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         การวิจัยคร้ังนี้ มีความมุงหมายสําคัญเพื่อสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอร ตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) 5 ดานคือ ดานภาษา (Verbal Meaning) 
ดานเหตุผล (Reasoning) ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) ดานจํานวน (Number Ability) 
และดานแผนภาพ (Diagramming) และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือซึ่งประกอบดวยคาความยาก คา
อํานาจจําแนก คาความเชื่อม่ันและความเที่ยงตรง ศึกษาจากกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 721 คน ซึ่งเลือกมาโดยการสุมแบบสองข้ันตอน (Two-
Stage Random Sampling)  
         ผลการวิจัยพบวา แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรที่สรางข้ึนมี
คุณภาพใชไดโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

       1.  คาความยาก อยูระหวาง 0.23-0.78 เปนระดับคาความยากที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน   

       2.  คาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.31-0.90 เปนระดับคาอํานาจจําแนกที่เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 

       3.  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรทั้งฉบับมีคา 
0.84 และมีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรรายดานมีคาความ
เชื่อม่ัน อยูระหวาง 0.74-0.91 เปนคาความเชื่อม่ันที่มีคุณภาพ  

       4. คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอร ตรวจสอบดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อหาคาสถิติจากการทดสอบความ
สอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอรจําแนกเปนรายดานพบวา โมเดลมีคาน้ําหนักองคประกอบยอยในแตละดานเปนบวก 
ตั้งแต 0.97-1.00 โดยดานจํานวน มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด เทากับ 1.00 รองลงมาไดแก 
ดานการเรียงลําดับตัวอักษร ดานแผนภาพ ดานภาษาและดานเหตุผล 0.99, 0.98, 0.97 และ 0.97 
ตามลําดับ และคาไค-สแควร (X 2) มีคา 0.17 (p=0.68) เม่ือพิจารณาคาสถิติ AGFI มีคา 1.00 คา 
CFI  มีคา 1.00 และคาสถิติ RMSEA มีคา 0.00 เปนไปตามเกณฑของความสอดคลองกลมกลืน จึง
พิจารณาไดวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  
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The main purposes of this research were to construct the computer aptitude test by 
using Jean Maier Palormo’s taxonomies. They were verbal meaning, reasoning, letter series, 
number ability and diagramming, and to inspect the quality of the test for difficulty index, 
discrimination index reliability and validity of the test. The participants of the study consisted 
of were 721 Matthayom III in 2nd semester of 2012, selected and they were by Two-Stage 
Random Sampling Technique  

The results of Computer Aptitude Test were as follows: 

1. The difficulties index of test ranged between 0.23-0.78 in standard level.  

2. The discriminations index of tests ranged between 0.31-0.90 in standard level. 

   3. The reliability index of Computer Aptitude test total of test was 0.84. The reliability 
of Computer Aptitude tests were between 0.74-0.91that revealed the quality of reliability. 

4. Construct Validity of test was confirmed by factor analysis to calculate the statistic 
from the test between the model fitted well and the empirical data of the computer aptitude 
test. Factors loading of test were between 0.97-1.00. The number ability was the highest 
1.00 and letter series, diagramming verbal meaning and reasoning were 0.99, 0.98, 0.97 
and 0.97 respectively. The goodness of fit measures for the model were 2 = 0.17, p=0.68, 
AGFI = 1.00, CFI = 1.00 and RMSEA = 0.00. Thus the model fitted well the empirical data.  
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ความสําเร็จในการศึกษา รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ทุกคนที่เปนกําลังใจ และคอยชวยเหลือ
ผูวิจัยมาโดยตลอด 
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บทที1่ 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดใหความสําคัญของการศึกษาเร่ืองการ
เรียนรูตลอดชีวิต โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2555: 43) โดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารหรือไอซีที (Information and Communication Technology : ICT) มี
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา โดยเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับวิถีความเปนอยูของสังคม
สมัยใหมอยูมาก พัฒนาการของระบบไอซีทีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงกับโลกคร้ังใหญทั้งในอดีต 
ปจจุบันและอนาคต รวมถึงกลายเปนส่ิงสําคัญและจําเปนในการดําเนินการของทุกองคกรและจะมี
ผลกระทบตอการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและอ่ืน ๆ หรือกลาวอีกไดวาโลก
กําลังเขาสูสังคมอิเล็กทรอนิกส (e-Society) ไอซีทีเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
(Computer) และการส่ือสาร (Communication) ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ไอซีที
เปนส่ิงที่จําเปนสําหรับการดําเนินการในดานเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ในระบบการศึกษาได
นําระบบไอซีทีมาชวยในการพัฒนาการศึกษาใหดียิ่งข้ึน (พงษศักดิ์ ผกามาศ. 2550 :1) การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของผูเรียน ไดถูกจัดอยูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โดยตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนด
ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีคุณภาพของผูเรียนของกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และความรูเม่ือผูเรียนเรียนจบชวงชั้นที่ 3 ผูเรียนนั้นจะตองเขาใจ
กระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสรางสรรค ในการแกปญหาหรือสนอง
ความตองการ   สรางส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี  อยางถูกตองและ
ปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายเพื่อนําไปสูการสรางชิ้นงานหรือแบบจําลองความคิดและ
การรายงานผล เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม ส่ิงแวดลอม และมีการจัดการ
เทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ไมมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอม เขาใจ
หลักการเบื้องตนของการส่ือสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร หลักการและวิธีแกปญหา  หรือการทํา
โครงงานดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการคนหาขอมูล  และการติดตอส่ือสาร
ผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชคอมพิวเตอร ในการแกปญหา สราง
ชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานเขาใจแนวทางการเลือก
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อาชีพ การมีเจตคติที่ดีตอและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานทํา คุณสมบัติที่
จําเปนสําหรับการมีงานทํา วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบ
อาชีพ และประสบการณตออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับ
ความรู ความถนัด และความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 182) 
 การศึกษาตอของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลว มีความสําคัญอยางยิ่งตอตัวนักเรียน
เพราะเปนตัวกําหนดอนาคตของการทํางานในอาชีพตาง ๆ จึงควรวางแผนการศึกษาที่ชัดเจนและเปน
ระบบวาควรจะศึกษาตอในระบบการศึกษาแบบใดที่เหมาะกับตัวของนักเรียน โดยเฉพาะการศึกษาตอ
ในสายสามัญคือ มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 เปนการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยหลักสูตร
การศึกษาที่เนนการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตางๆ ในการที่จะเลือก
เรียนวิชาใดนั้น จะตองคํานึงความสามารถและความถนัดของตนเองเปนประการสําคัญ ทั้งนี้เพราะ
ความถนัดเปนเคร่ืองชี้ศักยภาพและความสามารถทางการเรียนรูของบุคคล (Moskowitz and Orgel. 
1969: 247 อางถึงใน อําไพ ศิริศากาวร. 2544: 2) ซึ่งความถนัดทางการเรียนเปนปจจัยอันสําคัญยิ่งที่
จะชวยชี้แนวทางของบุคคล ในการที่จะเลือกเรียนวิชาหรืออาชีพที่ตนถนัด แตในทางปฏิบัติมักพบวา 
นักเรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จะเลือกเรียนวิชาตาง ๆ มาจากสาเหตุที่เรียนตามเพื่อน หรือเรียน
ตามที่ผูปกครองหรือครูตองการใหเรียนวิชานั้น ๆ โดยที่ไมไดคํานึงความสามารถ ความถนัดหรือความ
แตกตางระหวางบุคคลที่วา ธรรมชาติของผูเรียนแตละคนนั้น จะตองมีบางส่ิงบางอยางที่แตกตางกัน
เสมอ เชนความแตกตางกันทางดานสมรรถภาพสมอง บุคลิกภาพ ความสนใจและพฤติกรรมดานอ่ืน ๆ 
ในการเรียนการสอนโดยทั่วไปมักพบวามีนักเรียนที่เ รียนเกงและออนปะปนกันอยูเสมอ ทั้งนี้
เนื่องมาจากแตละบุคคลมีความถนัดและเจตคติที่ดีตอส่ิงนั้นแตกตางกัน นอกจากนี้ขอมูลจาก
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนจะเปนเคร่ืองชี้แนวทางใหนักเรียนเลือกเรียนตอหรือประกอบ
อาชีพที่เหมาะกับความถนัดของตนทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในระดับสูง เพราะไดตัดสินใจ
เลือกตามความถนัดของตนเอง (ศิริพร  รัฐพิทักษสันติ. 2548: 2)  
  ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะสรางแบบทดสอบวัด
ความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร โดยใหมีรูปแบบเปนแบบทดสอบความถนัดพหุคูณ (Multiple 
Aptitude Battery) ที่มีแบบทดสอบยอย ๆ อยูภายในแบบทดสอบชุด โดยแบบทดสอบวัดความถนัด
ทางการเรียนคอมพิวเตอรนี้สรางตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) ที่ใชแบบทดสอบ 
Computer Programming Aptitude Battery (CPAB) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางดาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร และงานวิจัยของอําไพ ศิริศากาวร (2544: 51-53) มาเปนแนวทางในการสราง
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร โดยแบบทดสอบชุดนี้ประกอบดวยแบบทดสอบ
ยอย 5 ดาน คือ ดานภาษา (Verbal Meaning) ดานเหตุผล (Reasoning) ดานการเรียงลําดับตัวอักษร 
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(Letter Series) ดานจํานวน (Number Ability) และดานแผนภาพ (Diagramming) ทั้งนี้เพื่อใชเปน
แนวทางในการแนะแนวการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในคร้ังนั้นใหมีประสิทธิภาพอันจะ
สงผลตอความสําเร็จในการเรียนดานคอมพิวเตอรของนักเรียนตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปที่ 3  
 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
  2.1 ความยาก  
  2.2 อํานาจจําแนก  
  2.3 ความเชื่อม่ัน  
  2.4 ความเที่ยงตรง  
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้ทําใหไดแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชประโยชนสําหรับผูสอนและผูที่
เกี่ยวของในการประเมินความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียน โดยสารสนเทศดังกลาว
สามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอรไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียน
คาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2555 จํานวน 35 โรงเรียน และนกัเรียนจํานวน
ทั้งส้ิน 4.667 คน   
 กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ในโรงเรียน
คาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2555 จํานวน 721 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการ
สุมแบบสองข้ันตอน (Two - Stage Random Sampling) 
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นิยามศพัทเฉพาะ 
 1. ความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร หมายถึง ระดับความสามารถทางสมองของแตละ
บุคคลที่จะสามารถเรียนคอมพิวเตอรไดประสบความสําเร็จ ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสรางแบบทดสอบ
วัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) โดยสามารถวัดได
จากแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ประกอบดวยแบบทดสอบยอย 5 ดาน ไดแก 
ดานภาษา (Verbal Meaning) ดานเหตุผล (Reasoning) ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) 
ดานจํานวน (Number Ability) และดานแผนภาพ (Diagramming) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1.1 ดานภาษา (Verbal Meaning) เปนชุดขอคําถามที่วัดความสามารถในการหา
ความหมายที่ใกลเคียงหรือคําตรงขามกับคําที่กําหนด 
  1.2 ดานเหตุผล (Reasoning) เปนชุดขอคําถามที่วัดความสามารถดานการจําแนก
ประเภทและการจัดประเภทในรูปแบบตาง ๆ โดยมีแบบภาษา และแบบรูปภาพ จะมีลักษณะแบบเขา
พวกและแบบไมเขาพวก 
  1.3 ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) เปนชุดของขอคําถามที่ วัด
ความสามารถในการหาตัวอักษรที่อยูถัดไปจากชุดตัวอักษรที่เรียงกัน เปนระบบที่กําหนดใหได 
  1.4 ดานจํานวน (Number Ability) เปนชุดของขอคําถามที่วัดความสามารถดานการคิด
เลข ดานความสัมพันธของปริมาณจํานวน ในแตละขอจะกําหนดตัวเลขที่เรียงกันอยางเปนระบบ และ
การคํานวณทางเลขคณิตจําพวก บวก ลบ คูณ หาร และการประมาณคา 
  1.5 ดานแผนภาพ (Diagramming) เปนชุดขอคําถามที่วัดความเขาใจในรูปผังงาน 
(Flowchart) ในแตละขอจะกําหนดปญหาและสถานการณมาให โดยอานปญหาและสถานการณ ให
เขาใจ และพิจารณาวารูปผังงานสวนใดขาดหายไป สวนที่ขาดหายไปควรเติมวาอยางไร 
 2.คุณภาพของแบบทดสอบ หมายถึง คุณลักษณะที่ดีมีความสมเหตุสมผลของแบบทดสอบ
และตอบสนองความตองการในการวัดคุณลักษณะเฉพาะตาง ๆ ของบุคคล   ดังนี้ 
  2.1 คาความยากงาย (Difficulty) หมายถึง คาที่แสดงถึงระดับความยากงายของ
แบบทดสอบ ซึ่งคํานวณไดจากสัดสวนของจํานวนผูตอบขอนั้นถูกกับจํานวนผูตอบทั้งหมด 
  2.2 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึง คุณสมบัติของแบบทดสอบที่สามารถ
จําแนกผูตอบกลุมที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอรสูงกับกลุมที่มีความสามารถคอมพิวเตอรต่ําออก
จากกันโดยใชวิธีหาสหสัมพันธสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยทไบซี เรียล  (Point Biserial 
Correlation)  
  2.3 คาความเชื่อม่ันรายดาน (Reliability) หมายถึง อัตราสวนระหวางความแปรปรวนของ
คะแนนจริงกับความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากการสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรในแต
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ละดาน โดยแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ประกอบดวยแบบทดสอบยอย 5 ดาน 
คือ ดานภาษา ดานเหตุผล ดานการเรียงลําดับตัวอักษร ดานจํานวน และดานแผนภาพ ในแตละดาน
ของแบบทดสอบจะคํานวณโดยใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson 20: KR-20) ซึ่งมี
ขอตกลงวาแบบทดสอบฉบับนั้นจะตองวัดลักษณะเดียวหรือวัดองคประกอบเดียวรวมกัน มีความยาก
เทากัน และมีระบบการใหคะแนนเปน Dichotomous คือคําตอบถูกให 1 คะแนน คําตอบผิดให 0 คะแนน  
  2.4 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ หมายถึง คาความเชื่อม่ันของคะแนนผลรวม (Composite 
Score) ของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรที่เกิดจากการนําคะแนนจากแบบสอบ
สวนยอยทั้ง 5 ดาน คือ ดานภาษา ดานเหตุผล ดานการเรียงลําดับตัวอักษร ดานจํานวน และดาน
แผนภาพ มาคํานวณรวมกัน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันข้ันต่ําของคะแนนผลรวม
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (̂ ) 
  2.5 ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบัติของแบบทดสอบที่สามารถวัดความถนัด
ทางการเรียนคอมพิวเตอรไดตรงตามที่นิยามไว ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดย
วิธีตอไปนี้  
   2.5.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) หมายถึง คุณสมบัติของแบบทดสอบที่
สามารถทําหนาที่วัดในส่ิงที่ตองการวัดไดอยางถูกตองตามความมุงหมาย โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามที่ไดนิยามไว  
   2.5.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) หมายถึง คุณสมบัติของ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรที่วัดไดตรงตามโครงสรางที่กําหนดไว 5 ดานคือ 
ดานภาษา ดานเหตุผล ดานการเรียงลําดับตัวอักษร ดานจํานวน ดานแผนภาพ โดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน      
 3. โรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียนที่อยูในสังกัด
การศึกษาคาทอลิก สังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร โดยในประเทศไทยแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 
10 สังฆมณฑล โดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการปกครองแหงประเทศไทย มี
การบริหารจัดการโดยคณะสงฆที่สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  คณะนักบวช  หรือฆราวาส 
มีจํานวนโรงเรียน 35 โรง ครอบคลุม 10 จังหวัด โดยแบงเปนจังหวัดกรุงเทพฯ จํานวน 3 เขตการศึกษา 
คือ เขตการศึกษาที่ 1 เขตการศึกษาที่ 2 และเขตการศึกษาที่ 3 และจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี 
ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นครนายก สุพรรณบุรี และสมุทรปราการ ฯ 
จํานวน 3 เขตการศึกษา คือ เขตการศึกษาที่ 4 เขตการศึกษาที่ 5 และเขตการศึกษาที่ 6 โดยมีฝาย
การศึกษาอัครสังมฆฑลกรุงเทพฯ เปนผูกํากับ ติดตาม ดูแลการจัดการศึกษาในดานหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผล เพื่อใหโรงเรียนในเครือมีมาตรฐานเดียวกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและรูปแบบของแบบทดสอบยอยที่ใชในการวัด
ความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรที่ใชในตางประเทศ ไดแก Computer Programming Aptitude 
Battery (CPAB), IBM Aptitude Test for Programmer Personal (ATPP), Computer Operator 
Aptitude Battery (COAB), Computer Aptitude Test (CAT) และ Computer Aptitude Literacy 
and Interest Profile(CALIP) พบวา ลักษณะของแบบทดสอบดังกลาวเปนชุดของแบบทดสอบโดย 
Computer Programming Aptitude Battery (CPAB) เปนแบบทดสอบที่มีองคประกอบของการวัด
สอดคลองกับความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยจึงใชแนวคิด
ของพาลอโม (Palormo.1974) และงานวิจัยของอําไพ ศิริศากาวร (2544: 51-53) ที่ใชแบบทดสอบ  
Computer Programming Aptitude Battery (CPAB) มาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัด
ความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร  ซึ่งประกอบดวย ดานภาษา (Verbal Meaning) ดานเหตุผล 
(Reasoning)  ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) ดานจํานวน (Number Ability) และ          
ดานแผนภาพ (Diagramming) และนํามาตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการ
เรียนคอมพิวเตอร  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

แบบทดสอบวดัความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอร 

 
  - ดานภาษา  
  - ดานเหตุผล  
  - ดานการเรียงลําดับตัวอักษร 
  - ดานจํานวน      
  - ดานแผนภาพ     
 

 

คุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัด 
ทางการเรียนคอมพิวเตอร 

 
1. คาความยากงาย  
2. คาอํานาจจําแนก  
3. คาความเทีย่งตรง  
   3.1 คาความเที่ยงตรงเชิงพินจิ  
   3.2 คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  
4. คาความเชื่อม่ัน  
   4.1 คาความเชื่อม่ันรายดาน 
   4.2 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา ผูวิจัยจะนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับความถนัด 
   1.1 ความหมายของความถนดั 
   1.2 ประเภทของความถนัด 
   1.3 แบบทดสอบความถนัด 
   1.4 ทฤษฎีความถนัด 
  2. เอกสารทีเ่กี่ยวของกับการเรียนทางคอมพิวเตอร 
   2.1 บทบาทและหนาที่ของบุคลากรทางคอมพิวเตอร 
   2.2 คุณสมบัติของนักคอมพิวเตอร 
   2.3 โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
  3. เอกสารทีเ่กี่ยวของกับแบบทดสอบวัดความถนัด 
  4. เอกสารทีเ่กี่ยวของกับการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
      4.1 ความยาก (Difficulty) 
   4.2 อํานาจจําแนก (Discrimination)  
   4.3 ความเชื่อม่ัน (Reliability) 
   4.4 ความเที่ยงตรง (Validity) 
  5. งานวิจยัทีเ่กี่ยวของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 
   5.1 งานวิจัยที่เกีย่วของในตางประเทศ 
   5.2 งานวิจัยที่เกีย่วของในประเทศ 
   5.3 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยงของ 
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1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับความถนัด 
 1.1 ความหมายของความถนัด 
  ความถนัดตรงกับ คําวา “Aptitude” ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพทมาจากคําวา “Aptus” 
ในภาษาละติน ซึ่งแปลวา “เหมาะ” หรือ “เหมาะที่จะ” (เผียน ไชยศร. 2539: 24) มีนักจิตวิทยา และ
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความถนัด ดังนี้ 
  วอรเร็น (Warren. 1934 อางถึงใน ลวน สายยศ. 2541: 15) ใหความหมายของความ
ถนัดวา เปนสภาวะหรือคุณลักษณะกลุมหนึ่ง ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของแตละบุคคลอันได
จากการฝกฝนความรูทักษะหรือส่ิงตอบสนองเฉพาะอยาง 
  ครอนบัค (Cronbach. 1963 อางถึงในลวน สายยศ. 2541: 15) กลาววา ความถนัด
ทางการเรียนเปนกลุมความสามารถทางสมองที่รวมกันทํางาน เพื่อเพิ่มพูนความสําเร็จในกิจกรรมทาง
ปญญา 
  ฟรีแมน (Freeman. 1966 อางถึงใน สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์. ม.ป.ป. : 5) นิยามความถนัด
วา เปนผลรวมของคุณลักษณะตาง ๆ ที่จะชี้ใหเห็นสมรรถวิสัยของแตละคนในการที่จะไดมาซึ่งความรู 
ทักษะหรือการตอบสนอง 
  ชวาล แพรัตกุล (พ.ศ.2513 อางถึงในลวน สายยศ. 2541: 16) ไดใหความหมายของ
ความถนัดวา หมายถึง ขีดระดับความสามารถของบุคคลที่เขาอาจมีอาจไดตอการเรียนรู และการ
ฝกฝนในวิทยาการตาง ๆ และทักษะทั้งปวง ถาหากเขาไดรับประสบการณ และการสอนฝกที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหความหมายของความถนัด ออกเปน 5 ประการ ดังนี้ 
   1. ความถนัดไมหมายถึงความรู 
   2. ความถนัดไมหมายถึงความเร็ว 
   3. ความถนัดไมหมายถึงกรรมพันธุ  
   4. ความถนัดไมหมายถึงสมรรถภาพชนิดเดยีว 
   5. ความถนัดไมหมายถึงพรหมลิขิต 
  ไพศาล หวังพานิช (2526: 119) กลาววา ความถนัด หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน
ปจจุบันของบุคคลที่บงบอกใหทราบสมรรถวิสัย (Capacity) หรือศักยภาพ (Potentiality) ของบุคคล
นั้น วามีความสามารถในการเพิ่มพูนความชํานาญการเรียนรูความสําเร็จในอนาคตมากนอยเพียงใด 
  กานดา พูนลาภทวี (2528: 97) กลาววา ความถนัด หมายถึง คุณลักษณะหรือ
ความสามารถในตัวบุคคลที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการเรียนหรือการกระทํางานดานใดดานหนึ่ง 
ซึ่งเปนผลมาจากการฝกฝนความรูและประสบการณตาง ๆ ที่ผานมา 
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  เผียน ไชยศร (2539: 24) นิยามความถนัดวา หมายถึง สมรรถวิสัยหรือขีดความสามารถ
สูงสุดของบุคคลที่พึงมีไดตอการเรียนรู การแกปญหา หรือการฝกปฏิบัติในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางมี
ประสิทธิภาพ   
  ลวน และ อังคณา สายยศ (2541:  6) ใหความหมายของความถนัดวาเปนความสามารถ
ที่บุคคลไดรับประสบการณ ฝกฝนตนเอง และมีการส่ังสมไวมากจนเกิดทักษะพิเศษแสดงเดนชัดดาน
ใดดานหนึ่งพรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นไดอยางดี 
  วัชรินทร  ฟองฟูม (2537: 10) ใหความหมายของความถนัดวา หมายถึง ความมี
สมรรถภาพหรือศักยภาพของแตละบุคคลที่จะแสดงความสามารถในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
อาจจะใชเวลาในการฝกฝน การเรียนรู หรือเกิดจากส่ิงแวดลอม หรือมวลประสบการณที่เคยไดเรียนรู
มาในอดีตแลวกลายเปนความสามารถอันใหมในปจจุบัน 
  จากความหมายของความถนัดดังกลาว สรุปไดวา ความถนัด หมายถึง สมรรถภาพใน
ดานตาง ๆ ของบุคคลที่เกิดจากการส่ังสมการเรียนรู  และประสบการณอันจะสงผลตอระดับ
ความสามารถในการที่จะเรียนรูและประสบความสําเร็จในอนาคต ในงานซึ่งตองใชความสามารถที่
สอดคลองกับสมรรถภาพนั้น ๆ 
 1.2 ประเภทของความถนัด 
  เม่ือพูดถึงความถนัด มักจะแบงการวัดใหญ ๆ เปน 2 พวก (ลวน สายยศ. 2541: 19) คือ 
ความถนัดทั่วไป (General aptitude) บางทีเรียกวาความถนัดทางการเรียน (Scholastic aptitude) กับ
ความถนัดเฉพาะหรือพิเศษ (specific aptitude) 
  ความถนัดทั่วไปหรือความถนัดทางการเรียน มักจะนิยามการวัดความสามารถดานภาษา
(Verbal) ความสามารถดานปริมาณตัวเลข (Quantitative) และความสามารถดานเหตุผล 
(Reasoning) แตละดานใหญก็จะมีรูปแบบของการเขียนขอสอบหลายๆรูปแบบ เม่ือวัดรวมแลว
คะแนนที่ไดถือเปนความถนัดหรือความสามารถทั่วไป ตัวอยางแบบทดสอบความถนัดทั่วไปที่ใชมากก็
คือ SAT (Scholastic Aptitude Test) ซึ่งใชเพื่อสอบคัดเลือกเขาเรียนระดับปริญญาตรีอีกฉบับหนึ่งคือ 
GRE (Graduate Record Examination) ฉบับนี้ใชสอบคัดเลือกผูที่ตองการเรียนตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา คือ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
  ความถนัดเฉพาะหรือความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude) โดยมากจะมองในแงความ
ถนัดทางอาชีพที่ใชความสามารถพิเศษกวาอาชีพอ่ืนๆ เชน ศิลปะ ดนตรี กายกรรม เปนตน 
แบบทดสอบที่เคยสรางกันมา ไดแก แบบทดสอบวัดความสัมพันธของประสาทกลไกในรางกาย 
(Motor Functions) แบบทดสอบความถนัดเชิงกล (Mechanical Aptitudes) แบบทดสอบความถนัด
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ทางงานเสมียน (Clerical Aptitudes) แบบทดสอบความถนัดทางศิลปะ (Artistic Aptitudes) และ
ความถนัดทางดานดนตรี (Musical Aptitudes) เปนตน 
 1.3 แบบทดสอบความถนัด 
  แบบทดสอบความถนัด (Aptitude test) หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดขีดระดับ
ความสามารถของแตละบุคคล วาจะสามารถเรียนรูและฝกฝนวิชาการตางๆ รวมทั้งทักษะทั้งหลายได
ไกลเพียงใด เปนความพยายามที่จะพยากรณอนาคตของนักเรียน โดยอาศัยขอเท็จจริงในปจจุบัน 
  แบบทดสอบความถนัดแบงเปน 2 ชนิด (สมบูรณ ตันยะ. 2545: 140) คือ 
   1. แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude test) เปน
แบบทดสอบที่ใชวัดความถนัดในการเรียนวิชาสามัญทั่วๆไป ผลการสอบจะชวยชี้แนวทางในการเลือก
เรียนวิชา หรืออาชีพที่ตนถนัดไดอยางถูกตองและทําใหประสบความสําเร็จในการเรียน 
   2. แบบทดสอบความถนัดจําเพาะ หรือความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude test) 
เปนแบบทดสอบที่ใชความถนัดเฉพาะอยาง หรือความถนัดในบางวิชา เชน ความถนัดในการพิมพดีด 
ความถนัดทางชาง ความถนัดทางศิลปะ ความถนัดทางดนตรี ฯลฯ อาจแบงแบบทดสอบความถนัด
ออกเปน 4 ประเภท (บุญชม ศรีสะอาด. 2540: 40) คือ 
   ก. แบบทดสอบความถนัดทั่วไปรายบุคคล (Individually Administered Tests of 
General Aptitude) เปนแบบทดสอบที่ใชทํานายผลสําเร็จทางการเรียน และใชในทางคลินิกของ
นักจิตวิทยา ไดแกแบบทดสอบวัดเชาวนปญญาเด็กของเวคสเลอร (Wechsler Intelligence Scale for 
Children) แบบทดสอบสแตนฟอรด – บิเนต (Stanford – Binet Scale) เปนตน 
   ข. แบบทดสอบความถนัดทั่วไปกลุม (Group Tests of General Aptitude) เปน
แบบทดสอบที่ใชทํานายผลสําเร็จทางการเรียน โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช
แบบทดสอบประเภทนี้อยางกวางขวางกวาแบบทดสอบทั่วไปรายบุคคล ตัวอยางไดแก แบบทดสอบ
อารมี แอลฟา (Army Alpha) แบบทดสอบโอทิส - เลนนอน (Otis – Lennon Mental Ability Test) ฯลฯ 
   ค. แบบทดสอบความถนัดพหุคูณ (Multiple Aptitude Battery) เปนแบบทดสอบที่
มุงวัดสมรรถภาพทางสมองหลายชนิด แตละชนิดมีคะแนนแยกเฉพาะของตนสามารถจัดทําเกณฑ
ปกติของแตละฉบับ และหาความเที่ยงตรงของแตละฉบับกับผลการเรียนแตละดาน และกับอาชีพ
ตางๆ ตัวอยางไดแก แบบทดสอบ พี เอ็ม เอ (Primary Mental Ability: PMA) แบบทดสอบ ดี เอ ที 
(Differential Aptitude Test: DAT) แบบทดสอบ เอฟ เอ ซี ที (Flanagan Aptitude Classification 
Test: FACT) เปนตน 
   ง. แบบทดสอบความถนัดพิเศษ (Special Aptitude Test) เปนแบบทดสอบที่ใชใน
การพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการคัดเลือกทางอาชีพและทางการศึกษา ไดแก แบบทดสอบความถนัด
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ทางจักรกล (Mechanical Aptitude Test) แบบทดสอบความถนัดทางดนตรี ของซีชอร (Seashore 
Measures of Musical Talents) แบบทดสอบความถนัดทางศิลป ของไมเออร (Meier Art Judgment) 
แบบทดสอบความถนัดทางเสมียน (Minnesota Clerical Test) เปนตน  
 1.4 ทฤษฎีของการวัดความถนัด 
  จากการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถภาพสมองของมนุษย นักจิตวิทยา และนักการ
ศึกษาไดสรุปทฤษฎีข้ึนมาหลายทฤษฎีดังตอไปนี้ (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2541: 43 – 52 
  ทฤษฎีองคประกอบเดี่ยว (Uni – Factor Theoryหรือ Global Theory) 
  เปนแนวคิดของบิเนทและซิมอน (Binet and Simon.1905) ทฤษฎีนี้เชื่อวาโครงสรางของ
เชาวปญญามีลักษณะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไมแบงแยกออกเปนสวนยอยคลายกับ
ความสามารถทั่วไป (General Ability) นั่นเอง  
  ทฤษฎีสองตัวประกอบ (Two – Faeter Theory) 
  ชารล สเปยรแมน (Charles Spearman) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ เปนผูใหกําเนิดทฤษฎีนี้ 
(สมบูรณ ชิตพงศ และสําเริง บุญเรืองรัตน. 2524: 5) เขากลาววา สมรรถภาพสมองของคนเรานั้นมี
องคประกอบอยูสองประการ คือ สมรรถภาพที่เปนพื้นฐานทั่ว ๆ ไป (General Factor) หรือ G – 
Factor กับสมรรถภาพโดยเฉพาะ (Specific Factor) หรือ S – Factor ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
หรือกระทําการใด ๆ ก็ตาม ยอมตองอาศัยองคประกอบทั้งสองประการนี้ 
  สมรรถภาพสมองทั่ว ๆ ไปที่เรียกวา G – Factor นั้น จะมีสอดแทรกอยูในทุก ๆ อิริยาบถ
ของความคิดและการกระทําของมนุษย และมนุษยทุก ๆ คน มีสมรรถภาพสมองทั่ว ๆ ไปนี้ แตแตกตาง
กันออกไป มากบางนอยบาง ตามแตละบุคคล สวนสมรรถภาพเฉพาะ S – Factor นั้นเปน
องคประกอบที่สําคัญ ที่ทําใหมนุษยเรามีความแตกตางกัน และเปนความสามารถพิเศษที่มีอยูใน
เฉพาะแตละบุคคล เชน ความสามารถพิเศษในทางดานดนตรีทางเคร่ืองยนตกลไก ทางศิลปะ วาด
เขียน เหลานี้เปนตน 
  ทฤษฎีหลายองคประกอบ (Multiple – Factor Theory) 
  ทฤษฎีนี้เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผูนําในการสราง
ทฤษฎีนี้คือ เทอรสโตน (L.L.Thurstone) เสนอทฤษฎีเม่ือป ค.ศ. 1933 เขาไดทําการวิจัยโครงสรางทาง
สมองอยางกวางขวาง และไดใชหลักการวิเคราะหสมัยใหมที่เรียกวาการวิเคราะหองคประกอบ 
(Factor Analysis) มาใช ทําใหสามารถแยกแยะความสามารถทางสมองออกเปนสวนยอย ๆ ไดหลาย
อยาง ทําใหเขามีความเชื่อวาความสามารถทางสมองไมไดประกอบดวยความสามารถรวมเปน
แกนกลางดังเชน G – factor ของสเปยรแมน หากแตประกอบดวยองคประกอบเปนกลุม ๆ หลาย ๆ 
กลุม โดยแตละกลุมจะมีหนาที่เปนอยาง ๆ ไปโดยเฉพาะ หรือ  อาจจะทํางานรวมกันบางก็ได 
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ความสามารถทั่วไปของสเปยรแมน เทอรสโตนเห็นวาเปนเพียงองคประกอบทางภาษาเทานั้น 
องคประกอบยอย นี้เทอรสโตนใหชื่อวา ความสามารถปฐมภูมิของสมอง (Primary Mental Abilities) 
เขาแยกองคประกอบยอยโดยยึดน้ําหนักขององคประกอบเดน ๆ (Loading factor) เปนสําคัญ แตจริง 
ๆ แลวกลุมของความสามารถ หรือองคประกอบก็ยังทําหนาที่เกี่ยวกันพันบางเหมือนกัน ดังเชน
องคประกอบดานภาษา (Verbal factor) น้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ คณิตศาสตร เหตุผล อะไร
ทํานองนี้ ภาพประกอบ 1 เปนการแสดงใหเห็นความสัมพันธภายในของแบบทดสอบ 5 ชุด ข้ึนอยูกับ 3 
องคประกอบ V.(Verbal). N.(Number) และ S.(Spatial) ตามทฤษฎีหลายองคประกอบนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  ความสัมพันธขององคประกอบตามทฤษฎีหลายองคประกอบ 
 

  ที่มา : Anastasi.  Anne.  Psychological Testing.  4th ed 1976 p.371 
 
  จากภาพประกอบ 2 ทําใหเราทราบวาสหพันธของแบบทดสอบ 1. 2 และ 3 ที่มีตอกัน
และกัน มีองคประกอบรวมทางภาษา (Verbal factor ยอวา V.) ในทํานองเดียวกันสหสัมพันธระหวาง      
แบบทดสอบ 3 และ 5 เปนผลจากองคประกอบมิติสัมพันธ (Spatial factor ยอวา S.) และ
ความสัมพันธระหวางแบบทดสอบ 4 และ 5 เปนผลจากองคประกอบทางตัวเลข (Number factorยอ
วา N.) ที่นาสังเกตคือแบบทดสอบ 3 และ 5 มีองคประกอบซอนข้ึนมา นั่นคือ V กับ S มีอยูใน
แบบทดสอบ 3. N และ S มีอยูในแบบทดสอบ 5  
  เทอรสโตนพยายามวิเคราะหประกอบความสามารถของมนุษยออกมาไดหลายอยาง แต
ที่เห็นไดชัดและสําคัญ ๆ มีอยู 7 ประการ คือ 
   1. องคประกอบดานภาษา (Verbal factor ใชยอวา V.) องคประกอบสวนนี้ของสมอง
จะสงผลใหรูถึงความสามารถดานความเขาใจในภาษาและการส่ือสารทั่ว ๆ ไป ผูที่มีองคประกอบดาน
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นี้สูง จะมีความสามารถในการอานเอาเร่ือง อานแบบเขาใจความหมาย รูความสัมพันธของคํา รู
ความหมายของศัพทไดอยางดี 
   2. องคประกอบดานความคลองแคลวในการใชถอยคํา (Word Fluency factor ใชยอ
วา W.) เปนความสามารถที่จะใชคําไดมากในเวลาจํากัด เชน ใหหาคําข้ึนตนดวย “ต” มามากที่สุดใน
เวลาจํากัด ดังนี้ เปนตน ความสามารถดานนี้จะสงผลใหมีความสามารถในการเจรจา ละการประพันธ
ทั้งรอยแกวและรอยกรองตอบโตทันทีทันใด อยางที่เขาเรียกวามีปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา 
ความสามารถนี้ไมเหมือนกันกับขอแรกที่กลาวมาแลว ขอแรกมองความสามารถดานภาษาในทาง
ความคิดความเขาใจทางภาษา สวนขอนี้มองผลในดานเจรจาเปนสําคัญ ดังที่เราเคยเห็นวา บางคน
เขียนเกง (V) แตพูดบรรยาย (W) ผูฟงไมรูเร่ือง 
   3. สงผลใหมีความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรตาง ๆ ไดดี มีความสามารถมองเห็น
ความสัมพันธและความหมายของจํานวนและมีความแมนยําคลองแคลวในการบวก ลบ คูณหารใน
วิชาเลขคณิตไดอยางดีดวย 
   4. องคประกอบดานมิติสัมพันธ (Space factor ใชอักษรยอ S.) ความสามารถดานนี้
จะสงผลใหคนเขาใจถึงขนาดและมิติตาง ๆ อันไดแก ความส้ัน ยาว ไกล ใกล และพื้นที่หรือทรวดทรงที่
มีขนาดและปริมาตรแตกตางกัน สามารถสรางจินตนาการใหเห็นสวนยอยและสวนผสมของวัตถุตาง ๆ 
เม่ือนํามาซอนทับกันสามารถรูความสัมพันธของรูปทรงเรขาคณิตเม่ือเปล่ียนแปลงที่อยู 
   5. องคประกอบดานความจํา (Memory factor ใชอักษรยอวา M.) เปนความสามารถ
ดานความทรงจําเร่ืองราว และมีสติระลึกรูจนสามารถถายทอดได ความจําในที่นี้อาจจะเปนความจํา
แบบนกแกว หรือจําโดยอาศัยส่ิงสัมพันธได ซึ่งถือวา เปนความจําในองคประกอบ นี้ทั้งนั้น 
   6. องคประกอบดานสังเกตพิจารณา (Perceptual Speed factor ใชอักษรยอวา P.)
องคประกอบของสมองดานนี้ไดแกความสามารถดานเห็นรายละเอียด ความคลายคลึงหรือความ
แตกตางระหวางส่ิงของตาง ๆ อยางรวดเร็วและถูกตอง 
   7. องคประกอบดานเหตุผล (Reasoning factor ใชอักษรยอวา R.) บางทีก็ใช 
Induction หรือGeneral Reasoning องคประกอบนี้แสดงถึงความสามารถดานวิจารณญาณ หาเหตุ
หาผลคนควาหาความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการทั้งหลายที่สรางกฎหรือทฤษฎี ตอนแรก ๆ 
เทอรสโตนใหความหมายองคประกอบนี้ไมกระจางนัก เขามองในรูปอุปมานและอนุมานระยะหลังผู
ศึกษาดานนี้มองเห็นวาจะวัดเหตุผลทั่วไปไดดีตองวัดดวยเลขคณิตเหตุผล (Arithmetic reasoning) 
  ทฤษฎีไฮราคิคัล (Hierarchical Theories) 
  มีนักจิตวิทยากลุมหนึ่งไดจัดรูปแบบการประกอบกันขององคประกอบอีกรูปหนึ่งกลุมนี้ 
คือเบิรท (Buet) เวอรนอน (Vernon) และฮัมเฟรย (Humphreys) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 
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2541: 47-48)โดยเฉพาะเวอรนอน (Vernon) ไดเสนอโครงสรางของเชาวนปญญา ในป ค.ศ. 1960 โดย
เร่ิมตนอธิบายตามแบบของสเปยรแมนนั่นคือเวอรนอนเร่ิมจุดแรกดวย G-factor ข้ันตอไปแบงออกเปน 
2 องคประกอบใหม ๆ คือ Verbal – education (V : ed) และ Practical –mechanical (k : m) 
องคประกอบใหญ 2 อันนี้เรียกรวมวา Major Group Factors องคประกอบใหญ 2 อันนี้ยังแบงยอย
ซอยลงไปอีกดานองคประกอบ Verbal - educational แบงยอยเปนองคประกอบดานภาษา (Verbal) 
และองคประกอบดานตัวเลข (Numerical) และอ่ืน ๆ อีก ในทํานองเดียวกันองคประกอบ Practical - 
mechanical แบงยอยออกเปน Mechanical information. Spatial และManual และยังมีอ่ืน ๆ แตยัง
ไมกําหนด กลุมองคประกอบนี้เรียกวา Minor Group Factors ระดับที่ต่ําสุดขององคประกอบใน
รูปแบบนี้ยังมีองคประกอบยอย ๆ ไปอีก เรียกวา องคประกอบเฉพาะ(Specific factors) ถาพิจารณาดู
โครงสรางอันนี้แลวก็ไมตางอะไรกับลักษณะของตนไมแผกิ่งกานใหญเล็กลงไปตามลําดับ ลําตนก็
เปรียบเสมือน G - factor กิ่งกานเล็ก ๆ เปรียบเสมือน Specific factors นั่นเอง ดังภาพประกอบ 3 ที่
แสดงไว (ตนไมกลับหัว) 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  โครงสรางองคประกอบตามทฤษฎีไฮราคิคัล 
 

