of	teachers	in	achievement	test	development	aimed	to	1)	identify	
and	prioritize	teacher’s	needs	of	achievement	test	development,	and	2)	analyze	the	cause	of	
teacher’s	needs	of	achievement	test	development.	In	identification	of	needs	phase,	samples	were	
25	teachers	from	secondary	school	under	Office	of	The	Basic	Education	Commission	(OBEC)	in	
Bangkok.	Research	data	was	collected	by	memorandum	of	needs	of	teacher	in	achievement	test	
development.	Afterward,	samples	were	63	teachers	from	secondary	school	under	Office	of	The	
Basic	Education	Commission	in	Bangkok	for	analysis	of	needs	phase.	Data	collection	was	conducted	
via	questionnaire,	and	then	data	was	prioritized	by	Category	Scales	and	Fishbone	diagram.	The	
research	finding	were	as	 follows:	1)	The	most	 important	needs	of	 teachers	were	domain	of	
alternatives	followed	by	domain	of	behavior,	and	domain	of	test	item.	2)	In	analysis	of	needs	of	
teachers	in	achievement	test	development,	time	consumption	for	achievement	test	development	
were	the	most	important	one.	The	second	analysis	of	needs	was	a	deprivation	of	test	blueprint	
and	finally,	inexperience	in	item	development	for	higher-order	behavior	measurement.

