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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ  

โดยการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน 

2) กําหนดเกณฑที่เหมาะสมของการผานขั้นต่ําสุดของคะแนนการทดสอบเรื่องจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมดานสําโรง จังหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 52 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร รายวิชาซอฟตแวรประยุกต หลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมดานสําโรง เครื่องมือที่ใชไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ือง จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก การวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence : IOC) ดัชนีคาอํานาจจําแนกของ

ขอสอบแบบอิงเกณฑ (Pre-to-Post Different Index : PPDI)  ดัชนีความยากงายของขอสอบแบบอิงเกณฑ  ความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ โดยใชสูตร ไบโนเมียล (Binomial Formula) ของโลเวท และ วิเคราะหเกณฑ

ที่เหมาะสมของการผานขั้นต่ําสุดของคะแนนทดสอบแตและเนื้อหายอยตามวิธีของเบิรก (Berk)  

 ผลการวิจัยพบวาไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการวิเคราะหตามแนวคิดการทดสอบแบบ 

อิงเกณฑจํานวน 26 ขอ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการพิจารณาดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง 0.67 – 1.00 

คาดัชนีอํานาจจําแนกแบบอิงเกณฑอยูในชวง 0.02 – 0.25 ดัชนีความยากงายแบบอิงเกณฑอยูในชวง 0.31 – 0.88 

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีเทากับ 0.69   และเกณฑการผาน การทดสอบแบบอิงเกณฑที่เหมาะสมคือ 

เร่ืองความรู เบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกณฑการผาน 5 คะแนน เร่ือง

พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรพุทธศักราช 2550 เกณฑการผาน 5 คะแนน และ 

เร่ืองประมวลจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน เกณฑการผาน 3 คะแนน  

 
คําสําคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส  จริยธรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การทดสอบอิงเกณฑ 

                                                        
1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมดานสําโรง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) Develop a criterion – reference test for learning by 

electronic book entitled “Using Information and Communication Technology Ethics for Students”, and 2) 

identify the proper criterion score for the minimum passing level of learning by electronic book entitled 

“Using Information and Communication Technology Ethics for Students”.  

 The samples of this research were 52 mattayomsuksa three students from Mattayom-

Dansamrong School, Samutprakan Province, who registed in a computer course on applied software 

curriculum of Mattayom Dansamrong School. The research instruments  were electronic book entitled 

“Using Information and Communication Technology Ethics for Students” and achievement learning test. 

The statistical technique employed in the data analysis process were item objective congruence : IOC, 

Pre-to-post difference index : PPDI, criterion easy Index, reliability of criterion – reference test by Lovett’ 

s binomial formula and the proper criterion score for the minimum passing level of learning by Berk’s 

formula. 

 The results of this research were as follows. 1) The content validity of 26 - item - criterion – 

reference achievement test based on IOC, the PPDI, and the criterion easy index were at the range of 

0.67 – 1.00, 0.02 – 0.28 and 0.31 – 0.88 respectively. The test reliability was 0.69.  2) The minimum 

score for passing each subtitle introduction to ethic information and communication technology, an act 

of parliament of computer crime 2007 and code of ethic of information and communication technology 

for students were 5, 5 and 3 respectively. 
 
Keywords : electronic book, ethic, information and communication technology, criterion-reference test 

 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงระบบเครือขายไดถูกนํามาใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันในดานตาง ๆ เพื่อใชพัฒนา

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (วราภรณ  จันเศรฐ, 2547 : 1)  ปจจุบันเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)  ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร มาใชงานรวมกัน (พงษศักดิ์  ผกามาศ; และคนอื่น ๆ, 2549 : 40) ก็ไดถูก

นํามาใชในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สราง และเผยแพรสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนเสียง ภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว ขอความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา และความ

รวดเร็วใหทันตอการนําไปใชประโยชน (รัชนีพร  ศรีรักษา, 2549 : 67) 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดเปาหมายใหการศึกษาเปนการสรางคนดี มีความรู อยูเย็นเปนสุขรวมกัน

