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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู 2) พัฒนาชุดฝึ กอบรม
เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู และ 3) ประเมินผลการใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผสู ้ อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรี ยนในจังหวัดนนทบุรี
จํานวน 344 คน เพื่อใช้ทดสอบความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบ และครู จาํ นวน 30 คน เพื่อประเมินผลการใช้ชุดฝึ ก
อบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่ องการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบ แบบสอบถามความต้องการเกี่ ยวกับเนื้ อหาของชุ ดฝึ กอบรม ชุ ดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
สําหรั บครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่ อนและหลังการฝึ กอบรม และแบบประเมิ นคุ ณภาพชุ ดฝึ กอบรมเรื่ องการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์เนื้ อหา
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบของกลุ่มตัวอย่างครู จงั หวัดนนทบุรีจากการประเมินแบบอิงกลุ่ม พบว่า
ส่ วนมากมีความรู ้อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนการประเมินแบบอิงเกณฑ์ พบว่า ส่ วนมากมีความรู ้อยู่ในระดับน้อยมาก
2. ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู มีความเหมาะสมด้านเนื้ อหา ด้านการนําเสนอ และด้านการ
นําไปใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการฝึ กอบรมของครู ที่เข้ารับการฝึ กอบรมโดยใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์
ข้อสอบสําหรับครู มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และความคิดเห็นของครู ที่มีต่อชุดฝึ กอบรม พบว่า ชุดฝึ กอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสํ าคัญ ชุดฝึ กอบรม การวิเคราะห์ขอ้ สอบ ครู ผสู ้ อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract
The objectives of this research were to: 1) evaluate teachers’ knowledge in item analysis, 2) develop a training
package on item analysis for teachers, and 3) evaluate the training package on item analysis for teachers.
The sample of this research consisted of 344 teachers at basic education level from primary and secondary
schools in Nonthaburi province, selected for evaluating knowledge in item analysis, and 30 teachers to evaluate the
training package on item analysis. The research tools were an achievement test on item analysis, a training needs
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questionnaire, a training package on item analysis, a pre-post achievement test, and a training package evaluation form.
Data were analyzed by the frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and content analysis.
The research findings revealed that: 1) based on norm-referenced evaluation, most of the participants had the
moderate level of knowledge in item analysis, while on criterion- referenced evaluation they had the lowest level of
knowledge. 2) the training package on item analysis was highly appropriate in terms of content, presentation, and
application, and 3) the post- training scores of the teachers participated in the training were significantly higher than those
in the pre- training at the .05 level. Teachers also rated the training package as appropriate at the highest level.
Keywords: Training package, Item analysis, Teachers at basic education level
บทนํา

การวัดและประเมิ นผล เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยกระบวนการเรี ยนรู ้ จะประกอบด้วย
องค์ประกอบสําคัญ 3 ส่ วน คื อ การกําหนดจุ ดมุ่งหมายการเรี ยนรู ้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการวัดและประเมินผลเป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่ มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรี ยนการสอน
โดยจะมีบทบาทที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ขั้นตอน คือ การวัดและประเมินผลก่อนที่ จะมีการเรี ยนการสอน (Pre-test) การวัด
และประเมินผลระหว่างเรี ยนหรื อเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน (Formative test) และการวัดและประเมินผลเมื่อ
สิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน (Summative test) ซึ่ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ได้กาํ หนดไว้
มากน้อยเพียงใดนั้นจําเป็ นต้องอาศัยการวัดและประเมินผลมาเป็ นเครื่ องมือ และเมื่อทําการวัดและประเมินผลแล้ว
พบข้อ บกพร่ อ งของผู ้เ รี ย นครู ผู ้ส อนก็ จ ะกลับ ไปพิ จ ารณาตรวจสอบว่ า บกพร่ อ งในจุ ด มุ่ ง หมายใด เพื่ อ จัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ซ่อมเสริ มให้ใหม่แล้วก็จะมี การวัดและประเมิ นผลอี กครั้ งเพื่ อดูว่าได้บรรลุตามจุ ดมุ่งหมาย
หรื อไม่ ด้วยเหตุน้ ี การวัดและประเมินผลจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษา และมี
บทบาทสํา คัญ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ดี ย่ิ ง ขึ้ น ซึ่ งคุ ณ ภาพการศึ ก ษานั้น ไม่ ไ ด้ข้ ึ น อยู่กับ ความรู ้
ความสามารถของครู ผูส้ อนเนื้ อ หาวิชาแต่ เ พี ย งประการเดี ย ว โดยครู ผูส้ อนจําเป็ นต้องมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจใน
หลักการวัดและประเมินผลด้านต่างๆ ด้วย เช่น หลักสูตร จุดมุ่งหมายรายวิชา วัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม หลักการ
สร้างข้อสอบ และการวิเคราะห์ขอ้ สอบ เป็ นต้น
เทคนิ คหรื อวิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึ กษามีอยู่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
ตรวจผลงาน การใช้แบบสอบถาม และการทดสอบ ซึ่ งเครื่ องมือที่ นิยมใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้มาก