  ที่มา: http://www.iqscorner.com/human-processing-speed-hierarchical.html 
 

  ฮัมเฟรยใหความเห็นวาทฤษฎีนี้เปนลักษณะการแพรขยายขององคประกอบจากสวน
ใหญมากกวาที่จะเปนองคประกอบยอยเร่ิมตั้งแตตนดังทฤษฎีของเทอรสโตน และยังเสนอแนะในการ
สรางแบบทดสอบวาผูสรางควรจะเลือกระดับข้ันขององคประกอบตามจุดมุงหมายของแบบทดสอบนั้น 
นั่นคือแบบทดสอบบางชุดอาจจะใชหลายระดับขององคประกอบก็ได เชน จะวัดความสามารถดาน
การแกปญหาแบบอุปมาอุปไมยก็ควรใชแบบทดสอบที่รวมดานภาษา. ตัวเลข. ภาพ และอุปมาอุปไมย
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มิติ (Spatial analogies) หรือถาตองการวัดความสามารถดานภาษาก็ควรจะใชขอคําถามประเภท
ศัพท อุปมาอุปไมย และการเรียงลําดับสมบูรณแบบ ซึ่งดูออกจะเปนแบบผสมไมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันเทาไรนัก 
  ทฤษฎีโครงสรางสามมิติของปญญา(Three Faces of Intellect Model) 
  ทฤษฎีนี้สรางข้ึนมาโดย กิลฟอรด (Guilford) เม่ือ ค.ศ. 1967 มีชื่อเรียกหลายอยางเชน 
Structure-of-Intellect Model หรือ Three-Dimensional Model of the Structure of Intellect  
  กิลฟอรดไดวิเคราะหความสัมพันธของคุณลักษณะโดยจัดระบบของคุณลักษณะใหอยูใน
รูปใหมเปนลูกบาศกรวมกัน 120 กอน และนิยามคุณลักษณะของเชาวนปญญาเปน 3 มิติ (ลวน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ. 2541: 48-52) ดังนี้ 
  มิติที่ 1 ดานกระบวนการหรือวิธีการของการคิด (Operations) มีสวนประกอบยอย 
   1. การรูการเขาใจ (Cognition) หมายถึงความสามารถที่เห็นส่ิงเราแลวเกิดการรับรู 
เขาใจในส่ิงนั้น ๆ และบอกไดวา ส่ิงนั้น ๆ คืออะไร  
   2. ความจํา (Memory) หมายถึงความสามารถในการเก็บสะสมความรูแลวสามารถ
ระลึกนึกออกมาได 
   3. การคิดอเนกนัย (Divergent Production) เปนความสามารถในการตอบส่ิงเราได
หลายแงหลายมุมแตกตางกันไป เชน ใหบอกประโยชนของกอนอิฐมาใหมากที่สุดที่จะบอกไดถาผูใด
คิดไดมากและแปลกที่สุดมีเหตุมีผล ถือวาผูนั้นมีความคิดแบบอเนกนัย 
   4. การคิดแบบเอกนัย (Convergent Production) เปนความสามารถในการคิดหา
คําตอบที่ดีที่สุดหาเกณฑที่เหมาะสมไดดีที่สุด ดังนั้นคําตอบแบบนี้ตองถูกเพียงคําตอบเดียว 
   5. การคิดแบบประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการตีราคาลงสรุปโดย
อาศัยเกณฑที่ดีที่สุด 
  มิติที่ 2 ดานเนื้อหา (Content) เปนดานที่ประกอบดวยส่ิงเราและขอมูลตาง ๆ แบงออกได 
4 อยาง คือ 
   1. ภาพ (Figural) หมายถึงส่ิงเราที่เปนรูปธรรมหรือรูปที่แนนอน สามารถจับตองได 
หรือเปนรูปภาพที่ระลึกนึกออกไดดังรูปนั้นก็ได 
   2. สัญลักษณ (Symbolic) หมายถึงขอมูลที่เปนเคร่ืองหมายตาง ๆ เชน ตัวอักษร
ตัวเลข โนตดนตรี รวมทั้งสัญญาณตาง ๆ ดวย 
   3. ภาษา (Semantic) หมายถึงขอมูลที่เปนถอยคําพูดหรือภาษาเขียนที่มีความหมาย
สามารถใชติดตอส่ือสารแตละกลุมได แตสวนใหญมองในดานคิด (Verbal thinking) มากกวาเขียน คือ 
มองความหมาย 
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   4. พฤติกรรม (Behavioral) หมายถึงขอมูลที่เปนการแสดงออก รวมถึงทัศนคติความ
ตองการ การรับรู ความคิด ฯลฯ 
  มิติที่ 3 ผลของการคิด (Products) เปนผลของกระบวนการจัดกระทําของความคิดกับ
ขอมูลจากเนื้อหา ผลิตผลของความคิดแยกไดเปนรูปรางตาง ๆ กัน ซึ่งแบงออกได 6 อยางคือ 
   1. หนวย (Units) หมายถึงส่ิงที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและแตกตางไปจากส่ิงอ่ืน ๆ เชน 
คน สุนัข แมว เปนตน 
   2. จําพวก (Classes) หมายถึงชุดของหนวยที่มีคุณสมบัติรวมกัน เชน ขาวโพดกับ
มะพราวเปนพืชในเล้ียงเดี่ยวเหมือนกัน ดังนี้เปนตน 
   3. ความสัมพันธ (Relations) หมายถึงผลของการโยงความคิดสองประเภทหรือ
หลายประเภทเขาดวยกัน โดยอาศัยลักษณะบางประการเปนเกณฑ อาจจะเปนหนวยกับหนวยจําพวก
กับจํานวน ระบบกับระบบ ก็ได เชน คนกับอาหาร ตนไมกับปุย ดังนี้เปนตน 
   4. ระบบ (Systems) หมายถึงการจัดองคการ จัดแบบแผนหรือจัดรวมโครงสรางให
อยูในระบบวาอะไรมากอนมาหลัง 
   5. การแปลงรูป (Transformations) หมายถึงการเปล่ียนแปลงส่ิงที่มีอยูในรูปแบบ
ใหม การเปล่ียนแปลงอาจจะมองในรูปแบบของขอมูลหรือประโยชนก็ได 
   6. การเกี่ยวพัน (Implications) หมายถึงความเขาใจการนําขอมูลไปขยายความเพื่อ
การพยากรณหรือคาดคะเนขอความในตรรกวิทยา ประเภท “ถา…….แลว…….” ก็เปนพวกใช
คาดคะเนโดยอาศัยเหตุและผล  

 
 

ภาพประกอบ 4  โครงสรางของเชาวนปญญาตามทฤษฎีของกิลฟอรด 
 

ที่มา : http://www.learninginfo.org/multiple-intelligences.htm 
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   จากภาพประกอบ 4 นี้แสดงถึงโครงสรางของเชาวนปญญาตามทฤษฎีของกิลฟอรด
จะเห็นไดวาโครงสรางของการวัดเชาวนปญญาอันนี้แบงออกเปน 5 × 4 × 6 = 120 ตัว แบบจุลภาค 
(Micromodel) โดยในแตละตัวจะประกอบดวยหนวยยอยของ 3 มิติ โดยเรียงจาก วิธีการคิด –เนื้อหา-
ผลการคิด (Operation – Content – Product) กิลฟอรดไดใชอักษรยอของสวนประกอบแตละมิติเพื่อ
เขียนชื่อองคประกอบยอยดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  อักษรยอของสวนประกอบของมิติเชาวนปญญา 
 

Operation 
ใชตัวยอตัวแรก 

Content 
ตัวท่ี 2 

Product 
ตัวท่ี 3 

C-Cognition 
M-Memory 

D-Divergent 
Production 

N-Convergent 
Production 

E-Evaluation 

F-Figural 
S-Symbolic 
M-Semantic 
B-Behavioral 

U-Unit 
C-Class 

R-Relation 
S-System 

T-Transformation 
I-Implication 

    
   การเรียกชื่อของ Micro – model เรียกดังตัวอยางที่ใหไวนี้ 

CFU จึงเปน Cognition of Figural Units 
DMU จึงเปน Divergent Production of Semantic Units 
NMU จึงเปน Convergent Production of Semantic Units 
NMR จึงเปน Convergent Production of Semantic Relations 
CST จึงเปน Cognition of Symbolic Transformations 

ฯลฯ 
 ในป 1988 กิลฟอรด (Guilford. 1988) ไดเสนอบทความ Some changes in the structur–of–
intellect Model โดยเพิ่มดานเนื้อหาเปน 5 อยาง โดยมี Figural แลวแตกเปน Visual กับ Auditory 
เปนความสามารถในการมองเห็น สวน Auditory เปนความสามารถในการรับรูทางการไดยิน 
 ดาน Operations เดิมมี 5 อยางเพิ่มใหมเปน 6 อยาง โดยแยกความจํา (Memory) ออกเปน 2 
อยาง คือ Memory Recording ซึ่งหมายถึงความจําในชวงส้ัน (Short-term memory) นั่นเอง สวน
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ความจําอีกอยางหนึ่งคือ Memory Retention เปนความจําที่ทิ้งชวงนั่นคือเปนการใหเวลาในการจํา
นาน ๆ นั่นเอง ดังนั้น Micro model ของทฤษฎีกิลฟอรดอันใหมก็จะมีจํานวน 5 × 6 × 6 = 180 หนวย
จะวัดเชาวนปญญาใหครอบคลุมจะตองสรางเคร่ืองมือวัดใหคลุมทั้ง 180 องคประกอบ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติไมสามารถสอบไดหมด ภาพประกอบ 5 ขางลางนี้เปนภาพแนวคิด ทฤษฎีที่ไดปรับปรุงใหม 
ในขณะที่เขาอาย ุ91 ปพอดี  
 

 
 

ภาพประกอบ 5  โครงสรางของเชาวนปญญาตามทฤษฎีของกิลฟอรดที่ไดปรับปรุงใหม 
  
  ที่มา : http://www.instructionaldesign.org/theories/intellect.html 

 
  ทฤษฎีความสามารถทางสมองสองระดับ(Two-level theory of Mental Ability) 
  ทฤษฎีนี้เสนอโดยเจนเซน (Jensen) เม่ือป ค.ศ. 1968 เจนเซนไดเสนอทฤษฎีวา
ความสามารถทางสมองมีอยู 2 ระดับ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2541: 53) ระดับ I (Level I) 
เปนความสามารถดานเรียนรูและจําอยางนกแกว นั่นคือเปนความสามารถที่จะส่ังสมหรือเก็บสะสม
ขอมูลไวไดและพรอมที่จะระลึกนึกออกได ระดับนี้ไมไดรวมการแปลงรูปหรือการจัด กระทําทางสมอง
แตอยางใด หรือพูดอีกอยางหนึ่งวาระดับนี้ไมไดใชวิธีการคิดใด ๆ เลยจากส่ิงที่สมองรับเขาไป ระดับ II 
(Level II) เปนระดับของการจัดกระทําของสมองเปนข้ันสรางมโนภาพเหตุผล และแกปญหา ระดับ II นี้
ดูไปแลวก็เหมือนกับองคประกอบทั่วไป (G-factor) นั่นเอง 
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  ทฤษฎีเชาวนปญญาของคัทเทลล  
  ทฤษฎีนี้คิดโดยอาร บี คัทเทลล (R.B.Cattell) เสนอผลงานในวารสารป ค.ศ. 1967 และ
พิมพแนวคิดเปนเลมเม่ือป ค.ศ. 1971 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2541: 53) เขาเสนอทฤษฎี
เชาวนปญญาวาโครงสรางเชาวนปญญา ประกอบดวย 2 สวนคือ Fluid component กับ Crystallized 
component  
  Fluid component หรือ Fluid ability เปนความสามารถทั่วไป ผูที่มีปริมาณ
ความสามารถดานนี้สูงจะสามารถทํางานชนิดตาง ๆ ไดดี ความสามารถดานนี้มักจะแทรกอยูในทุก ๆ 
อิริยาบถของกิจกรรมทางสมองที่เปนการคิดและการแกปญหา มโนภาพของความสามารถดานนี้
คอนขางนามธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งประสิทธิภาพทางสมองดานที่ไมใชภาษา (Nonverbal) และดาน
ที่ไมเกี่ยวของกับวัฒนธรรม ตัวอยางความสามารถดานนี้ เชน ความสามารถดานเหตุผลเชิงอุปมาน
และอนุมาน เหตุผลสัมพันธ ความสามารถเขาใจการเปล่ียนแปลงของอนุกรมภาพ ดังนี้เปนตน  
  Crystallized component หรือ Crystallized ability เปนความสามารถที่เชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมอยางใกลชิด พูดงาย ๆ วาเปนความสามารถที่จะเขาใจภาษาความสามารถ
ในการประเมินคุณคาของสังคมนั่นเอง  
  จากการทฏษฎีขางตนจะเห็นไดวามีการคิดคนทฏษฎีการวัดความถนัดทางเชาวปญญา
ของนักจิตวิทยาหลายทาน เพื่อตองการวัดความสามารถของผูเรียนดานตาง ๆ โดยในงานวิจัยนี้  ได
นําทฏษฎีการวัดหลายองคประกอบโดยเฉพาะแบบทดสอบความถนัดพหุคูณ มาเปนแนวทางในการ
สรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 
 
2. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับอาชีพและการเรียนคอมพิวเตอร  
 2.1 บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรทางคอมพิวเตอร 
 บุคลากรทางคอมพิวเตอรเปนองคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการทํางานของคอมพิวเตอรจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบุคลากรทางดานคอมพิวเตอร
เปนผูออกแบบและพัฒนาระบบ รวมทั้งการส่ังใหคอมพิวเตอรทํางานตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
 สามารถแบงบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรออกไดเปน 5 ประเภท ตามลักษณะของ
งาน (สานิตย กายาผาด. 2542: 31-33) ดังนี้ 
  1. ทางดานระบบ (System) ไดแก บุคลากรดังตอไปนี้ 
   1.1 ผูวิเคราะหและออกแบบระบบ หรือเรียกอีกอยางวา System Analyst จะเปนผูที่
มีหนาที่ในการวิเคราะห และออกแบบระบบ โดยจะรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับระบบงานและความ
ตองการของผูใช เพื่อนํามาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม หรือปรับปรุงระบบงานเดิม 
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เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพดีข้ึน โดยปกติ System Analyst ควรเปนผูที่มีความคุนเคยกับองคกร 
มีความรูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร และพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและควรจะเปนผูที่มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มีมนุษยสัมพันธดี เพราะจะตองมีหนาที่ติดตอกับคนในหลายระดับ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
จะตองเปนผูที่มีประสบการณการทํางานมากพอสมควร 
   1.2 ผูเขียนโปรแกรมระบบ หรือเรียกอีกอยางวา System Programmer จะมีหนาที่ใน
การเขียนโปรแกรมระบบควบคุมเคร่ือง จะคอยตรวจและแกไข เม่ือระบบคอมพิวเตอรมีปญหา 
บุคลากรประเภทนี้ จะตองมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางของระบบคอมพิวเตอรเปนอยางดีเพราะจะตองมี
หนาที่ในการใหคําปรึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางานของระบบ และนอกจากนี้ก็ควรจะมีความคิด
ริเร่ิมในการพัฒนาโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ ที่จะเอ้ืออํานวยใหการใชงานของระบบคอมพิวเตอรมีความ
สะดวกมากข้ึน  
  2. ทางดานโปรแกรมม่ิง (Programming) ไดแก โปรแกรมเมอร (Programmer) ที่ทําหนา
เขียนโปรแกรมประยุกต (Application Program) ทางคอมพิวเตอร ตามรายละเอียดและขอกําหนดที่ 
System Analyst ไดออกแบบไวเพื่อใหผูใชงานคอมพิวเตอรสามารถใชงานโปรแกรมประยุกตนั้นได 
ดังนั้นโปรแกรมเมอร จึงควรเปนผูมีความรูเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอรเปนอยางดีโดยไมจําเปนตองมี
ความรูในรายละเอียดเกี่ยวกับสวนของฮารดแวรก็ได  ควรมีความอดทนในการคนหา และแกไข
ขอผิดพลาดของโปรแกรม มีความรอบคอบ และมีความคิดริเร่ิมในการใชเทคนิคที่เหมาะสมในการ
พัฒนาโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมเมอรยังสามารถแบงไดอีก 2 แบบตามลักษณะงานดังนี้ 
   2.1 Application Programming ผูที่มีหนาที่ในการเขียน และพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตทั้งหมดของระบบที่ System Analyst เปนผูออกแบบให ซึ่งมักเปนระบบที่เร่ิมมีการพัฒนาเปน
คร้ังแรก 
   2.2 Maintenance Programming ระบบอาจมีการพัฒนาเสร็จแลว แตตอมาตองการ
เปล่ียนแปลงระบบในบางจุด ดังนั้น โปรแกรมเมอรทางดานนี้ จึงตองคอยตามแกไขโปรแกรมเกา ๆ ใน
ระบบที่เขียนไวแลว เพื่อใหเปนไปตามความตองการใหมของระบบ 
  3. ดีบีเอ (DBA หรือ Data Base Administrator) จะพบในองคกรที่มีการจัดการขอมูล
แบบฐานขอมูล ซึ่ง DBA จะเปนผูมีหนาที่ในการบริหาร และควบคุมฐานขอมูล จะสามารถสราง และ
แกไขเปล่ียนแปลงโครงสรางของฐานขอมูลได ซึ่งโดยปกติคนอ่ืนจะไมสามารถเขาไปยุงหรือจัดการกับ
ฐานขอมูลได 
  4. ผูปฏิบัติการ (Operator) จะเปนเจาหนาที่คอมพิวเตอรที่มีหนาที่คอยปดและเปด
เคร่ืองคอมพิวเตอร และคอยเฝาดูระบบ เม่ือมีปญหาใด ๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ก็จะเปนผูแจง
ใหกับ System Programmer ทราบ เพื่อทําการแกไขตอไป และยังมีหนาที่สงงานตาง ๆ เขาไป
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ประมวลผลในคอมพิวเตอรและคอยรับรายงานการประมวลผล เพื่อแจกจายใหแกฝายที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ยังตองทําการสํารอง (Back up) ขอมูลจากคอมพิวเตอรข้ึนไปเก็บไวในส่ือบันทึกขอมูลเชน 
เทป เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับขอมูลในระบบคอมพิวเตอรได เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร
ขัดของหรือดิสกพัง เปนตน ดังนั้นบุคลากรทางดานนี้จึงไมจําเปนตองมีความรูสูงนักเนื่องจากลักษณะ
งานเปนส่ิงที่ไดกําหนดข้ันตอนไวตามตัวแลว แตตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบและใสใจในการทํางา 
  5. ผูใช (Users) เปนผูใชระบบคอมพิวเตอร ซึ่งจะมีความสําคัญตอการออกแบบและ
พัฒนาระบบมาก เพราะผูใชระบบจะเปนผูตัดสินใจ และระบุความตองการลงไปวา ตองการใหระบบ
คอมพิวเตอรทํางานอะไรบาง ซึ่งบรรดานักคอมพิวเตอรตาง ๆ ก็จะตองพยายามตอบสนองความ
ตองการของผูใชนั้น 
 2.2 คุณสมบัติของนักคอมพิวเตอร 
  ครรชิต มาลัยวงศ (2532: 10) ไดกลาวถึงอาชีพทางดานคอมพิวเตอรก็เหมือนกับอาชีพ
อ่ืน ๆ ตรงที่ผูเกี่ยวของจะตองมีความสามารถพิเศษบางอยางบางประการ นักคอมพิวเตอรควรจะมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
   1. ความคิดในเชิงตรรกะ (Logical Thinking) หมายถึง ความสามารถของการคิด
เหตุผลในเชิงตรรกะ คนเราสวนมากจะมีเหตุผลอยูแลว แตนักคอมพิวเตอรตองมีเหตุผลมากยิ่งไปกวา
คนธรรมดา เพราะโปรแกรมที่เขียนแตละโปรแกรมตองมีเหตุผลกันเปนลูกโซ ยิ่งตอไปในอนาคตการ
เขียนจะใชเทคนิคดาน Logic Programming ยิ่งตองรูจักตรรกะมากยิ่งข้ึนเปนทวีคูณ 
   2. ความคิดในเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดอยางเปนระบบรูจัก
พิจารณาเร่ืองตาง ๆ ทั้งหมดใหเปนภาพรวม มองใหเห็นวาภาพรวมนั้นแยกยอยเปนสวน ๆ อยางไรแต
ละสวนสัมพันธกันอยางไร งานคอมพิวเตอรเปนงานที่ตองรับใชหนวยงานทั้งหนวยงาน ถาไมสนใจ
ภาพรวมมุงแตปญหารายละเอียดปลีกยอย งานคอมพิวเตอรอาจจะลมเหลวได 
   3. ความคิดในเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน หรืออาจเกิดข้ึนในสวนตาง ๆ ของงานที่กําลังปฏิบัติอยูได 
   4. ความคิดเชิงสังเคราะห (Synthetic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
สังเคราะหหาคําตอบ ขอสรุปหรือแนวทางการทํางานใหมได ถาเปรียบวานักคอมพิวเตอรคือ นักสราง
โปรแกรม นักสรางระบบงาน นักสรางฐานขอมูล และนักสรางฮารดแวรยิ่งเห็นไดชัดวาจําเปนตองอาศัย
ความคิดเชิงสังเคราะห เพราะการสรางก็คือ การสังเคราะหและตองเปนการสังเคราะหที่ถูกตองและ
ประหยัดดวย 
   5. ความคิดในเชิงเทียบเคียง (Lateral Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
แกปญหาโดยอาศัยวิธีการเปรียบเทียบกับปญหาในลักษณะเดียวกัน 
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     6. ความคิดในเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) นักคอมพิวเตอรที่ดีตองเปนนัก
สรางสรรคและตองมีความคิดสรางสรรคซึ่งพยายามสรางส่ิงใหม โปรแกรมใหม ๆ การประยุกตใหม ๆ
ข้ึนใชงาน  
 2.3 โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน                      
มีความรู  ความเขาใจ   มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง     
สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี  มาใชประโยชนในการทํางานอยาง
มีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ
ทํางาน  และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมีความสุข 
โดยมีโครงสรางหลักสูตรที่เกี่ยวของดังนี้  
  ดานคุณภาพผูเรียน 
  เม่ือนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  1. เขาใจกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน มีทักษะ                     
การแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกปญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทํางาน          
ที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง และมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมอยางประหยัดและคุมคา 
  2. เขาใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสรางสรรค                  
ในการแกปญหาหรือสนองความตองการ  สรางส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี  
อยางถูกตองและปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายเพื่อนําไปสูการสรางชิ้นงานหรือ
แบบจําลองความคิดและการรายงานผล เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม ส่ิงแวดลอม 
และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ไมมีผลกระทบกับ
ส่ิงแวดลอม 
  3. เขาใจหลักการเบื้องตนของการส่ือสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร หลักการและวิธี
แกปญหา  หรือการทําโครงงานดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการคนหาขอมูล  
และการติดตอส่ือสารผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชคอมพิวเตอร                 
ในการแกปญหา สรางชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน 
  4. เขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีตอและเห็นความสําคัญของการ
ประกอบอาชีพ วิธีการหางานทํา คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการมีงานทํา วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ 
มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณตออาชีพที่สนใจ และประเมิน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู  ความถนัด และความสนใจ 
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3. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับแบบทดสอบวัดความถนัด 
 เนื่องจากความถนัดเปนเร่ืองเกี่ยวกับสมองจึงจําเปนตองอาศัยแบบทดสอบเปนเคร่ืองมือใน
การวัดและความถนัดไมใชความสามารถเพียงดานเดียว แตเปนความสามารถหลาย ๆ ดานผสมกัน 
ลักษณะของความถนัดจึงประกอบดวยสมรรถภาพเฉพาะอยูหลายชนิด แตละชนิดก็มีคุณสมบัติและ
คุณภาพแตกตางกัน การใชแบบทดสอบความถนัดมักใชเปนชุด ชุดหนึ่ง ๆ จะประกอบดวยฉบับยอย ๆ 
ที่วัดองคประกอบความสามารถหรือความถนัดดานตาง ๆ  
 3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานสมอง (Primary Mental Ability or PMA)  
  สรางโดยเธอรสโตน (Thurstone) จัดพิมพคร้ังแรกเม่ือป ค.ศ. 1941 สรางข้ึนโดยอาศัยผล
จากการวิเคราะหองคประกอบ มีตั้งแตระดับชั้นอนุบาล เกรด 2-4 เกรด 4-6 เกรด 6-9 และเกรด 9-12 
แบบทดสอบไดจัดรวมหมวดหมูตามตัวประกอบหาชนิด ดังนี้ (ลวน สายยศ. 2541: 54) 
   3.1.1 ความหมายทางภาษา (Verbal Meaning) 
   3.1.2 ความสามารถดานตัวเลข (Number Facility) 
   3.1.3 ความมีเหตุผล (Reasoning) 
   3.1.4 ความเร็วในการรับรู (Perceptual Speed) 
   3.1.5 มิติสัมพันธ (Spatial Relations) 
  คะแนนของแบบทดสอบ PMA ตั้งแตระดับ 4 ข้ึนไป แสดงเปนเปอรเซ็นตไทลและสแตน
ไนนซึ่งสามารถเสนอในรูปเสนภาพ (Profile) ของแตละบุคคลเพื่อดูวาบุคคลนั้นถนัดในดานใด คา
ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณของคะแนนรวมทั้งหมดในแบบทดสอบชุด PMA สูง ปานกลาง แตมีการ
ระบุเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงจําแนกของคะแนนตัวประกอบ นอยมากหรือเกือบไมมีเลย (เจนวิทย 
ครองตน. 2536: 16; อางอิงจาก Anatasi. 1968: 335 - 336) 
 3.2 แบบทดสอบชุดความถนัดท่ัวไป (General Aptitude Test Battery)  
  กรมแรงงานสหรัฐ (The Bureau of Employment Security) ไดสรางแบบทดสอบชุดนี้ใน
ป ค.ศ. 1946 และไดทําการปรับปรุงในป ค.ศ. 1970 (บุญชม ศรีสะอาด. 2541: 120) จากการวิเคราะห
องคประกอบโดยใชแบบทดสอบ 59 ฉบับ ผลปรากฏวามีองคประกอบทางความสามารถที่ตาง ๆ กัน 
เพียง 10 ดาน จึงนํามาเปนพื้นฐานในการสรางแบบทดสอบ 15 ฉบับ วัดตัวประกอบเหลานั้นในการ
ปรับปรุงคร้ังหลัง จํานวนแบบทดสอบลงดลงเหลือเพียง 12 ชุดและมีเพียง 9 องคประกอบดังนี้ 
   3.2.1 เชาวปญญา (Intelligence) ไดจากการรวมคะแนนของแบบทดสอบสามฉบับ 
คือ แบบทดสอบคําศัพท เหตุผลทางคณิตศาสตร และภาพสามมิติ 
   3.2.2 ความถนัดทางภาษา (Verbal Aptitude) วัดไดจากแบบทดสอบคําศัพท 
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   3.2.3 ความสามารถทางตัวเลข (Numerical Aptitude) วัดไดจากแบบทดสอบการ
คํานวณรวมกับแบบทดสอบเหตุผลทางคณิตศาสตร  
   3.2.4 ความถนัดเชิงอวกาศ (Spatial Aptitude) วัดไดจากแบบทดสอบภาพสามมิติ 
   3.2.5 การรับรูฟอรม (Form Perception) วัดดวยแบบทดสอบสองฉบับ คือ 
แบบทดสอบจับคูเคร่ืองมือ และแบบทดสอบจับคูภาพทางเรขาคณิต 
   3.2.6 การรับรูทางเสมียน (Clerical Perception) วัดดวยแบบทดสอบการ
เปรียบเทียบชื่อ 
   3.2.7 การประสานงานของกลไกของรางกาย (Motor Coordination) วัดดวย
แบบทดสอบการทําเคร่ืองหมาย 
   3.2.8 ความคลองแคลวในการใชนิ้วมือ (Finger Dexterity) วัดดวยแบบทดสอบการ
รวมชิ้นสวนและแบบทดสอบการแยกชิ้นสวน 
   3.2.9 ความคลองแคลวในการใชมือ (Manual Dexterity) วัดดวยแบบทดสอบการ
ยายที่และแบบทดสอบการใสกลับคืน 
  แบบทดสอบชุดนี้ใชสําหรับ เกรด 9-12 และผูใหญเพื่อการแนะแนวทางการศึกษาและ
อาชีพ คะแนนของแบบทดสอบ GATB ไดเปล่ียนเปนคะแนนมาตรฐานโดยเกณฑปกติ (Norms) สราง
จากกลุมตัวอยางจํานวนมาก การตัดสินใจใชคะแนนจุดตัดพหุคูณ (multiple cut of Scores) มากกวา
สมการถดถอย  
 3.3 แบบทดสอบ ดี เอ ที (Differential Aptitude Test or DAT)  
  เบนเบท ซีชอรและเวสแมน (Bennett . Seashore and Wesman) ไดรวมสรางและพิมพ
คร้ังแรกในป ค.ศ. 1947 สรางข้ึนเพื่อใชในการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียนในเกรด 8-
12 แบบทดสอบ DAT ประกอบดวยแบบทดสอบยอย 8 ฉบับดังนี้ (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 
2541: 68 - 69)  
   3.3.1 เหตุผลทางภาษา (Verbal Reasoning) เปนการวัดความสามารถดานเหตุผล
โดยวิธีภาษาเปนส่ือสําคัญ ในแบบทดสอบนี้มุงวัดความสัมพันธของมโนภาพทางภาษา โดยเอาคําที่
คุนเคยในช วิีตประจําวันมาใหวิเคราะหความสัมพันธ การออกขอสอบจึงเปบแบบอุปมาอุปไมยดาน
ภาษา 
   3.3.2 ความสามารถทางตัวเลข (Numerical Ability) เปนการวัดความสามารถทาง
ตัวเลข สวนใหญวัดความเขาใจในความสัมพันธและมโนภาพงาย ๆ ในการใชตัวเลข คําถามหรือโจทย
โดยมากเปนการคํานวณทางเลขคณิตมากกวาแบบเลขคณิตเหตุผล ทั้งนี้เพื่อหลีกเล่ียงการใชถอยคํา 
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ภาษาจะไดเปนคําถามที่วัดความสามารถดานตัวเลขจริง ๆ โจทยคําถามจึงมีแตการบวก ลบ คูณ หาร
ถอดรากและเศษสวนเทานั้น 
   3.3.3 เหตุผลทางนามธรรม (Abstract Reasoning) เปนการวัดความสามารถดาน
เหตุผลโดยใชอนุกรมของภาพ ในแตละขอจะมีภาพทรงเรขาคณิตเปล่ียนแปรรูปเปนอนุกรมอยูทาง
ซายมือ 4 รูป เพื่อใหผูสอบพิจารณาวา รูปเหลานั้น มีแนวโนมของการเปล่ียนแปลงเปนอยางไรแลวก็
ไปเลือกตอบในตัวเลือกที่ใหไว 
   3.3.4 ความรวดเร็วแมนยําทางงานเสมียน (Clerical Speed and Accuracy) 
แบบทดสอบชุดนี้สรางเพื่อวัดความสามารถในการพิจารณาส่ิงที่คลายหรือเหมือนกัน ไดดวยความ
รวดเร็วและแมนยํา จุดมุงหมายเพื่อวัดความเร็วในการสังเกตพิจารณา รูตําแหนงที่แนนอนและความ
รวดเร็วในการตอบนั่นเอง แบบทดสอบจึงมีหลายขอทําในเวลานอยมาก มี 200 ขอ ใหเวลาเพียง 6 
นาทีเทานั้น ผูที่ทําคะแนนแบบทดสอบนี้ไดดี จึงเปนคนรวดเร็ว วองไว ทํางานไดคลองแคลว 
   3.3.5 เหตุผลทางจักรกล (Mechanical Reasoning) เปนการวัดความสามารถดาน
เหตุผลเชิงกล กระเดียดไปทางวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ขอสอบแตละขอจะเปนรูปภาพเกี่ยวกับ
กลศาสตรทั้งนั้น แตเปนภาพที่อาศัยหลักการงาย ๆ เชน เขียนภาพชาย 2 คน ยกของชิ้นหนึ่งวางบน
แผนไมยาวพอประมาณ แลวใหของส่ิงนั้นอยูใกลคนใดคนหนึ่ง ถามวา คนไหนจะรับน้ําหนักมากกวา 
ดังนี้เปนตน 
   3.3.6 มิติสัมพันธ (Space Relation) เปนการวัดความสามารถดานมิติสัมพันธของ
รูปทรง 3 มิติ ในแบบทดสอบนี้มุงวัดวา การมองเห็นวัตถุที่มีรูปรางอยางหนึ่งแบนราบพอพับข้ึนหรือ
ประกอบข้ึนแลวจะเปนรูปใด การพับหรือประกอบข้ึนนี้ใชพิจารณาการของสมองนึกคิดเอาเอง ไมใชลง
มือพับจริงเปรียบเสมือนเห็นกลองชอลกที่แบนราบแลวขาดบางสวนไป เราลองจินตนาการดูวาถาพับ
เปนกลองแลวรูปรางดานใดจะขาดหายไป 
   3.3.7 สะกดคํา (Spelling) เปนการวัดความสามารถดานจําคําศัพทวา คําใดเขียนผิด
หรือเขียนถูกในแบบทดสอบชุดนี้ จะมีคําศัพทใหเปนจํานวนมาก การตอบในกระดาษคําตอบก็เพยีงแต
ตอบวาเขียนผิดหรือถูกเทานั้น ศัพทที่ใชเลือกจากศัพทที่นักเรียนมักเขียนผิดมากที่สุด 
   3.3.8 การใชภาษา (Language Usage) เปนการวัดความสามารถดานการใชภาษา
เรียกวา วัดทักษะเบื้องตนดานภาษาก็ได ถาดูจากขอคําถามแลวจะเห็นวา มุงวัดความเกงและความ
ออนเร่ืองไวยากรณ เคร่ืองหมายวรรคตอน และการใชคําโดยการแบงประโยคออกเปน 5 ตอน ให
ผูตอบพิจารณาดูวาตอนใดผิด 
  แบบทดสอบชุดนี้มีเกณฑปกติสําหรับเทียบคะแนนที่ไดจาก แบบทดสอบแตละฉบับให
เปนเปอรเซ็นตไทลและแสตนไนน และยังมีเกณฑปกติสําหรับเทียบคะแนนรวมของ แบบทดสอบ
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เหตุผลทางภาษากับความสามารถทางตัวเลข (VR+NA) มีการเสนอผลคะแนนของแตละบุคคลใน
แผนภูมิเปอรเซ็นตไทลมาตรฐาน (Normalized Percentile Charts) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ของเด็กแตละคนหรือความสามารถแตละดานของคนใดคนหนึ่ง ขอมูลเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิง
พยากรณในระดับชั้นมัธยมศึกษาไดคาสัมประสิทธิ์คอนขางสูง แตผลทางดานการพยากรณจําแนกไม
คอยจะดีนัก (Anastasi. 1968: 339 - 340)  
 3.4แบบทดสอบจําแนกความถนัดของฟลานาแกน (Flanagan Aptitude Classification 
Tests or FACT)  
  ในค.ศ. 1953 ฟลานาแกนไดวิเคราะหหนวยงานยอย (Job Element) ของอาชีพตาง ๆ 
ถึง 38 อาชีพ และไดสรางแบบทดสอบวัดความถนัดในการประกอบอาชีพเหลานั้นข้ึนมา คือ
แบบทดสอบยอย 19 ฉบับ ดังนี้ (Flanagan. 1959: 1 - 5)  
   3.4.1 แบบทดสอบหาภาพที่ ไมสมบูรณ  ( Inspection)  แบบทดสอบชุดนี้ วัด
ความสามารถในการคนหาความบกพรอง หรือความไมสมบูรณแบบของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ที่กําหนดให แต
ละขอจะมีภาพเปนหลักภาพหนึ่ง แลวเขียนภาพอ่ืน ๆ ที่เหมือนภาพที่กําหนด 4 ภาพ มีอยูภาพหนึ่งที่
เพี้ยนหรือผิดไปจากภาพที่กําหนด แลวใหผูสอบหาภาพที่ไมเหมือนภาพที่กําหนดให จุดประสงคใหญ
เปนการวัดการสังเกตดวยความรอบคอบและรวดเร็วนั่นเอง  
   3.4.2 แบบทดสอบวัดทางจักรกล (Mechanics) แบบทดสอบชุดนี้วัดความสามารถ
ในการเขาใจความสัมพันธของเคร่ืองกลแบบทดสอบแตละตอนจะมีสถานการณเกี่ยวกับเคร่ืองกลแลว
มีขอคําถามถามภาพละ 2-5 ขอ วาเขาใจในภาพที่กําหนดใหเพียงใด  
   3.4.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชตาราง (Tables) แบบทดสอบชุดนี้วัด
ความสามารถดานเขาใจความสัมพันธขอมูลที่บรรจุในตารางลักษณะตาง ๆ อาจจะเปนตัวเลขหรือ
ตัวอักษรที่มีความสัมพันธกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน  
   3.4.4 แบบทดสอบเหตุผล (Reasoning) ในเนื้อหาเปนคณิตศาสตรเหตุผล ที่วัดมโน
ภาพและความเกี่ยวพันของตัวแปรในโจทยคณิตศาสตรนั้น ๆ  
   3.4.5 แบบทดสอบการใชคําศัพท (Vocabulary) แบบทดสอบชุดนี้วัดความสามารถ
ดานภาษา โดยใชคําศัพทที่ยาก ๆ ใหหาความหมาย  
   3.4.6แบบทดสอบการประกอบชิ้นสวน (Assembly)  แบบทดสอบชุดนี้ วัด
ความสามารถดานการมองเห็นสวนประกอบของส่ิงตาง ๆ นํามาประกอบกันแลวเปนรูปใด สวนใหญ
เปนชิ้นสวนของเคร่ืองกลซึ่งถอดวางเรียงไวในตัวโจทย สวนในตัวเลือกเปนเคร่ืองกลที่ประกอบสําเร็จ
ลักษณะตาง ๆ จะมีอยูชิ้นหนึ่งที่ถูกตองที่สุด  
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       3.4.7แบบทดสอบความเขาใจและการตัดสินใจ (Judgement and Comprehension) 
แบบทดสอบชุดนี้วัดความสามารถดานความเขาใจภาษาเปนสําคัญ แตในขอคําถาม ตลอดจน
ตัวเลือกจะพยายามใหผูสอบ ใชเหตุผลในการพิจารณาตัดสินเพื่อลงสรุปเหมือนกัน แบบทดสอบจะ
กําหนดสถานการณใหเปนขอความ แลวถามจากขอความที่กําหนดใหนั้นหลาย ๆ ขอ 
   3.4.8 แบบทดสอบหาสวนประกอบยอย (Component) แบบทดสอบชุดนี้ วัด
ความสามารถดานมิติสัมพันธลักษณะซอนภาพ ในโจทยจะกําหนดชิ้นสวนเล็ก ๆ  เปนรูปทรงเรขาคณิต 
5 รูป แลวไปสรางรูปอีกรูปหนึ่ง โดยเอาชิ้นสวน 1 ใน 5 นั้น ซอนไว แลวขีดเสนผานไปมา ถามผูสอบวา
มีรูปใดซอนอยูในภาพนั้น  
   3.4.9 แบบทดสอบความสามารถในการวางแผน (Planning) แบบทดสอบชุดนี้วัด
ความสามารถในการวางแผนและจัดระบบตามลําดับข้ัน ใหส่ิงนั้นบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ 
วิธีการออกขอสอบเขาวางลําดับข้ันสลับกัน แลวใหผูสอบมาเลือกวาจะเร่ิมอะไรกอนอะไรหลัง 
ตอจากนั้นจัดระบบเรียงอันดับสวนยอยตอไปอีกตามที่เห็นควร ในตัวอยางขอสอบเขายกการลาง
รถยนต มีกระบวนการให 3 ขอ และยอย ๆ ลงอีก 8 ขอ แลวใหเรียงตามความเปนไปได 
   3.4.10 แบทดสอบเลขคณิต (Arithmetic) แบบทดสอบชุดนี้วัดความสามารถดาน
ทักษะในการคํานวณ ดังนั้นแบบทดสอบจะมีแตการบวก ลบ คูณ หาร ทั้งนั้น มีสัญลักษณบาง แตไมมี
การใชภาพประกอบแตอยางใด 
   3.4.11 แบบทดสอบเติมอักษรที่ขาดหายไปในคําศัพท (Ingenuity) แบบทดสอบชุดนี้
วัดความสามารถดานการคิดอยางฉลาดหรือมีประสิทธิภาพในการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ในแบบทดสอบเปน
ปญหาโดยใชภาษามากกวาอยางอ่ืน แตละขอจะมีโจทยใหคิด แตคําตอบใหเพียงอักษรตัวแรกกับตัว
สุดทายเทานั้น เชน ปญหานั้นตองตอบวา “ปากกา” คําตอบจะให “ป......า” ดังนี้เปนตน 
   3.4.12 แบบทดสอบการใชสเกล (Scales) แบบทดสอบชุดนี้วัดความสามารถดาน
การอานโคงที่เกิดจากตัวแปร 2 ตัว เชน โคงที่เกิดจากอุณหภูมิกับเวลาเปนนาที โดยเขียนความ
เกี่ยวพันของตัวแปรเปนโคงตาง ๆ ในตารางมาตรฐานเปนโคง ก. โคง ข. โคง ค. และโคง ง. โจทยแตละ
ขอก็จะถามวา เวลาเทานั้นนาที อุณหภูมิจะเปนเทาใดในโคงตาง ๆ และมีที่ถูกไวเพียงอันเดียว หรือ
อาจจะกําหนดโคงใดโคงหนึ่งเปนหลัก แลวหาความสัมพันธของอุณหภูมิและเวลาของโคงเดียวกันก็ได 
   3.4.13 แบบทดสอบการใชภาษา (Expression) แบบทดสอบชุดนี้วัดความสามารถ
ดานภาษาแตหนักไปในทางหลักภาษาเปนพื้นฐาน นั่นก็คือวัดการแสดงออกในการใชภาษาเขียนเปน
สําคัญมีหลักการสรางประโยคและใชคําถูกตองเพียงใด 
   3.4.14 แบบทดสอบความแมนยําในการใชมือ (Precision) แบบทดสอบชุดนี้วัด
ความสามารถในการปฏิบัติการอยางระมัดระวัง มิใหเกิดความผิดพลาดคลาดเคล่ือน แบบทดสอบชุด
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นี้มีรูป วงกลม รูปวงรี และรูปส่ีเหล่ียมที่ซอนกันสองรูป มีชองวางระหวางวงในและวงนอก ใหผูสอบ
ลากเสนจากจุดหนึ่งในชองวางนั้นวนไปตามชองวาง ไมใหแตะตองเสนภายในและภายนอกเลย ชุด
หนึ่ง ๆ มีประมาณ 5 รูป อาจจะใหเปล่ียนทิศทางการลากเสนก็ได โดยเฉล่ียเวลาที่ใหลากเสน 5 ภาพ 
ประมาณ 8 วินาที แตถาเปนประเภทเปล่ียนทิศทางวนกลับกันเวลาเพิ่มข้ึนอีก 
   3.4.15 แบบทดสอบการสังเกต (Alertness) แบบทดสอบชุดนี้วัดความฉับไวหรือ
ตื่นตัวอยางรวดเร็วในการสังเกตจุดอันตรายใด ๆ อันจะเกิดข้ึน ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง การสราง
แบบทดสอบพยายามยกภาพสถารการณหนึ่ง เหมือนภาพภายมุมใดมุมหนึ่งมา แลวถามผูสอบวาจุด
ใดในภาพนั้นเปนจุดอันตรายที่สุด ในขอสอบจะมีจุด ก . ข . ค . ง และ จ แลวใหผูสอบเลือกตอบเอา 
แบบทดสอบนี้วัดคนชางสังเกตคือผูที่มีความรอบคอบไดเปนอยางดี 
   3.4.16 แบบทดสอบประสาทสัมพันธกับมือ (Coordination) แบบทดสอบชุดนี้วัด
ความสามารถดานประสาทสัมพันธของมือวามีความเร็วและความแมนยําในการใชดินสอดําลากเสน
ผานชองเล็กและแคบ แตมีระยะยาว วกไปเวียนมามากนอยเพียงใด แบบทดสอบนี้วัดความสามารถ
คลายแบบทดสอบที่ 3.4.14 แตการลากเสนใชระยะทางยาวกวาเทานั้นเอง 
   3.4.17 แบบทดสอบการลอกแบบ (Patterns) แบบทดสอบชุดนี้วัดความสามารถใน
การคัดเลือกรูปแบบเกามาทําใหมไดอยางคลองแคลววองไวถูกตอง ในขอสอบจะมีภาพใหในตารางที่
กําหนดแลวใหไปทําใหมในอีกตารางหนึ่ง โดยมีจุดเร่ิมตนเอาไวให 
   3.4.18 แบบทดสอบการใชรหัส (Coding) แบบทดสอบชุดนี้วัดความจําในการ
กําหนดชื่ออยางใดอยางหนึ่ง เชน กรุงเทพฯ แทนดวย 92 อุบล แทนดวย 74 แลวมาถามดูวาจําเลข
กําหนดไดตรงกับชื่อจริงไดรวดเร็วเพียงใด 
   3.4.19 แบบทดสอบความจํา (Memory) แบบทดสอบชุดนี้วัดความจําโดยตรง ซึ่ง
เปนลักษณะใหอานส่ิงที่กําหนดใหชุดหนึ่ง แลวถามความจําจากส่ิงนั้น ลักษณะการถาม ก็ไมมีอะไรที่
พ ิเศษแปลกแตกตางไปจากขอสอบวัดความจําอ่ืน ๆ 
 3.5 แบบทดสอบความถนัดซีพีเอบี (CPAB: Computer Programmer Aptitude Battery)  
 แบบทดสอบชุดนี้สรางข้ึนโดย Jean Maier Palormo ในป ค.ศ. 1974 เพื่อใชคัดเลือกบุคคลที่มี
ความสามารถทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programmer) และนักวิเคราะห ระบบงาน 
(System Analyst) (สุวรรณ. 2528 อางถึงใน สุธ ีจันทศร. 2534: 25) 
  แบบทดสอบชุดนี้ประกอบดวยแบบทดสอบยอย 5 ฉบับ คือ 
   3.5.1 แบบทดสอบความถนัดดานภาษา (Verbal Meaning) ใหหาคําที่มีความหมาย
ใกลเคียงกับคําที่กําหนด ในแตละขอคําถามจะกําหนดคําศัพทมาให 1 คํา และกําหนดคําศัพทที่เปน
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ตัวเลือกมาให 5 คํา ผูสอบจะตองเลือกคําศัพทที่มีความหมายทํานองเดียวกันหรือใกลเคียงกันมาก
ที่สุดกับคําศัพทที่กําหนดให 
  ตัวอยาง  
  RECIPIENT  1.  Donor 
      2.  owner 
      3.  performer 
      4.  receiver 
      5.  borrower 
  คําตอบที่ถูกตองของขอนี้ คือ ตัวเลือก 4 “receiver”     