Keywords:	Needs	Assessment,	Achievement	Test	Development,	Test	Blueprint
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บทน�า
	 แบบทดสอบนั้นเป็นเครื่องมือทางการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาเครื่องมือหนึ่งที่
เป็นที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 โดยส่วนใหญ่นั้นจะมุ่งวัดทักษะทางด้านสมอง	การใช้ความคิด	
ซึง่ผลทีไ่ด้จากแบบทดสอบนีจ้ะเป็นประโยชน์ให้ผูส้อนได้ทราบถงึพัฒนาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	ช่วยให้ได้
สารสนเทศทีเ่ก่ียวข้องกบัความรูค้วามสามารถของนกัเรยีนว่าอยู่ในระดบัทีค่รผููส้อนตัง้มาตรฐานไว้หรอืไม่	
มผีลสมัฤทธิม์ากน้อยเพียงใด	และเมือ่เทยีบกับกลุ่มเพ่ือนแล้วนกัเรยีนแต่ละคนนัน้อยู่ในระดบัใด	(ณฏัฐภรณ์	
หลาวทอง,	2553)	
	 อย่างไรกต็ามการทีจ่ะได้สารสนเทศทีไ่ด้ตรงตามส่ิงทีค่รตูัง้เป้าหมายไว้นัน้	ครจูะต้องด�าเนนิการ
สร้างแบบทดสอบอย่างเป็นระบบ	โดยด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้	(1)	ก�าหนดจุดมุ่งหมายของการสอบ	
(2)	ออกแบบการสร้างแบบสอบ	โดยในข้ันตอนนี	้จ�าเป็นต้องสร้างผงัข้อสอบ	(test	blueprint)	หรอือาจเรยีกว่า	
ตารางก�าหนดแผนผงัการสร้างข้อสอบ	(table	of	specification)	ซึง่เป็นตารางทีส่ร้างข้ึนเพ่ือเสนอรายละเอยีด
ของการทดสอบแต่ละครัง้ว่าจะวดัในเนือ้หาอะไร	และจะวดัจดุมุง่หมายของการเรยีนรูห้รอืจดุประสงค์เชิง
พฤตกิรรมทีต้่องการจะวดัจากผูเ้รยีน	ขอบเขตของเนือ้หาวชิา	ซึง่อาจจะเป็นบท	หน่วยการสอน	หรอือาจจะ
เป็นหวัเรือ่งย่อยกไ็ด้	ตลอดจนการก�าหนดระดบัพฤตกิรรมตามจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมนัน้ๆ	และก�าหนด
น�้าหนักความส�าคัญหรือสัดส่วนของจ�านวนข้อค�าถามที่จะสร้างขึ้น	(3)	เขียนข้อสอบ	(ศิริชัย	กาญจนวาสี,	
2552)	ในขั้นตอนนี้	ต้องพิจารณาด้วยว่าการเขียนข้อสอบของครูนั้นมีคุณภาพหรือไม่	ถ้าหากข้อสอบที่ครู
สร้างขึ้นนั้นไม่มีคุณภาพ	ก็ย่อมท�าให้แบบทดสอบนั้นวัดได้ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอบ	ที่ครูตั้งไว้	
ซึ่ง	Russell	and	Airasian	(2011)	ได้แนะน�ากฎ	7	ข้อส�าหรับการเขียนข้อค�าถามที่ดี	มีดังนี้	(1)	หลีกเลี่ยง
ค�าที่ก�ากวมและค�าศัพท์ที่จะท�าให้นักเรียนสับสน	 (2)	 มีการใช้ค�าศัพท์ที่เหมาะสม	 (3)	 ข้อค�าถามแต่ละ
ควรที่จะสั้นและตรงประเด็น	(4)	ข้อค�าถามแต่ละข้อต้องมีค�าตอบที่ถูกต้องเพียง	1	ค�าตอบ	(5)	มีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของค�าตอบที่ครูคาดหวัง	(6)	ไม่มีร่องรอยที่น�าไปสู่ค�าตอบที่ถูกต้อง	และ	(7)	ข้อ
ค�าถามไม่ควรทีจ่ะมคีวามยากหรอืซบัซ้อนเกนิไป	เพราะฉะนัน้	ในการวดัและประเมนิผลด้วยแบบทดสอบ
ในแต่ละครั้ง	ครูผู้สอนจึงต้องตระหนักว่าขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ	ในแต่ละขั้นตอนมีความส�าคัญ
และสอดคล้องกัน	จึงจะท�าให้แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นมีคุณภาพ	สามารถวัดได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ครู
วางไว้
	 จากการทีก่ลุม่ผูว้จิยัได้ศึกษางานวจิยัทีผ่่านมา	พบว่าครมูกัจะออกข้อสอบเฉพาะเรือ่งทีต่นเองเห็น
ว่าส�าคัญ	ท�าให้การวัดผลไม่ครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตรทั้งหมด	เช่น	งานวิจัยของพรพิไล	หาญทวีวงศา	
(2529)	 ที่พบว่าในด้านการวางแผนการสร้างข้อสอบ	 ปัญหาที่ครูวิทยาศาสตร์เห็นว่าเป็นปัญหามากคือ	
การจัดอัตราส่วนของข้อสอบประเภทความรู้ความจ�า	ความเข้าใจ	ที่มีมากกว่าพฤติกรรมอื่น	โดยความรู้
ความจ�า	และความเข้าใจจดัว่าเป็นพฤตกิรรมด้านพุทธพิิสยัในข้ันต้นตามแนวคิดทฤษฎขีองบลูม	(Bloom’s	
taxonomy)	 ขณะที่ตุ๊	 จงรักษ์	 (2543)	 พบว่าการน�าไปใช้และการสร้างข้อสอบของครูส่วนมากจะมุ่งวัด
พฤตกิรรมทางด้านความรู	้ความจ�า	นอกจากนีจ้ากงานวจิยัของประสทิธิ	์สวสัดิป์ระดษิฐ์	(2528)	ยังพบว่าครู
มีการเตรียมตารางวิเคราะห์หลักสูตรในการสร้างแบบสอบเป็นบางครั้ง	 โดยทั่วไปครูสร้างแบบสอบโดย
อาศัยแผนการสอนและท�าการคัดเลือกข้อสอบเก่าและสร้างข้ึนใหม่เพ่ิมเตมิ	และยังสอดคล้องกบังานวจิยั
ของสรยุทธ	 สืบแสงอินทร์	 (2529)	 ที่พบว่าในการออกข้อสอบนั้นครูส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างตารางวิเคราะห์
เนื้อหา	และพฤติกรรมเสียก่อน	จากงานวิจัยของสมพงษ์	เพชรหมื่นไวย	(2540)	พบว่าครูส่วนมากยังขาด
ความรู้ในการสร้างค�าถามให้มีความชัดเจน	
	 จากปัญหาที่กล่าวว่า	 จึงสะท้อนให้เห็นว่าครูจ�าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานในการวัดและประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย	 (Cognitive)	ตามแนวคิดของบลูม	 (Bloom’s	taxonomy)	ซึ่ง	Krathwohl	
(2002)	 และ	 ณัฏฐภรณ์	 หลาวทอง	 (2548)	 ได้กล่าวถึงระดับของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
แบบใหม่แบ่งออกเป็น	6	ระดับ	คือ	จ�า	 (remember)	 เข้าใจ	 (understand)	น�าไปใช้	 (apply)	วิเคราะห์	
(analyze)	ประเมนิ	(evaluate)	และสร้างสรรค์	(create)	จากพฤตกิรรมด้านพุทธพิิสยัทีม่หีลายระดบัยังพบว่า
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แต่ละระดบักยั็งมวีธิกีารสร้างข้อค�าถามทีแ่ตกต่างกันโดยเฉพาะระดบัพฤตกิรรมข้ันสงู	เช่น	การสร้างสรรค์	
ซึง่มกีระบวนการสร้างข้อค�าถามได้ยากกว่าข้อค�าถามในระดบัความจ�าตามทีพ่รพิไล	หาญทววีงศา	(2529)	
ได้ศึกษาไว้
	 จากสภาพปัญหาดงักล่าวกลุม่ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะประเมนิความต้องการจ�าเป็นของครดู้าน
การสร้างแบบทดสอบ	โดยเริ่มจาก	(1)	ระบุความต้องการจ�าเป็น	(needs	identification)	ด้านการสร้าง
แบบทดสอบ	และ	(2)	วิเคราะห์หาสาเหตุถึงความต้องการจ�าเป็นนั้น	(needs	analysis)	

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ	 ท�าให้สรุปออกมา
เป็นกรอบแนวคิดได้ว่า	ครยัูงประสบปัญหาในการสร้างแบบทดสอบอยู่หลายประการ	และสามารถจ�าแนก
ออกเป็นด้านข้อค�าถาม	ด้านตัวเลือก	ด้านการพิมพ์	และด้านระดับพฤติกรรม	ดังแผนภาพแสดงกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังภาพที่	1

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

ค�าถามการวิจัย
	 1.	ครูมีความต้องการจ�าเป็นด้านการสร้างแบบทดสอบในด้านใดมากที่สุด	
	 2.	สาเหตุใดบ้างที่ส่งผลต่อความต้องการจ�าเป็นของครูด้านการสร้างแบบทดสอบ

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพื่อก�าหนดและจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นของครูด้านการสร้างแบบทดสอบ
	 2.	เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดความต้องการจ�าเป็นของครูด้านการสร้างแบบทดสอบ

ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	การวิจัยครั้งนี้เลือกใช้วิธีการวิจัยประเมินความต้องการจ�าเป็น	 ซึ่งประกอบด้วย	 2	 ขั้นตอน
ที่ส�าคัญ	 คือ	 การก�าหนดความต้องการจ�าเป็น	 (needs	 identification)	 และการวิเคราะห์สาเหตุของ
ความต้องการจ�าเป็น	(needs	analysis)	
	 2.	การวิจัยครั้งนี้ศึกษากับครูผู้สอน	 ในระดับมัธยมศึกษา	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 สังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

กำรระบุควำมต้องกำรจ�ำเป็น
(Needs Identification)

1.	ด้านข้อค�าถาม
2.	ด้านตัวเลือก
3.	ด้านการพิมพ์
4.	ด้านระดับพฤติกรรม

สำเหตุของควำมต้องกำรจ�ำเป็น
(Needs Analysis)

1.	ด้านข้อค�าถาม
2.	ด้านตัวเลือก
3.	ด้านการพิมพ์
4.	ด้านระดับพฤติกรรม
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ค�าจ�ากัดความ
 กระบวนกำรสร้ำงแบบทดสอบ	หมายถึง	ข้ันตอนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ	ซึง่ประกอบด้วย	
การก�าหนดจุดมุ่งหมายของการสอบ	 (ประกอบด้วย	 การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย	 เนื้อเรื่อง	 และกิจกรรม)	
การออกแบบการสร้างแบบสอบ	(ประกอบด้วย	การวางแผนการทดสอบ	ก�าหนดรูปแบบของแบบสอบ	
การสร้างแผนผังการทดสอบ	 และการสร้างผังข้อสอบ)	 การเขียนข้อสอบ	 (ประกอบด้วย	 การก�าหนด
แบบแผนข้อสอบ	การร่างข้อสอบและการทบทวนร่างข้อสอบ)	ของครูระดับมัธยมศึกษาปีที่	1-6	ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
 ควำมต้องกำรจ�ำเป็นด้ำนกำรสร้ำงแบบทดสอบ	 หมายถึง	 สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันทั้งด้าน
ความรู้ความเข้าใจ	 และด้านทักษะการปฏิบัติในการสร้างแบบทดสอบของครู	 ที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน
ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงของครูระดับมัธยมศึกษาปีที่	 1-6	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์
  
วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้แบ่งการด�าเนินการวิจัยออกเป็น	2	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นระบุความต้องการจ�าเป็น	และ
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ�าเป็น	
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งหมด	คือ	ครูระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่	1-6	ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	ในเขตกรุงเทพมหานคร	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)
	 1.	ข้ันระบุความต้องการจ�าเป็น	 –	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ครูระดับช้ันมัธยมศึกษา	 ในเขต
กรงุเทพมหานคร	ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	จ�านวน	25	คน	ทีม่คีวามเตม็ใจใน
การเปิดเผยข้อสอบ	ผูว้จิยัก�าหนดการสุม่ตวัอย่างด้วยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง	โดยผูว้จิยัจะเลือกเฉพาะ
ครูที่เต็มใจให้น�าแบบสอบมาใช้ในการวิเคราะห์หาข้อบกพร่องข้อสอบ	ทั้งในส่วนข้อค�าถามและตัวเลือก
	 2.	ข้ันวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ�าเป็น	 –	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 กลุ่มครูระดับมัธยมศึกษา	
ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 จ�านวน	 63	 คน	 ผู้วิจัย
ก�าหนดการสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบ	snowball	โดยผู้วิจัยจะเลือกครูกลุ่มแรกมาจ�านวน	7	คนเพื่อท�า
แบบสอบถามเรื่องสาเหตุความต้องการจ�าเป็นด้านการสร้างแบบทดสอบ	หลังจากนั้นจะให้ครูทั้ง	7	คน
น�าแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ครูอีกจ�านวน	8	คนเพื่อตอบแบบสอบถาม	ดังนั้นจะได้แบบสอบถามตอบ
กลับจ�านวน	63	ฉบับ
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 1.	ข้ันระบคุวามต้องการจ�าเป็น	–	เครือ่งมอืใช้ในการเกบ็ข้อมลู	คือ	แบบทดสอบของครจู�านวน	
63	ฉบับ	โดยน�ามาพิจาณาข้อบกพร่องใน	4	ด้าน	คือ	ด้านข้อค�าถามจ�านวน	3	รายการ	ด้านตัวเลือก
จ�านวน	3	รายการ	ด้านการพิมพ์จ�านวน	3	รายการ	และด้านระดับพฤติกรรมจ�านวน	1	รายการ
	 2.	ข้ันวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ�าเป็น	 –	 แบบสอบถามเรื่อง	 สาเหตุความต้องการ
จ�าเป็นด้านการสร้างแบบทดสอบของครู	ประกอบ	3	ตอน	โดยตอนที่	1	 เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	ตอนที่	2	เป็นแบบมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	มีรายการข้อค�าถามจ�านวน	25	ข้อ	และ
ตอนที่	3	เป็นค�าถามแบบปลายเปิด	ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. ขั้นระบุควำมต้องกำรจ�ำเป็น 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู ้วิจัยใช ้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบของครูระดับช้ันมัธยมศึกษา	 ในเขต
กรุงเทพมหานคร	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ที่น�าไปใช้จริง	จ�านวน	25	ฉบับ
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบ	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์ค่าความถี่ของข้อบกพร่อง
ที่พบใน	4	ด้าน	คือ	ด้านข้อค�าถามจ�านวน	ด้านตัวเลือกจ�านวน	ด้านการพิมพ์จ�านวน	และด้านระดับ
พฤตกิรรม	ซึง่สร้างข้ึนจากการศึกษาข้อมลูแนวคิดทฤษฎ	ีแล้วค�านวณหาสดัส่วนและร้อยละของแต่ละด้าน
เพื่อน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็น
 2. ขั้นวิเครำะห์สำเหตุควำมต้องกำรจ�ำเป็น
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก	 แบบสอบถามเรื่อง	 สาเหตุความต้องการจ�าเป็นด้านการ
สร้างแบบทดสอบของคร	ูจากกลุม่ครรูะดบัมธัยมศึกษา	ในเขตกรงุเทพมหานคร	ส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจ�านวน	63	คน	
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 ค่าสถติพ้ืินฐานของผูใ้ห้ข้อมลู	และค่าสถิตบิรรยาย	ได้แก่	ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิตนเองเกีย่วกบั
สาเหตุความต้องการจ�าเป็นด้านการสร้างแบบทดสอบของครู	 แล้วน�าค่าเฉลี่ยมาจัดล�าดับความส�าคัญ
จากค่าเฉล่ียที่มีค่ามากสุดไปน้อยสุด	 หลังจากน้ันประยุกต์ใช้เทคนิคแผนภูมิก้างปลาเพ่ือน�าเสนอสาเหตุ
ของความต้องการจ�าเป็น	

ผลการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
1. ผลกำรวิเครำะห์กำรระบุควำมต้องกำรจ�ำเป็นของครูในด้ำนกำรสร้ำงแบบทดสอบ
	 จากการวิเคราะห์หาความถี่ของข้อบกพร่องในแบบทดสอบจ�านวน	 25	 ฉบับตามประเด็นที่ได้
ก�าหนดไว้และน�ามาปรับให้อยู่ในรูปของร้อยละ	พบว่า	ด้านที่มีความต้องการจ�าเป็นมากที่สุด	คือ	ด้าน
ตัวเลือก	คิดเป็นร้อยละ	35.06	รองลงมาคือ	ด้านระดับพฤติกรรม	คิดเป็นร้อยละ	26.45	ด้านข้อค�าถาม	
คดิเป็นร้อยละ	25.59	และด้านการพิมพ์	คิดเป็นร้อยละ	12.90	ตามล�าดับ	ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกความต้องการ
จ�าเป็นที่มากที่สุด	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านตัวเลือก	ด้านระดับพฤติกรรม	และด้านข้อค�าถาม	เพื่อวิเคราะห์
หาสาเหตุของความต้องการจ�าเป็นดังกล่าวต่อไป	รายละเอียดดังตารางที่	1

ตำรำงที่ 1 สรุปผลการระบุความต้องการจ�าเป็นของครูในด้านการสร้างแบบทดสอบ
ประเด็นในกำรพิจำรณำควำมต้องกำร

จ�ำเป็น
ผลรวมของสัดส่วนควำมต้องกำรจ�ำเป็น ร้อยละ ล�ำดับ

1. ด้ำนข้อค�ำถำม

1.1	ข้อค�าถามคลุมเครือ/ภาษาที่ใช้
	 ไม่เหมาะสม

2.11 13.88 1

1.2	ข้อค�าถามเป็นปฏิเสธ/นิเสธ 1.64 10.79 2
1.3	ข้อค�าถามไม่กระชับ 0.14 0.92 3

รวม 3.89 25.59 3
2. ด้ำนตัวเลือก
2.1	ตัวเลือกปรากฏร่องรอย 2.27 14.93 1
2.2	ความยาวของตวัเลือกไม่เหมาะสม 1.29 8.49 3
2.3	ตัวเลือกไม่มีความเป็นเอกพันธ์ 1.77 11.64 2

รวม 5.33 35.06 1
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ประเด็นในกำรพิจำรณำควำมต้องกำร
จ�ำเป็น

ผลรวมของสัดส่วนควำมต้องกำรจ�ำเป็น ร้อยละ ล�ำดับ

3. ด้ำนกำรพิมพ์
3.1	พิมพ์ผิด 0.33 2.17 3
3.2	รูปแบบการพิมพ์ไม่เหมาะสม 0.93 6.12 1
3.3.	รูปภาพในข้อค�าถามไม่เหมาะสม 0.70 4.61 2

รวม 1.96 12.90 4
4. ด้ำนระดับพฤติกรรม
4.1	ระดับพฤติกรรมในข้อสอบ
	 ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา

4.02 26.45

รวม 4.02 26.45 2
รวม 15.20 100

2. ผลกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมต้องกำรจ�ำเป็นของครูในด้ำนกำรสร้ำงแบบทดสอบ
	 ผู้วิจัยได้ผลจากการระบุความต้องการจ�าเป็นของครูด้านการสร้างแบบทดสอบแล้ว	 ในขั้นตอน
การวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ�าเป็นดังกล่าว	ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยน�า
ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ไปเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์และจัดล�าดับสาเหตุ
ของความต้องการจ�าเป็น	ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ�าเป็นก่อนน�าไปสร้าง
แบบสอบถามมีดังนี้
	 ความต้องการจ�าเป็นด้านตวัเลอืก	พบว่า	มสีาเหตมุาจากการไม่วพิากษ์ข้อสอบ	(ศิรชัิย	กาญจนวาส,ี	
2552)	 ครูขาดการวางแผนในสร้างแบบสอบ	 (วิรัช	 วรรณรัตน์,	 2535)	 ทัศนคติที่ครูมีต่อการวัดและ
ประเมินผล	(ทิพย์วัลย์	ใจทหาร,	2538)	และระยะเวลาในการสร้างแบบสอบ	(ปาจารประภา	แพรัตกุล	
อ้างถึงใน	พรพิไล	หาญทวีวงศา,	2529)
	 ความต้องการจ�าเป็นด้านระดบัพฤตกิรรมในแบบสอบไม่เหมาะสมกบัเนือ้หา	พบว่า	มสีาเหตมุา
จากการไม่สร้างตารางวิเคราะห์แบบสอบ	(พรพิไล	หาญทวีวงศา,	2529)	ขาดประสบการณ์ในการสร้าง
ข้อสอบเพ่ือวดัพฤตกิรรมในระดบัสูง	(พรพิไล	หาญทววีงศา,	2529)	ขาดการประสานงานการสร้างข้อสอบ
ระหว่างครทูีส่อนในวชิาเดยีวกัน	(พรพิไล	หาญทววีงศา,	2529)	ไม่มกีารวพิากษ์ข้อสอบ	(ศิรชัิย	กาญจนวาส,ี	
2552)	 ครูขาดการวางแผนในการสร้างแบบสอบ	 (วิรัช	 วรรณรัตน์,	 2535)	 และระยะเวลาในการสร้าง
แบบสอบ	(ปาจารประภา	แพรัตกุล	อ้างถึงใน	พรพิไล	หาญทวีวงศา,	2529)
	 ความต้องการจ�าเป็นด้านข้อค�าถาม	 พบว่ามีสาเหตุมาจากไม่มีการวิพากษ์ข้อสอบ	 (ศิริชัย	
กาญจนวาสี,	2552)	ครูขาดการวางแผนในการสร้างแบบสอบ	(วิรัช	วรรณรัตน์,	2535)	ทัศนคติที่ครูมีต่อ
การวดั	และประเมนิผล	(ทพิย์วลัย์	ใจทหาร,	2538)	ระยะเวลาในการสร้างแบบสอบ	(ปาจารประภา	แพรตักุล	
อ้างถึงใน	พรพิไล	หาญทวีวงศา,	2529)
 2.1 วิเครำะห์สำเหตุของควำมต้องกำรจ�ำเป็นในด้ำนกำรสร้ำงแบบทดสอบภำพรวม
	 จากการวเิคราะห์สาเหตคุวามต้องการจ�าเป็นในภาพรวม	พบว่า	มสีาเหตทุีส่�าคัญทัง้หมด	7	ด้าน	
(จากการศึกษาเอกสารอ้างองิ	และงานวจิยั)	ได้แก่	1)	ระยะเวลาในการสร้างแบบสอบ	2)	การไม่สร้าง	test	
blueprint	3)	ขาดประสบการณ์ในการสร้างข้อสอบเพื่อวัดพฤติกรรมในระดับสูง	4)	ครูขาดการวางแผนใน
การสอบ	5)	ทัศนคติที่ครูมีต่อการวัดและประเมินผล	และ	6)	การประสานงานการสร้างข้อสอบระหว่าง
ครูที่สอนในวิชาเดียวกัน	และ	7)	ไม่มีการวิพากษ์ข้อสอบ	สรุปได้ดังภาพที่	2

ตำรำงที่ 1	สรุปผลการระบุความต้องการจ�าเป็นของครูในด้านการสร้างแบบทดสอบ	(ต่อ)
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ภำพที่ 2	ก้างปลาแสดงสาเหตุความต้องการจ�าเป็นในด้านการสร้างแบบทดสอบแบบภาพรวม

  2.2 วิเครำะห์สำเหตุของควำมต้องกำรจ�ำเป็นในภำพรวม 
	 จากผลการวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ�าเป็นของครูในการสร้างแบบทดสอบ	 โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินตนเองของครู	 พบว่า	 สาเหตุของความต้องการจ�าเป็นดังกล่าว
นั้น	 เกิดจากสาเหตุด้านระยะเวลาในการสร้างแบบสอบมากที่สุด	 (X	 =	 3.49,	 S.D.=	 0,84)	 รองลงมา
คือ	สาเหตุด้านการไม่สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ	(test	blueprint)	(X	=	3.03,	S.D.	=	1.39)	และ
การขาดประสบการณ์ในการสร้างข้อสอบเพ่ือวดัพฤตกิรรมในระดบัสูง	(X=	2.91,	S.D.	=	0.83)	ตามล�าดบั	
ดังตารางที่	2

ตำรำงที่ 2	 คะแนนเฉลี่ยและล�าดับของสาเหตุความต้องการจ�าเป็นของครูในการสร้างแบบทดสอบ	
	 รายข้อค�าถาม	และรายด้าน	

สำเหตุของควำมต้องกำรจ�ำเป็น X S.D. ล�ำดับ

1.	ระยะเวลาในการสร้างแบบสอบ 3.49 0.84 1

2.	การไม่สร้างตารางการวิเคราะห์แบบทดสอบ 3.03 1.39 2

3.	การขาดประสบการณ์ในการสร้างข้อสอบเพื่อวัดพฤติกรรม
	 ในระดับสูง

2.91 0.83 3

4.	ครูขาดการวางแผนในการสร้างแบบสอบ	 2.90 1.21 4

5.	ทัศนคติที่ครูมีต่อการวัดและประเมินผล 2.65 1.08 5

6.	การประสานงานการสร้างข้อสอบระหว่างครูที่สอนในวิชาเดียวกัน 2.65 1.11 5
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การวดัและประเมนิผล และ 6) การประสานงานการสร้างขอ้สอบระหว่างครูที่สอนในวชิาเดยีวกนั และ 7) ไม่มกีาร
วพิากษ์ขอ้สอบ สรุปไดด้งัภาพที ่2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ภาพท่ี 2 กา้งปลาแสดงสาเหตุความตอ้งการจ าเป็นในดา้นการสรา้งแบบทดสอบแบบภาพรวม