ในสังคม จากนโยบายดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดนโยบายใหสอดคลอง

กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
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เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนวา ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (สันติสุข  

สันติศาสนสุข, 2550 : 67) โดยถือเปนนโยบายสําคัญประการหนึ่งที่กําหนดใหโรงเรียนตาง ๆ ในสังกัด พัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาที่ตองใหมีการพัฒนาคุณลักษณะดังกลาวใหกับนักเรียน  แตเนื่องจากในปจจุบันยังมีขอนา

สังเกต และเปนคําถามเกี่ยวโยงในเรื่องเกี่ยวกับ จริยธรรมในการใช ไอซีที ของเด็กและเยาวชนไทยอยูมาก เชนการ

ใชงานไอซีทีอยางไมรูคุณคาการใชเกินความจําเปน ขาดความพอดี การลุมหลง การติดเกมจนใชเวลามากไป จน

บางครั้งเกิดความเคยชินซึ่งคิดวาเปนเรื่องธรรมดา (ยืน ภูวรวรรณ, 2550 : 1) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนการ

สอนมักเนนแตเนื้อหาสาระทางวิชาการ ในขณะเดียวกันผูเรียนก็มุงที่จะใชไอซีที ในการคนควาความรู และความ

เพลิดเพลินสวนตนมากเกินไป การเรียนรูเกี่ยวกับจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงถูก

ละเลยไป (ขาววิจัย, 2543 : 6) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ยังไดประกาศนโยบายและมาตรฐานการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนไดระบุไวอยาง

ชัดเจนวาการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหคํานึงถึงกฎหมาย 

คุณธรรม และจริยธรรม และในสวนของดานกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  ไดระบุไววาใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานกําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 4)  แสดงใหเห็นวา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม เกี่ยวกับ

การใชไอซีที เปนคุณลักษณะที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่นที่หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานคาดหวัง  

 ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความหวงใยถึงพฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

นักเรียน โดยตองการจัดการเรียนการสอนโดยนําเสนอเนื้อหาความรูเกี่ยวกับจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ประกอบกับสนใจท่ีจะนํานวัตกรรมทาง

คอมพิวเตอรสมัยใหมซึ่งเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา ส่ือดิจิทัล (Digital) มาใชเปนส่ือเพื่อ

นําเสนอเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน และมีความเห็นวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เปนนวัตกรรมที่

นาสนใจ เพราะสามารถนําเสนอเนื้อหาใหกับนักเรียนไดดีทั้งในลักษณะของ ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

รวมถึงระบบมัลติมีเดีย ซึ่งจะกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือลน อยากเรียนกับส่ิงที่แปลกใหม และยังเปนการ

ทาทายความสามารถของนักเรียนที่ตองมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนดวยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถชวยใหนักเรียนที่

เรียนชา หรือขาดเรียนไดมีโอกาสเรียนซ้ําอีกกี่คร้ังก็ไดตามตองการ 

 การทดสอบแบบอิงเกณฑ (Criterion-Reference Testing) เปนการทดสอบซึ่งแปลความหมายของคะแนน

โดยการนําเอาผลการทดสอบไปเทียบกับมาตรฐานที่แทจริง (Absolute Standard) ซึ่งเปนเกณฑภายนอกกลุมที่

กําหนดไวอยางรอบคอบ โดยไมเปรียบเทียบกับผลงานของคนอื่น ๆ ภายในกลุม ดังนั้นผลงานของนักเรียนจะอยูใน

ระดับมาตรฐานหรือไม ตองพิจารณาหรือเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่แทจริง (บุญเชิด  ภิญโญอนัตพงษ, 2527 : 14) 

การสอบแบบอิงเกณฑจึงเกี่ยวพันกับการสอนเพื่อการเรียนรู (Master Learning) การที่จะกําหนดมาตรฐานหรือ