ที่ สุด คื อ ข้อสอบโดยข้อสอบนับ ว่ามี ค วามสําคัญอย่า งยิ่งในการใช้เ ป็ นเครื่ องมื อวัดความรู ้ ค วามสามารถและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ข้อสอบที่ดีตอ้ งสามารถวัดผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การเรี ยนการสอน ครู ผูส้ อนหรื อผูว้ ดั จึ งต้องเลื อกใช้เครื่ องมื อวัดที่ มีคุณภาพดี เพื่ อให้เกิ ดความผิดพลาดหรื อความ
คลาดเคลื่อนจากสิ่ งที่ตอ้ งการวัดให้นอ้ ยที่สุด คุณลักษณะของเครื่ องมือวัดที่ดี คือ มีความตรง (Validity) มีความเที่ยง
(Reliability) ยากพอเหมาะ และมีอาํ นาจจําแนกสู ง ดังนั้นหลังจากที่ ได้สร้างข้อสอบเสร็ จแล้วก่อนที่ จะนําไปใช้
ควรต้องมีการทบทวน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ขอ้ สอบก่อนในเบื้องต้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านเนื้อหา
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และเทคนิ คการสร้างข้อสอบ แล้วปรับปรุ งแก้ไขข้อสอบให้เหมาะสมก่อนนําไปใช้ และหลังจากนําข้อสอบไปใช้
แล้วก็จาํ เป็ นต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ สอบอีกครั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็ นรายข้อ และทั้งฉบับ โดยการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบเป็ นรายข้อจะพิจารณาจากระดับความยากของข้อสอบ ค่าอํานาจจําแนก และดัชนี ความไว ส่ วน
การวิเคราะห์ขอ้ สอบทั้งฉบับ จะเป็ นการพิจารณาความตรงของข้อสอบ และความเที่ ยงของแบบทดสอบ โดย
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ สอบจะสะท้อนให้ทราบถึงผลจากการวัดผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นผลการสอบของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นการออกข้อสอบ การวิเคราะห์ขอ้ สอบ และการแปล
ความหมายจากผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ จึงเป็ นส่ วนสําคัญที่ครู จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างดี
ด้วยเพื่อทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากผลของการวัดน้อยที่สุด วิธีการที่จะลดความคลาดเคลื่อนจากผลของการวัดให้
น้อยลงทางหนึ่ ง คื อ พยายามทําให้กระบวนการสอบทุกขั้นตอนเป็ นไปตามแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวข้อสอบ
ครู ผสู ้ อนหรื อผูท้ ี่มีหน้าที่ในการสร้างข้อสอบต้องพยายามสร้างข้อสอบให้มีคุณภาพมากที่สุดด้วย
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มีการพัฒนาครู และบุคลากรทาง
การศึ ก ษาตามโครงการพัฒ นาครู ท้ ัง ระบบ เพื่ อ ยกระดับ คุ ณ ภาพครู ใ ห้เ ป็ นครู ดี ครู เ ก่ ง มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม
มีศกั ยภาพและคุณภาพทัดเทียมกับประชาคมโลกในยุคโลกาภิวตั น์ เพื่อมุ่งที่จะสร้างครู คุณภาพในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของนักเรี ยนให้เป็ นพลเมืองคุณภาพและเปี่ ยมคุณธรรมให้แก่ประเทศ โดยมีระยะเวลาดําเนิ นการตั้งแต่
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 โดยหลักสู ตรในการพัฒนาดังกล่าวประกอบด้วย 3 โมดูล คือ โมดูลที่ 1 เนื้ อหาสาระตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โมดูลที่ 2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริ การที่ดี การพัฒนาตนเอง และการทํางาน
เป็ นทีม และโมดูลที่ 3 สมรรถนะประจําสายงาน ได้แก่ เทคนิ คการสอน การออกแบบและวัดผลการเรี ยนรู ้ จิตวิญญาณ
ของความเป็ นครู ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ระบบการแนะแนว การพัฒนาผูเ้ รี ยน ห้องเรี ยนคุณภาพ ทักษะการคิด การ
พัฒนาจิ ตสาธารณะ นโยบายและจุ ดเน้นในการจัดการศึ กษา ดังนั้นการพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ จะเป็ นการเสริ มสร้างสมรรถนะประจําสายงาน
ของครู เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพของครู ได้ทางหนึ่ งด้วย (จินตนา ธนวิบูลย์ชยั และคณะ, 2555)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึ กษาในระบบเปิ ด มีการจัดการเรี ยน
การสอนในระบบทางไกลเพื่อถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์แก่นกั ศึกษา พันธกิจของมหาวิทยาลัยมี 4 ด้าน คือ
สอน วิจยั ให้บริ การทางวิชาการ และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งภารกิจด้านการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
เป็ นพันธกิ จหนึ่ งของมหาวิทยาลัย โดยสํานักทะเบียนและวัดผลซึ่ งเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งในมหาวิทยาลัยในฐานะที่
รับผิดชอบงานด้านการวัดและประเมินผล มีคณาจารย์ที่มีความรู ้ความสามารถทางด้านการวัดและประเมินผล การ
ให้บริ การทางวิชาการแก่ สังคมจึ งเป็ นภารกิ จหนึ่ งของอาจารย์มหาวิทยาลัย ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นอาจารย์ประจําสํานัก
ทะเบียนและวัดผลและได้มีโอกาสร่ วมเป็ นคณะที่ปรึ กษาการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู ท้ งั ระบบ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ จํานวน 2 โครงการ คือ 1)โครงการติดตาม
และประเมิ นผลโครงการพัฒ นาครู ท้ งั ระบบ ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2) โครงการติ ด ตามและ
ประเมิ นผลโครงการพัฒนาครู ท้ งั ระบบ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และวิจยั พัฒนารู ปแบบการพัฒนาครู ท้ งั ระบบ
ซึ่ งจากการที่ได้ทาํ การติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวนั้น ทําให้ได้ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการ
เกี่ ย วกับ การพัฒ นาความรู ้ ค วามเข้า ใจในเรื่ องการวิ เ คราะห์ ข ้อสอบของครู ผูส้ อนระดับการศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน
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และเห็นประโยชน์ถึงความจําเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของครู เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพครู ตามโครงการพัฒนา
ครู ท้ งั ระบบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่ จะพัฒนา