   3.5.2 แบบทดสอบความถนัดดานเหตุผล (Reasoning) ลักษณะของขอคําถามเปน
การหาคําตอบของโจทยโดยตอบเปนขอความที่ใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
  ตัวอยาง 
  ผูจัดการบริษัทแหงหนึ่งส่ังซื้อโตะประชุมราคา S ดอลลาร เกาอ้ี 1 โหลราคาตัวละ P ดอล
ลาร และตูสําหรับใสเอกสาร 3 ใบ ราคาใบละ Y ดอลลาร รวมราคาของที่ส่ังซื้อทั้งหมดเปนเงินกี่ดอล
ลาร 

1. S + P + Y 
2. SP + 3Y 
3. S + 12P + 3Y 
4. S+  
5. S + P + 3Y 

  คําตอบที่ถูกตองของขอนี้ คือ ตัวเลือก 3 “S + 12P + 3Y” 
   3.5.3 แบบทดสอบการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) ลักษณะของขอคําถาม
จะกําหนดตัวอักษรที่เรียงตามลําดับมาใหชุดหนึ่ง ผูสอบจะตองหาความสัมพันธ หรือกฎเกณฑของทั้ง
ชุดตัวอักษรนั้น แลวพิจารณาวาตัวอักษรตัวถัดไปควรเปนตัวใด โดยเลือกจากตัวอักษรที่กําหนดใหมา 
5 ตัวเลือก 
  ตัวอยาง 
        1 2 3 4 5  
  1. c   f   i   l   o   r ….    s  t u v w 
   ชุดของตัวอักษรที่กําหนดใหมีความสัมพันธ “เวนหางกัน 2 ตัวอักษร” ดังนั้นตัวอักษร
ที่ตอจาก r โดยเวนหางกัน 2 ตัวอักษร คือ “u” 
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  คําตอบที่ถูกตองของขอนี้ คือ ตัวเลือก 3 “u” 
   3.5.4 แบบทดสอบความถนัดดานจํานวน (Number Ability) เปนการใหคํานวณหา
คําตอบของโจทย ขอคําถามสวนใหญเปนเร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร และการประมาณคา 
  ตัวอยาง 
  35 + 16     A. 41 
        B. 45 
        C. 50 
        D. 51 
  คําตอบที่ถูกตองของขอนี้ คือ ตัวเลือก D “51”  
   3.5.5 แบบทดสอบแผนภาพ (Diagramming) วัดความเขาใจในรูปผังงาน 
(Flowchart) แตละขอคําถามจะกําหนดปญหาและสถานการณมาให ผูสอบจะตองอานปญหาและ
สถานการณที่กําหนดใหเขาใจ และพิจารณารูปผังงานวามีสวนใดขาดหายไป สวนที่ขาดหายไปควร
เติมวาอยางไร โดยเลือกจากขอความที่กําหนดใหเปนตัวเลือก 
  ตัวอยาง 

 

เลือกสินคามา 1 ชิ้น 

หนักตัง้แต 
4.5 ออนซข้ึนไป 

 

1 

กลุม K 

จํานวนสินคาเพิ่มอีก 1 ชิน้ 

กลุม L กลุม M 

ครบ 100 ชิ้น? 2 ใช 

ใช ใช 

ไมใช ไมใช 

ไมใช 
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 ปญหาและสถานการณ 

 A. โรงงานแหงหนึ่งตองการคัดเลือกและแยกสินคาจํานวน 100 ชิ้น 
 B. สินคาที่แยกมี 3 กลุมคือ  
 กลุม K หนักตั้งแต 4.5 ออนซข้ึนไป 
 กลุม L หนัก 3.5 – 4.4 ออนซ 
 กลุม M หนักนอยกวา 3.5 ออนซ 

 โจทยคําถาม 
  ชองหมายเลข 1   A. หนักนอยกวา 3.5 ออนซ 
        B. เลือกสินคา  
        C. หนัก 3.5 4.4 ออนซ 
        D. อยูกลุม M 
        E. อยูกลุม L 
  ชองหมายเลข 2   A. เลือกสินคา  
        B. สินคาครบตามจํานวน 
        C. อยูกลุม K 
        D. อยูกลุม M 
        E. อยูกลุม L 
  เม่ือพิจารณารูปผังงานจะเห็นวา กอนชองหมายเลข 1 มีคําถามวา “สินคาหนักตั้งแต 4.5 
ออนซข้ึนไป?” ถาตอบวา “ใช” จะอยูในกลุม K ถาตอบวา “ไมใช” ชองหมายเลข 1 ควรจะเติมวา “หนัก 
3.5 – 4.4 ออนซ?” ซึ่งถาตอบวา “ใช” จะจัดอยูในกลุม L ถาตอบวา “ไมใช” จะจัดอยูในกลุม M  
  ดังนั้น คําตอบที่ถูกตองชองชองหมายเลข 1 คือตัวเลือก C “หนัก 3.5 – 4.4 ออนซ”  
  เม่ือพิจารณารูปผังงานจะเห็นวา กอนชองหมายเลข 2 มีคําถามวา “สินคาครบ 100 ชิ้น?” 
ถาตอบวา "ไมใช” จะตองกลับไปเลือกสินคาใหมอีก 1 ชิ้น แลวดําเนินตามข้ันตอนเร่ือย ๆ ไป แตถา
ตอบวา “ใช” ชองหมายเลข 2 ก็ควรเติมวา “สินคาครบตามจํานวน” รูปผังงานจึงจะถูกตองและ
สมบูรณ 
  ดังนั้น คําตอบที่ถูกตองของชองหมายเลข 2 คือตัวเลือก B “สินคาครบตามจํานวน” 
 3.6 แบบทดสอบความถนัดเอทีพีพี (ATPP: IBM Aptitude Test for Programmer 
Personal)   
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  แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบทดสอบของบริษัท ไอบีเอ็ม (IBM: International Business 
Machines Corporation) ซึ่งสรางข้ึนเพื่อใชคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในศูนยคอมพิวเตอร แบบทดสอบ
ชุดนี้พัฒนามาจากแบบทดสอบพีเอที (PAT: IBM Programmer Aptitude Test) (สุวรรณ. 2528 อาง
ถึงใน สุธ ีจันทศร. 2534: 26)  
  แบบทดสอบเอทีพีพี ประกอบดวยแบบทดสอบยอย 3 ฉบับ คือ 
   3.6.1 แบบทดสอบการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) ขอคําถามจะกําหนด
ตัวอักษรมาชุดหนึ่ง ที่เรียงลําดับภายใตกฎเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง แลวใหผูสอบหาตัวอักษรที่อยู
ถัดไปวาควรจะเปนตัวอักษรอะไร 
  ตัวอยาง 
          1 2 3 4 5  
  1. a   b  a  b  a  b    a b c d e  
 ตัวอักษรชุดนี้ประกอบดวยอักษรเพียง 2 ตัว คือ a และ b แลวเรียงตามลําดับไปเร่ือย ๆ ดังนั้น
อักษรตัวถัดไปควรเปน “a” คําตอบที่ถูกตองของขอนี้คือ ตัวเลือก 1 “a” 
   3.6.2 แบบทดสอบอนุกรมรูปภาพ (Figure Series) แบบทดสอบชุดนี้คลายกับ
แบบทดสอบเชิงนามธรรมของแบบทดสอบดีเอที (DAT) ขอคําถามจะกําหนดรูปภาพมาใหผูสอบ
พิจารณาความสัมพันธของรูปที่กําหนด แลวเลือกรูปถัดไปจากรูปที่กําหนดใหเปนตัวเลือก 
  ตัวอยาง  
 