เกณฑบางอยาง จึงเกี่ยวกับการเรียนรูหรือไมเรียนรูเปนสําคัญ การทดสอบแบบนี้เพื่อตรวจสอบดูวา กระบวนการ

เรียนการสอนในจุดประสงคยอยหนึ่ง ๆ เปนอยางไร ควรผานหรือควรหาทางชวยเสริมอะไรเพิ่มขึ้นใหกับนักเรียน 

เพื่อจะไดผานจุดประสงคนี้ (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543 : 168) ซึ่งสอดคลองกับหลักการของ
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่กลาววา การจัดการเรียนรู มุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู 

ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล 

โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 3 ) จาก

เหตุผลท่ีกลาวแลวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ สําหรับใชในการวัดผลสัมฤทธิ์เนื้อหาเรื่อง

จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน ซึ่งตองการใหเรียนมีความรูในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกตอง และเพื่อเปนกรอบของพฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของนักเรียนใหยึดถือและเปนแนวปฎิบัติตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
 1. เพื่อพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ือง

จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน 

 2. เพื่อกําหนดเกณฑที่เหมาะสมของการผานขั้นต่ําสุดของคะแนนการทดสอบเรื่องจริยธรรมในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน 

 

วิธีดําเนินการ 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) ใชแบบ

แผนการวิจัยแบบ One – group pretest – posttest design มีรูปการวิจัยดังนี้ (บุญเรียง  ขจรศิลป, 2537 : 246) 

O1 X O2 

 เปนแบบแผนการวิจัยที่มีการทดสอบหรือวัดผลกอนทําการทดลอง และเมื่อส้ินสุดการทดลองแลวทําการ 

วัดผลอีกครั้งหนึ่ง ผูวิจัยกําหนดผลการทดสอบกอนเรียนเปนคะแนนของกลุมไมรู และผลการทดสอบหลังเรียนเปน

คะแนนของกลุมรอบรู เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ 

อิงเกณฑ ประกอบดวยการวิเคราะหดัชนีอํานาจจําแนก และดัชนีความยากงายรายขอ ความเชื่อมั่นของการ

ทดสอบแบบอิงเกณฑ และการวิเคราะหเกณฑที่เหมาะสมของการผานขั้นต่ําสุดของคะแนนแตละเนื้อหายอย 

 ประชากร  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมดานสําโรง จังหวัดสมุทรปราการ 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 576 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมดานสําโรง จังหวัดสมุทรปราการ  

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 52 คน ไดกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยเปนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร ชื่อรายวิชา ซอฟตแวรประยุกต รหัสวิชา ง 32101 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมดานสําโรง 

 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 

   ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับนักเรียนแบงเปน กอนเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส และหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

   ตัวแปรตาม ไดแก 1) คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ 2) เกณฑการผานต่ําสุดของ

คะแนนการทดสอบเรื่องจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  
   1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน ซึ่ง

ผูวิจัยไดดําเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก คุณภาพดานเทคนิคการ

ผลิตสื่อโดยรวมอยูในระดับดี ประสิทธิภาพดานกระบวนการ /ประสิทธิภาพดานผลลัพธของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(E1/E2) เทากับ 80.91/80.75 ประกอบดวยเนื้อหา 3 ตอนคือ 1). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 2) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พุทธศักราช 2550 

และ 3) ประมวลจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน   

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สําหรับนักเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบที่พัฒนาขึน้ตามโครงการวิจัยในขอ 1 ควบคูกับการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอแบงตามเนื้อหาดังนี้ 1) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

จริยธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจํานวน 11 ขอ 2) พระราชบญัญัติวาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 จํานวน  9 ขอ และ 3) ประมวลจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารสําหรับนักเรียน จํานวน 10 ขอ รวมแบบทดสอบทั้งส้ิน 30 ขอ เมือ่วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบแบบอิง

กลุมในปการศกึษา 2551 พบวา มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหารายขอโดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคลอง (IOC) มี

คาตั้งแต 0.67 – 1.00 คาดัชนคีวามยากงาย และ ดัชนีอํานาจจําแนกรายขอ มีคาระหวาง 0.27 – 0.80 และ 0.20 – 