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบของครู ผสู ้ อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ชุดฝึ กอบรม เรื่ อง
การวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู และโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ สอบโดยใช้ Microsoft Excel for Windows ซึ่ งเป็ น
โปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง เชื่ อถือได้ เพื่อให้ครู ได้ศึกษาเรี ยนรู ้
และทําความเข้าใจเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบได้ดว้ ยตนเอง โดยเริ่ มจากกลุ่มเป้ าหมายครู ผสู ้ อนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรี ยนจังหวัดนนทบุรีเป็ นกลุ่มนําร่ องในลําดับแรกก่ อน เพื่อหาข้อบกพร่ องและปรับปรุ งแก้ไขชุ ด
ฝึ กอบรม เรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้ น และเหมาะสมกับการที่จะศึกษาเรี ยนรู ้และทํา
ความเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง หลังจากนั้นจะได้นาํ ชุ ดฝึ กอบรม เรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรั บครู น้ ี เผยแพร่ ไปยัง
โรงเรี ยนต่างๆ ในเขตพื้นที่ การศึ กษาอื่นๆ สําหรับให้ครู ผสู ้ อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาความรู ้และทักษะในเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รวมทั้งเพื่อเป็ นการขยายผลการ
ให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คมอย่างกว้างขวางต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
2. เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
3. เพื่อประเมินผลการใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
ขอบเขตการวิจยั
1. ชุ ดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู มีเนื้ อหาจํานวน 3 หน่ วย คื อ หน่ วยที่ 1 ความรู ้พ้ื นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ สอบ และหน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบ ซึ่ งแต่ละหน่วยจะประกอบด้วย เนื้ อหา กิจกรรมและแนวตอบกิจกรรม และแบบประเมินตนเอง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานนทบุรี เพื่อใช้ทดสอบความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบ และสํารวจความต้องการได้รับความรู ้และ
การฝึ กอบรม จํานวน 344 คน และครู ผสู ้ อนที่ เข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
สําหรับครู จํานวน 30 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การใช้ชุดฝึ กอบรม เรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
3.2 ตัว แปรตาม คื อ ผลการใช้ชุ ด ฝึ กอบรม ได้แ ก่ ผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมของครู ที่ เ ข้า รั บการ
ฝึ กอบรม และความคิดเห็นของครู ที่เข้ารับการฝึ กอบรมที่มีต่อชุดฝึ กอบรม เรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
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กรอบแนวคิดการวิจยั
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังกล่าวที่ผวู ้ ิจยั ทําการศึกษานั้น ได้นาํ มาจัดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั
ดังนี้

ผลการใช้ชุดฝึ กอบรม
การใช้ชุดฝึ กอบรม เรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู

เรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ สอบ
สําหรับครู

วิธีดาํ เนินการวิจยั
การดําเนินการวิจยั จะกล่าวถึง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั คือ ครู ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษาของรัฐสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษานนทบุรี จํานวน 2,442 คน จากโรงเรี ยน 114 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ าง คื อ ครู ในโรงเรี ยนประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษาของรั ฐสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
นนทบุรี จํานวน 344 คน จากโรงเรี ยน 22 โรงเรี ยน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคํานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่ ม
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสุ่ มดังนี้
1) สุ่ มเลือกอําเภอในจังหวัดนนทบุรีมาจํานวน 5 อําเภอ
2) สุ่ มเลือกตําบลในจังหวัดนนทบุรีจากอําเภอที่สุ่ มได้มาจํานวน 19 ตําบล
3) สุ่ มเลือกโรงเรี ยนในตําบลที่สุ่ มได้มาตําบลละ 1-2 โรงเรี ยน รวมจํานวน 22 โรงเรี ยน
4) สุ่ มเลือกครู ในโรงเรี ยนที่สุ่มได้มาโรงเรี ยนละ 15-16 คน รวมจํานวนครู 344 คน
โดยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 344 คนที่ได้จากการสุ่ มตัวอย่าง นํามาเพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั มีดงั นี้
(1) ครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
จํานวน 344 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระดับความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบของครู จงั หวัด
นนทบุรี
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(2) ครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
จํานวน 116 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการสํารวจความต้องการเกี่ ยวกับเนื้ อหาของชุ ดฝึ กอบรมและความ
สนใจในการเข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อนําข้อมูลมาเป็ นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงสร้างเนื้ อหาของชุดฝึ กอบรม
เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
(3) ครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึ กษาของรัฐสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษานนทบุรี
จํานวน 30 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อทดลองศึกษาชุดฝึ กอบรมและประเมินคุณภาพของชุดฝึ กอบรมเรื่ องการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบได้มาจากผูท้ ี่มี
ความประสงค์เข้ารับการฝึ กอบรม
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ประกอบด้ว ย 1) แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ เรื่ อ งการวิ เ คราะห์ ข ้อ สอบ
