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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัผลสัมฤทธ์ิในงานวดัและประเมินผล

ของรายวิชาหน่ึงในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

จ านวน 17 คน และแบบทดสอบจ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงผลวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีมีคะแนนสอบคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 

2 ไม่เท่ากนัมีจ านวน 8 คน และนกัศึกษาท่ีมีคะแนนสอบเท่ากนัทั้ง 2 คร้ังมีจ านวน 9 คน ค่าเฉล่ียของ

ผลสัมฤทธ์ิคร้ังท่ี 1 คือ 17.35หรือ 86.75%  และคร้ังท่ี 2 คือ 18.12 หรือ 90.6% จะไดค้่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิ

ในการสอบทั้ง 2 คร้ังคือ 17.74 หรือ 88.7% และผลต่างของคะแนนคือ 5%  

Abstract 

 The purpose of this research was to study the enhancement of efficiency in the measurement 

and evaluation work of a course in the field of construction mechanics. The sample group consisted of 17 

vocational certificate students and 20 test items. The results showed that 8 students with the same scores 

of the 1st and 2nd exams were equal, and the students with the same scores for both Two sessions 

consisted of 9 people. The average achievement for the first time was 17.35 or 86.75% and the second 

time is 18.12 or 90.6%, the average of the achievement in both exams is 17.74 or 88.7% and the difference 

in points is 5%. 

 

 



บทน า 

 ปัจจุบนัการวดัและประเมินผลในสถานศึกษามกัใชข้อ้สอบแบบปรนยัในการประเมิน โดยส่วนมาก

จะมีตวัเลือกทั้งหมด 4 ตวัเลือก หมายถึงมีโอกาสท่ี 25% ส าหรับค าตอบท่ีถูกตอ้งและอีก 75% ท่ีจะตอบผิด

ท าให้ผูท่ี้ท  าการทดสอบท่ีไม่มีความรู้สามารถท่ีจะมีโอกาสตอบถูกได ้ 25% ในแต่ละขอ้ ซ่ึงผลคะแนนท่ี

ออกมานั้นไม่สามารถท่ีจะประเมินผลความรู้ของผูท้ดสอบไดจ้ริง จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการ

ศึกษาหาวิธีการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลคะแนนของผู ้ทดสอบ โดยในงานวิจัยช้ินน้ีเป็นการ

เปรียบเทียบการสอบ 2 คร้ังในเวลาท่ีใกลเ้คียงกนัและใชข้อ้สอบเดิม จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย 

เพื่อใหท้ราบถึงผลคะแนนท่ีมีความน่าเช่ือมัน่เพิ่มข้ึน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาหาวธีิเพิ่มประสิทธิภาพในการวดัและประเมินผล 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการวดัและประเมินผล 

ขอบเขตการวจิัย 

1. ขอ้สอบปรนยัจ านวน 20 ขอ้ 

2. นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ จ านวน 17 คน 

3. ก าหนดระยะเวลา 20 นาที ในการทดสอบ 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

เคร่ืองมือวิจยัและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีดีตอ้งประกอบไปดว้ย ความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ 

ความเทีย่งตรงของแบบทดสอบ แบ่งเป็น  4  ชนิด 

1.1. ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หมายถึงแบบทดสอบนั้นมีค าถามสอดคลอ้งและ

ครอบคลุมเน้ือหาวิชาตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร และได้สัดส่วนท่ีถูกตอ้งตรงกบัความจริง ซ่ึงเราสามารถ

ตรวจสอบดูไดจ้ากการน าไปเทียบกบัตารางวเิคราะห์หลกัสูตรท่ีท าไวใ้นดา้นเน้ือหาวชิา 



1.2. ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง  (Contruct  Validity) หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบท่ี

จะวดัสมรรถภาพของสมองหรือพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไดต้รงตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร  ใน

ภาคความมุ่งหมาย 

1.3  ความเท่ียงตรงตามสภาพ  (Concurrent  Validity)  หมายถึง  ความสามารถของแบบทดสอบท่ี