0.67 ตามลําดบั คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับวิเคราะหโดยใชสูตร KR-20 มีคาเทากับ 0.76 ดําเนินการ

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับดังกลาวมาใชในการทดสอบนักเรียนกอนและหลงัเรียนดวยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ และวเิคราะหเกณฑการผานที่

เหมาะสมตามจุดมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้ตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองดังนี้ 

 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ไดพัฒนาแลว ไปใชกับจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

จํานวน 52 คน มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 1) ใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน 

(pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ไดพัฒนาขึ้นตามแนวคิดการวิเคราะหคุณภาพแบบอิงเกณฑตามที่ได

กลาวแลว 2) ใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสคร้ังละ 1 ตอน ตอนละ 2 ชั่วโมงเรียน จํานวน 3 

ตอน รวม 6 ชั่วโมงเรียน โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร 1 คนตอ 1 เครื่อง ผูวิจัยไดดําเนินการติดตั้งหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกสลงในหนวยความจําหลักของเครื่องคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของโรงเรียนทั้งนี้เพื่อ

ความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล 3) ภายหลังจากที่นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแตละตอนจบ ผูวิจัยใหนักเรียนทํา

แบบฝกทายบทเรียนเพื่อทดสอบความรูของนักเรียนที่ไดจากการศึกษาเนื้อหาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส 4) เมื่อ

นักเรียนศึกษาเนื้อหา และทําแบบฝกทายบทเรียนครบทุกตอน รวม 3 ตอน แลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (posttest) โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน แตมีการสลับขอของ

แบบทดสอบ 5) นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อแปลผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ

ประกอบดวย  
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  1. ความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิดานการวัดและประเมินผลการศึกษาจํานวน 3 ทานจากการ

พัฒนาตามโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในปการศึกษา 2551 พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (Item 

Objective Congruence : IOC)   

  2. ดัชนีอํานาจจําแนก (Discriminant  Index) ของขอสอบ โดยการวิเคราะหแบบอิงเกณฑ จะเปนคา

อํานาจจําแนกระหวางกลุมที่ยังไมไดรับการเรียนรู หรือกลุมที่ยังไมรู (Non Master) กับกลุมที่ไดรับการเรียนรูแลว

หรือที่รูแลว (Master) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543 : 197) ในที่นี้กําหนดใหคะแนนทดสอบของ

นักเรียนกอนเรียนเปนกลุมที่ยังไมรู และคะแนนทดสอบหลังเรียนเปนกลุมที่รูแลว วิเคราะหขอมูลโดยใชสูตร (Cox 

and Varas, 1966; Tucker and Vargas, 1971; Vargas 1969 อางถึงใน ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 

2543 : 197) ดังนี้ 
 

    PPDI = ( Rpost / n) – (Rpre / n)   
 

        เมื่อ  PPDI =  ดัชนีคาอํานาจจาํแนกของขอสอบอิงเกณฑ (Pre-to-Post Diferent Index) ;  

        RPost =   จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบถูกหลังไดรับการสอน; RPre = จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบถูกกอน  

       ไดรับการสอน ; n   =    จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบท้ังหมด 

  3. ดัชนีความยากงายของขอสอบ การวิเคราะหคุณภาพของขอสอบแบบอิงเกณฑ เปนการทดสอบ

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกับเกณฑที่เปนมาตรฐานที่ยอมรับหรือไม การตรวจสอบคุณภาพตาม

แนวคิดนี้มีวิธีวิเคราะหเชนเดียวกับการวิเคราะหคุณภาพแบบอิงกลุม เพียงแตความยากของขอสอบไมไดถือวา

ขอสอบท่ีงายหรือยากเปนขอสอบท่ีไมดี แตจะเปนการวัดจุดประสงคการเรียนรูเปนสําคัญ ดังนั้นขอสอบท่ีวัดตรง