  2.2 วิเคราะหส์าเหตขุองความต้องการจ าเป็นในภาพรวม  
 จากผลการวเิคราะหส์าเหตุของความตอ้งการจ าเป็นของครใูนการสรา้งแบบทดสอบ โดยพจิารณาจากค่าเฉลีย่
คะแนนการประเมนิตนเองของครู พบว่า สาเหตุของความตอ้งการจ าเป็นดงักล่าวนัน้ เกดิจากสาเหตุดา้นระยะเวลาใน
การสรา้งแบบสอบมากทีสุ่ด (X̅ = 3.49, S.D.= 0,84) รองลงมาคอื สาเหตุดา้นการไม่สรา้งตารางวเิคราะหแ์บบทดสอบ 
(test blueprint) (X̅= 3.03, S.D. = 1.39) และการขาดประสบการณ์ในการสรา้งขอ้สอบเพื่อวดัพฤตกิรรมในระดบัสงู (X̅ 
= 2.91, S.D. = 0.83) ตามล าดบั ดงัตารางที ่2
 
ตารางท่ี 2  คะแนนเฉลีย่และล าดบัของสาเหตุความตอ้งการจ าเป็นของครใูนการสรา้งแบบทดสอบ รายขอ้ค าถาม และ 

รายดา้น 
สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น X̅ S.D. ล าดบั 

1.ระยะเวลาในการสรา้งแบบสอบ 3.49 0.84 1 

2.การไม่สรา้งตารางการวเิคราะหแ์บบทดสอบ 3.03 1.39 2 

3.การขาดประสบการณ์ในการสรา้งขอ้สอบเพื่อวดัพฤตกิรรมในระดบัสงู 2.91 0.83 3 

4.ครขูาดการวางแผนในการสรา้งแบบสอบ  2.90 1.21 4 

5.ทศันคตทิีค่รมูต่ีอการวดัและประเมนิผล 2.65 1.08 5 

6.การประสานงานการสรา้งขอ้สอบระหว่างครทูีส่อนในวชิาเดยีวกนั 2.65 1.11 5 
 

การสรา้ง
แบบทดสอบ

1.ระยะเวลาใน
การสรา้งแบบ

สอบ

5.ทศันคตทิีค่รมูี
ต่อการวดัและ
ประเมนิผล 

4.ขาดประสบการณ์ใน
การสรา้งขอ้สอบเพื่อวดั
พฤตกิรรมในระดบัสงู

7.ไมม่กีาร
วพิากษข์อ้สอบ 

6.การประสานงานการ
สรา้งขอ้สอบระหว่าง
ครทูีส่อนในวชิา

3.ครขูาดการ
วางแผนในการ

สอบ 

2.การไม่สรา้งตาราง
การวเิคราะห์
แบบทดสอบ 

 