สามารถเร้าใหน้กัเรียนตอบสนองออกมาตรงตามสภาพความเป็นจริงของเขา  เกณฑท่ี์ใชเ้ทียบก็คือสภาพ

ความเป็นจริงในปัจจุบนัของนกัเรียน 

1.4   ความเท่ียงตรงตามพยากรณ์  (Predictive  Validity)  หมายถึงความสามารถพยากรณ์ผลการ

เรียนในอนาคตของนกัเรียนไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริง เกณฑท่ี์ใชเ้ทียบคือสภาพความเป็นจริงหรือสภาพ

ความส าเร็จในอนาคตของผูเ้รียน 

ค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ หมายถึง ความคงท่ีในการวดั กล่าวคือ ไม่วา่จะวดัก่ีคร้ัง ๆ ก็ตาม

จะไดผ้ลคงท่ีเสมอ อุปมาเหมือนตาชัง่ท่ีสามารถบอกนา้หนกัของวตัถุกอ้นหน่ึงเท่าเดิม ไม่วา่จะเอาวตัถุกอ้น

นั้นมาชัง่ก่ีคร้ังก็ตาม ตาชัง่นั้นก็จะมีความเช่ือมัน่สูง โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบใดๆ มีค่าอยู่

ระหวา่ง .00 ถึง 1.00 

เกณฑ์การแปลผล    

ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมืออยูร่ะหวา่ง 0.00 – 1.00 ยิง่ใกล ้1.00 ยิง่มีความเช่ือมัน่สูง   เกณฑก์าร

แปลผลความเช่ือมัน่มีดงัน้ี 

  0.00 – 0.20 ความเช่ือมัน่ต ่ามาก/ไม่มีเลย 

  0.21 – 0.40 ความเช่ือมัน่ต ่า 

  0.41- 0.70 ความเช่ือมัน่ปานกลาง 

  0.71 – 1.00 ความเช่ือมัน่สูง 

ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ  แบ่งเป็น 2 ประเภท  

1. การหาความเช่ือมั่นแบบอิงกลุ่ม  แบ่งเป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่ 

1.1.  การใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นหลกั 



Test-Retest Method  (วธีิสอบซ ้ า)  เป็นการหาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีการสอบซ ้ าเป็นการหา

ค่าความเช่ือมัน่โดยนาเอาแบบทดสอบฉบับหน่ึง ไปท าการทดสอบกับนักเรียนกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึง 2 คร้ัง ในเวลาท่ีต่างกัน โดยเวน้ระยะเวลาในการสอบทั้ ง 2 คร้ัง ให้ห่างกันพอสมควร ( 

2 อาทิตย ์ข้ึนไป) เม่ือท าการสอบซ ้ าคร้ังท่ี 2 แลว้จะท าให้นกัเรียนแต่ละคนมีคะแนนผลการสอบ

ของแบบทดสอบฉบบันั้นคนละ 2 ค่า คือคะแนนจากการสอบคร้ังท่ี 1 และคะแนนจากการสอบคร้ัง

ท่ี 2 จากนั้นจึงนาค่าคะแนนทั้ง 2 ชุดไปหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน ( 

Pearson Product Moment Correlation ) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีไดคื้อค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบทดสอบฉบบันั้น 

Paralleled Form Method (วิธีใชแ้บบทดสอบคู่ขนาน)  เป็นแบบทดสอบอีกฉบบัหน่ึงท่ีมี

ลักษณะเหมือนกับแบบทดสอบฉบบัท่ีต้องการหาค่าความเช่ือมั่น ซ่ึงไม่ใช่แบบทดสอบฉบับ

เ ดี ย วกันห รื อ มี ข้อ ค า ถ าม เห มื อนกัน  แ ต่ เ ป็ นแบบทดสอบ ท่ี มี ค่ า คุณลักษณะ ต่ า งๆ 

ประจ าตวั (Parameter) เหมือนกนั เช่นเป็นแบบทดสอบท่ีวดัในเน้ือหาเดียวกนั มีจ  านวนขอ้เท่ากนั 

ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยากง่ายเท่ากัน มีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากัน มีค่าเฉล่ียและค่าความ

แปรปรวนเท่ากนั มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดัเท่ากนัและอ่ืนๆ  เม่ือไดแ้บบทดสอบ

คู่ขนานกบัแบบทดสอบท่ีจะหาค่าความเช่ือมัน่มาแลว้ ก็จะน าแบบทดสอบทั้งสองฉบบัไปสอบ

นกัเรียนกลุ่มเดียวกนั ในเวลาท่ีต่อเน่ืองกนั หรืออาจจะทิ้งช่วงสักระยะเวลาหน่ึงก็ได ้เม่ือไดค้ะแนน

ออกมาซ่ึงจะมี 2 ชุด ก็จะนาคะแนนทั้ง 2 ชุด ไปหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยใช้สูตรเพียร์

สัน (Pearson Product Moment Correlation ) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ดงักล่าวจะเป็นค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบทดสอบท่ีตอ้งการ  ใชสู้ตรเดียวกนักบัวิธีการสอบซ ้ า  แต่วิธีน้ีไม่นิยมใชเ้น่ืองจากมี

ขอ้จ ากดัคือ การสร้างแบบทดสอบให้มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกนัจริง ๆ ซ่ึงเป็นการยาก

มาก และเม่ือแบบทดสอบทั้งสองฉบบัไม่ใช่ แบบทดสอบท่ีคู่ขนานกนัอยา่งจริง ๆ แลว้ ยอ่มท าให้

เกิดความคลาดเคล่ือนในการหาค่าความเช่ือมัน่   

Split-Half Method (วธีิแบ่งคร่ึงขอ้สอบ)  โดยน าเคร่ืองมือไปทดสอบเพียงคร้ังเดียว แลว้น า

เคร่ืองมือนั้นมาแบ่งคร่ึงเพื่อท าการวิเคราะห์ เช่น เคร่ืองมือมี 20 ขอ้ ให้แบ่งคร่ึงแรก 10 ขอ้ คร่ึง

หลงั 10 ขอ้ หรือขอ้ค่ี 10 ขอ้ ขอ้คู่ 10 ขอ้ จากนั้นจึงค านวณหาค่าสหสัมพนัธ์ของคะแนนรวม คร่ึง

แรก – คร่ึงหลัง หรือคะแนนรวมข้อคู่ ข้อค่ี  ผ่านสูตรของ Spearman-Brown , Horst , Rulon 

, Guttman , ส าเริง บุญเรืองรัตน์   



 Spearman-Brown  เป็นการหาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีแบ่งคร่ึงขอ้สอบมีความคิดพื้นฐานมาจากการ

หาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้แบบทดสอบคู่ขนาน กล่าวคือ จะนาแบบทดสอบท่ีตอ้งการหาค่าความ

เช่ือมัน่ไปทดสอบกบันกัเรียนเพียงคร้ังเดียว แลว้แบ่งแบบทดสอบนั้นออกเป็น 2 ฉบบัยอ่ย ๆ โดย

พยายามท าใหแ้บบทดสอบทั้งสองฉบบัยอ่ยมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาได ้ทั้งน้ี อาจ

แยกขอ้คาถามขอ้คู่รวมเป็นฉบบัหน่ึง และน าขอ้คาถามขอ้ค่ีรวมเป็นอีกฉบบัหน่ึง หรืออาจจะแบ่ง

แบบทดสอบออกเป็นคร่ึงฉบับแรกและคร่ึงฉบับหลัง  หรืออาจแบ่งโดยการสุ่มข้อค าถามก็

ได ้จากนั้นจึงนาคะแนนของแบบทดสอบย่อยทั้ง 2 ฉบบั มาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยใช้

สูตรของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation ) ไดค้่าความเช่ือมัน่คร่ึงฉบบั  จากนั้นจึง

น ามาปรับขยายค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบให้เต็มฉบบั โดยนาสูตรการประมาณค่าความ

เช่ือมัน่เม่ือเพิ่มจานวนขอ้ค าถามของ สเปียร์แมน-บราวน์ ( Spearman-Brown ) 