จุดประสงคจะเปนขอสอบที่งายหรือยาก ก็ถือวาเปนขอสอบท่ีดี (วราภรณ  ยกรัตน, 2549 : 40) ทั้งนี้เพราะวาการ

วิเคราะหขอสอบแบบอิงเกณฑไมไดเนนที่คาความยากงายเพื่อมาคัดเลือกขอสอบแตเนนที่คุณภาพในการสอนของ

ครู (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2543 : 196) การวิเคราะหใชสูตรดังนี้ 
 

        P =    
  

 เมื่อ P =   ดัชนีความยากงาย ; R  =   จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบถูก;  N   =   จํานวนนักเรียนที่ทํา

ขอสอบท้ังหมด 
   

  4. ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ วิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรไบโนเมียล (Binomial 

Formula) ของโลเวท (Lovett, 1978 อางถึงใน ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543 : 238) ดังนี้ 
 

  rcc = 1  -  (K Σ Xi  -  Σ Xi
2 ) /  (K - 1)  ( Σ( Xi – C) 2 ) 

 

 เมื่อ  rcc =   ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑ  ;  K    =   จํานวนขอสอบ  

    Σ Xi   =   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ; Σ Xi
2      =       ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

     Xi =   คะแนนของนักเรียนแตละคน ; C     =   คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบอิงเกณฑ  
    

N
R



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1080 

  5. วิเคราะหเกณฑที่เหมาะสมของการผานขั้นต่ําสุดของคะแนนทดสอบ ตามวิธีการของเบอรก 

(Berk, 1976 อางถึงใน บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ, 2527 : 142 - 147) โดยพิจารณาจากคาความนาจะเปนของ

การตัดสินถูกดังนี้ 

   กลุมรอบรู 

(หลังเรียน) 

กลุมไมรอบรู 

(กอนเรียน) 

   

  

คะแนน 

คาดวารอบรู 

(สูงกวา,เทากับเกณฑ) 
TM FM 

   

 (เกณฑ) คาดวาไมรอบรู 

(ต่ํากวาเกณฑ) 
FN TN 

   

  รวม M N    

TM =  กลุมรอบรูจริง : นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนไดคะแนนสูงกวาหรือเทากับคะแนนเกณฑ  

FM =  กลุมรอบรูโดยบังเอิญ : นักเรียนกลุมที่ไมไดรับการสอนไดคะแนนสูงกวาหรือเทากับคะแนน 

     จุดตัด ซึ่งถูกจําแนกใหเปนเสมือนผูรอบรู จงึถือวาเปนความคลาดเคลื่อนในการจําแนกผดิ 

     ชนิดที่ 2 หรอืเปนความคลาดเคลื่อนที่ผิดทางบวก  

TN =  กลุมไมรอบรูจริง : นักเรียนกลุมที่ไมไดรับการสอนไดคะแนนต่ํากวาคะแนนจุดตัด 

FN =  กลุมไมรอบรูโดยบังเอิญ : กลุมนักเรียนที่ไดรับการสอนไดคะแนนต่ํากวาคะแนนเกณฑ ซึ่งถูก 

     จาํแนกใหเปนเสมือนผูไมรอบรู จึงถือวาเปนความคลาดเคลื่อนในการจาํแนกผิดชนิดที่ 1  

    หรือความคลาดเคลื่อนผิดทางลบ  

ความนาจะเปนของเหตุการณคํานวณไดดังนี้ 

 ความนาจะเปนของการรอบรูจริง    P(TM)  =   TM/(M+N) 

 ความนาจะเปนของการรอบรูโดยบังเอิญ   P(FM) =   FM/(M+N)  

 ความนาจะเปนของการไมรอบรูจริง   P(TN) =   TN/(M+N) 

 ความนาจะเปนของการไมรอบรูโดยบังเอิญ  P(FN) =   FN/(M+N) 

 ความนาจะเปนของการตัดสินถูก   =  P(TM) + P(TN)   
  