—

—

—

—
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	 การอภิปรายผลการวิจัยแบ่งการน�าเสนอเป็น	 3	 ตอน	 โดยตอนแรก	 อภิปรายถึงสภาพ
ความต้องการจ�าเป็นของครูในด้านการสร้างแบบทดสอบ	 ตอนที่สอง	 อภิปรายถึงสาเหตุที่ส่งผลให้เกิด
ปัญหาในด้านการสร้างแบบทดสอบของครู	 ตอนที่สาม	 อภิปรายถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้าน
การสร้างแบบทดสอบของครู	ซึ่งมีรายละเอียดของการอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้
 1. ควำมต้องกำรจ�ำเป็นของครูในด้ำนกำรสร้ำงแบบทดสอบ
	 ความต้องการจ�าเป็นในด้านตัวเลือก	 พบว่า	 ประเด็นที่มีความต้องการจ�าเป็นมากที่สุด	 คือ	
ตัวเลือกปรากฏร่องรอย	(ร้อยละ	14.93)	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Haladyna	&	downing	(as	cited	
in	 Burton,	 Sudweeks,	 Merrill,	 &	 Wood,	 1991)	 ที่ได้ท�าการศึกษาข้อสอบทั่วๆไป	 พบว่าข้อสอบจะ
ง่ายเกินไป	ถ้าตัวเลือกที่ถูกมีความยาวมากกว่าตัวลวงตัวอื่นๆ	ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ท�าให้นักเรียนสามารถ
เดาค�าตอบได้	นอกจากนี้ร่องรอยไวยากรณ์ที่พบได้ในตัวเลือกจะท�าให้ข้อสอบง่ายเกินไป	เปิดโอกาสให้
นักเรียนเดาได้ง่ายขึ้น	ซึ่งจากข้อบกพร่องของตัวเลือกที่พบในงานวิจัยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น	ตัวเลือกปรากฏ
ร่องรอย	ความยาวของตัวเลือกไม่เหมาะสม	ล้วนแต่ท�าให้คุณภาพของข้อสอบลดลง	และบ่งบอกให้เห็น
ว่าครูมีความต้องการจ�าเป็นในการสร้างแบบทดสอบในด้านตัวเลือก
	 ความต้องการจ�าเป็นในด้านระดับพฤติกรรม	 พบว่า	 ประเด็นที่มีความต้องการจ�าเป็นเพียง
ประเด็นเดียว	คือ	ระดับพฤติกรรมในข้อสอบไม่เหมาะสมกับเนื้อหา	(ร้อยละ	26.45)	ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	กานต์รวี	บุษยายานนท์	(อ้างถึงใน	ณิชิรา	ชาติกุล,	2552)	ที่ได้ท�าการศึกษาสภาพและปัญหา
การจดัการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา	ศาสนาและวฒันธรรม	ในโรงเรยีนแกนน�า	สงักัด
กรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร	พบว่า	 ครูสังคมและผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกัน
ว่าการประเมนิผลการเรยีนรูป้ระสบปัญหาอย่างหนกั	เนือ่งจากครสู่วนใหญ่ขาดทกัษะในการสร้างแบบวดั
และประเมินผลการเรียนรู้	โดยที่ครูจะให้ความส�าคัญในการวัดความรู้ความจ�าเป็นส�าคัญ	และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของพินดา	วราสุนนัท์	(2554)	ทีท่�าการศึกษาสภาพในการสร้างข้อสอบและครปูระถมศึกษาภาค
กลางของประเทศไทย	ซึ่งพบว่าลักษณะข้อสอบของครูที่สร้างขึ้นวัดความรู้มากที่สุด	(ร้อยละ	58.64)	และ
มีส่วนน้อยที่วัดการคิดวิเคราะห์	(ร้อยละ	6.08)	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของตุ๊	จงรักษ์	(2543)	
ที่พบว่าการสร้างข้อสอบของครูส่วนมากจะมุ่งวัดพฤติกรรมทางด้านความรู้ความจ�าของนักเรียน	จากงาน
วจิยัต่างๆเหล่านีจ้ะพบว่า	ครเูน้นสร้างแบบวดัผลสมัฤทธิเ์พ่ือวดัความรูค้วามจ�า	แต่ไม่เน้นการสามารถสร้าง
ข้อสอบให้วัดในพฤติกรรมระดับสูง	และบางส่วนไม่สามารถสร้างข้อสอบให้มีระดับพฤติกรรมที่เหมาะสม
กบัเนือ้หา	ดงันัน้ครจูงึมคีวามต้องการจ�าเป็นในการสร้างแบบทดสอบในด้านระดบัพฤตกิรรมเก่ียวกับการ
ก�าหนดระดับพฤติกรรมในข้อสอบที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา
	 ความต้องการจ�าเป็นในด้านข้อค�าถาม	พบว่า	ประเดน็ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นมากทีสุ่ด	คือ	ข้อ
ค�าถามคลุมเครอื/ภาษาทีใ่ช้ไม่เหมาะสม	(ร้อยละ	13.88)	ซึง่สอดคล้องงานวจิยัของ	สมพงษ์	เพชรหมืน่ไวย	
(2540)	พบว่าครสู่วนมากยังขาดความรูใ้นการสร้างค�าถามให้มคีวามชัดเจน	ในขณะที	่Russell	and	Airasian	
(2011)	 ได้แนะน�ากฎส�าหรับการเขียนข้อค�าถามที่ดี	 เช่น	 หลีกเลี่ยงค�าที่ก�ากวมและค�าศัพท์ที่จะท�าให้
นักเรียนสับสน	ข้อค�าถามแต่ละควรที่จะสั้นและตรงประเด็น	ไม่มีร่องรอยที่น�าไปสู่ค�าตอบที่ถูกต้อง	และ	
ข้อค�าถามไม่ควรที่จะมีความยากหรือซับซ้อนเกินไป	 ดังนั้นครูจึงมีความต้องการจ�าเป็นในการสร้างแบบ
ทดสอบในด้านข้อค�าถามเกี่ยวกับการสร้างข้อค�าถามคลุมเครือ/ภาษาที่ใช้ไม่เหมาะสม
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 2. สำเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหำในด้ำนกำรสร้ำงแบบทดสอบของครู
	 สาเหตุด้านระยะเวลาในการสร้างแบบสอบ	ผลวิจัยพบว่า	เป็นสาเหตุของความต้องการจ�าเป็น
ทีม่นี�า้หนกัความส�าคัญมากทีส่ดุ	ซึง่จากการวเิคราะห์สาเหตุทีไ่ด้จากการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามปลาย
เปิดพบว่า	 สาเหตุของความจ�าเป็นของครูในด้านภาระงานอ่ืนๆนอกเหนือจากการสอนมาเบียดบังระยะ
เวลาในการออกข้อสอบ	ท�าให้ครมูเีวลาในการสร้างข้อสอบน้อย	บางครัง้สร้างข้อสอบเพียงแค่	1	สปัดาห์
หรือ	2-3	วันก่อนที่จะมีการสอบ	และจากการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลพบว่า	
