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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาความต้องการเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 2) พัฒนาชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ 3) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรี ยนของผู ้
เข้ารับการอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารั บ
การอบรมที่มีต่อชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
กลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ ค รู ผู ้ส อนระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานจากโรงเรี ย นในจัง หวัด นนทบุ รี ปทุ ม ธานี และ
สมุทรปราการ จานวน 100 คน ที่ ใช้ในการสารวจความต้องการการฝึ กอบรม และครู ผูส้ อนจานวน 51 คนที่ เข้ารั บการ
ฝึ กอบรม เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม ชุดฝึ กอบรม และแบบทดสอบ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างมี ความต้องการเกี่ ยวกับชุ ดฝึ กอบรมโดยรวมในระดับมาก เรื่ องที่
ต้องการในระดับมากได้แก่ การตรวจสอบคุ ณภาพข้อสอบก่ อนนาไปใช้ หลักการวัดและประเมิ นผล เทคนิ คการเขี ยน
ข้อสอบแบบคู่ขนาน ประเภทของการวัดและประเมินผล และการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบไปใช้ กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการการจัดฝึ กอบรมแบบบรรยายพร้อมฝึ กปฏิบตั ิมากที่สุด 2. ชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
มีความเหมาะสมระดับมาก 3. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีความก้าวหน้าทางการ
เรี ยนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4. ผูเ้ ข้ารับฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมการเขียนและ
วิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรื่ องที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดได้แก่ วิทยากร
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ เนื้ อหาสาระในชุดฝึ กอบรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งและกิ จกรรมการ
ฝึ กอบรมเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ลงมือปฏิบตั ิ

* รองศาสตราจารย์ ดร. ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
** รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุย้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง

1

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 – ธันวาคม 2555

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ

Abstract
The objectives of this research were to : 1) find need of a training package on construction and analysis of
achievement test; 2) develop the training package on construction and analysis of achievement test; 3) study trainees’
learning progress toward the training package; and 4) study trainees’ satisfaction toward the training package.
The studied samples consisted of 100 teachers with basic education level from schools in Nonthaburi, Pathum
Thani, and Samut Prakarn Provinces for find training need and 51 teachers who were trained by the training package.
The research tools employed were a questionnaire regarding training package and achievement test. Data analysis were
conducted as percentage, mean, standard deviation, t-test, and content analysis.
The research findings were: 1) the studied samples needed overall of the training package at the high level. The
topics needed at the high level included verification of test quality before utilizing, measurement and evaluation principle,
construction technique of parallel-form tests, type of measurement and evaluation, and analytical results of test
utilization. The highest need of the samples was a descriptive training package with practice; 2) the training package
was appropriate at the high level; 3) the trainees had learning progress significantly increased at the .05 level ;
and 4) the trainees had satisfaction toward the training package at the high level. The topics with high satisfaction were
knowledgeable instructors who could convey their knowledge, content in the training package could be practical utilized
and training activities allowed the trainees to have real practice
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แบบทดสอบเป็ นเครื่ อ งมือ ที่นิ ย มใช้ม ากใน
การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบทดสอบที่ดีควรมี
ความตรง ความเที่ยง ความเป็ นปรนัย ความยากและ
อานาจจาแนก การเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนที่ดี ครู ควรวางแผนการสร้างข้อสอบ ดาเนิ นการ
เขียนข้อสอบตรวจสอบคุณ ภาพข้อสอบก่อนนาไปใช้
จัด พิม พ์ข อ้ สอบและจัด ท าคู ่ม ือ การใช้แ บบทดสอบ
อย่างไรก็ต ามการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นให้ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ครู ต อ้ งมีค วามเข้า ใจ
เนื ้ อ หาวิช าเป็ นอย่า งดี และต้อ งรู ้เ ทคนิ ค การออก
ข้อ สอบและมีค วามคิด สร้า งสรรค์ใ นการเขีย นข้อ
ค าถามด้ว ย (บุญ ศรี พรหมมาพัน ธุ ์ ,2553 : 66) การ
วิเ คราะห์ข อ้ สอบเป็ นการตรวจสอบคุณ ภาพข อง
เครื่ องมือทาได้ 2 แนวทางคือ การตรวจสอบคุณภาพ
ก่อ นน าเครื ่ อ งมือ ไปใช้ และการตรวจสอบคุณ ภาพ
หลัง จากที่น าเครื่ อ งมือ ไปใช้แ ล้ว ครู ผูส้ อนสามารถ
ตรวจสอบคุณ ภาพของเครื ่ อ งมือ วัด ด้ว ยตนเองก็ไ ด้
หรื อ ท าการตรวจสอบเครื ่ อ งมือ เป็ นรายกลุ ่ม เช่น
ภายในกลุ่มวิชาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หรื อองค์กรที่
รับผิดชอบในด้านการวัด และประเมิน ผลการศึกษาที่
โรงเรี ย นจัด ตั้ง ขึ้ น ก็ไ ด้ การตรวจสอบความยากและ
อานาจจาแนกของข้อ สอบเป็ นรายข้อ แบ่ง เป็ นการ
วิเคราะห์ข อ้ สอบแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม (วรรณ์ดี
แสงป ระทีป ท อ ง,2553 :130)น อกจากนี ้ ย งั มีก าร
วิเคราะห์ค วามตรง และความเที ่ย งของซึ่ งมีว ิธี ก าร
วิเ คราะห์ห ลายวิธี ผู ว้ ิเ คราะห์จ ึง ควรเลือ กใช้ใ ห้
เหมาะสม
ดังนั้น ครู ควรได้รับการพัฒนาเรื่ องการเขียน
และวิเ คราะห์ข อ้ สอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ซึ ่ ง สามารถ
ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพ
คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจจัดทาโครงการพัฒนาชุดฝึ กอบรม
การเขียนและวิเคราะห์ข อ้ สอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งเป็ น
โครงการบริ การวิชาการแก่สังคมและสนับสนุนแผน
แม่บ ทของมหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชในการ
พัฒนาสังคมไทยสู่ สังคมภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่ องตลอดไป