 Horst  ไดเ้สนอสูตรการปรับขยายค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบในกรณีท่ีแบบทดสอบย่อยทั้ง 

2 ฉบบัมีจ านวนขอ้ไม่เท่ากนั (หรือเท่ากนัก็ใชไ้ด)้ 

 Rulon  ไดใ้ชว้ิธีการค านวณหาค่าความเช่ือมัน่โดยไม่ตอ้งหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบคร่ึง

ฉบบัก่อน แต่เป็นการทั้งฉบบั โดยการหาค่าความแปรปรวน 

 Guttman  ใชว้ธีิแบ่งคร่ึงแบบทดสอบ ในระยะต่อมามีผูเ้สนอสูตรการค านวณหาค่าความเช่ือมัน่โดย

ไม่ตอ้งหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบคร่ึงฉบบัก่อน แต่เป็นการทั้งฉบบั โดยการหาค่าความ

แปรปรวน 

 ส าเริง บุญเรืองรัตน์  ได้เสนอสูตรการค านวณค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบใหม่ โดยไม่

ตอ้ง ค านึงถึงเง่ือนไขท่ีวา่แบบทดสอบยอ่ยทั้ง 2 ฉบบั จะตอ้งมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกนั 

สรุป การหาค่าความเช่ือมัน่แบบแบ่งคร่ึงขอ้สอบเป็นการหาความเช่ือมัน่โดยยึดหลกัการหาความ

สอดคล้องภายในของแบบทดสอบ  (Internal Consistency) นั่นคือ ถ้าคะแนนของผูส้อบแต่ละคนจาก

แบบทดสอบยอ่ยทั้ง 2 ฉบบั มีค่าใกลเ้คียงกนัแสดงวา่แบบทดสอบฉบบันั้นมีความเป็นเอกพนัธ์ มีความคงท่ี

ภายในสูง จะส่งผลใหค้่าความเช่ือมัน่สูงตามไปดว้ย 

1.2  การใช้ค่าความแปรปรวนของคะแนนเป็นหลกั 

1.2.1  วธีิการของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน เป็นการหาความเช่ือมัน่โดยการใชเ้คร่ืองมือ 1 ชุด ใชท้ดสอบ

เพียงคร้ังเดียว และไม่ตอ้งแบ่งคร่ึงแบบทดสอบ โดยมีสมมติฐานท่ีวา่ขอ้คาถามในเคร่ืองมือชุด

เดียวกนัจะวดัในองคป์ระกอบเดียวกนั นัน่คือ เน้ือหา ขอ้ค าถามแต่ละขอ้ภายในฉบบัจะตอ้งมีความ



เป็นเอกพนัธ์ ดงันั้น การหาค่าความเช่ือมัน่โดยวธีิการน้ีจึงเป็นการวดัความสอดคลอ้งภายในของ

เคร่ืองมือ (Internal Consistency) แบ่งออกเป็น สูตรKR-20  และ   สูตร KR-21 

 KR-20   ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัคือ ขอ้คาถาม จะตอ้งมีระบบการใหค้ะแนนเป็นแบบ 0 หรือ 1 กล่าวคือ 

ขอ้ท่ีตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให้ 0 คะแนน เท่านั้น 

 KR-21   ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัคือ ขอ้ค าถาม จะตอ้งมีระบบการใหค้ะแนนเป็นแบบ 0 หรือ 1 กล่าวคือ 

ขอ้ท่ีตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให้ 0 คะแนน เท่านั้น และขอ้คาถามแต่ละขอ้มีระดบัความยาก 

ไม่แตกต่างกนัมากนกั ถา้ขอ้สอบทุกขอ้ในแบบทดสอบมีระดบัความยากระดบัเดียวกนั ความ

เช่ือมัน่ของแบบทดสอบฉบบัเดียวกนั ท่ีค  านวณไดจ้ากสูตร KR - 21 จะเท่ากบัค่าท่ีค  านวณไดจ้าก