ยังมีสาเหตุมาจากด้านผู้บริหารที่ขาดความรู้ในด้านการวัดและการประเมินผลหรือให้ความส�าคัญในด้าน
การวัดและประเมินผลที่ไม่เพียงพอ	ท�าให้ไม่มีการตรวจสอบข้อสอบที่ครูสร้างขึ้น	ว่ามีความถูกต้องและ
เหมาะสมเพียงใด
	 สาเหตุของความต้องการจ�าเป็นในด้านการไม่สร้างตารางวิเคราะห์แบบสอบ	 (test	 blueprint)	
ผลวิจัยพบว่า	 เป็นสาเหตุของความต้องการจ�าเป็นในด้านระดับพฤติกรรมในแบบสอบไม่เหมาะสมกับ
เนือ้หา	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของประสิทธิ	์สวสัดิป์ระดษิฐ์	(2528)	ทีพ่บว่าครมูกีารเตรยีมตารางวเิคราะห์
หลกัสูตรในการสร้างแบบสอบเป็นบางครัง้	โดยทัว่ไปครสูร้างแบบสอบโดยอาศัยแผนการสอนและท�าการ
คัดเลอืกข้อสอบเก่าและสร้างข้ึนใหม่เพ่ิมเตมิ	และยังสอดคล้องกบังานวจิยัของสรยุทธ	สบืแสงอนิทร์	(2529)	
ที่พบว่าในการออกข้อสอบนั้นครูส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหา	และพฤติกรรมเสียก่อน
	 สาเหตุของความต้องการจ�าเป็นในด้านการขาดประสบการณ์ในการสร้างข้อสอบเพ่ือวัด
พฤติกรรมในระดับสูง	ผลวิจัยพบว่า	เป็นสาเหตุของความต้องการจ�าเป็นในด้านระดับพฤติกรรมในแบบ
สอบไม่เหมาะสมกับเนื้อหา	 พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิไล	 หาญทวีวงศา	 (2529)	 ที่พบว่าครู
วิทยาศาสตร์เห็นว่าการจัดอัตราส่วนของข้อสอบประเภทความรู้ความจ�า	ความเข้าใจ	ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นปัญหามากและงานวิจัยของตุ๊	 จงรักษ์	 (2543)	 ที่พบว่าการน�าไปใช้และการสร้าง
ข้อสอบของครูส่วนมากจะมุ่งวัดพฤติกรรมทางด้านความรู้	ความจ�า
	 สาเหตุของความต้องการจ�าเป็นในด้านการขาดการวางแผนในการสร้างแบบสอบของครู
พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธิ์	 สวัสดิ์ประดิษฐ์	 (2528)	 ที่พบว่าครูสร้างแบบสอบโดยอาศัย
แผนการสอนและท�าการคัดเลือกข้อสอบเก่าและสร้างขึ้นใหม่เพิ่มเติมหรือ	แสดงให้เห็นถึงการสร้างแบบ
สอบโดยไม่มกีารเตรยีมการวางแผนตัง้แต่เริม่แรก	และยังสอดคล้องกบังานวจิยัของ	วริชั	วรรณรตัน์	(2535)	
นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์สาเหตุที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยและการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามแล้ว
ผูว้จิยัยังได้เกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามโดยใช้ค�าถามปลายเปิดพบว่า	ยังมสีาเหตขุองความจ�าเป็น
ของครูในด้านภาระงานนอกที่มาเบียดบังระยะเวลาในการวางแผน
	 สาเหตุของความต้องการจ�าเป็นในด้านทัศนคติของครูที่มีต่อการวัดและประเมินผล	 พบว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของพินดา	วราสุนันท์	(2554)	ที่พบว่า	ครูมีความคิดว่าการสร้างข้อสอบเป็นเรื่องที่
น่าเบื่อและเมื่อต้องสร้างข้อสอบด้วยตนเองแล้วรู้สึกท้อแท้	 ซึ่งเป็นทัศนคติทางด้านลบของครูที่ส่งผลต่อ
การสร้างข้อสอบ	
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
	 ครูควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของตนเองในด้านต่างๆที่ได้มีการระบุว่าเป็น
จุดอ่อนในการสร้างแบบทดสอบ	 นอกจากนี้ในด้านระดับพฤติกรรมพบว่าครูส่วนใหญ่ออกเนื้อหา
เกี่ยวกับความรู้	 ความจ�ามากที่สุด	 ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างแบบ
สอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนควรให้ความส�าคัญกับสมรรถนะของครูในด้านนี้ให้มากข้ึน	
เช่น	 การจัดฝึกอบรมการสร้างข้อสอบที่มีการวัดในข้ันสูง	 รวมถึงการจัดประชุมวิพากษ์ข้อสอบในแต่ละ
กลุ่มสาระเพื่อให้มีการกลั่นกรองความถูกต้องเหมาะสมของแบบทดสอบก่อนน�าไปใช้	เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป 
	 2.1	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือกลุ่มครูระดับมัธยมศึกษา	ในเขตกรุงเทพมหานคร	
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ซึ่งอาจมีการท�าการเก็บตัวอย่างข้อมูลเพิ่มขึ้น	
ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา	โดยเก็บข้อมูลของครูระดับมัธยมศึกษาในเขตต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นด้วย	เพื่อให้
ผลทีไ่ด้สามารถอ้างองิไปยังกลุม่ประชากรได้มากข้ึน	นอกจากนี	้อาจจะมกีารเปรยีบเทยีบสมรรถนะในการ
สร้างแบบทดสอบของครใูนระดบัช้ันอ่ืนๆ	เพ่ือน�ามาเปรยีบเทยีบกบัครรูะดบัมธัยมศึกษาด้วยว่ามสีมรรถนะ
ในการสร้างแบบสอบต่างกันหรือไม่	มีความต้องการจ�าเป็นในการสร้างแบบทดสอบแตกต่างกันหรือไม่	
	 2.2	ควรวจิยัศึกษาแนวทางในการแก้ไขสาเหตขุองความต้องการจ�าเป็นในการสร้างแบบทดสอบ
ในบริบทของครูระดับมัธยมศึกษา	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รวมถึงกลุ่มสาระอ่ืนเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ในการจัดการบริหารการทดสอบระดับชั้นเรียนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
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