ความเป็ นมาและความส าคัญ ของปัญ หาการวิจ ัย
ครู ค ือ ผู ท้ ี ่ม ีบ ทบาทส าคัญ ยิ ่ง ในการพัฒ นา
คุณภาพผูเ้ รี ยน เพราะนอกจากจะต้องรู ้หลักการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญแล้ว ครู จะต้อง
มีค วามรู ้ค วามสามารถในการเขีย นและวิเ คราะห์
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ
ซึ่ งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 ที่กาหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยน
การสอนที ่ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง การส่ ง เสริ ม ให้
ผูส้ อนสามารถท าการประเมิน ผูเ้ รี ย นในแต่ล ะระดับ
การศึก ษ าได อ้ ย่า งถูก ต อ้ งต าม ห ล กั การว ดั แล ะ
ประเมินผลการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่เน้น
ย้าให้สังคมไทยเป็ นสังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้
ที ่ส ร้า งโอกาสให้ท ุก คนรู ้จ กั ใช้ข อ้ มูล ที ่ม ีอ ยู อ่ ย่า ง
หลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู ้และพัฒนาตนเอง
การวัดและประเมิน ผลเป็ นกิจ กรรมที่สาคัญ
อย่างหนึ่ งสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ
จัดการศึกษาเพราะหน้าที่หลักของการวัดและประเมิน
ผลการศึกษา คือ การตรวจสอบผลการเรี ยนการสอน
เพื่อการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน การวินิจฉัยผูเ้ รี ยน
การสรุ ป ผลการเรี ยนการสอน และการตัด สิ น ผลการ
เรี ย น จากบทบาทหน้าที่ด งั กล่าว จะเห็น ความสาคัญ
ของการวัดและประเมินผลที่มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนในด้านการเรี ยนการสอน ด้านการแนะแนวและ
การจัด กิจ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น ด้านการบริ ห ารจัด การ
ด้านการ ศึกษาค้นคว้าวิจยั การวัดและประเมินนับว่ามี
ความ สาคัญที่ให้ประโยชน์โดยตรงต่อการจัดการเรี ยน
การสอนเพราะกระบวนการวัดและประเมินผลจะช่วย
ให้ได้ข อ้ มูลที ่เป็ นผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อน
นับว่ามีความสาคัญต่อการนาผลการเรี ยนรู ้มาใช้ในการ
พัฒ นาการเรี ย นการสอนรวมทั้ ง การคิด ค้น ทดลอง
นวัตกรรม สื่ อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้
มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ( สมคิด พรมจุย้ , 2553 : 9)
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เกี่ยวกับการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ของครู ผู ส้ อนระดับ การศึก ษาขั้น พื้น ฐานในจัง หวัด
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
2. ได้ช ุด ฝึ กอบรมการเขีย นและวิเ คราะห์
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่มีคุณภาพ
3. ครู สามารถประยุกต์ค วามรู ้จากการฝึ กอบ
รมมาใช้ในการพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพ
4. มห าวิท ยาล ยั สุ โ ขท ยั ธรรมาธิ ร าชได้
เผยแพร่ ความรู ้และมีบทบาทในการบริ การทางวิชาการ
แก่ส ัง คมในรู ป แบบที ่เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับ
ระบบการศึก ษา ทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับชุดฝึ กอบ
รมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
2. เพื ่อ พ ฒั นาชุด ฝึ กอบรมการเขีย นและ
วิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรี ยนของผู ้
เข า้ รับ การอบรมที ่ใ ช้ช ุด ฝึ กอบรมการเขีย นและ
วิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
4. เพื ่อ ศึกษาความพึง พอใจของผู เ้ ข้ารับ การ
อบรมที ่ม ีต ่อ ชุด ฝึ กอบรมการเขีย นและวิเ คราะห์
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์

นิยามศัพท์ เชิงปฎิบัติการ
ความต้อ งการเกี่ยวกับ ชุดฝึ กอบรมการเขีย น
และวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึงความต้อง
การของครู ผูส้ อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยว กับ
เนื้ อหาสาระและการฝึ กอบรมที่ครู สนใจและต้องการ
ศึกษาเพิ่มเติม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ชุดฝึ กอบรม หมายถึง 1) เอกสารการฝึ กอบ
รม ที่ใช้รูปแบบตาราแบบโปรแกรมที่เอื้อต่อการศึกษา
ด้วยตนเอง และการฝึ กอบรมที่เน้นกระบวนการปฏิบตั ิ
จริ ง ซึ่ ง มีเนื ้ อ หา จ านวน 5 หน่ว ยได้แ ก่ หน่ว ยที ่ 1
ความรู ้พ้ืนฐานเพื่อการวัดและการประเมินผลการเรี ยน
หน่ว ยที ่ 2 การเขีย นข้อ สอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ย น หน่ว ยที ่ 3 การสร้า งและตรวจให้ค ะแนน
ข้อสอบความเรี ยง การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ
วัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น และหน่ว ยที ่ 5 การ
วิเ คราะห์ข อ้ สอบวัด ผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้ว ย
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป คอมพิว เตอร์ 2) คู ่ม ือ การ
ฝึ กอบรม ซึ่ ง ประกอบด้วยรายละเอีย ดการฝึ กอบรม
และกิจกรรมภาคปฏิบตั ิ
คุณ ภาพของชุด ฝึ กอบ รม ห มายถึง ชุด
ฝึ กอบรมมีค ุณ ภาพในประเด็น เนื ้ อ หาสาระ การ
นาเสนอ การนาไปใช้ประโยชน์ และความเหมาะสม
ของชุดฝึ กอบรมโดยภาพรวม ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบ

สมมติฐานการวิจัย
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความก้าวหน้าทางการ
เรี ยนเพิ่มขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจ ยั ครั้ ง นี้ เป็ นการพัฒ นาชุด ฝึ กอบรม
เรื่ องการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบ ครอบคลุมเนื้ อหา
จานวน 5 หน่วยได้แก่ ความรู ้พ้ืนฐานเพื่อการวัดและ
การประเมิน ผลการเรี ย น การเขีย นข้อ สอบว ดั ผล
สัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น การสร้างและตรวจให้ค ะแนน
ข้อสอบความเรี ยง การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
วัด ผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
คอมพิวเตอร์
2. การศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษากับ ครู ผูส้ อน
ระดับ การศึก ษาขั้น พื้น ฐานจากโรงเรี ย นในจัง หวัด
นนทบุรี ปทุม ธานี และสมุท รปราการ จ านวน 100
คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ใช้ในการสารวจความต้องการในการ
ฝึ กอบรม และครู ผูส้ อนที่เข้ารับการฝึ กอบรมจานวน
51 คน
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ท ราบถึง ความต้อ งการในการพัฒ นา
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การพัฒนาชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ
กลุ่มที่ใช้ในการสารวจความต้องการในการฝึ กอบรม
2. ครู ผูส้ อนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 51
คน ได้ม าจากการสุ ่ ม ตัว อย่า งแบบง่า ยจากรายชื ่อ
โรงเรี ย น ใน จ งั ห ว ดั น น ท บุรี ป ทุม ธานี แ ละ
สมุทรปราการ จานวน 17 โรง ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ใช้ในการ
ฝึ กอบรม
เค รื ่อ ง ม ือ ว ิจ ัย ป ร ะ ก อ บ ด ว้ ย 1 )
แบบสอบถามความต้องการการฝึ กอบรมการเขียนและ
วิเคราะห์ข อ้ สอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ 2) ชุด ฝึ กอบรมการ
เขีย น แ ล ะ วิเ ค ราะ ห ์ข อ้ ส อ บ ว ดั ผ ล ส ัม ฤ ท ธิ์ 3 )
แบบทดสอบวัดความรู ้เกี่ยวกับการเขียนและวิเคราะห์
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 4) แบบสอบถามความพึง
พอใจเกี่ยวกับการฝึ กอบรม
สาหรับรายละเอียด มีดงั นี้
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
และปลายปิ ด ที ่ผู ว้ ิจ ยั สร้า งขึ้ น เพื ่อ ใช้ส อบถามความ
ต้องการการฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัด
ผลสัม ฤทธิ์ และความพึง พอใจต่อ การฝึ กอบรมใน
ประเด็น เนื ้ อ หาสาระ การน าเสนอ การน าไปใช้
ประโยชน์ และความเหมาะสมของชุด ฝึ กอบรมโดย
ภาพรวม ซึ่ ง มีล กั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5
ระดับ ได้แ ก่ มากที ่สุ ด มาก ปานกลาง น้อ ย และ
น้อยที่สุด
สาหรับแบบสอบถามที่เป็ นแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
- ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความ
ต้องการ/ พึงพอใจ/เหมาะสม มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความ
ต้องการ/ พึงพอใจ/เหมาะสมในระดับมาก
- ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความ
ต้องการ/ พึงพอใจ/เหมาะสมในระดับปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความ
ต้องการ/ พึงพอใจ/เหมาะสมในระดับน้อย
- ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความ
ต้องการ/ พึงพอใจ/เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด

คุณ ภาพโดยสอบถามผู ท้ รงคุณ วุฒ ิแ ละผู เ้ ข้า รับ การ
ฝึ กอบรม จากเครื่ องมือที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้ น ซึ่ งมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ความก้า วหน้า ทางการเรี ย น หมายถึง
ความ รู ้ข องผูเ้ ข้ารับ การฝึ กอบรมที่เพิ่มขึ้ น เมื่อ เปรี ย บ
เทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กอบรม โดยใช้
แบบ ทดสอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความพึง พอใจของผู เ้ ข้า รับ การฝึ กอบรม
หมายถึง ความรู ้สึกของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่มีต่อชุด
ฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผู ้
เข า้ รับ การฝึ กอบรม หมายถึง ครู ผู ส้ อนในระด บั
การศึก ษาขั้น พื้นฐานจากโรงเรี ย นในจังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ครู ผสู้ อนระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
-จ.นนทบุรี
-จ.ปทุมธานี
-จ.สมุทรปราการ

