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บทท่ี  4 

ผลการติดตาม 
 

ผลการติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ติดตาม

แบ่งการน าเสนอออกเป็น  3  ตอน  ตอนที่หนึ่ง ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ตอนที่สอง ผลการใช้ชุด 

การเรียนรู้ และตอนที่สาม ผลการขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้ รายละเอียดของแต่ละตอน มีดังนี้ 

 

ตอนที่  1  ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ 
 

 ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ติดตามได้แบ่ง

การน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็น คือ ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นส าหรับให้ครู

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศึกษาด้วยตนเองในครั้งนี้ มีจ านวน 7 เล่ม แต่ละเล่มมี

องค์ประกอบส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.1.1 คู่มือการเรียนรู้ ประกอบด้วย โครงสร้างชุดการเรียนรู้ และค าแนะน าการใช้ชุด 

การเรียนรู้  

1.1.2 เนื้อหา ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการสร้างแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 7 หน่วย (แยกน าเสนอหน่วยการเรียนรู้ละ 1 เล่ม) ประกอบด้วย 

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยที่ 2 การ

สร้างแบบทดสอบ หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์หลักสูตร หน่วยที่ 4 รูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หน่วยที่ 5 การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์

ข้อสอบ และหน่วยที่ 7 การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ   
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1.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้   เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามค าแนะน าการใช้ชุด 

การเรียนรู้ โดยผู้ศึกษาท ากิจกรรมที่แทรกในเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้  และศึกษาแนวค าตอบ

กิจกรรมท้ายเล่ม   

1.1.4 การประเมินผล  เป็นกิจกรรมการทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนท ากิจกรรม 

การเรียนรู้ในแต่ละหน่วย และทดสอบอีกครั้งหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว  

ชุดเรียนรู้แต่ละเล่มซึ่งมีเนื้อหาเล่มละ 1 หน่วยการเรียนรู้ มีส่วนประกอบที่เหมือนกัน 

ประกอบด้วย ปก ค าน า  สารบัญ  โครงสร้างชุดการเรียนรู้   ค าแนะน าการใช้ชุดการเรียนรู้  

แบบทดสอบก่อนเรียน  แผนการเรียนรู้ประจ าหน่วย  เนื้อหา  กิจกรรม  แบบทดสอบหลังเรียน  

บรรณานุกรม และแนวค าตอบกิจกรรม 

ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งสิ้น 7 เล่ม ได้แยก

น าเสนอไว้นอกเล่มเอกสารรายงานการติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเล่มนี้ 

1.2  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้   

ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น ผู้ติดตามได้น าไป

ทดลองใช้ (Tryout) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและท าการปรับปรุงก่อนที่จะน าไปใช้จริง จ านวน 3 ครั้ง 

ประกอบด้วย การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การทดลองแบบกลุ่มเล็ก และการทดลองภาคสนาม ซ่ึงผล

การตรวจสอบประสิทธิภาพ มีดังนี้ 

1.2.1 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบหนึ่ งต่อหนึ่ง พบว่า ชุดการเรียนรู้มี

ประสิทธิภาพ 68.57/69.18 แสดงว่า ชุดการเรียนรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 

ผู้ติดตามจึงได้ท าการแก้ไขปรับปรุงชุดการเรียนรู้ ดังนี้   

1) ปรับการใช้ภาษาให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น  โดยปรับค าแนะน าการใช้ชุดการ

เรียนรู้  และการใช้ภาษาท้ังเล่ม 

2) ปรับเนื้อหาให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ  โดยปรับเนื้อหน่วยที่ 3 เรื่องการ

วิเคราะห์หลักสูตร  หน่วยที่  6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบ และหน่วยที่ 7 เรื่องการตรวจสอบคุณภาพ

ของแบบทดสอบ 

3)  เพ่ิมตัวอย่างข้อสอบให้มากขึ้นในหน่วยที่ 5 เรื่องการเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรม

ด้านพุทธิพิสัย   
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4)  แก้ไขความบกพร่องของการพิมพ์เอกสารทั้ง 7 เล่ม ได้แก่ ชุดการเรียนรู้

หน่วยที่ 1 – 7  

1.2.2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก พบว่า ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

79.29/78.75 แสดงว่า เป็นไปเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80 แต่ผู้ติดตามได้ท าการปรับปรุงชุดการเรียนรู้

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

1) ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา โดยปรับกิจกรรมหน่วยที่ 6 เรื่อง 