2) แบบสอบถามความต้องการเกี่ ยวกับเนื้ อหาของชุ ดฝึ กอบรม 3)ชุ ดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
4) แบบทดสอบวัดความรู ้ก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม และ 5) แบบประเมินคุณภาพชุดฝึ กอบรมเรื่ องการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ซึ่ งการดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยแต่ละส่ วนมีเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การศึกษาความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการวิเคราะห์ ข้อสอบสํ าหรับครู
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบ ลักษณะแบบทดสอบ
เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน คื อ ตอบถูกให้ขอ้ ละ
2 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน ลักษณะของข้อสอบเป็ นคําถามเพื่อวัดความรู ้ในเรื่ องความรู ้พ้ื นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล จํานวน 11 ข้อ (ร้อยละ 22) การวิเคราะห์ขอ้ สอบ จํานวน 29 ข้อ (ร้อยละ 58) และ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ สอบ จํานวน 10 ข้อ (ร้อยละ 20)
ส่ วนที่ 2 การพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่องการวิเคราะห์ ข้อสอบสํ าหรับครู ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้ นตอนที่ 1 การศึ ก ษาความต้ อ งการเกี่ยวกับเนื้อ หาของชุ ดฝึ กอบรม เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด ที่ ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความต้องการของครู
จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับเนื้อหาของชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ประสบการณ์การ
สอน และชื่อโรงเรี ยน
ตอนที่ 2 ความต้องการ และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับเนื้ อหาชุ ดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบ ได้แก่
ความต้องการเนื้ อหาชุดฝึ กอบรมเรื่ องความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ขอ้ สอบ และการ
ประยุกต์ใช้คอมพิ วเตอร์ เพื่ อการวิเคราะห์ขอ้ สอบ ข้อคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่ นๆ ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยเทียบเคียงเกณฑ์การวิเคราะห์และการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best, 1970) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการ/ความเหมาะสมในเนื้อหานั้นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความต้องการ/ความเหมาะสมในเนื้อหานั้นระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความต้องการ/ความเหมาะสมในเนื้อหานั้นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความต้องการ/ความเหมาะสมในเนื้อหานั้นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความต้องการ/ความเหมาะสมในเนื้อหานั้นระดับน้อยที่สุด
โดยผูว้ ิจยั กําหนดเกณฑ์ไว้ว่า ความต้องการเนื้ อหาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบแต่ละเรื่ องต้องมี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จึงจะเลือกนํามาจัดทําเป็ นชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
ตอนที่ 3 ความต้องการเกี่ ยวกับการจัดฝึ กอบรม และการประเมิ นตนเอง ได้แก่ ความต้องการเกี่ ยวกับ
รู ป แบบการฝึ กอบรม ระยะเวลาในการฝึ กอบรม วันที่ เ หมาะสมในการฝึ กอบรม ช่ วงเวลาที่ เ หมาะสมในการ
ฝึ กอบรม การมอบวุฒิบตั รให้กบั ผูท้ ี่ผ่านการฝึ กอบรม ความสนใจเข้ารับการฝึ กอบรม และการประเมินตนเองในด้าน
ความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบ ลักษณะของเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามใช้ถามคําถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ความถี่และร้อยละ สําหรับเกณฑ์การตัดสิ นกําหนดไว้ว่า ต้องมีความต้องการเกี่ยวกับการจัด
ฝึ กอบรมตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่องการวิเคราะห์ ข้อสอบสํ าหรับครู
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ประกอบด้วย สื่ อสิ่ งพิมพ์
เรื่ องการวิเคราะห์ข ้อสอบ และแผ่นวีซีดีโ ปรแกรมการวิ เคราะห์ ขอ้ สอบโดยใช้ Microsoft Excel for Windows
สําหรับการพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ประกอบด้วยเนื้ อหา จํานวน 3 หน่วย รวม 24
เรื่ อง โดยทุกเรื่ องต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ผลการสํารวจความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้ อหาของชุดฝึ กอบรม
ในขั้นตอนที่ 1 ที่กาํ หนดไว้ คือ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป โดยมีโครงสร้างเนื้อหาของชุดฝึ กอบรมดังนี้
หน่ วยที่ 1 ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับการวัดและประเมินผล
ตอนที่ 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
เรื่ องที่ 1.1.1 ความหมายและความสําคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา
เรื่ องที่ 1.1.2 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา
เรื่ องที่ 1.1.3 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
เรื่ องที่ 1.1.4 มาตราในการวัดผล
เรื่ องที่ 1.1.5 คุณธรรมของนักวัดผลการศึกษา
ตอนที่ 1.2 จุดประสงค์ทางการศึกษา
เรื่ องที่ 1.2.1 ด้านพุทธิ พิสยั
เรื่ องที่ 1.2.2 ด้านจิตพิสยั
เรื่ องที่ 1.2.3 ด้านทักษะพิสยั
ตอนที่ 1.3 ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องที่ 1.3.1ชนิดของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องที่ 1.3.2 ลักษณะของข้อสอบที่ดี
เรื่ องที่ 1.3.3 การเขียนข้อสอบให้มีคุณภาพ
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หน่ วยที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อสอบ
ตอนที่ 2.1 แนวคิด และลักษณะของการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ
เรื่ องที่ 2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
