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บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำรตดิตำม 

 
การติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้ 

มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการติดตาม รูปแบบในการติดตาม เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม และ
การวิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม ดังนี้ 
 

ขั้นตอนในกำรติดตำม 
 

ผู้ติดตามด าเนินการติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ  ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 การใช้ชุดการเรียนรู้ และระยะที่ 3  การขยายผลการใช้ 
ซึ่งในแต่ละระยะมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ 
ในระยะนี้ ผู้ติดตามไดน้ าผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานมาก าหนดแนวทางการสร้างชุดการเรียนรู้

จนถึงการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของชุดการเรียนรู้ โดยมีการด าเนินการต่อไปนี้ 
1.  ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ผู้ติดตามด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาการฝึกอบรมตามหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผ่านมา  ซึ่งผู้รายงานท าหน้าที่เป็นวิทยากรที่ผ่านมา   และจากบันทึกข้อมูลการ
สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.2 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  การเรียนรู้ของผู้ใหญ่  และการพัฒนาชุดการเรียนรู้   

2. น าผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานมาก าหนดแนวทางการสร้างชุดการเรียนรู้การสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  สร้างชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เริ่มจากการก าหนด
องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ประกอบด้วย  4 ส่วน ได้แก่  

3.1 คู่มือการเรียนรู้  เป็นการชี้แจงผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้ชุดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  
โครงสร้างชุดการเรียนรู้  ค าแนะน าการใช้ชุดการเรียนรู้ แนวทางการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย   

3.2 เนื้อหา   
3.3 กิจกรรมการเรียนรู้   
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3.4 การประเมินผล   
เมื่อก าหนดองค์ประกอบได้แล้ว ผู้ติดตามด าเนินการสร้าง (ร่าง) ชุดการเรียนรู้การสร้าง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 7 หน่วยการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 

หน่วยที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หน่วยที่ 2  การสร้างแบบทดสอบ   
หน่วยที่ 3  การวิเคราะห์หลักสูตร    
หน่วยที่ 4  รูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
หน่วยที่ 5  การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย   
หน่วยที่ 6  การวิเคราะห์ข้อสอบ   
หน่วยที่ 7  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

4. ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของชุดการเรียนรู้  ผู้ติดตามด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 น าร่างชุดการเรียนรู้พร้อมแบบประเมินชุดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 2 คน ด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 2 คน และด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 1 คน ท าการ
ประเมินความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงชุดการเรียนรู้ (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบคุณภาพชุดการเรียนรู้ น าเสนอไว้ที่ภาคผนวก ก) 

4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ชุด  
การเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.71) และทุกรายการประเมิน มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.40 – 5.00) ซึ่งแสดงว่า ชุดการเรียนรู้ที่
สร้างข้ึนมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ (รายละเอียดผลการวิเคราะห์ น าเสนอในภาคผนวก ข) 

4.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงชุดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

4.3.1 การแบ่งเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ต้องพอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไป 
4.3.2 เนื้อหาที่มีการปฏิบัติควรมีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน 
4.3.3 ควรใช้ภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย  กระชับและได้ใจความ 
4.3.4 ปรับรูปแบบการพิมพ์ให้สบายตา  และน่าที่จะเรียนรู้ 
4.3.5 ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ 

5. จัดท าชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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(4)  ท าแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจกับเฉลยแบบทดสอบ และเปรียบเทียบกับผลสอบ
การสอบก่อนเรียน  เพ่ือประเมินตนเองว่าเข้าใจเนื้อหาเพ่ิมขึ้นหรือเป็นที่พอใจหรือไม่  ถ้ายังไม่พอใจ
ให้กลับไปศึกษาอีกครั้งหนึ่ง 

(5) ขั้นเรียนรู้ให้พบวิทยากรในวันพุธทุกสัปดาห์เพ่ือสนับสนุนและให้ค าแนะน าปรึกษา
ในการเรียนรู้    

(6) ท าแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลอง (Posttest) จ านวน 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4   

5)  ค านวณหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้   
6)  ปรับปรุงชุดการเรียนรู้ และจัดท าเป็นชุดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้จริงต่อไป  

 

ระยะที่ 2 กำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
 ในระยะนี้ ผู้ติดตามได้น าชุดเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นครูการศึกษา
นอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอจักราช อ าเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 35 คน 
เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และความพึงพอใจที่มีต่อชุด
การเรียนรู้   

โดยจากสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อชุดการเรียนรู้ได้รับข้อมูลในการ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู้ ดังนี้  ปรับการน าเสนอ/สีสันให้น่าสนใจ  เพ่ิมเนื้อหาในบางหน่วยการเรียนรู้ที่
มีเนื้อหาน้อยเกินไป  เพ่ิมเติมตัวอย่างให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เป็นต้น 
 

ระยะที่ 3 กำรขยำยผลกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
 ในระยะนี้ ผู้ติดตามได้น าชุดเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ไปขยายผลการใช้ โดยด าเนินการใน 2 
ปีงบประมาณ เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
พึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ท าการขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นครูการศึกษานอก
โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอ  
ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 41 คน 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ท าการขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งครูการศึกษานอกโรงเรียน
จากสถานศึกษา 32 แห่งในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครราชสีมา (ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในขั้นทดลองใช้ และขั้นน าชุดการเรียนรู้ไปใช้ ) และครู
การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอคง ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  
จ านวน 55 คน 
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 การด าเนินการติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของครูการศึกษานอกโรงเรียนทั้ง 3 ระยะ สรุปได้ดังตารางท่ี 1 
 