 
   A    B  C    1 2 3 4 5 
 
 โจทยกําหนดรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสรูปเล็กที่แรเงาทึบ จากนั้นก็ขยายเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสทีแรเงา
ทึบ เม่ือกําหนดวงกลมรูปเล็กที่แรเงาทึบมาให ดังนั้นรูปถัดไปก็ควรเปนรูปวงกลมใหญที่แรเงาทึบ  
 คําตอบที่ถูกตองของขอนี้ คือ ตัวเลือก 2 
   3.6.3 แบบทดสอบความถนัดดานเหตุผลทางคณิตศาสตร (Arithmetic Reasoning) 
ลักษณะขอคําถามเปนโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
  ตัวอยาง 
  คุณมีเงิน 60 เซนต สามารถซื้อแอปเปลไดกี่ผล? ถาเขาขายแอปเปล 3 ผล ราคา 10 
เซนต 
  a) 6   b)  12  c) 18  d) 20  e) 30   
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  คําตอบที่ถูกตองของขอนี้ คือ ตัวเลือก c “18” 
 3.7 แบบทดสอบความถนัดซีโอเอบี (COAB: Computer Operator Aptitude Battery) 
  เปนแบบทดสอบความถนัดทางโอเปอเรเตอร ประกอบดวยแบบทดสอบยอย 3 ชุด 
(ธนานันต กุลไพบุตร. 2536: 32; อางถึงจาก Krison.1978) 
   3.7.1 แบบทดสอบการลําดับเหตุการณ (Sequence Recognition) ลักษณะของ
โจทยจะเปนการกําหนดกิจกรรมในการทํางาน หรือเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งมาให ซึ่งกิจกรรม
เหลานี้ยังไมไดเรียงลําดับข้ันตอนที่ถูกตองให ผูสอบจะตองเรียงลําดับกิจกรรมหรือเหตุการณตางๆ
เหลานั้นใหมใหถูกตอง 
   3.7.2 แบบทดสอบการเรียงลําดับตัวเลขและตัวอักษร (Format Checking) ลักษณะ
ของคําถามจะกําหนดตัวเลขหรือตัวอักษรภายใตกฎเกณฑอยางใดอยางหนึ่งมาใหผูสอบพิจารณา
ความสัมพันธ แลวหาวาตัวเลขหรือตัวอักษรตัวถัดไปควรจะเปนตัวใด 
   3.7.3 แบบทดสอบการวิเคราะหแผนภาพ (Logical Thinking) เหมือนกับ
แบบทดสอบยอยของแบบทดสอบซีพีเอบี ในชุดของ Diagramming 
 3.8 แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร (CAT: Computer Aptitude 
Test) 
  เปนแบบทดสอบของศูนยจิตวิทยาบุคคล (Personnel Psychology Centre) ซึ่งเปน
หนวยงานบริการสาธารณชนของแคนาดา (Public Service Commission of Canada) แบบทดสอบนี้
ใชในการประเมินศักยภาพในการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวย แบบทดสอบยอย 3 
ฉบับ ไดแก 
   3.8.1 แบบทดสอบการเรียงลําดับตัวเลขและตัวอักษร (Number / Letter Series) 
ลักษณะของคําถามจะกําหนดตัวเลขหรือตัวอักษรภายใตกฎเกณฑอยางใดอยางหนึ่งมาให  ผูสอบ
พิจารณาความสัมพันธ แลวหาวาตัวเลขหรือตัวอักษรตัวถัดไปควรจะเปนตัวใด 
   3.8.2 แบบทดสอบการอุปมาอุปไมยภาพ (Figure Analogies) เปนการวัดดาน
เหตุผลโดยใชภาพ ซึ่งผูตอบจะตองวิเคราะหความสัมพันธของส่ิงสองส่ิงกับอีกสองส่ิงวาอันไหนจะเปน
แบบเดียวกัน 
   3.8.3 แบบทดสอบความถนัดดานเหตุผลเชิงเลขคณิต (Arithmetic Reasoning) 
ลักษณะขอคําถามเปนโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่ไมยาก แตการคิดตองอาศัยเหตุผลเปนพื้นฐาน 
 3.9 แบบทดสอบความถนัดซีเอแอลไอพี (CALIP: Computer Aptitude. Literacy. and 
Interest Profile) 
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  เปนแบบวัดที่สรางโดย Poplin. Drew และ Gable ในป 1984 เพื่อใชวัดความสามารถที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรของบุคคลที่มีอายุระหวาง 12-60 ป (Edward M.Levinson. 1986: 658) 
แบบวัดนี้ประกอบดวยแบบทดสอบยอยความถนัด 4 ฉบับ (Estimation.Graphic Patterns. Logical 
Structure และ Series) แบบทดสอบยอยวัดความสนใจ 1 ฉบับ และแบบทดสอบยอยวัดความรู 1 
ฉบับ 
  แบบทดสอบยอยความถนัดประกอบดวย (Dell’osso. 1989: 59) 
   3.9.1 แบบทดสอบการประมาณคา (Estimation) เปนแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการประมาณคาจํานวนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่ถูกระบายดวยสีดํา จากไดอะแกรมซึ่งประกอบดวยรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่ถูกระบายสีดํา และไมถูกระบายสีดํา 
   3.9.2 แบบทดสอบรูปแบบภาพ (Graphic Patterns) เปนการวัดความสามารถในการ
จับคู การเพิ่มเขาไป การเอาออก และการกาวหนา เพื่อทําใหภาพนั้นสมบูรณ และภาพนั้นเปนลักษณะ
ของการเรียงลําดับ (graphic sequencing) (J.Dixon Hearn and others. 1988: 490) 
   3.9.3 แบบทดสอบโครงสรางทางตรรกะ (Logical Structures) เปนการวัด
ความสามารถดานอุปมาอุปไมย โดยใชจํานวน ตัวอักษรหรือคํา 
   3.9.4 แบบทดสอบอนุกรม (Series) เปนการวัดความสามารถทางคณิตศาสตรงายๆ 
โดยใชอนุกรมตัวเลข 
  จากการศึกษาขางตนจะเห็นไดวาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรมี
ดวยกันหลายแบบทดสอบ โดยในงานวิจัยนี้ ไดนําแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) ที่ใช
แบบทดสอบ Computer Programming Aptitude Battery (CPAB) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ มี
ความสามารถทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอร มาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดความถนัด
ทางการเรียนคอมพิวเตอร  
 
4. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 4.1 ความยาก (Difficulty) 
  ความยาก เปนคุณสมบัติของขอสอบที่บอกใหทราบวาขอสอบขอนั้น มีคนตอบถูกมาก
หรือนอย ถามีคนตอบถูกมากขอสอบนั้นก็งายและถามีคนตอบถูกนอยขอสอบนั้นก็ยาก ถามีคนตอบ 
ผิดบางหรือมีคนตอบถูกปานกลาง ขอสอบนั้นก็มีความยากปานกลาง ขอสอบที่ดีควรมีความยาก
พอเหมาะควรมีคนตอบถูกไมต่ํากวา 20 คนและไมเกิน 80 คน จากผูสอบ 100 คน คาความยากหาได
โดยการนําจํานวนคนที่ตอบถูกหารดวยจํานวนคนที่ตอบทั้งหมด (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 
2538: 192-220. และพิชิต ฤทธิ์จรูญ.  2544 : 142-154)   
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  เตือนใจ เกตุษา และสุรศักดิ ์อมรรัตนศักดิ์ (2551: 163-164) กลาวถึง คาความยากงาย
ของแบบวัด วา ระดับความยากของขอคําถามใด หมายถึงเปอรเซ็นต หรือสัดสวนของนักเรียนทั้งหมด
ที่เลือกตอบตัวเลือกนั้น เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนที่เขาสอบทั้งหมด โดยแปล
ความหมายระดับความยากของขอสอบดังนี ้
   0.81 – 1.00 เปนขอสอบที่งายมาก 
   0.61 - 0.80 เปนขอสอบคอนขางงาย 
   0.41 - .60 เปนขอสอบที่งายพอเหมาะ 
   0.21 - 0.40 เปนขอสอบที่คอนขางยาก 
   0.00 - 0.20 เปนขอสอบที่ยากมาก 
  กลาวโดยสรุป ความยากของขอสอบ หมายถึง จํานวนรอยละหรือสัดสวนของคนที่ตอบ
ถูกในขอนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนคนทั้งหมด วิเคราะหโดยสูตร ดังนี้ 
 

N
Rp   

   

เม่ือ   p      แทน     คาความยาก 
R  แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูก 

 N  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 หรือ 
 

2n
PPP LH 

  
 

เม่ือ   P      แทน     คาความยาก 
 HP    แทน    จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
 LP  แทน    จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 

n  แทน    จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 
   
  คาความยากมีคาตั้งแต 0.00 ถึง 1.00 โดยทั่วไปขอสอบที่มีความยากพอเหมาะควรมีคา
ตั้งแต 0.20-0.80 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี ้
   0.80  < P  ≤  1.00 แสดงวา  เปนขอสอบงายมาก  ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง 

0.60  < P  ≤  0.80 แสดงวา  เปนขอสอบคอนขางงาย (ดี) 
0.40  < P  ≤ 0.60 แสดงวา  เปนขอสอบงายปานกลาง (ดีมาก) 
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0.20  < P  ≤  0.40 แสดงวา  เปนขอสอบคอนขางยาก (ดี) 
0.00  < P ≤   0.20 แสดงวา  เปนขอสอบยากมาก   ควรตดัทิ้งหรือปรับปรุง 

  ถาขอสอบขอใดมีผูตอบถูกหมด แสดงวา ขอนั้นงายมาก มีคา P = 1.00 แตถาขอสอบขอ
ใดมีผูตอบผิดหมด แสดงวา ขอนั้นยากมาก มีคา P = 0.00  
 4.2 อํานาจจําแนก (Discrimination Index) 
  อํานาจจําแนก เปนคุณสมบัติของขอสอบที่สามารถจําแนกผูเรียนไดตามความแตกตาง
ของบุคคลวาใครเกง ปานกลาง ออน ใครรอบรู-ไมรอบรู โดยยึดหลักการวาคนเกงจะตองตอบขอสอบ
ขอนั้นถูก คนไมเกงจะตองตอบผิด ขอสอบที่ดีจะตองแยกคนเกงกับคนไมเกงออกจากกันได อํานาจ
จําแนกมีความสัมพันธกับความเที่ยงตรงเชิงสภาพในทางบวก กลาวคือ ถาเคร่ืองมือใดมีอํานาจ
จําแนกสูง เคร่ืองมือนั้นก็มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูงดวย (พิชิต ฤทธิ์จรูญ.  2544: 142-154)  
  นักการศึกษาไดใหความหมายของอํานาจจําแนกไวดังนี้ 
  ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 299-309) ไดกลาวถึงคาอํานาจจําแนกของ
แบบวัดไววา อํานาจจําแนก หมายถึง ความสามารถในการแยกลักษณะของคน 2 กลุมได นั่นคือ คนที่
ไดคะแนนสูง แปลวามีคุณลักษณะนั้นมาก สวนคนที่มีคะแนนต่ําแปลวา เปนคนไมมีคุณลักษณะนั้น 
หรือมีนอย  
  สุมาลี จันทรชลอ (2543: 136) ไดกลาวถึงคาอํานาจจําแนก หมายถึงประสิทธิภาพของ
คําถามในการจําแนกกลุมเด็ดเกงจากเด็กออน  
  พวงรัตน ทวีรัตน (2538: 130) ไดกลาวถึงคาอํานาจจําแนก หมายถึงคุณสมบัติของ
เคร่ืองมือที่สามารถจําแนกบุคคลออกเปน 2 กลุม ที่มีคุณลักษณะตางกันในเร่ืองที่ศึกษาถาเคร่ืองมือ
เปนแบบทดสอบวิชาความรู และปญญา ก็จําแนกออกเปนกลุมเกงและกลุมออน ถาเคร่ืองมือเปน
แบบสอบถามที่ถามความคิดเห็นหรือเปนมาตรวัดทัศนคติก็จําแนกเปน 2 กลุม ที่มีความคิดเห็น
ตางกันหรือมีทัศนคติตางกัน  
  จากความหมายอํานาจจําแนกที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา คาอํานาจจําแนกหมายถึง
คุณสมบัติของเคร่ืองมือที่สามารถจําแนกแยกแยะกลุมสูงและกลุมต่ําออกจากกันได 
 โดยการคํานวณหาคาอํานาจจําแนกสามารถคํานวณไดอีกหลายวิธี (ลวน สายยศ และอังคณา 
สายยศ.  2544: 185-199) ดังนี้ 

1. ใชสูตรแบบงาย  
2. ใชสูตรสัดสวน 
3. คาสหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล (Point Biserial Correlation : rp.bis) 
4. คาสหสัมพันธแบบไบซีเรียล (Biserial Correlation : r.bis) 
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5. เปดจากตารางสําเร็จของจุง-เตห-ฟาน (Chung-Teh-Fan) 
   
ตาราง 2  แสดงคาดัชนีอํานาจจําแนก 

 

คาดัชนีอํานาจจําแนก ความหมาย 
มากกวา 0.40 
0.30 - 0.39 
0.20 - 0.29 
0.00 - 0.19 
ต่ํากวา  0.00 

ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ปรับปรุง 
ตัดทิ้ง 

 