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑสรุปไดดังนี้ 

 1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบรายขอ โดยพิจารณาดัชนีความ

สอดคลอง (Item Objective Congruence : IOC) จากผูทรงคุณวุฒิโดยใชสูตรการวิเคราะหของ Rowinelli and 

Hambleton, 1977 (อางถึงใน ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ, 2543 : 248-249) ปรากฏมีคาดัชนี IOC 

ระหวาง  0.67 – 1.00  

 2) ดัชนีอํานาจจําแนกของขอสอบในแนวคิดของการวิเคราะหขอสอบแบบอิงเกณฑจะไมเนนคาอํานาจ

จําแนก เนื่องจากแบบทดสอบอิงเกณฑจะใชในการวัดผลที่ใชการเรียนการสอนแบบมีระบบ (Systematic 

Instruction) เชนการเรียนแบบรอบรู (Mastery Learning) ซึ่งเนนที่คุณภาพการสอนของครู หากครูสอนดีนักเรียน
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ทุกคนจะเรียนรูหมด หรือมีคะแนนเต็มหรือใกลเต็มทุกคน เมื่อหาคาอํานาจจําแนกจะมีคาเปนศูนย หรือใกลศูนย 

ดังนั้นดัชนีอํานาจจําแนกของขอสอบอิงเกณฑควรมีคามากกวาหรือเทากับศูนย (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2543 : 197) สําหรับผลการวิเคราะหอํานาจจําแนกของขอสอบในครั้งนี้พบวา  

  2.1 เนื้อหาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจํานวน 11 ขอ พบวา

มีคาอํานาจจาํแนกเปนลบ 2 ขอ จึงตัดออกไป เหลือขอสอบ 9 ขอ  

  2.2 เนื้อหาพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จํานวน 9 ขอ 

พบวามีคาอํานาจจําแนกเปนบวกทุกขอ   

  2.3 เนื้อหาประมวลจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน จํานวน 10 

ขอ พบวามีคาอํานาจจําแนกเปนลบ 2 ขอ จึงตัดออกไปเหลือขอสอบ 8 ขอ  

 แบบทดสอบทัง้ 26 ขอมีคาอาํนาจจาํแนกเมื่อวิเคราะหแบบอิงเกณฑอยูในชวง 0.02 – 0.25 

 3) ดัชนีความยากงายของการวิเคราะหคุณภาพแบบอิงเกณฑอยูในชวง 0.31 – 0.88 

 4) ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑทั้งฉบับจํานวน 26 ขอ มีคาเทากับ 0.69  

 5) เกณฑที่เหมาะสมของการผานขั้นต่ําสุดของการทดสอบอิงกลุมแตละเนื้อหาคือ 1) เนื้อหาเรื่องที่ 1 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) เนื้อหาเรื่องที่ 2 พระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 3) เนื้อหาเรื่องที่ 3 ประมวลจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  คะแนนเกณฑที่เหมาะสมของการผานขั้นต่ําสุดของการทดสอบอิงเกณฑการเรียนโดยใชหนังสือ 

 อิเล็กทรอนิกสเร่ืองจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน 
 

เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 เรื่องที่ 3 

เกณฑการผาน
ที่เหมาะสม 

ความนาจะเปน
ในการตัดสินถูก 

เกณฑการผาน
ที่เหมาะสม 

ความนาจะเปน
ในการตัดสินถูก 

เกณฑการผาน
ที่เหมาะสม 

ความนาจะเปน
ในการตัดสินถูก 

1 0.50 1 0.51 1 0.52 

2 0.51 2 0.55 2 0.55 

3 0.53 3 0.60 3 0.61** 

4 0.56 4 0.63 4 0.57 

5 0.61** 5 0.71** 5 0.60 

6 0.61 6 0.66 6 0.57 

7 0.58 7 0.55 7 0.54 

8 0.60 8 0.53 8 0.53 

9 0.51 9 0.52 - - 

 

จากตารางที่ 1 พบวา เกณฑที่เหมาะสมของการผานขั้นต่ําสุดในการทดสอบอิงเกณฑเนื้อหาเรื่องที่ 1 คือ 5 