การวิเคราะห์ข้อสอบ 

2)  จัดรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง สวยงาม โดยจัดย่อหน้า แบ่งวรรคตอนไม่ให้มี

การฉีกค า    

1.2.3 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม พบว่า ชุดการเรียนรู้มี

ประสิทธิภาพ 81.40/81.00 แสดงว่า ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเป็นไปเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80 

ผู้ติดตามจึงน าชุดการเรียนรู้ไปใช้ต่อไป 

รายละเอียดของผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ น าเสนอในตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี  2  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 

วิธีการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพ 

จ านวน

(คน) 

คะแนนทดสอบระหว่าง 

การใช้ชุดการเรียนรู้ 

(E1) 

 (70 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์หลัง 

การเรียนรู้ (E2) 

(40 คะแนน) 

 

ประสิทธิภาพ

(E1/E2) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน

เฉลี่ย 

ร้อยละ 

แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 3 48.00 68.57 27.67 69.18 68.57/69.18 

แบบกลุ่มเล็ก 10 55.50 79.29 31.50 78.75 79.29/78.75 

แบบภาคสนาม 30 56.73 81.40 32.40 81.00 81.40/81.00 

  



 41 

ตอนที่  2  ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ 
 

 ผลการติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้ในตอนนี้ แบ่งการน าเสนอตามประเด็นการติดตาม
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
พึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ 

2.1  การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ 

ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ เท่ากับ 
14.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ  35.08  หลังการใช้ชุดการเรียนรู้มี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเป็น  28.03 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ  70.08 และเมื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและ
หลังการใช้ชุดการเรียนรู้พบว่า  หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดน าเสนอในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ

หลังการการใช้ชุดการเรียนรู้ 
 

การทดสอบ n    S D  D2 t 

ก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ 35 14.03 2.71 
490 7,242 24.71** 

หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ 35 28.03 3.06 
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01,  t (.01, 30) = 2.46   
 

2.2  การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อชุด 

การเรียนรู้ในภาพรวมระดับมากที่สุด (   = 4.51)  และเมื่อพิจารณารายการประเมินเป็นรายข้อ 
พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้เกือบทุก
รายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความพึงพอใจต่อ

ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ (   = 4.74) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจต่อการน าไปใช้ใน
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3.1  ผลการขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  

      3.1.1 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้  

ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะขยายผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้  เท่ากับ 14.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ  
35.38  หลังการใช้ชุดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเป็น  28.19 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ  70.48 
และเมื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้  พบว่า หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ ครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียด
น าเสนอในตารางที่ 5  

 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

การทดสอบ n    S D  D2 t 

ก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ 41 14.15   2.96 
576 8,626 24.63** 

หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ 41 28.19   3.57 
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01,  t (.01, 40) = 2.42   

 
3.1.2  การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะขยายผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ครูการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ในภาพรวมระดับมากที่สุด (   = 4.56)  
และเมื่อพิจารณารายการประเมินเป็นรายข้อ พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้เกือบทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการ

ประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความพึงพอใจต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  (   = 4.85) 
รองลงมา คือ มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้  และกิจกรรมการเรียนรู้เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ (   = 4.80 และ 4.71 ตามล าดับ) ส่วนรายการประเมินที่ครูมีความพึงพอใจต่ าที่สุด 
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดน าเสนอใน
ตารางที่ 7  
 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

การทดสอบ n    S D  D2 t 

ก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ 55 18.89   3.85 
759 11,389 24.87** 

หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ 55 32.69   2.90 
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01,  t (.01, 40) = 2.42   

 
3.2.2  การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะขยายผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ครูการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ในภาพรวมระดับมากที่สุด (   = 4.53)
และเมื่อพิจารณารายการประเมินเป็นรายข้อ พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้เกือบทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการ

ประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  มีความพึงพอใจต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง (   = 4.84) 
รองลงมา คือ มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน และความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ

เรียนรู้ (   = 4.78 และ 4.69 ตามล าดับ) ส่วนรายการประเมินที่ครูมีความพึงพอใจต่ าที่สุด 3 ล าดับ 
ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก คือ ความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ ความเหมาะสมของ

การวัดและประเมินผล  และการเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก  (   = 4.22  4.24  และ  4.31 
ตามล าดับ) รายละเอียดน าเสนอในตารางที่ 8 

 
  