จากตาราง 2 แสดงวา  คาอํานาจจําแนกที่ใชไดคือมีคาเทากับหรือมากกวา 0.20 
 

  จากขอความขางตนสรุปไดวาอํานาจจําแนกของขอสอบ หมายถึง ประสิทธิภาพของ
ขอสอบในการแบงผูสอบออกเปนสองกลุม คือกลุมที่ไดคะแนนสูงหรือกลุมเกงกับกลุมที่ไดคะแนนต่ํา
หรือกลุมออน ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดหาคาจําแนกของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอรโดยการหาสหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล (Point Biserial Correlation: rp.bis) ซึ่งเปน
ลักษณะสหสัมพันธระหวางตัวแปล 2 ตัว หรือ 2 กลุมคะแนน โดยมีขอตกลงวาคะแนนกลุมหนึ่งเปนคา
ตอเนื่อง (Continuous Variables) และอีกกลุมหนึ่งเปนคาไมตอเนื่อง (Dichotomous Variable) การ
ใหคะแนนทําถูกได 1 คะแนนและทําผิดได 0 คะแนน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543ก: 302-
306) ซึ่งตรงกับการวิจัยในคร้ังนี้ 
 4.3 ความเช่ือมั่น (Reliability) 
 ความหมายของความเช่ือมั่น 
  นักการศึกษาไดใหความหมายความเชื่อม่ันไวดังนี้เมหเรนสและเลหแมน (Mehrens and 
Lehmann. 1978: 88) ใหความหมายของความเชื่อม่ันวาหมายถึงระดับของความคงที่ระหวางการวัด
ส่ิงเดียวกัน 2 คร้ัง 
  อนาสตาซี (Anastasi. 1968: 105) กลาววาความเชื่อม่ันเปนความคงที่ของคะแนนที่
ไดรับจากการสอบวัดบุคคลคนเดียวกัน แตตางเวลาตางโอกาสกัน 
  บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2545: 198) กลาววาความเชื่อม่ันหมายถึง ระดับของความ
สอดคลองของผลการวัดหรือคําตอบของนักเรียนที่ไดจาก การตอบคําถามเดียวกันสองคร้ัง การตอบ
คําถามที่คลายคลึงกันสองคําถามในเวลาเดียวกันหรือในชวงเวลาที่ตางกัน หรือ การตรวจใหคะแนน
คําตอบเดียวกันของผูตรวจสองคนหรือมากกวาสองคน 
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  จากความหมายของความเชื่อม่ันพอสรุปไดวาความเชื่อม่ันเปนความคงที่ของคะแนนใน
การสอบทกุคร้ังจากผูสอบกลุมเดียวกัน 
 วิธีการประมาณคาความเช่ือมั่น 
  นักการศึกษาไดกลาวถึงการประมาณคาความเชื่อม่ันไวหลายวิธีแตกตางกัน ดังนี้ 
  อนาสตาซ ี(Anastasi. 1968: 105-133) กลาววาวิธีหาคาความเชื่อม่ัน 4 แบบคือ 
   1. สัมประสิทธิ์ของความคงที่ เปนคาที่ไดจากการนําแบบทดสอบฉบับเดียวไป
ทดสอบซ้ําในเวลาตางกันไดคะแนนสองชุดไปหาสหสัมพันธโดยวิธีอยางงาย (Product Moment 
Correlation) ซึ่งคาสหสัมพันธที่ไดเปนคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   2. สัมประสิทธิ์ของความเทาเทียมกัน เปนคาที่ไดจากการนําแบบทดสอบสองฉบับที่
มีลักษณะเปนคูขนานกัน คือมีเนื้อหา คาเฉล่ียและความแปรปรวนของคะแนนจากคะแนน
แบบทดสอบทั้งฉบับมาหาสหสัมพันธที่ไดเปนคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   3. สัมประสิทธิ์ของความคงที่และความเทาเทียมกัน เปนคาที่ไดจากการนํา
แบบทดสอบสองฉบับที่มีลักษณะคูขนานกัน คือมีเนื้อ คาเฉล่ีย และความแปรปรวนของคะแนนจาก
แบบทดสอบเทากันไปทดสอบกับนักเรียนกลุมเดียวกัน ในเวลาที่ตางกันโดยเวนชวงระยะเวลาระหวาง
การทําแบบทดสอบฉบับที่ 1 และฉบับที ่2 พอสมควร จากนั้นนําคะแนนจากแบบทดสอบทั้งสองมาหา
คาสหสัมพันธ คาที่ไดเปนคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   4. สัมประสิทธิ์ความคงที่ภายใน เปนคาที่ไดจากการนําแบบทดสอบฉบับเดียวไป
สอบกับนักเรียนกลุมหนึ่งเพียงคร้ังเดียวและแบงคร่ึงซึ่งนิยมแบงขอคี่และขอคู นําคะแนนจากการแบง
คร่ึงแบบทดสอบทั้งสองชุดมาหาคาสหสัมพันธ แลวปรับขยายเปนคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับโดยใชสูตรปรับขยายของสเปยรแมน – บราวนเฟอรกูสัน (Ferguson. 1966: 365-366) และสแตน
เลยและฮอปกินส (Stanley; &Hopkins. 1972: 122-127) 
  โคเฮน; และ สเวิรดลิค (Cohen; & Swerddlik. 2002: 131-138) กลาวถึงการประมาณ
คาความเชื่อม่ัน มีดังนี้ 
   1. การประมาณคาความเชื่อม่ันแบบสอบซ้ํา (Test-Retest Reliability Estimates) 
หาไดโดยการนําคะแนนการทดสอบสองคร้ังในกลุมตัวอยางกลุมเดียวกันมาหาคาสหสัมพันธกันโดย
จุดประสงคของการวัดในส่ิงเดียวกันที่ตองทิ้งชวงเวลา คาความเชื่อม่ันที่ประมาณไดจะเปนแบบ
สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันแบบความคงที่ (Coefficient of Stability) 
   2. การประมาณคาความเชื่อม่ันแบบคูขนาน (Parallel-Forms and Alternate –
Forms Reliability Estimates) การประมาณคาความเชื่อม่ันแบบนี้สามารถนําแบบทดสอบสองฉบับที่
สมมูลกัน (Alternate-Forms or Parallel-forms) ไปทดสอบกับผูสอบกลุมหนึ่งในเวลาเดียวกันแลวนํา
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คะแนนที่ไดมาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่หาไดเรียกวา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันแบบสมมูล (Coefficient of Equivalence) โดยที่แบบทดสอบที่คูขนานกัน 
(Parallel-Forms) เปนแบบทดสอบที่มีคาเฉล่ียและความแปรปรวนของคะแนนที่สังเกตไดทั้งสองฉบับ
เทากันหรือใกลเคียงกัน และแบบทดสอบทั้งสองฉบับนี้สามารถนําไปแลกเปล่ียนใชวัดแทนกันได 
(Interchangeably) การประมาณคาความเชื่อม่ันแบบสอบซ้ําและแบบคูขนานมีความคลายคลึงกันอยู 
2 ประเด็น คือ 
    2.1 การทดสอบทั้งสองเปนการทดสอบกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
    2.2 มีองคประกอบอาทิ แรงจูงใจ ความเหน็ดเหนื่อย การฝกฝน การเรียนรูที่มีผล
กับคะแนนการทดสอบได 
  3. การประมาณความเชื่อม่ันแบบความสอดคลองภายใน (Internal-Consistency 
Estimates of Reliability) เปนการประมาณคาความเชื่อม่ันโดยการทดสอบเพียงคร้ังเดียว ดวย
แบบทดสอบฉบับเดียว ผูสอบกลุมเดียว เปนการวัดความสอดคลองภายในของขอสอบ มีวิธีการ
ประมาณคาความเชื่อม่ันดังนี้ 
   3.1 การประมาณคาความเชื่อม่ันแบบแบงคร่ึง (Split-Half Reliability Estimates) 
เปนการหาสหสัมพันธของคะแนนสองคู ที่มีคลายคลึงกันโดยการทดสอบเพียงคร้ังเดียว เงื่อนไขในการ
หาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันแบบแบงคร่ึงคือ 
    3.1.1 แบงแบบทดสอบออกเปนสองสวนคลายๆ กัน 
    3.1.2 หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของแบบทดสอบทั้งสองนั้น 
    3.1.3 ปรับขยายคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบคร่ึงฉบับใหเต็มฉบับ โดยใชสูตร
ของสเปยรแมน-บราวน (Spearman-Brown Formula) 
   3.2 แบบใชสูตรคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson Formulas) ที่เรียกกันวา KR-
20 เปนวิธีการประมาณคาความเชื่อม่ันโดยการทดสอบเพียงคร้ังเดียว โดยตรวจสอบความเปนเอก
พันธของขอสอบ ลักษณะของแบบสอบที่นํามาตรวจนั้น จะเปนแบบเลือกตอบที่ใหคะแนนเปนแบบ 
0.1 แบบถูก-ผิด และนอกจากนี้ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ยังพัฒนาสูตร KR-21
ประมาณคาแทนสูตร KR-20 เพื่อใหคํานวณไดงายข้ึน โดยมีขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับคาความยาก
ตองเทากัน 
   3.3 แบบใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha) พัฒนาโดยครอนบาค 
(Cronbach. 1951) เปนการประมาณคาความเชื่อม่ันกับแบบทดสอบที่ไมใชคะแนนแบบ 0.1 สามารถ
นําไปใชกับแบบทดสอบที่มีคะแนนแบบหลายคา เชน แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบตอบส้ัน  
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  บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2545: 118-122) กลาวถึงการหาคาความเชื่อม่ันของแบบวัด
ไวดังนี้  
   1. วิธีหาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดซ้ํา เปนการหาคาสัมประสิทธิ์ของความคงที่ของ
คะแนนการสอบสองคร้ัง โดยเวนชวงเวลาใหเหมาะสม (ไมควรนานเกิน 6 เดือน) ระยะเวลาที่เหมาะสม
ควรเวนระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาหถึงหนึ่งเดือน 
   2. วิธีหาความเชื่อม่ันแบบคูขนาน เปนการหาคาสัมประสิทธิ์ของความสมมูลกัน
ระหวางแบบทดสอบสองฟอรมที่สรางข้ึนมาใหมีความคูขนานกัน แตในทางปฏิบัติจะไมสามารถสราง
แบบทดสอบสองฟอรมใหคูขนานกันอยางแทจริง การหาคาความเชื่อม่ันแบบคูขนานหรือคะแนนจริง
สมมูลตองนําเคร่ืองมือที่วัดทั้งสองฉบับที่มีคะแนนจริงสมมูลกันไปทดสอบกับผูสอบกลุมเดียวกันแลว
หาความสัมพันธของคะแนนสองชุด 
   3. วิธีแบงสวนภายในฉบับ เปนวิธีที่ใชเคร่ืองมือวัดที่สรางข้ึนเพียงฉบับเดียว นําไป
สอบกับนักเรียนกลุมเดียวกันเพียงคร้ังเดียวจากนั้นจึงนําคะแนนของเคร่ืองมือวัดมาแบงเปนสวน ๆ
โดยทั่วไปแบงเปนสองสวนกับแบงเปนหลายสวน และสวนที่แบงภายในแตละสวน อาจมีระดับความ
คูขนานตางกันสามแบบคือ แบบมาตรฐานเดิม แบบคะแนนจริงสมมูล และแบบคะแนนจริงสัมพัทธ 
  ศิริชัย กาญจนวสี (2544: 35-36) ไดจําแนกความเชื่อม่ันออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 
   1. ความเชื่อม่ันแบบความคงที่ (Measure of stability) เปนการหาความคงเสนคงวา
ของคะแนนจากการวัดในชวงเวลาที่ตางกันโดยวิธีสอบซ้ําดวยแบบสอบเดิม (Test-retest method) 
โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนที่วัดไดจากคนกลุมเดียวกันดวยเคร่ืองมือ
เดียวกันโดยทําการวัดซ้ําสองคร้ังในเวลาที่ตางกัน 
   2. ความเชื่อม่ันแบบความสมมูล (Measure of equivalence) เปนการหาความ
สอดคลองของคะแนนจากการวัดในชวงเวลาเดียวกันโดยใชแบบสอบที่สมมูลกัน (Equivalence forms 
method) โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนที่วัดในเวลาเดียวกันจากกลุมคน
เดียวกันโดยใชเคร่ืองมือ 2 ฉบับที่ทัดเทียมกัน 
   3. ความเชื่อม่ันแบบความคงที่และสมมูล (Measure of stability and equivalence) 
เปนการหาความสอดคลองของคะแนนจากการวัดในชวงเวลาที่ตางกัน โดยวิธีสอบซ้ําดวยแบบสอบที่
สมมูลกัน (Test-retest with equivalence) โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนที่วัด
ไดในชวงเวลาที่ตางกันจากกลุมเดียวกันโดยใชเคร่ืองมือ 2 ฉบับ ที่ทัดเทียมกัน 
   4. ความเชื่อม่ันแบบความสอดคลองใน (Measure of internal consistency) เปนวิธี
หาความสอดคลองกันระหวางคะแนนรายขอหรือความเปนเอกพันธของเนื้อหารายขอ อันเปนตัวแทน
ของคุณลักษณะเดนเดียวกันที่ตองการวัดโดยใชวิธีตางกันที่ตองการวัด โดยใชวิธีตางๆดังนี้  
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  4.1 วิธีแบงคร่ึงขอสอบ (Split-half method) โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางคะแนนที่วัดไดจากการแบงคร่ึงขอสอบที่สมมูลกัน เชน แบงเปนขอคู-ขอคี ่เปนตนจากนั้นจึงใช
สูตรของสเปยรแมนบราวน  
    4.2 วิธีของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson method) โดยการคํานวณ
คาสถิติของคะแนนรายขอ (ซึ่งใหคะแนนแบบ 0. 1) คะแนนรวม จากนั้นจึงใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน 
    4.3 วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค (Cronbach’s Alpha method) โดยการ
คํานวณคาสถิติของคะแนนรายขอและคะแนนรวม จากนั้นจึงใชสูตรคํานวณสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค 
    4.4 วิธีวิเคราะหความแปรปรวนของฮอยท (Hoyt’s analysis of variance 
method) โดยวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง จากนั้นจึงใชสูตรของฮอยท  
  นักทฤษฎีทางการวัดผลไดเสนอเทคนิคในการประมาณคาความเชื่อม่ันที่เชื่อถือไดไว
หลายเทคนิค โดยมีขอสันนิษฐานเบื้องตนวาแบบทดสอบฉบับรวมสามารถแบงสวนเปนสวนเชน สอง
สวนสามสวน ส่ีสวน หรือหลายๆสวน และเม่ือใชระดับของความคูขนานของการวัดในแตละสวนเปน
เกณฑแลว การประมาณคาความเชื่อม่ันที่ไดจากการสอบเพียงคร้ังเดียวดวยขอสอบเพียงฉบับเดียว 
จะจัดกลุมตามขอตกลงของระดับความคูขนานได 3 สวน (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2537: 9-46) 
  1. แบบจําลองความคูขนานแบบมาตรฐานเดิม (Classical Parallel Parts) เปนการ
ประมาณคาความเชื่อม่ันจากแบบทดสอบแตละสวน มีความคูขนานแบบมาตรฐานเดิมที่มีขอตกลง
อยางเครงครัด 6 ขอคือ   
   1.1 มีความเปนเอกพันธในเนื้อหา หรือวัดคุณลักษณะเดียวกัน 
   1.2 มีคะแนนจริงเทากัน (T11 = T12 = T13 = …) และมีความแปรปรวนคลาดเคล่ือน
เทากัน (SE1 = SE2 = SE3 = …) 
   1.3 มีคะแนนสอบ (X) เฉล่ียเทากัน (μ1 = μ2 = μ3 = …) 
   1.4 มีความแปรปรวนของคะแนนสอบ (X) เทากัน (S1 2 = S2 2= S3 2 = …) 
   1.5 มีความแปรปรวนรวมของคะแนนสอบ (X) กับคะแนนสวนอ่ืนๆ เทากัน (S12 = S13 
= S23 = …) 
   1.6 มีความแปรปรวนรวมของคะแนนสอบ (X) กับคะแนนเกณฑภายนอกเทากัน (S1y 
= S2y = S3y = …) 
  2. แบบจําลองคะแนนจริงตองสมมูล (Essentially Tua-Equivalent Parts) วิธีนี้เปนการ
ประมาณคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยผอนปรนเงื่อนไข ขอ 2. 3 และ 4 ของแบบจําลองความ
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คูขนานแบบมาตรฐานเดิม ใหมีความเปนไปไดมากข้ึน จึงไดมีการพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมข้ึนมาใหม
ดังนี้ 
   2.1 คะแนนจริงแตละสวนไมจําเปนตองเทากัน แตยอมใหตางกันไดเทากับความยาก
ที่ตางกันในแตละสวน นั่นคือ Tig = Tih + Cgh เม่ือ g = h = 1. …. k และ Cgh ไมจําเปนตองเทากับศูนย
เสมอไป 
   2.2 แตละสวนมีคะแนนสอบ (X) เฉล่ียตางกันเล็กนอย 
   2.3 ความแปรปรวนของคะแนนสอบ (X) ตางกันเล็กนอย 
  3. ความคูขนานตามแบบจําลองคะแนนจริงสัมพันธ (Congeneric model) เปนการ
ประมาณคาความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบที่ผอนปรนเงื่อนไขตางๆ เกือบทั้งหมด โดยคงไวเฉพาะ
เงื่อนไขขอที่ 1ที่วา แตละสวนของแบบทดสอบตองมีเนื่อหาที่เปนเอกพันธ หรือวัดคุณลักษณะเดียวกัน
ลักษณะสําคัญของความคูขนานตามแบบจําลองคะแนนจริงสัมพันธ คือการแบงแบบทดสอบออกเปน
สวนๆ ที่มีขนาดความยาวไมเทากัน หรือมีขนาดความเทากัน แตมีการกระจายของคะแนนในแตละ
สวนแตกตางกันมาก การประมาณคาความเชื่อม่ันโดยวิธีนี้ เนื่องจากในทางปฏิบัติจริงบางคร้ังตอง
แบงสวนใหเหมาะสมตามลักษณะของแบบทดสอบ ทําใหแตละสวนมีจํานวนขอไมเทากัน ซึ่งสงผลตอ
เงื่อนไขขอ 5 และ 6 จึงไดมีการพัฒนาเทคนิคที่มีการผอนปรนมากที่สุด โดยคงไวเฉพาะเงื่อนไขขอ 1 
เทานั้น   
  จากการศึกษาขอความขางตนสรุปไดวา   ความเชื่อม่ัน  หมายถึง  คุณสมบัติของ
เคร่ืองมือวัดที่แสดงใหทราบวาเคร่ืองมือนั้นๆ ใหผลการวัดที่คงที่ไมวาจะใชวัดกี่คร้ังก็ตามกับกลุมเดิม  
 ความเช่ือมั่นของคะแนนรวม 
  ศิริชัย กาญจนวสี (2552: 77-81) ไดพูดถึงความเชื่อม่ันของคะแนนผลรวมและคะแนน
ผลตาง สภาพการทดสอบในบางคร้ัง อาจมีความจําเปนตองใชแบบสอบที่ เกิดจากการรวม
แบบทดสอบยอยหรือขอสอบหลายชุดเขาดวยกัน คะแนนที่ไดจากแบบสอบจึงเปนคะแนนผลรวม 
(Composite scores) หรือในบางคร้ังอาจมีความตองการทําการทดสอบ 2 คร้ัง เพื่อศึกษาคะแนน
ผลตาง (Differece scores) ภายใตสภาพการดังกลาวจึงมีความจําเปนที่จะตองวิเคราะหคะแนน
ผลรวมและคะแนนผลตางวามีความเชื่อม่ันนาเชื่อถือเพียงใด   
  คะแนนผลรวม (Composite score) หมายถึง คะแนนรวมของแบบสอบที่เกิดจากการนํา
คะแนนจากแบบสอบสวนยอยอยางนอย 2 สวนมารวมกัน การประมาณคาความเชื่อม่ันของคะแนน
ผลรวม สามารถกระทําได 2 แนวทางดังตอไปนี้ 
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   1. การใชสูตรของสเปยรแมน-บราวน (Spearman-Brow Prophecy) จากทฤษฎี
ความเชื่อม่ันของคะแนนผลรวม โดยแบบทดสอบยอยทั้ง k ฉบับเปบแบบสอบคูขนานกัน คะแนน
ผลรวมของแบบสอบยอยทุกฉบับ (C) เปนดังนี้ 
   C = X1 + X2 + …+Xk 
สูตรที่ไดเปนสูตรกรณีทั่วไปของ Spearman Brown แสดงความเชื่อม่ันของคะแนนรวมเปนฟงกชั่นของ
ความเชื่อม่ันของคะแนนจากแบบสอบยอยแตละสวนที่คูขนานกัน สูตรนี้จึงเปนประโยชนสําหรับ
ผูพัฒนาแบบสอบในการประมาณคาความเที่ยงของแบบสอบฉบับใหมที่มีการรวมแบบสอบชุดยอย
หรือขอสอบคูขนานเขามาเพิม่หรือตัดแบบสอบชุดยอยหรือขอสอบบางสวนออกไป 
   2. การใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach. 1951) ไดแสดงใหเห็น
วาความเชื่อม่ันของคะแนนผลรวมเปนฟงกชั่นของความแปรปรวนรวมระหวางคะแนนจากแบบสอบ
ยอยที่ประกอบกันเปนแบบสอบรวมนั้น และความแปรปรวนของคะแนนรวม ไดดังนี้ 
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   เม่ือ  α       แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันข้ันต่ําของคะแนนผลรวม C 
      k       แทน จํานวนแบบสอบยอย 
     

i jx x    แทน ผลรวมของคาความแปรปรวนรวมของคะแนนจากแบบสอบ 
        ยอยจํานวน k(k-1) คู 
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     2
C   แทน ความแปรปรวนของคะแนนผลรวม C 

 
   สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟานี้จึงสามารถใชประมาณคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของ
คะแนนผลรวมได นอกจากนี้ยังสามารถประยุกตไปใชในการประมาณคาความเชื่อม่ันของแบบสอบใด 
ๆ ไดอีกดวย โดยถือวาคะแนนรวมของแบบสอบประกอบดวยคะแนนสวนยอยของขอสอบแตละขอ
นั่นเอง 
  กลาวโดยสรุปในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัด
ทางการเรียนคอมพิวเตอรรายดาน จากการหาคาความเชื่อม่ันโดยวิธีหาความสอดคลองภายใน
(Internal Consistency) ใชวิธีของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson Procedure) จากสูตร KR-
20 โดยมีขอตกลงของแบบทดสอบวาแบบทดสอบฉบับนั้นจะตองวัดลักษณะเดียวหรือวัดองคประกอบ
เดียวรวมกัน มีความยากงายเทากัน และมีระบบการใหคะแนนเปน Dichotomous คือคําตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน และตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอรทั้งฉบับจากการหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันข้ันต่ําของคะแนนผลรวม (Composite 
score) จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (̂ ) โดยแบบสอบยอยที่ไมคูขนานกัน 
 