ความต้องการ
เกี่ยวกับชุด
ฝึ กอบรม
คุณภาพชุดฝึ กอบรม
-ความก้าวหน้าทางการ
เรี ยน
-ความพึงพอใจของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แ ก่ ครู ผูส้ อนในระดับ การศึกษา
ขั้น พื้น ฐานในโรงเรี ย นจัง หวัด นนทบุรี ปทุม ธานี
และสมุทรปราการ
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้แ ก่ 1. ครู ผู ส้ อนระดับ การ
ศึก ษาขั้น พื ้น ฐานจากโรงเรี ย นในจัง หวัด นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ จานวน 100 คน ซึ่ งเป็ น
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การพัฒนาชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ
4. ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบคุณภาพชุดฝึ ก
อบรมโดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 คน(ดูรายชื่อในภาคผนวก
) ทาการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรม
5. ปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมให้มีคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสารวจความต้องการเกี่ยวกับ
เนื้ อหาการฝึ กอบรมให้ครู ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ จานวน 100 คน ในระหว่างวันที่
1- 30 พฤศจิก ายน 2552 เพื ่อ น าผลการวิเคราะห์ม า
กาหนดเนื้ อ หาการฝึ กอบรมให้ต รงกับ ความต้อ งการ
ของผูเ้ ข้ารับการอบรมอย่างแท้จริ ง
2. ท าการพัฒ นาชุด ฝึ กอบรมการเขีย นและ
วิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
3. ทาการประเมินความรู ้ก่อนและหลังการฝึ ก
อบรม และดาเนิ นการฝึ กอบรม ในระหว่างวันที่ 21-23
เมษายน2553 ที่ห้อง5209 อาคารสัมนา 1 มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช
4. การสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับ
การอบรมต่อการฝึ กอบรม
การวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์เนื้อหา

แบบทดสอบ มีล กั ษณะเป็ นแบบทดสอบ
คู่ขนานชนิ ดปรนัย 5 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ข้อละ 1
คะแนน เป็ นค าถามเพื ่อ วัด ความรู ้ข องผู เ้ ข้ารับ การ
ฝึ กอบรมก่อนและหลังการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ การเขียน
และวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
สาหรับเครื่ องมือวิจยั มีหลักการสร้างดังนี้
1. ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์
3. ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้ อหา
(content validity)โดยผู ท้ รงคุณ วุฒ ิจ านวน 3 ท่า น
และตรวจสอบความเที ่ย งโดยการคานวณค่าสัม ประ
สิ ทธ์แอลฟาของครอนบัค แบบสอบถามความต้องการ
การฝึ กอบรมการเขีย นและวิเ คราะห์ข อ้ สอบว ดั
ผลสัมฤทธิ์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .9287
4. ปรับปรุ งเครื่ องมือวิจยั ให้มีคุณภาพ
ชุ ดฝึ กอบรม มีกระบวนการพัฒนา ดังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุดฝึ กอบรม
2 . ท าก าร ว ิเ ค ร าะ ห ์เ นื ้ อ ห า ก าห น ด
จุด ประสงค์ก ารเรี ย น รู ้ สื ่ อ การเรี ย นการสอน ที่
เห ม าะ ส ม ก บั ล กั ษ ณ ะ แ ล ะ ค วาม ต อ้ งก าร ข อ ง
ก ลุ ่ม เป้ าห ม าย ด าเน ิ น ก าร ใ น ล กั ษ ณ ะ ข อ ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิต ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรฝึ กอบรม
3. ผลิตชุดฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 5 หน่วย
ครอบคลุมเนื้ อหา
หน่ว ยที ่ 1 ความรู ้พื้น ฐานเพื ่อ การวัด และ
การประเมินผลการเรี ยน
หน่วยที่ 2 การเขียนข้อ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
หน่ว ยที ่ 3 การสร้า งและตรวจให้ค ะแนน
ข้อสอบความเรี ยง
หน่ว ยที ่ 4 การวิเคราะห์คุณ ภาพแบบทด
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสม
ฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์

สรุ ปผลผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
ประสบการณ์การสอน 1-10 ปี
ส่ วนใหญ่สอนอยูโ่ รงเรี ยนประภามนตรี จ.
สมุทรปราการ รองลงมาได้แก่โรงเรี ยนนวมินทราชินู
ทิศหอวังนนทบุรี
2. กลุ ่ม ตัว อย่า งมีค วามต้อ งการเกี ่ย วกับ
เนื ้ อ หาชุด ฝึ กอบรมโดยรวมในระดับ มาก เรื ่ อ งที่
ต อ้ งการในระดับ มากเรี ย งตามล าด บั ได้แ ก่ การ
ตรวจสอบคุณ ภาพข้อสอบก่อนนาไปใช้ หลักการวัด
และประเมินผล เทคนิ คการเขียนข้อสอบแบบคู่ขนาน
ประเภทของการวัดและประเมินผล และการนาผลการ
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วิเคราะห์ขอ้ สอบไปใช้ กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการ
จัดฝึ กอบรมแบบบรรยายพร้อมฝึ กปฏิบตั ิ มากที่สุด
3.ชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
เรื ่ อ งที ่ม ีค วามเหมาะสมในระดับ มากที ่ส ุ ด ได้แ ก่
เนื้ อหาสาระมีความครอบคลุมประเด็นสาคัญครบถ้วน
ตามหัวข้อหลักสู ตร เนื้ อหาสาระมีความเหมาะสมกับ
กลุ ่ม เป้ าหมาย ความเหมาะสมของโครงเรื่ อ ง / การ
จัดลาดับเนื้ อหา และสามารถนาไปใช้ในการเขียนและ
วิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้จริ ง นอกนั้นมีความ
เหมาะสมในระดับมาก
4. ผู เ้ ข า้ รับ การฝึ กอบ รมการเขีย น และ
วิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีความก้าวหน้าทาง
การ เรี ยนเพิ่ม ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผูเ้ ข้ารับฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อ ชุด
ฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก เรื่ องที่มีความ
พ ึง พ อ ใ จ ใน ร ะ ด บั ม าก ที ่ส ุ ด ไ ด แ้ ก่ วิท ย าก ร มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ เนื้ อหาสาระ ใน
ชุด ฝึ กอบรมสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ไ ด้จ ริ ง และ
กิจกรรมการฝึ กอบรมเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าอบรมได้ล ง
มือปฏิบตั ิ