สูตร KR - 20 

1.2.2. The Coefficient of Alpha (วธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา) ของครอนบาช (Cronbach) สูตรน้ี

ใช้ส าหรับหาสัมประสิทธ์ิของความเท่ียงของแบบทดสอบท่ีมีระบบการให้คะแนนแบบอ่ืนท่ี

ไม่ใช่ 0 กบั 1 หรือ แบบ 0/1 ก็ได ้ซ่ึงเป็นการวดัท่ีให้ขอ้มูลในลกัษณะต่อเน่ือง ไดแ้ก่ แบบทดสอบ

อตันยั แบบเรียงความ (essay type tests) แบบวดัทศันคติ แบบประเมินผลสมรรถภาพดา้นต่าง ๆ ท่ี

ตอ้งประเมินตามสเกล และแบบสอบถามชนิดประมาณค่า (rating scale) จึงใหช่ื้อวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ

อลัฟ่า 

1.2.3. Hoyt's Analysys of Variance (การหาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน )ของ

ฮอยท์  เป็นการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยอาศยัค่าอตัราส่วนของความแปรปรวน

ระหว่า งคะแนนจริงและคะแนนท่ีสอบได้  แล้วป รับเป ล่ียนเ ป็นอัตรา ส่วนของความ

แปรปรวน ระหวา่งคะแนนท่ีเป็นความคลาดเคล่ือนกบัคะแนนท่ีสอบได ้วิธีการน้ี สามารถใชไ้ดท้ั้ง

เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี มี ร ะบบก า ร ให้ ค ะ แนนแบบ  0 กับ  1 และ ท่ี มี ร ะบบก าร ให้ ค ะแนนแบบ

อ่ืน ๆ เช่น แบบทดสอบอตันยั แบบวดัเจตคติ แบบมาตรส่วนประมาณค่า เป็นตน้ วิธีการดาเนินการ

จะนาแบบวดัไปทดสอบคร้ังเดียว แล้วนามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  โดยการหา

ค่า MSE และ MSS 

2.  การหาความเช่ือมั่นแบบอิงเกณฑ์ 

2.1  Carver (วธีิของคาร์เวอร์) อาศยัการเปรียบเทียบสัดส่วนของความสอดคลอ้งในการตดัสินความ

รอบรู้ของผูส้อบแต่ละคนจากแบบทดสอบคู่ขนาน ตามแนวความคิดน้ีสามารถนามาใชใ้นการประมาณค่า



ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑไ์ดโ้ดยการนาแบบทดสอบคู่ขนานสองฉบบัไปสอบกบันกัเรียนกลุ่ม

เดียวกนัแลว้นาผลการสอบไปแจกแจงลงในตารางสัดส่วนของความสอดคลอ้งในการตดัสินความรอบรู้ 

หรือความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ อิงเกณฑ ์ก็จะมีค่าเท่ากบั (a+c) หารดว้ย (a+b+c+d) 

2.2  Alginate (วิธีของอลัจินา)ใช้กบัการสอบดว้ยแบบทดสอบคู่ขนาน 2 ฉบบั หรือแบบทดสอบ

ฉบับเดียวสอบ 2 คร้ัง โดยอาศัยค่าอัตราส่วนของจ านวนนักเรียนท่ีถูกตัดสินอย่างสอดคล้องตรงกัน

ทั้ง 2 คร้ัง วา่รอบรู้หรือไม่รอบรู้ และใชค้่าสัมประสิทธ์ิแคปป้า (Kappa – K ) ของโคเฮน (Cohen) 

2.3  Livingston (วธีิของลิฟวงิตนั) ใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวและสอบเพียงคร้ังเดียว 

2.4  Lovett (วธีิการของโลเวตต)์  ไดเ้สนอสูตรในการค านวณค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิง

เกณฑโ์ดยใช ้แบบทดสอบฉบบัเดียวและสอบเพียงคร้ังเดียว มี 2 สูตร คือ 

 สูตรท่ี 1 หาค่าความเช่ือมัน่จากการแจงทวนิาม ใชไ้ดเ้ฉพาะกบัแบบทดสอบท่ีมีระบบการให้