เรื่ องที่ 2.1.2 การวิเคราะห์ขอ้ สอบก่อนการนําไปใช้ และหลังการนําไปใช้
เรื่ องที่ 2.1.3 การวิเคราะห์ขอ้ สอบของข้อสอบแบบอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์
ตอนที่ 2.2 การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องที่ 2.2.1 ความตรงของข้อสอบ
เรื่ องที่ 2.2.2 ความยากของข้อสอบ
เรื่ องที่ 2.2.3 อํานาจจําแนกของข้อสอบ
เรื่ องที่ 2.2.4 ความเที่ยงของแบบทดสอบ
ตอนที่ 2.3 การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ และการนําผลไปใช้ปรับปรุ งข้อสอบ
เรื่ องที่ 2.3.1 การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อ และทั้งฉบับ
เรื่ องที่ 2.3.2 การนําผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบไปใช้เพื่อปรับปรุ งข้อสอบ
หน่ วยที่ 3 การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ่ การวิเคราะห์ ข้อสอบ
ตอนที่ 3.1 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบด้วยคอมพิวเตอร์
เรื่ องที่ 3.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบด้วยคอมพิวเตอร์
เรื่ องที่ 3.1.2 โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
ตอนที่ 3.2 การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
เรื่ องที่ 3.2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel for Windows
เรื่ องที่ 3.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ สอบด้วยโปรแกรม Microsoft Excel for Windows
นอกจากชุ ดฝึ กอบรมที่ เป็ นสื่ อสิ่ งพิ มพ์แล้ว ผูว้ ิจยั ยังได้พฒ
ั นาโปรแกรมสําหรั บการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของข้อสอบ และโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ สอบโดยใช้ Microsoft Excel for Windows ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ใช้
งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบในด้านความยาก อํานาจจําแนก ความเที่ ยง และการตัดเกรด มี
ความถูกต้องและเชื่ อถือได้
ส่ วนที่ 3 การประเมินผลการใช้ ชุดฝึ กอบรมเรื่องการวิเคราะห์ ข้อสอบสํ าหรับครู
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อสอบโดยใช้ Microsoft Excel for Windows แบบประเมิ นผลตนเองก่ อนการฝึ กอบรม-หลังการฝึ กอบรม และ
แบบประเมินคุณภาพชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ไปยังผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีท่ีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 22 โรงเรี ยน พร้อมส่ งแบบทดสอบวัดความรู ้
เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบให้กบั ครู ที่เป็ นตัวแทนในโรงเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั ประสานงานไว้แล้ว เพื่อช่วยนําแบบทดสอบวัด
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ความรู ้เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้ นไปทดสอบวัดความรู ้กบั ครู ในโรงเรี ยน จํานวน 15-20 คน และส่ ง
เฉพาะกระดาษคําตอบของครู ที่ ท าํ ข้อสอบใส่ ซองที่ ผูว้ ิ จัยปิ ดแสตมป์ ไว้เรี ยบร้ อยแล้วส่ งกลับคื นให้ผูว้ ิ จัย ทาง
ไปรษณี ย ์ โดยได้รับกระดาษคําตอบกลับคืนสําหรับนํามาตรวจให้คะแนน วิเคราะห์ และประเมินผล จํานวน 344 คน
2. ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อขอความอนุเคราะห์ไปยังผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษานนทบุรีที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 22 โรงเรี ยน พร้อมส่ งแบบสอบถามความ
ต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของชุดฝึ กอบรมและการจัดฝึ กอบรมไปด้วยจํานวนโรงเรี ยนละ 10 ชุด รวมทั้งหมด 220 ชุด
เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ครู ในโรงเรี ยนตอบแบบสอบถามดังกล่าว และส่ งกลับคืนให้ผวู ้ ิจยั ทางไปรษณี ย ์ โดย
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 126 ชุด แต่มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนํามาบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ได้
จํานวน 116 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 52.73
3. ผูว้ ิจยั ทําการพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ประกอบด้วย เนื้อหาจํานวน 3
หน่วย รวม 24 เรื่ อง คือ หน่วยที่ 1 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล จํานวน 11 เรื่ อง หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์
ข้อสอบ จํานวน 9 เรื่ อง หน่ วยที่ 3 การประยุกต์ใช้คอมพิ วเตอร์ เพื่ อการวิเคราะห์ขอ้ สอบ จํานวน 4 เรื่ อง และ
โปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ สอบโดยใช้ Microsoft Excel for Windows
4. ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษาในสั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดฝึ กอบรมทดลองใช้ชุดฝึ กอบรม
เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู และส่ งรายชื่ อครู ที่แจ้งความสนใจเข้ารับการฝึ กอบรมทดลองใช้ชุดฝึ กอบรม
เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ให้ผวู ้ ิจยั ทราบทางอีเมล์ที่ narong.tee@stou.ac.th โดยมีรายชื่อครู ที่สนใจมาเข้ารับ
การฝึ กอบรมเพื่อทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู จํานวน 30 คน
5. ผูว้ ิจยั จัดส่ งชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ให้กบั ครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
30 คน เพื่อศึกษาด้วยตนเอง และหลังจากศึกษาชุดฝึ กอบรมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้ประเมินคุณภาพของชุดฝึ กอบรม
ตามแบบฟอร์มที่กาํ หนดและส่ งแบบประเมินให้ผวู ้ ิจยั เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
6. จัดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบให้กบั ครู ที่สนใจเข้ารับการฝึ กอบรม เป็ นการจัดฝึ กอบรมแบบ
เผชิญหน้า จํานวน 1 วัน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 232 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