ทักษะและสมรรถภาพทางสมองด้านต่างๆ ดังนั้น ครู
จึงต้องมีความรู ้ความสามารถในการเขียนข้อสอบ โดย
เริ ่ ม ตั้ง แต่ การวางแผนสร้า งข้อ สอบ การก าหนด
วัต ถุป ระสงค์ข องการสอบวัด ให้ช ดั เจน วิเ คราะห์
เนื้ อ หาสาระวิช าและพฤติก รรมที่จ ะวัด จัด ทาตาราง
วิเคราะห์วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และแผนผังการ
สร้างข้อ สอบ การดาเนิ น การเขียนข้อ สอบ โดยครู
ควรสอนไปเขีย นข้อ สอบไป การตรวจสอบคุณ ภาพ
ข้อ สอบก่อ นน าไปใช้ สามารถท าได้ 2 ลักษณะคือ
ตรวจสอบคุณภาพโดยหาความตรงของข้อคาถามโดย
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ พิจารณาว่าข้อคาถามวัดพฤติกรรมหรื อ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้หรื อไม่ โดยคานวณค่าความตรง
(IOC) เป็ นรายข้อหรื อพิจารณาความตรงทั้งฉบับ การ
ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบโดยการวิจารณ์เป็ นรายข้อ
เช่น ใช้ภ าษาที ่ง ่า ยกะทัด รัด หรื อ ไม่ การจัด พิม พ์
ข้อสอบ และจัด ทาคู ่มือการใช้แบบทดสอบ (บุญ ศรี
พรหมมาพันธุ์,2553: 66)
ส่ ว นในเรื่ อ งการเขีย นข้อ สอบแบบคู ่ข นาน
เป็ นเรื่ อ งสาคัญ ที่ค รู จ ะต้อ งรู ้เทคนิ คในการวัด เนื้ อ หา
ระดับพฤติกรรมเดียวกัน มีความยากง่ายใกล้เคียงกัน
ในการวัด ความก้า วหน้า ของผู เ้ รี ย น จึง ท าให้ก ลุ ่ม
ตัว อย่า งมีค วามต้อ งการฝึ กอบรมในเรื ่ อ งดัง กล่า ว
นอกจากนี้ ครู จะต้องทราบลักษณะข้อสอบที่ดี ซึ่ งตรง
กับที่สมคิด พรมจุย้ (2553 : 47 ) กล่าวว่าข้อสอบที่ดี
จะต้องมีความตรงหรื อความเที่ ยงตรง ความเที่ยงหรื อ
ความเชื่ อมัน่ ความเป็ นปรนัย ความยาก และอานาจ
จาแนก
2. ชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ มีความเหมาะสมในระดับมาก เรื่ องที่
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดได้แก่ เนื้ อหาสาระ
มีค วามครอบคลุม ประเด็น สาคัญ ครบถ้วนตามหัวข้อ
หลัก สู ต ร เนื้ อ หาสาระมีค วามเหมาะสมกับ กลุ ่ม เป้ า
หมาย ความเหมาะสมของโครงเรื่ อ ง / การจัด ล าดับ
เนื้ อหา และสามารถนาไปใช้ในการเขียนและวิเคราะห์
ข้อ สอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ได้จริ ง นอกนั้น มีค วามเหมาะ
สมในระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะชุดฝึ กอบรมที่พฒั นา

การอภิปรายผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหา
ชุดฝึ กอบรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากเรื่ องหัวข้อที่ตอ้ ง
การฝึ กอบรมในระดับ มากเรี ย งตามลาดับ ได้แ ก่ การ
ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อนนาไปใช้ หลักการวัด
และประเมิน ผล เทคนิ ค การเขีย นข้อ สอบแบบ
คู่ข นาน ประเภทของการวัด และประเมิน ผล และ
การนาผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบไปใช้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
การวัดและประเมินมีความสาคัญต่อการเรี ยนการสอน
เพราะท าให้ไ ด้ข อ้ มูล ที ่เ ป็ นผลการเรี ย นรู ้ข องผูเ้ รี ย น
ครู ส ามารถน ามาใช้พ ฒั นาการเรี ย นการสอนให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ ่ง ขึ้ น เนื ่ อ งจากแบบทดสอบวัด ผล
สัม ฤทธิ์ เป็ นเครื่ อ งมือ ที ่ใ ช้ว ดั ความรู ้ค วามสามารถ
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ประกอบด้วย 1) เอกสารการฝึ กอบรมที่ใ ช้รู ป แบบ
ตาราแบบโปรแกรมที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง และ
การฝึ กอบรมที่เน้นกระบวนการปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งมีเนื้ อหา
จ านวน 5 หน่ว ยได้แ ก่ หน่ว ยที ่ 1 ความรู ้พื้น ฐาน
เพื ่อ การวัด และการประเมิน ผลการเรี ย น หน่ว ยที่
2 การเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่วย
ที่ 3 การสร้างและตรวจให้คะแนนข้อสอบความเรี ยง
การวิเคราะห์คุณ ภาพแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ย น และหน่ว ยที ่ 5 การวิเคราะห์ข อ้ สอบวัด
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
ค อ ม พ ิว เต อ ร์ แ ล ะ 2 ) คู ่ม ือ ก าร ฝึ ก อ บ ร ม ซึ ่ ง
ประกอบด้ว ยรายละเอีย ดการฝึ กอบรมและกิจ กรรม
ภาคปฏิบตั ิ
ผลการวิจ ยั นี้ ต รงกับ ที ่ส มคิด พรมจุ ย้ และ
คณะ(2549:บทคัด ย่อ ) ได้พ ฒั นาหลัก สู ต รฝึ กอบรม
ทางไกล เรื่ อง การกากับ ติดตาม และประเมินผลงาน
สาหรับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั
พบว่า ชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ประกอบด้วยเอกสารการ
ฝึ กอบรม กรณี ต วั อย่า งงานประเมิน และงานและ
โครงการ และคู่มือการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ มีความ
เหมาะสมในระดับ มากในด้านการน าเสนอชัด เจน
ภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย มีค วามเหมาะสมระดับ มาก
ส่ ว นความคิด เห็น เกี ่ย วกับ คุณ ภาพของเอกสารชุด
ฝึ กอบรมจากการสัม ภาษณ์ พบว่า ชุด ฝึ กอบรมมี
ความสามารถในการศึก ษาได้ด ว้ ยตนเอง มีก ารใช้
ภาษาเขียนที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่าย การนาเสนอเนื้ อหา
แต่ละเรื่ องมีความเหมาะสม ตัวอย่างที่นาเสนอมีความ
ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย เนื้ อหามีความทันสมัย สามารถ
น าไปปฏิบ ตั ิไ ด้ และสอดคล้อ งกับ ที ่ช ุต ิม า สัจ
จานัน ท์ และคณะ (2552:98) ได้ท าการพัฒ นาชุด
ฝึ กอบรมเพื ่อ พัฒ นาสมรรถนะบรรณารักษ์ห ้อ งสมุด
ประชาชน ผลการวิจ ยั พบว่า ชุด ฝึ กอบรมมีค วาม
เหมาะสมระดับมาก
3. ผู เ้ ข า้ รับ ก ารฝึ ก อ บ รม ก ารเขีย น แ ล ะ
วิเ คราะห์ข อ้ สอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ มีค วามก้า วหน้า
ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้ นอย่างมีน ยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ

.05 ทั้ ง นี้ เ ป็ นเพราะเนื ้ อ หาชุด ฝึ กอบรมได้เ ขีย น
โดยผู ท้ รงคุณ วุฒ ิที ่ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญา
เอ กด า้ น การว ดั แ ละป ระเมิน ผล และทุก ค น มี
ประสบการณ์การสอนในระบบทางไกลที มหาวิทยาลัย
สุ โ ข ท ยั ธ ร ร ม าธิ ร าช ม าน าน ก ว า่ 2 0 ปี จึง มี
ประสบการณ์สู ง ในระบบการเรี ย นการสอนแบบ
ทางไกลจึง ค านึ ง ถึง การจัด ล าดับ เนื ้ อ หาเชื ่อ มโยงที่
สัม พัน ธ์กนั ท าให้ง่ายต่อ การเรี ย นรู ้ มีแ บบประเมิน
ก่อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น เพื ่อ ให้ผู เ้ ข้า รับ การอบรม
สามารถประเมิน ความก้า วหน้า ด้ว ยตนเอง และ
ป ระกอ บ ก บั ผู เ้ ข า้ รับ การฝึ กอ บ รม ได ม้ ีโ อ กาส
ป ฏ ิบ ตั ิจ ร ิ ง ใ น ก ิจ ก ร ร ม ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ที่
มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช เป็ นเวลา 3 วัน
จานวน18 ชัว่ โมง จึงทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้
เพิ่มขึ้ น ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของชุติมา
สัจจานันท์ และคณะ (2552:98) ได้ทาการพัฒนาชุด
ฝึ กอบรมเพื ่อ พัฒ นาสมรรถนะบรรณารักษ์ห ้อ งสมุด
ประชาชน พบว่าผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้เพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตรงกับสิ ริ
วรรณ ศรี พ หล (2551) ท าการพ ฒั นาชุด ฝึ กอบรม
ทางไกล เรื ่ อ งการจัด การเรี ย นการสอนเพื ่อ พัฒ นา
ลักษณะความเป็ นพลโลกของนักเรี ยน สาหรับ ครู สังคม
ศึกษา พบว่า ความก้าวหน้าในการฝึ กอบรมของผูร้ ับ
การฝึ กอบรมเพิ่มขึ้ นอย่างมีน ยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
.05 ตรงกับที่อลิสา วานิ ชดีและคณะ (2551) ทาการ
วิจ ยั การพ ฒั นาชุด ฝึ กอบรมภาษาอัง กฤษเพื ่อ การ
ท่องเที่ยว พบว่า ผูเ้ ข้าอบรมมีความสามารถและทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ การท่อ งเที่ยวเพิ่ม ขึ้ น หลังการอบรม
และตรงกับ นวพร ประกอบผล (2551: บทคัดย่อ) ทา
วิจยั เรื่ องการพัฒนาชุดการเรี ยนเรื่ องการเป็ นมัคคุเทศก์
น้อ ย โดยอิง หลัก สู ต รท้อ งถิ ่น ส าหรับ นัก เรี ย นชั้ น
มัธ ยมศึก ษาตอนต้น โรงเรี ย นสมุท รปราการ พบว่า
นัก เรี ย นมีค วามก้า วหน้า ทางการเรี ย นเพิ ่ม ขึ้ น อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ผ ลการวิจ ยั ยังตรงกับที่ส มคิด
พรมจุย้ และคณะ (2549:บทคัดย่อ) ได้พฒั นาหลักสู ตร
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ฝึ กอบ รม ท างไกล เรื ่ อ ง การป ระเมิน ห ล กั สู ต ร
สถานศึก ษาและพ ฒั นาหลัก สู ต รเรื ่ อ ง การก ากับ
ติดตาม และประเมินผลงานสาหรับ หน่วยงานภาครัฐ
จังหวัดนนทบุรี ผลการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล
พบว่า ความรู ้ข องผู เ้ ข้า รับ การอบรม ภายหลัง การ
ฝึ กอบรม มีค ะแนนสู ง กว่า ก่อ นฝึ กอบรมอย่า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .01 และสอดคล้อ งกับ ที่
พัช รี ผลโยธิ น และคณะ(2548:บทคัด ย่อ ) ได้พ ฒั นา
หลักสู ตรฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง นวัตกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ผลการวิจยั พบว่า ผู ้
เข้ารับการอบรมมีคะแนนหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อน
ฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิจยั ที่คน้ พบสอดคล้องกับที่ลดั ดาวร
รณ ณ ระนองและคณะ (2548:บทคัด ย่อ ) ได้พ ฒั นา
หลักสู ตรการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง ระบบการดูแ ล
ช่ว ยเหลือ นัก เรี ย นในสถานศึก ษา พบว่า ผูเ้ ข้า รับ การ
อบรมมีคะแนนหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนฝึ กอบรม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตรงกับ ที่
ประภาส พิม พ์ท อง (2548:บทตัด ย่อ ) ได้ส ร้า งชุด
ฝึ กอบรม เรื่ อง การพัฒนาความรู ้พ้ืนฐานการวิจยั ในชั้น
เรี ย น ส าห รับ ข า้ ราชการครู ส าน กั งาน เขตพื ้น ที่
การศึก ษายโสธร เขต 1 ผลการวิจ ยั พบว่า คะแนน
ทดสอบวัดความรู ้ก่อนและหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การวัดและประเมินผล และทุกคนมีประสบการณ์การ
สอนในระบบทางไกลที่
มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชมากกว่า 20 ปี
นอกจากนี้ ชุด ฝึ กอบรมได้ผ ่านขั้น ตอนการพัฒ นาชุด
ฝึ กอบรมในระบบทางไกลที่เป็ นระบบทุกขั้นตอนและ
กิจกรรมการฝึ กอบรมได้เน้นให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมทุก
คนได้มีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นผู ้
ที่เขีย นเนื้ อ หาเองและได้มีโอกาสมาถ่า ยทอดความรู ้
ด้วยตนเองและเน้น ให้ผูเ้ ข้ารับ การฝึ กอบรมมีโอกาส
ป ฏ ิบ ตั ิจ ร ิ ง ใ น ก ิจ ก ร ร ม ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ที่
มหาวิท ยาลัยสุ โ ขทัยธรรมาธิ ร าช จึง ทาให้ผูเ้ ข้ารับ
การอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชุติมา
สัจจานันท์ และคณะ (2552:98) ได้ทาการพัฒนาชุด
ฝึ กอบรมเพื ่อ พัฒ นาสมรรถนะบรรณารักษ์ห ้อ งสมุด
ประชาชน ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้ารับ การฝึ กอบรมมี
ความพึง พอใจในโครงการฝึ กอบรมโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และตรงกับ สิ ริวรรณ ศรี พ หล (2551) ทา
การพัฒ นาชุด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ งการจัด การเรี ย น
การสอนเพื ่อ พัฒ นาลัก ษณะความเป็ นพลโลกของ
นักเรี ยน สาหรับครู สังคมศึกษา ผูเ้ ข้ารับ การฝึ กอบรม
ทางไกล มีค วามเห็น ว่า ชุด ฝึ กอบรมทางไกลมีค วาม
คุ ม้ ค่า ความน่า สนใจ และความเป็ นไปได้ใ นการ
นาไปใช้ในระดับมาก และสอดคล้องกับอลิสา วานิ ช
ดีและคณะ (2551) ทาการวิจยั การพัฒ นาชุดฝึ กอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้า
อบรมมีค วามพึง พอใจต่อ ชุด ฝึ กอบรมทางไกลและ
วิธ ี ก ารฝึ กอบ รมท างไกล แล ะต รงก บั น วพ ร
ประกอบผล (2551: บทคัดย่อ) ทาวิจยั เรื่ องการพัฒนา
ชุด การเรี ย นเรื ่ อ งการเป็ นม คั คุเ ทศก์น อ้ ย โดยอิง
หลัก สู ต รท้อ งถิ ่น ส าหรับ นัก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึก ษา
ตอนต้น โรงเรี ย นสมุท รปราการ ผลการวิจ ยั พบว่า
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในชุดการเรี ยนระดับมาก
นอกจากนี้ ผ ลการวิจ ยั นี้ ย งั สอดคล้อ งกับ ที่
สมคิด พรมจุ ย้ และคณะ (2549:บทคัด ย่อ ) ได้พ ฒั นา
หลักสู ตรฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การประเมินหลักสู ตร