คะแนนเป็นแบบ     1 - 0 

 สูตรท่ี 2 หาค่าความเช่ือมัน่จากการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สูตรน้ีใชส้าหรับหาค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบท่ีมีลกัษณะการตรวจใหค้ะแนนเป็นแบบ 0 - 1 และแบบทดสอบท่ีมี

ลกัษณะการตรวจใหค้ะแนนเป็นอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่แบบ 0 - 1 

เอกสารอา้งอิง http://naiyatip-research.blogspot.com/p/research-tools.html 

 

วธิีการด าเนินงาน 

 งานวจิยัน้ีเป็นการมุ่งพฒันาการวดัและประเมินผล เพื่อให้ผลท่ีออกมานั้นมีคะแนนท่ีน่าเช่ือถือเพิ่ม

มากข้ึน ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้บ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลเน้ือหารายวชิาของขอ้สอบ 

2. จดัท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 20 ขอ้ 

3. ด าเนินการทดสอบคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 (ต่อเน่ืองกนั) 

4. บนัทึกผล วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุป 



ประชากร คือ นกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคชลบุรี กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

ระยะเวลาในการท าวจัิย คือ ภาคเรียนท่ี 1/2565 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิจากตารางท่ี 1 เม่ือนกัศึกษาท าการทดสอบไดค้ะแนนไม่เท่ากนันั้น

หมายถึงมีขอ้สอบท่ีนักศึกษานั้นไม่มัน่ใจหรือไม่มีความรู้ในขอ้นั้นท าให้นักศึกษาเดาค าตอบ ก่อให้เกิด

ความผิดพลาดของคะแนนท่ีเป็นจริงจากความรู้ของนักเรียน ผู ้วิจ ัยจึงได้ใช้คะแนนเฉล่ียเพื่อช่วยให้

ผลสัมฤทธ์ิของแบบทดสอบนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบ

คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 บนัทึกไวใ้นตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล 
คะแนนสอบ
คร้ังที ่1 

คะแนนสอบ
คร้ังที ่2 

ผลต่าง คะแนนเฉลีย่ 

1 C1 18 16 2 17 
2 C2 20 20 0 20 
3 C3 9 18 9 13.5 
4 C4 20 20 0 20 
5 C5 20 20 0 20 
6 C6 15 16 1 15.5 
7 C7 16 17 1 16.5 
8 C8 20 20 0 20 
9 C9 11 12 1 11.5 

10 C10 18 19 1 18.5 
11 C11 19 20 1 19.5 
12 C12 19 19 0 19 

 



ตารางที ่1 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล 
คะแนนสอบ
คร้ังที ่1 

คะแนนสอบ
คร้ังที ่2 

ผลต่าง คะแนนเฉลีย่ 

13 C13 10 11 1 10.5 
14 C14 20 20 0 20 
15 C15 20 20 0 20 
16 C16 20 20 0 20 
17 C17 20 20 0 20 

ค่าเฉล่ีย 17.35 18.12 1 17.74 
% 86.75% 90.6% 5% 88.7% 

 *** หมายเหตุ เปอร์เซ็นตค์่าเฉล่ียผลต่างเทียบกบั 17/340 ขอ้  

                      

ภาพที ่1 กราฟเปอร์เซ็นตผ์ลสัมฤทธ์ิ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีมีคะแนนสอบท่ีไม่เท่ากนัมีจ านวน 8 คน และนกัศึกษาท่ีมีคะแนน

สอบเท่ากนัทั้ง 2 คร้ังมีจ านวน 9 คน ค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิคร้ังท่ี 1 คือ 17.35หรือ 86.75%  และคร้ังท่ี 2 คือ 

18.12 หรือ 90.6% จะไดค้่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิในการสอบทั้ง 2 คร้ังคือ 17.74 หรือ 88.7% และผลต่างของ

คะแนนคือ 5%  

86.75% 

90.60% 

88.70% 

84%

86%

88%

90%

92%

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ค่าเฉล่ีย 

ชุดขอ้มูล1 