คะแนน เนื้อหาเรื่องที่ 2 คือ 5 คะแนน และเนื้อหาเรื่องที่ 3 คือ 3 คะแนน 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผล 

 การพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ และการกาํหนดเกณฑการผานต่ําสุดของคะแนนโดยการเรียนดวย

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนในครั้งนี้

ดําเนินการวิจัยตอยอดจากโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร จากปการศึกษา 2551 โดยนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นอยางมีคุณภาพและประสิทธภิาพตาม

เกณฑที่กําหนด รวมถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น มาใชในการจดัการเรียนการสอนสําหรับ

นักเรียนในปการศึกษา 2552 ใชหลักการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนเพื่อรอบรู (Mastery Learning) พบวา 

ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดการทดสอบแบบอิงเกณฑจํานวน 26 ขอ ความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหามีคาระหวาง 0.67 – 1.00 ดัชนีอํานาจจาํแนกมีคาระหวาง 0.02 – 0.25 ดัชนีความยากงายมีคาระหวาง 0.31 

– 0.88 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.69 และเกณฑการผานการทดสอบแบบอิงเกณฑที่

เหมาะสมคือ เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกณฑการผาน 5 คะแนน 

เร่ืองพระราชบญัญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรพุทธศักราช 2550 เกณฑการผาน 5 คะแนน 

และ เร่ืองประมวลจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน เกณฑการผาน 3 คะแนน  
 

ขอเสนอแนะ  

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 1) โรงเรียน หรือหนวยงาน ควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาการทดสอบแบบ 

อิงเกณฑในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ ใหมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ใชในปจจุบัน ซึ่งตองการ

นําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไปเทียบกับมาตรฐานที่แทจริงที่เรียกวาผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งในการ

รายงานผลการทดสอบจะนําเสนอในรูปของการอางอิงไปยังมาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนา ซึ่งเปนดัชนีบงชี้วา

จํานวน หรือเปอรเซ็นตของนักเรียน บรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนาหรือไม  2) โดยหลักการของการ

วิเคราะหคุณภาพขอสอบแบบอิงเกณฑ มีขอแตกตางจากการวิเคราะหแบบอิงกลุม เชน ในเรื่องของดัชนีคาความ

ยากงายของขอสอบ การวิเคราะหแบบอิงเกณฑไมไดเนนที่คาความยากงาย เพื่อนํามาคัดเลือกขอสอบ แตเนนที่

คุณภาพการสอนของครู หากครูสอนดีนักเรียนสวนมากควรจะทําขอสอบไดคาดัชนีความยากงายจึงควรมีคา

คอนขางสูง สวนดัชนีคาอํานาจจําแนกสําหรับหรับการวิเคราะหขอสอบแบบอิงเกณฑไมเนนคาอํานาจจําแนก

เชนกัน เนื่องจากการทดสอบแบบอิงเกณฑจะใชในการวัดผลที่ใชเพื่อการเรียนแบบรอบรู  (Mastery Learning) ซึ่ง

ในการสอนเนนคุณภาพการสอนของครูเชนกัน ถาครูสอนดีนักเรียนทุกคนจะเรียนรูหมด นั่นคือมีคะแนนเต็ม หรือ

ใกลเต็มทุกคน เมื่อหาคาอํานาจจําแนกจะมีคาเปนศูนย หรือใกลศูนย ดังนั้นดัชนีอํานาจจําแนกของขอสอบอิง

เกณฑควรมีคาเทากับหรือมากกวาศูนย (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543 : 197) ดังนั้นหากครูผูสอน

ตองการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กลาววา การจัดการศึกษาให

มุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และมีความรับผิดชอบตอ

สังคม เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได การทดสอบแบบอิงเกณฑจะเปนคําตอบหนึ่งที่ครูผูสอนจะสามารถบอกไดวานักเรียนมีความรูเพียงพอ

หรือยังในแตละเนื้อหาที่ครูไดสอนนักเรียนไป 
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