4. ผู เ้ ข้า รับ ฝึ กอบรมมีค วามพึง พอใจต่อ ชุด
ฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับ มาก เรื่ อ งที ่มีค วามพึง พอใจระดับ มาก
ที่สุดต่อเนื้ อหาชุดฝึ กอบรมและวิธีการฝึ กอบรม ได้แก่
วิท ยากรมีค วามสามารถในการถ่า ยทอดความรู ้
เนื้ อหาสาระในชุดฝึ กอบรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ด้านการเขีย นและวิเคราะห์ข อ้ สอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ได้
จริ ง และกิจกรรมการฝึ กอบรมเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้า
อบรมได้ล งมือ ปฏิบ ตั ิ ทั้ง นี้ เป็ นเพราะวิท ยากรที ่ม า
ถ่ายทอดความรู ้เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่สาเร็ จการศึกษาด้าน
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สถานศึกษา พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ อง การกากับ
ติดตาม และประเมินผลงานสาหรับ หน่วยงานภาครัฐ
จังหวัดนนทบุรี พบว่า หัวข้อวิชา วิทยากร เนื้ อหา
ที่นาเสนอครอบคลุมหัวเรื่ องที่บรรยาย เวลาที่ใช้ในการ
ฝึ กอบรมและการนาความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน มี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และตรงกับที่พชั รี
ผลโยธิ นและคณะ(2548:บทคัดย่อ) ได้พฒั นาหลักสู ตร
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง นวัต กรรมการจัด การเรี ย นรู ้
ตามแนวคอนสตรัค ติว ิส ต์ พบว่า เนื้ อ หาที ่น าเสนอ
ครอบคลุมหัวเรื่ องที่บรรยาย เวลาที่ใช้ในการฝึ กอบรม
และการน าความรู ้ไ ปใช้ใ นการปฏิบ ตั ิง าน มีค วาม
เหมาะสมอยู ใ่ นระดับ มาก วิท ยากรมีบ ุค ลิก ภาพ
เหมาะสมดี มีค วามสามารถสร้างบรรยากาศและ
เทคนิ ค ในการถ่า ยทอดความรู ้อ ยูใ่ นระดับ มาก และ
สอดคล อ้ งกับ ล ดั ดาวรรณ ณ ระน องและคณ ะ
(2548:บทคัด ย่อ ) ได้พ ฒั นาหลัก สู ต รการฝึ กอบรม
ทางไกล เรื่ อ ง ระบบการดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรี ย นใน
สถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่า เรื่ องที่มีความเหมาะสม
ในระดับมากได้แก่ วิทยากรมีบุคลิกภาพเหมาะสม มี
ความสามารถสร้า งบรรยากาศและเทคนิ ค ในการ
ถ่ายทอดความรู ้ สื่ อประกอบการบรรยายเหมาะสมกับ
เนื้ อหาและกิจกรรม รวมทั้งการเปิ ดโอกาสซักถามและ
แสดงความคิด เห็น เอกสารการฝึ กอบรมทางไกล
การน าเสนอชัด เจน ภาษาที ่ใ ช้อ ่า นเข้า ใจง่า ย และ
เนื้ อ หาสาระมีค วามเหมาะสม คู ่มือ การฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ ในด้านการนาเสนอชัดเจน กิจกรรมที่ให้
ฝึ กปฏิบตั ิ เนื้ อหาสาระอ่านเข้าใจง่าย เวลาที่ใช้ในการ
อบรม กิจกรรมภาคปฏิบตั ิและวิธีการฝึ กอบรม รวมทั้ง
นาความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้

2. ชุด ฝึ กอบรมนี้ ป ระกอบด้วยเนื้ อ หา 5
หน่วย แบบฝึ กปฏิบ ตั ิ แบบประเมินตนเองก่อ นและ
หลังเรี ยน ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับชุดฝึ กอบรมใน
วันแรกและนาไปศึกษาด้วยตนเองพร้อมกับเข้ารับการ
อบรม และพบว่าชุดฝึ กอบรมมีคุณภาพและเป็ นที่พึง
พอใจ ดังนั้นชุดฝึ กอบรมนี้จึงเอื้อต่อการนาไปใช้ศึกษา
ด้วยตนเองได้
3. ครู ที ่ผ ่า นการฝึ กอบรมการเขีย นและ
วิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ควรนาความรู ้ไปใช้ใน
การพัฒ นาข้อ สอบและท าการวิเคราะห์ข อ้ สอบให้มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
4. ครู ที ่ผ ่า นการฝึ กอบรมการเขีย นและ
วิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในครั้งนี้ ควรนา
ความรู ้ไปเผยแพร่ แก่ครู ในโรงเรี ย นหรื อในเขตพื้น ที่
การศึกษาอื่น
5. ควรขยายผลโดยการพ ฒั น าเป็ น สื ่ อ
ออนไลน์ รู ป แบบ e-learning เพื่อ การจัด ฝึ กอบรม
ทางไกลแก่ครู เพื่อสดคล้อ งกับ ภารกิจการจัดบริ ก าร
ทางวิช าการแก่ส ัง คมของมหาวิท ยาลัย ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น
ข. สาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการติดตามผลผูผ้ ่านการ
ฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบการเขียนและ
วิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการนาความรู ้ไปใช้
พัฒนาข้อสอบการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัด
ผลสัมฤทธิ์
2. ควรทาวิจยั เพิ่มเติมกับกลุ่มครู ใน
จังหวัดอื่นนอกเหนื อจากจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและ
สมุทรปราการ
3. ควรทาวิจยั และพัฒนาชุดฝึ กอบรม
ทางไกลเรื่ องอื่น ๆ เช่น การเขียนโครงการวิจยั และ
การเขียนรายงานการวิจยั สาหรับครู

ข้ อเสนอแนะ
ก. สาหรับการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ผู ท้ ี ่น าชุด ฝึ กอบ รม การเขีย น และ
วิเคราะห์ข อ้ สอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ไปใช้ ควรจะศึก ษา
รายละเอียดของการใช้ชุดฝึ กอบรมให้มีความเข้าใจเป็ น
อย่างดี
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