กิจกรรมการจัดฝึ กอบรมมีการบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่ อการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบ โดยใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู และโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ สอบโดยใช้
Microsoft Excel for Windows มีการประเมินผลก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิ งปริ มาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนน
เพิ่มสัมพัทธ์ และการทดสอบค่าที สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ องการพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
มีดงั นี้
1. การศึกษาความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู พบว่า ในการประเมินแบบอิงกลุ่ม กลุ่ม
ตัวอย่างครู ที่สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่ วนมากมีความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคะแนน
T อยู่ระหว่าง 45-55 คะแนน คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.61 ส่ วนการประเมิ นแบบอิ งเกณฑ์พ บว่า กลุ่ มตัวอย่า งครู ที่ ส อนระดับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐานส่ วนมากมีความรู ้เกี่ ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบอยู่ในระดับน้อยมาก มีคะแนนที่ ได้ต่ าํ กว่า 50
คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) คิดเป็ นร้อยละ 90.41
2. การพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู พบว่า
2.1 การสํารวจความต้องการเกี่ยวกับเนื้ อหาของชุดฝึ กอบรมและการจัดฝึ กอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการเกี่ ยวกับเนื้ อหาของชุดฝึ กอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณาผลการสํารวจ
ความต้องการเนื้อหาของชุดฝึ กอบรมในแต่ละเรื่ อง พบว่า เนื้อหาทุกเรื่ องมีความต้องการเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
ไว้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04-4.22 และส่ วนมากมีความต้องการให้จดั ฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์
ข้อสอบในรู ปแบบของการบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ คิดเป็ นร้อยละ 65.52
2.2 ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู มีองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ เนื้ อหา กิจกรรมท้าย
เรื่ องและแนวตอบกิจกรรม และแบบประเมินตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยเนื้ อหามีจาํ นวน 3 หน่วย รวม 24
เรื่ อง คื อ หน่ วยที่ 1 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการวัดและประเมิ นผล (11 เรื่ อง) หน่ วยที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ สอบ (9
เรื่ อง) และหน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ สอบ (4 เรื่ อง) โดยผูท้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็น
เกี่ ยวกับชุ ดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรั บครู ในภาพรวม เห็นว่า ชุ ดฝึ กอบรมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และเมื่อพิจารณารายการประเมินในแต่ละด้าน พบว่า ความเหมาะสมของชุดฝึ ก
อบรมทั้ง 3 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านการนําเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และ
ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
3. การประเมินผลการใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู พบว่า
3.1 ผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการฝึ กอบรมของครู ที่เข้ารับการฝึ กอบรมโดยใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ก่อนการฝึ กอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.20 คะแนน (จากคะแนนเต็ม
30 คะแนน) ส่ วนผลสัมฤทธิ์ หลังการฝึ กอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.40 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ
15.20 และคะแนนเพิ่ มสัมพัทธ์ มีค่า เท่ ากับร้ อ ยละ 70.10 เมื่ อทดสอบความแตกต่ างด้วยการทดสอบค่ าที พบว่า
คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 การประเมินความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู โดยครู ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างศึ กษาชุ ดฝึ กอบรมมี ความคิ ดเห็ นว่าโดยภาพรวมชุ ดฝึ กอบรมเรื่ องการวิ เคราะห์ขอ้ สอบสําหรั บครู มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และเมื่อพิจารณารายการประเมินในแต่ละด้าน พบว่า ความ
เหมาะสมของชุดฝึ กอบรมทั้ง 3 ด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยด้านเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ด้านการนําเสนอ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และด้านการนําไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63
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อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู มีประเด็นที่ผวู ้ ิจยั นํามาอภิปราย ดังนี้
1. การศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
การทดสอบความรู ้เกี่ยวกับวิเคราะห์ขอ้ สอบของครู จากการประเมินแบบอิงกลุ่มพบว่ากลุ่มตัวอย่างครู ที่
สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรีมีความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อสอบอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการประเมินตนเองของครู โดยภาพรวมว่ามีความรู ้เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้การที่ครู กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเนื่องมาจากครู ส่วนใหญ่มีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลน้อย มีประสบการณ์ตรงใน
เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบน้อย และยังไม่เห็นความสําคัญของการวิเคราะห์ขอ้ สอบ ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วการวัด
และประเมิ นผลเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ และเป็ นกิ จกรรมที่ สําคัญยิ่งต่ อการจัดการเรี ยนการสอน