ตำรำงท่ี  1  ขั้นตอนในการติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอน วิธีด ำเนินกำร ผลที่ได้ 

ระยะที่ 1  
การพัฒนา 
ชุดการเรียนรู้  

1.  การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุด
การเรียนรู้ 

2. จัดท ารายละเอียดในร่างชุดการเรียนรู้ 
3.  ตรวจสอบคุณภาพชุดการเรียนรู้ 
4.  ปรับปรุงชุดการเรียนรู้ 
5.  น าชุดการเรียนรู้ไปทดลองใช้เพื่อหา
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน 
3 รูปแบบ 1) แบบหนึ่งต่อหนึ่ง   
2) แบบกลุ่มเล็ก  และ3) แบบภาคสนาม 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา 
ชุดการเรียนรู้ 

2. ร่างชุดการเรียนรู้ 
3. คุณภาพชุดการเรียนรู้ 
4. ร่างชุดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว 
5. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 

ระยะที่ 2  
การใช้ชุด 
การเรียนรู้ 

1. น าชุดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 
2. ปรับปรุงชุดการเรียนรู้ตามความคิดเห็น
ของกลุ่มเป้าหมายก่อนน าไปขยายผลการใช้
ชุดการเรียนรู้  

1. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2) ด้านความพึงพอใจที่มีต่อชุด 
การเรียนรู้ 
 

ระยะที่ 3   
การขยายผล
การใช้ชุดการ
เรียนรู้ 

น าชุดการเรียนรู้ไปขยายผลการใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2561 

ผลการขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) ด้านความพึงพอใจที่มตี่อชุด 

การเรียนรู้ 
 

รูปแบบในกำรติดตำม 
 ระยะการน าชุดการเรียนรู้ไปใช้ และระยะขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้  เพ่ือศึกษาความรู้
เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้   



 34 

เป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของการติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ซึ่งการด าเนินการมีลักษณะ
เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental research) โดยมีแบบแผนการทดลองเป็นการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลัง (One group pretest–posttest design) ดังแผนภาพที่ 2 
 

 
 
 โดย  O1 หมายถึง  การวัดผลก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ 
  X หมายถึง  การใช้ชุดการเรียนรู้ 
  O2 หมายถึง  การวัดผลหลังใช้ชุดการเรียนรู้ 
แผนภำพที่ 2 แบบแผนการทดลองการใช้ชุดการเรียนรู้ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำม 
 

 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ รายละเอียดของ
เครื่องมือแต่ละชนิด มีดังนี้ 

1. แบบทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะ
เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 ผู้ติดตามจัดท าตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือก าหนดเนื้อหา พฤติกรรม จ านวน
ข้อสอบที่จะสร้างในแต่ละเนื้อหาและแต่ละพฤติกรรมที่จะวัด 

1.2 เขียนข้อสอบตามตารางการวิเคราะห์หลักสูตร โดยเขียนข้อค าถามมากกว่าที่ใช้จริง
ประมาณร้อยละ 25-50  ตามข้อเสนอแนะของสแตนเลย์และฮอบกินส์ (Stanley and Hopkins.  
1972 : 189) จึงเขียนข้อสอบทั้งหมด  50  ข้อ 

1.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบโดยการน า
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัด  แล้วน าผลการประเมินมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of Item Congruence: IOC) ซึ่งพบว่าข้อสอบมีค่า IOC เท่ากับ 0.60-1.00 (รายละเอียดผล
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา น าเสนอในภาคผนวก ค หน้า 65) 

1.4 ทดลองใช้แบบทดสอบ โดยน าไปทดลองสอบกับพนักงานราชการทั่วไปในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา 

O1 X O2 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรติดตำม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้  ผู้ติดตามได้ท าการการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกขั้นตอนของการติดตาม 
ซึ่งใช้สถิติวิเคราะห์ ดังนี้   

1.  สถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2.  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC )  โดยใช้สูตร  

IOC    =  
  

 
 

เมื่อ 
IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 

R   แทน   ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
N   แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

3.  ประสิทธิภาพของหลักสูตร (Efficiency)  โดยใช้สูตร (มนต์ชัย  เทียนทอง,  2548 : 202)  
Efficiency =  E1/E2 
เมื่อ 

E1 =  
  

 

 
  100 

 

E2 =  
  

 

 
  100 

เมื่อ E1  แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
E2 แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

X   แทน   คะแนนรวมของกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม 

        F แทน   คะแนนรวมของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม 
N   แทน   จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 
A  แทน   คะแนนเต็มของประสิทธิภาพของกระบวนการ 
B แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
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4.  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test แบบ 
dependent) โดยใช้สูตร (ชูศรี   วงศ์รัตนะ.  2553 : 179) 

 

t    =       
  

             

   

   , df   =    n-1 

  
เมื่อ D  แทน   ผลต่างของข้อมูลแต่ละคู่ 

n   แทน   จ านวนคู ่
5.  เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้ ผู้ติดตามใช้

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 