เครื่ องมือที่นิยมใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมากที่สุด คือ แบบทดสอบ ซึ่ งข้อสอบที่มีคุณภาพในด้านความ
ตรง ความยาก อํานาจจําแนก และความเที่ยง จะทําให้การวัดและประเมินผลมีความเชื่ อถือได้ ดังนั้นครู ควรจะต้องมี
ความรู ้ความสามารถทางด้านการวัดและประเมินผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการสร้างและวิเคราะห์ขอ้ สอบ
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนได้ รวมทั้งเพื่อเป็ นการพัฒนาสมรรถนะครู
ประจําสายงานตามโครงการพัฒนาครู ท้ งั ระบบ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย
(2540) ได้ศึกษาปัญหาการสร้างข้อสอบของครู พลศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา
6 ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาหนึ่ งที่ พบเกี่ ยวกับการสร้ างข้อสอบ คื อ ครู มีปัญหาเกี่ ยวกับการวิเคราะห์หาคุณภาพ
ข้อสอบ
2. การพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
ชุ ดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ที่พฒ
ั นาขึ้ นนี้ มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งในด้าน
เนื้ อหา ด้านการนําเสนอ และด้านการนําไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผูว้ ิจยั ได้พฒั นาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู โดยมีวตั ถุประสงค์หลักที่สาํ คัญคือเพื่อให้ครู สามารถนําไปใช้พฒั นาความรู ้และทักษะ
ในการวิเคราะห์ขอ้ สอบได้ดว้ ยตนเองในลักษณะของชุดฝึ กอบรมทางไกล เนื่องจากผลการศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบของครู ที่สอนระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐานในเขตพื้ นที่ การศึ กษาจังหวัดนนทบุ รี พบว่า ครู ยงั มี
ความรู ้ ในเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบอยู่ในระดับน้อย และก่ อนที่ จะมี การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมนี้ ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบ
สํารวจความต้องการของครู เกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบและได้นาํ ผลที่ได้มาใช้เป็ นกรอบในการ
พิจารณาจัดทําชุดฝึ กอบรมด้วย จึงทําให้ชุดฝึ กอบรมนี้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของ
ครู มากที่สุดในการนําไปใช้วิเคราะห์ขอ้ สอบที่ครู สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ในชั้นเรี ยน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็ นรายข้อ และทั้งฉบับว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่ งข้อสอบที่มี
คุ ณภาพจะสามารถนําไปใช้วดั และประเมิ นผลได้อย่างเที่ ยงตรงและเชื่ อมัน่ ได้ โดยชุ ดฝึ กอบรมที่ พฒ
ั นาขึ้ นนี้
ประกอบด้ว ย เอกสารการฝึ กอบรม และโปรแกรมสํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ข ้อ สอบโดยใช้ Microsoft Excel for
Windows ได้แก่ โปรแกรมการคํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อสอบ และโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
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ปรนัย ซึ่ งสามารถนําไปใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่ ง
ในส่ วนเนื้ อหาของชุ ดฝึ กอบรมมี จาํ นวน 3 หน่ วย รวม 24 เรื่ อง ได้แก่ หน่ วยที่ 1 ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการวัดและ
ประเมิ นผล (จํานวน 11 เรื่ อง) หน่ วยที่ 2 การวิ เคราะห์ ข ้อสอบ (จํานวน 9 เรื่ อง) และหน่ วยที่ 3 การประยุ ก ต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ สอบ (จํานวน 4 เรื่ อง) แต่ละหน่วยมีการประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
มีกิจกรรมท้ายเรื่ องและแนวตอบกิจกรรม ซึ่ งขั้นตอนในการสร้างชุดฝึ กอบรมสอดคล้องกับแนวคิดของนิ พนธ์ ศุขปรี ดี
(2537) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุ ดฝึ กอบรมไว้ 5 ขั้นตอน คื อ กําหนดวัตถุประสงค์การฝึ กอบรม จัดลําดับ
สาระการนําเสนอ ผลิตชุดฝึ กอบรม เลือกสื่ อชุดฝึ กอบรม และประเมินชุดฝึ กอบรม
3. การประเมินผลการใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู
ผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการฝึ กอบรมของครู ท่ีเข้ารับการฝึ กอบรมโดยใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์
ข้อสอบสําหรับครู มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่ อนการฝึ กอบรมอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 อาจเนื่ องมาจากการฝึ กอบรมเรื่ อ งการวิ เคราะห์ข ้อสอบตรงกับความสนใจและสอดคล้องกับความ
ต้องการของครู ในการนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในชั้นเรี ยน ครู มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
หลังการจัดฝึ กอบรมเพิ่ มมากขึ้ น ชุ ดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสํา หรั บครู และโปรแกรมสําหรั บการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบโดยใช้ Microsoft Excel for Windows เหมาะสมกับการนํามาใช้ในการจัดฝึ กอบรม ซึ่ งผลการวิจยั
นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชูศรี ศรี มนั่ คงธรรม (2542) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องการพัฒนาความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบของอาจารย์หมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ผลการวิจยั พบว่า ความเข้าใจในการวิเคราะห์ขอ้ สอบของอาจารย์หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) หลังการใช้เอกสารเสริ มความรู ้สูงกว่าก่อนการใช้เอกสารเสริ มความรู ้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของบุ ญศรี พรหมมาพันธ์ และคณะ
(2553) ได้ทาํ การพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ มี ความเหมาะสมระดับมาก 3) ผูเ้ ข้ารั บการอบรมการเขี ยนและวิ เคราะห์ ข ้อ สอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ มี
ความก้าวหน้าทางเรี ยนเพิ่มขึ้น และ 4) ผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมการเขียนและวิเคราะห์ขอ้ สอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนการประเมินผลการใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู โดยกลุ่มตัวอย่างครู ที่ศึกษา
ชุดฝึ กอบรมด้วยตนเอง โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากชุดฝึ กอบรมเรื่ องการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรั บครู ที่พฒั นาขึ้ นนั้นสอดคล้องกับความต้องการของครู ในการพัฒนาตนเองในด้านการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบซึ่ งเป็ นการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานของครู ดา้ นการออกแบบและวัดผลการเรี ยนรู ้ ตาม
โครงการพัฒนาครู ท้ งั ระบบของสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ประกอบกับ
ชุ ด ฝึ กอบรมมี เ นื้ อ หาสาระ การนํา เสนอที่ ค รู ส ามารถศึ กษาด้ว ยตนเองได้ สามารถนํา ไปใช้ป ระโยชน์ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบที่ครู สร้างขึ้นเพื่อนําไปใช้ในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนได้โดยตรง
รวมทั้งมีโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ สอบโดยใช้ Microsoft Excel for Windows พร้อมอธิ บายวิธีการใช้งานที่ ชดั เจน
ซึ่ งครู สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว ผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบมีความถูกต้องและเชื่ อถือได้ แต่อย่างไรก็ตาม
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กลุ่มตัวอย่างครู ที่ประเมินคุณภาพของชุดฝึ กอบรมได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่สาํ คัญๆ
ว่า ควรเพิ่มเนื้ อหาการวิเคราะห์ขอ้ สอบอัตนัยเพื่อจะได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน ชุดฝึ กอบรมควรมี
รู ปภาพประกอบบ้างจะทําให้น่าสนใจเพิ่มขึ้น ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่ องข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้มากขึ้น
และกิจกรรมท้ายเรื่ องมีนอ้ ยข้อเกินไป ซึ่ งผูว้ ิจยั จะได้นาํ ข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ ไปปรับปรุ งแก้ไขชุดฝึ กอบรมให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ชุ ดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู เหมาะสําหรับนําไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาความรู ้
เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบของครู ผสู ้ อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
ได้ดว้ ยตนเอง
2. ชุ ดฝึ กอบรมนี้ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิเคราะห์ขอ้ สอบของครู ผูส้ อนใน
โรงเรี ยนประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานหรื อสังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดในจังหวัดอื่ นๆ ได้เช่ นเดี ยวกัน เนื่ องจากชุ ดฝึ กอบรมนี้ ได้พฒั นาขึ้ นสําหรับครู ผูส้ อนระดับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาหาความรู ้และเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ สอบได้ดว้ ยตนเองโดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ขอ้ สอบที่พฒั นาขึ้น
3. โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ สอบโดยใช้ Microsoft Excel for Windows ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบในด้านความยาก อํานาจจําแนก ความเที่ยง และการตัดเกรด มีความถูกต้องและเชื่ อถือได้
จึงเหมาะสําหรับครู ผสู ้ อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ สอบในชั้นเรี ยนได้
4. ข้อสอบที่ครู ได้วิเคราะห์แล้วพบว่าเป็ นข้อสอบที่ มีคุณภาพโดยมีค่าความยาก และค่าอํานาจจําแนกอยู่
ในเกณฑ์ที่ ไ ด้คุ ณ ภาพ ครู ค วรจัด เก็บ ข้อ สอบเหล่ า นั้น ไว้เ ป็ นคลังข้อสอบสํา หรั บ คัด เลื อกข้อสอบที่ ต รงกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มาใช้สอบใหม่ในแต่ละภาคเรี ยน เพื่อเป็ นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสร้างข้อสอบ
ใหม่ในแต่ละภาคเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาสมรรถนะของครู เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นการวัด และประเมิ นผล เช่ น การสร้ า งข้อสอบที่ เ ป็ นมาตรฐาน และการสร้ า งเครื่ องมื อ วัด
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 เป็ นต้น
2. ควรพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ในรู ปแบบของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์หรื อสื่ อ
ออนไลน์ เช่ น บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน บทเรี ยน e-Learning เป็ นต้น และควรมี การจัดฝึ กอบรมเรื่ องการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบแบบเผชิ ญหน้า โดยมีการถ่ายทอดเนื้ อหา การฝึ กปฏิ บตั ิ และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมไปพร้อมกัน เพื่อเป็ นการพัฒนาสมรรถนะครู ดา้ นการวัดและประเมินผล และเพื่อเป็ นการบริ การวิชาการ
แก่สงั คมได้ทางหนึ่ง
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การพัฒนาชุดฝึ กอบรม เรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

3. ควรมีการติดตามและประเมินผลการนําชุดฝึ กอบรมเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ สอบสําหรับครู ไปใช้ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ชุดฝึ กอบรม และได้ขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อนํามาพัฒนา/ปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมเรื่ อง
การวิเคราะห์ขอ้ สอบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
4. ควรศึกษาความต้องการจําเป็ นของครู เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและ
ประเมินผล เพื่อจะได้นาํ ไปเป็ นข้อมูลในการพิจารณาจัดทําชุ ดฝึ กอบรมทางไกลให้สอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาของครู ผสู ้ อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่ วนใหญ่อย่างแท้จริ งต่อไป
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