 4.4 ความเท่ียงตรง (Validity) 
 ความหมายของความเท่ียงตรง 
  ความเที่ยงตรงของแบบวัดเปนสมบัติที่สําคัญที่สุดของเคร่ืองมือวัดทุกชนิดซึ่งนักวัดผล
การศึกษาไดใหความหมายไวดังนี้ 
  สแตนเลย (Stanley. 1972: 101) กลาววา ความเที่ยงตรงของการวัด หมายถึง การวัดนั้น
ตรงตามหนาที่ที่จะวัดไดเพียงใด หรือระดับที่การวัดสามารถบรรลุจุดมุงหมายบางอยาง 
  ทัคแมน (Tuckman. 1975: 229) กลาววาความเที่ยงตรงของแบบวัด หมายถึง แบบวัด
ฉบับหนึ่งวัดในส่ิงที่เราตองการจะวัดไดหรือไม 
  ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 246) กลาววา ความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือวัด
หมายถึง เคร่ืองมือนั้นสามารถวัดไดตามส่ิงที่ตองการวัด หรือวัดไดตรงตามจุดประสงคที่จะวัด 
  จากความหมายดังกลาวขางบนสรุปไดวา ความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือวัด หมายถึง
ความสามารถของเคร่ืองมือที่วัดไดตรงตามส่ิงที่ตองการ หรือวัดไดตรงตามจุดประสงคที่จะวัด 
 ประเภทของความเท่ียงตรง 
  อนันต ศรีโสภา (2520: 69) แบงความเที่ยงตรงตามหลักฐานที่นํามาแสดงออกเปน 3 
แบบคือ 
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  1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
  2. ความเที่ยงตรงเชิงสัมพันธกับเกณฑ (Criterion-related Validity) 
  3. ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 
 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 246-259) ไดกลาวรายละเอียดของความเที่ยงตรงทั้ง 
3 ประเภทไวดังนี้ 
  1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หมายถึง เคร่ืองมือที่สามารถวัดไดตามเนื้อหาที่ตองการจะ
วัด และการพิจารณาความเที่ยงตรงนี้จะใชวิธีการวิเคราะหอยางมีเหตุผลดังนั้นความเที่ยงตรงชนิดนี้
จึงข้ึนอยูกับบุคคลที่จะวิเคราะหทําใหผลที่ไดมักไมคอยแนนอน ขาดความเปนปรนัย ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาแบงเปน 2 ชนิด คือ 
    1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity) เปนความเที่ยงตรงที่ใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาวาขอสอบแตละขอนั้นวัดไดตรงตามตารางวิเคราะหรายละเอียด (Table of Specifications) 
หรือไม ถาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงกลุม ผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชานั้นจะตองพิจารณาวา
แบบทดสอบฉบับนั้นมีขอสอบแตละขอตรงตามพฤติกรรมที่จะวัดและจํานวนขอสอดคลองกับตาราง
วิเคราะหรายละเอียดหรือไม สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑนั้นผูเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาจะตองพิจารณาวา ขอสอบของแบบทดสอบที่สรางข้ึนนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมหรือไม 
   1.2 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เปนวิธีการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรง
ที่ออนที่สุด สมมติวามีแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตรอยู เม่ืออานขอคําถาม และตัดสินใจวา 
ขอนี้วัดความสามารถทางคณิตศาสตร หรือมีแบบวัดเจตคติตอการทําแทงแลวสรุปวา ขอนี้สามารถวัด
เจตคติไดแนนอน Face Validity เปนวิธีการที่มีหลักฐานแสดงความเที่ยงตรงที่ออนที่สุดเพราะวาเปน
การตัดสินใจที่ข้ึนอยูกับบุคคล และบุคคลที่จะมาตัดสินวาขอคําถามวัดคุณลักษณะนั้น ๆ ควรจะเปนผู
ตัดสินที่มีความนาเชื่อถือ เราสามารถดําเนินการให Face Validity มีคุณภาพไดโดยการทําอยางเปน
ระบบ 
  โดยนําคะแนนผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับนิยามโดยใชสูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัน (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2539: 
249; อางอิงจาก Rovinelli and Hambleton. 1977) ดังนี้  
 

N
RIOC   
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  เม่ือ  IOC หมายถึง  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยาม 
    R  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
    N  หมายถึง    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
   โดยใชเกณฑการคัดเลือกขอคําถาม ดังนี้   
     1.  ขอคําถามที่มีคา IOC ระหวาง 0.50 – 1.00 คัดเลือกไวใชได 
     2.  ขอคําถามที่มีคา IOC นอยกวา 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
  2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) หมายถึง คุณภาพของเคร่ืองมือที่
สามารถวัดไดตรงตามลักษณะหรือตามทฤษฎีตางๆ ของโครงสรางนั้น หรือวัดได ครอบคลุมตาม
ลักษณะของโครงสรางของแบบทดสอบมาตรฐาน การคํานวณคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (ลวน 
สายยศ และอังคณา สายยศ.  2539: 259-265) มีดังนี้  
   2.1 คํานวณจากคาความสัมพันธ เปนการคํานวณความเที่ยงตรงตามโครงสราง
แบบทดสอบที่ตองการหาคาความเที่ยงตรงโดยเอาคะแนนที่ไดจากการทดสอบกับคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบแบบทดสอบมาตรฐานที่วัดลักษณะเดียวกัน ไปคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  
   2.2 คํานวณจากหลายลักษณะหลายวิธี (The Multiitrait-Multimethod Matrix) เปน
วิธีหาความเที่ยงตรงแบบหลายลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Validity) ซึ่งแคมพและฟสค 
(Campbell and Fiske. 1959) ไดกลาวถึงการวัดความเที่ยงตรงแบบหลายลักษณะหลายวิธีนี้วาเปน
การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบที่ประกอบดวยลักษณะที่วัดมีสองลักษณะหรือมากกวาสอง
ลักษณะและมีวิธีวัดสองวิธีหรือมากกวาสองวิธีแลวคํานวณหาคาความเที่ยงตรงสองลักษณะ ดงันี้ 
    2.2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) เปนความเที่ยงตรงที่เกิด
จากความสัมพันธระหวางผลการวัดลักษณะเดียวกันหรือวิธีวัดเดียวกัน ซึ่งก็คือความเชื่อม่ัน
แบบทดสอบที่สอบซ้ํากัน (Reliability of test-retest) และวัดลักษณะเดียวกันแตตางวิธีวัดจะมี
ความสัมพันธกันมีคาสูง  
    2.2.2 ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) เปนความเที่ยงตรงที่
เกิดจากความสัมพันธระหวางผลการวัดที่ตางลักษณะกันจะใชวิธีวัดเดียวกันหรือตางวิธีกันก็ตามจะมี 
คาความสัมพันธกันต่ําหรือมีคาต่ํากวาความเที่ยงตรงเชิงเหมือน  
   2.3 วิธีคํานวณจากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เปนวิธีที่จะตอง
คํานวณหาคาสหสัมพันธภายใน (Intercorrelation) ของขอสอบแตละขอ หรือแบบทดสอบยอย 
(Subtest) แตละฉบับ จากนั้นจึงหาคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) เพื่อพิจารณาวาขอสอบ
แตละขอหรือแบบทดสอบยอยแตละฉบับนั้นวัดองคประกอบเดียวกันหรือไม ถาปรากฏวา เม่ือคํานวณ
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คาน้ําหนักองคประกอบแลวปรากฏวามีหนึ่งองคประกอบแสดงวาแบบทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรงตาม
โครงสราง  
    สุภมาศ อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน (2554: 
94-95) ไดใหวัตถุประสงคของการวิเคราะหองคประกอบ 2 ประการ คือ 
     1. เพื่อสํารวจและระบุองคประกอบ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
เพื่อสรางแบบจําลองของคุณลักษณะที่สนใจตามโครงสรางสมมุติฐาน โดยใชตัวแปรหลายๆ ตัว หรือ
ตัวชี้วัด (Indicators) ที่สามารถวัดไดตรงเปนตัวแทนของคุณลักษณะที่สนใจเพื่อตองการทราบวา
คุณลักษณะนั้นมีกี่องคประกอบ ซึ่งผลจากการวิเคราะหองคประกอบตามวัตถุประสงคนี้ จะชวยลด
จํานวนตัวแปรลงและไดองคประกอบซึ่งทําใหเขาใจลักษณะของขอมูลไดงาย และสะดวกในการแปล
ความหมายรวมทั้งไดทราบแบบแผน (Pattern) และโครงสราง (Structure) ความสําคัญของขอมูล 
     2. เพื่อยืนยันองคประกอบ (Confirmatory Factor Analysis: CFA) การ
วิเคราะหองคประกอบตามวัตถุประสงคนี้ ผูวิจัยตองสมมติฐานกอนวาคุณลักษณะที่ศึกษามีกี่
องคประกอบ และใชวิธีวิเคราะหองคประกอบเพื่อตรวจสอบวาขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับสมมติฐานเพียงใด 
   2.4 วิธีคํานวณจากลุมที่รูชัดแลว (Known-group Technique) เปนวิธีที่เปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียระหวางกลุมที่รูวามีลักษณะที่ตองการวัดกับกลุมที่รูวาไมมีลักษณะที่ตองการวัด เชน ความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบคณิตศาสตร ทําไดโดยนําแบบทดสอบคณิตศาสตรไปทดสอบกับ
กลุมตัวอยางที่เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร (กลุมที่รูทางคณิตศาสตร) กับกลุมที่เรียนวิชาเอกภาษาไทย (กลุม
ที่ไมรูหรือรูนอยทางคณิตศาสตร) และคํานวณเฉล่ียของทั้ง 2 กลุม มาทดสอบนยัสําคัญทางสถิต ิ
  3. ความเที่ยงตรงตามเกณฑที่เกี่ยวของ (Criteria Relative Validity) เปนคุณสมบัติของ
เคร่ืองมือที่สามารถวัดไดสอดคลองกับเกณฑภายนอกบางอยาง ความเที่ยงตรงตามเกณฑที่เกี่ยวของ
แบงเปน 2 ประเภท (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544: 139-141) คือ  
   3.1 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) เปนคุณสมบัติของเคร่ืองมือที่
สามารถวัดไดตรงตามสภาพที่เปนจริงที่เกิดข้ึนในปจจุบัน เชน แบบทดสอบวัดความเสียสละ ถานําไป
สอบกับนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไปวานักเรียนคนนี้มีความเสียสละมาก ผลการสอบปรากฏ
วาไดคะแนนความเสียสละสูงมาก หมายความวาเปนคนเสียสละซึ่งตรงกับสภาพความเปนจริงของ
นักเรียนคนนั้นจริงๆ แสดงวา แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนฉบับนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงสภาพ  
   3.2 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) เปนคุณสมบัติของเคร่ืองมือที่
สามารถวัดไดตรงกับสภาพที่เปนจริงที่เกิดข้ึนในอนาคต เชน แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน เม่ือ
นําไปใชสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันแหงหนึ่ง ปรากฏวา นาย ก สอบคัดเลือกได และได



48 
 

คะแนนความถนัดสูงมาก เม่ือนาย ก เขาไปเรียนในสถาบันแหงนั้น ปรากฏวาเรียนไดผลการเรียนอยูใน
ระดับดีเยี่ยม แสดงวาแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนฉบับนั้น มีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ  
   ความเที่ยงตรงเชิงสภาพและความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ ตางเปนคุณสมบัติของ
เคร่ืองมือที่สามารถวัดไดตรงกับสภาพที่เปนจริงเหมือนกัน แตแตกตางกันตรงระยะเวลาที่ใชเปนเกณฑ 
ถานําเคร่ืองมือไปวัดโดยเปรียบเทียบกับเกณฑในปจจุบันก็จะเปนความเที่ยงตรงเชิงสภาพ ถานําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑในอนาคตก็จะเปนความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ  
 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหองคประกอบ 
  อัลเลนและเยน (Allen ;& Yen. 1979: 111) ไดอธิบายแนวคิดของการวิเคราะห
องคประกอบวาเปนการวิเคราะหตัวประกอบโดยอาศัยวิธีการทางสถิติเพ่ือวิเคราะหสหสัมพันธ
ระหวางกลุมของตัวแปรในรูปของเมทริกซสหสัมพันธและอธิบายสหสัมพันธเหลานั้นในรูปของการ
ลดจํานวนตัวแปรตาง ๆ ใหนอยลงซึ่งเรียกวา ตัวประกอบ จนกระทั่งเหลือตัวแปรรวมที่สําคัญ
แบบทดสอบที่ไดรับอิทธิพลจากตัวประกอบใดยอมมีคาน้ําหนักตัวประกอบสูง (high factor loading) 
และคาน้ําหนักตัวประกอบแตละตัวจะแสดงถึงคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ถาคาน้ําหนักในตัว
ประกอบใดของแบบทดสอบมีคาใกลเคียงกันมากแสดงวาแบบทดสอบชุดนี้วัดสิ่งเดียวรวมกัน นั่นคือ
แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางสูง 
  อุทุมพร จามรมาน (2532: 133) ไดกลาวถึงการวิเคราะหองคประกอบวาเปนเทคนิค
ทางสถิติที่เก่ียวกับคน (หรือผูใหขอมูล) จํานวนมากตัวแปรจํานวนมากและตัวประกอบจํานวนมาก 
  นงลักษณ วิรัชชัย (2538: 142–148) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis) ในปจจุบันนักวิจัยเริ่มใชแทนการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory factor analysis) กันมากข้ึนสาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ มีรูปแบบวิธีการวิเคราะหหลากหลายและไดผลการวิเคราะหที่สอดคลองกัน นอกจากนี้การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจมีขอตกลงเบ้ืองตนที่เขมงวดและไมตรงตามความเปนจริง  เชน 
ขอตกลงเบ้ืองตนที่วาตัวแปรที่สังเกตไดทุกตัวมีผลมาจากองคประกอบรวมทุกตัวสวนที่เปนความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรไมสัมพันธกัน รวมทั้งสเกลองคประกอบที่สรางข้ึนแปลความหมายไดยาก
เพราะในบางครั้งสเกลองคประกอบเกิดจากการสุมตัวแปรที่ไมนาจะมีองคประกอบรวมกันจุดออน
ของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจนี้ทําใหนักวิจัยไมควรใชการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจเลย 
  ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์ (2544: 27-41) ไดใหจุดมุงหมายของการวิเคราะหองคประกอบ
ในปจจุบัน คือ มีจุดมุงหมาย 2 ประการ คือ 
   1. เพ่ือสํารวจหรือคนหาตัวแปรที่แฝงที่ซอนอยูในตัวแปรสังเกตหรือวัดไดเรียกวา 
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) การวิเคราะหองคประกอบเชิง
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สํารวจ เปนการวิเคราะหองคประกอบที่มีความเชื่อวา ตัวประกอบรวม (common factor) เปนตัว
ประกอบรวมของทุกตัวประกอบและตัวประกอบที่สังเกตไดแตละตัวรับผลจากตัวประกอบเฉพาะ 
(Unique factor) ของแตละตัว โดยตัวประกอบเฉพาะจะตองไมมีความสัมพันธกัน 
 
   2. เพ่ือพิสูจน ตรวจสอบ หรือยืนยันทฤษฎีที่คนอ่ืนคนพบ เรียกวา การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
เปนการวิเคราะหองคประกอบที่มีการปรับปรุงจุดออนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจได
เกือบทั้งหมด ขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน มีความสมเหตุสมผลตรง
ตามความเปนจริงมากกวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันที่เปลี่ยนไป คือ 
     2.1 อาจมีคูของ Common factor ที่สัมพันธกันได 
     2.2 ตัวแปรที่สังเกตได จะตองเปนผลโดยตรงจาก Common factor 
     2.3 ตัวแปรที่สังเกตไดจะตองมีผลโดยตรงจาก Unique factor 
     2.4 คูของ Unique factor สามารถสัมพันธกันได 
    ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผูวิจัยมักเริ่มตนที่สมมติฐานในการวิเคราะห
เปนการศึกษาตัวแปรที่ถูกนําไปสัมพันธกับองคประกอบและองคประกอบก็ถูกสัมพันธกันเอง 
สมมติฐานที่ตั้งจะตองอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎี กระบวนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันข้ันตอน
แรกตองเริ่มตนที่การเตรียมเมตริกสหสัมพันธ ผูวิจัยกําหนดจุดประสงคในการเปรียบเทียบรูปแบบ   
( Model ) รูปแบบจะตองกําหนดความสัมพันธระหวางแตละคูของตัวแปรแตละตัวกับองคประกอบ 1 
ตัว หรือมากกวากําหนดคูของตัวแปรความคลาดเคลื่อนใหสัมพันธกันการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน สามารถกระทําไดโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่หลากหลาย เชน LISREL 8 , LISREL for 
Window , AMOS เปนตน การเปรียบเทียบรูปแบบจะถูกทดสอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรในเรื่อง
ของความสมบูรณในการวิเคราะหนั้นผลลัพธที่ไดจะตองแสดงคาสถิติที่แตกตางกันหลายคาสําหรับ
ใชในการเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบหรืออธิบายความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปร 
คาสถิติจะถูกนําเสนอในรูปของ fit statistics ซึ่งคาสถิติจะถูกประมวลออกมาในคราวเดียวกัน สถิติ
เหลานี้จะถูกประเมินรูปแบบ (model ) เชิงประจักษกับรูปแบบตามทฤษฎีและใชอธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดกับตัวแปรแฝงผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหที่สําคัญไดแก 
     1. จํานวนตัวแปรที่ใชในการคํานวณ 
     2. เมตริกสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง 
     3. ลําดับของพารามิเตอรที่โปรแกรมจะประมวลผล 
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     4. คาของ Lambda – X โปรแกรมจะคํานวณให 3 ตัว คือ คาน้ําหนัก
องคประกอบคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และคา t – value 
      5. คาของ PHI คือคาความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง (องคประกอบ)   
โปรแกรมจะคํานวณให 3 ตัว คือ คาน้ําหนักองคประกอบ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ      
คา t – value  
      6. คา TRETA-DETA คือคาความแปรปรวนของตัวแปรภายนอกที่สงผล ตอ
ตัวแปรที่วัดได 
      7. คากําลังสองสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ก็คือคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
การพยากรณ 
     8. เปนการทดสอบความสอดคลองของโมเดล 
       8.1 การทดสอบ ไค-สแควร ( 2  ) เปนการทดสอบความสอดคลองของ
รูปแบบตามทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับรูปแบบเชิงประจักษ ถาคา 2 มีคาสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นั่นคือ รูปแบบตามทฤษฎีไมสอดคลองกับรูปแบบเชิงประจักษ และถาคา 2  มีคาต่ําจนไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แสดงวารูปแบบตามทฤษฎีสอดคลองกับรูปแบบเชิงประจักษ 
        8.2 ดัชนีระดับความกลมกลืน (Goodness of fit Index : GFI) เปนคา
ดัชนี GFI ที่ปรับแกแลว 
      9. ดัชนีปรับรูปแบบ (Model Modification Index) เปนดัชนีที่ใชในการปรับ
รูปแบบโดยตัวเลขที่แสดงเปนคาของไค- สแควร ที่ลดลงไปเม่ือมีการปรับคาพารามิเตอร 
 
ตาราง 3 คาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนที่สําคญัของการวิเคราะหองคประกอบ 
 

ดัชนีความสอดคลอง คาที่แสดงความสอดคลอง คาที่ยอมรับไดวามีความสอดคลอง 
2  .05 <p≤ 1.00 .01 <p≤ .05 

2 /df 0 < 2 /df ≤ 2 2 < 2 /df ≤ 3 
RMR 0 < RMR ≤ .05 .05 < RMR ≤ .08 

RMSEA 0 < RMSEA ≤ .05 .05 < RMSEA ≤ .08 
SRMR 0 < SRMR ≤ .05 0 < SRMR ≤ .05 

NFI .95 < NFI ≤ 1.00 .90 < NFI ≤ .95 
NNFI .97 < NNFI ≤ 1.00 .95 < NNFI ≤ .97 
CFI .97 < CFI ≤ 1.00 .95 < CFI ≤ .97 
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GFI .95 < GFI ≤ 1.00 .90 < GFI ≤ .95 
AGFI .95 < AGFI ≤ 1.00 .85 < AGFI ≤ .90 

 
   
 
  จากขอความขางตนสรุปไดวา ความเที่ยงตรง หมายถึง คุณสมบัติของเคร่ืองมือที่
สามารถวัดไดตามวัตถุประสงคตองการวัด ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
(Face Validity) พิจารณาตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามที่ไดนิยามไวและ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบวาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร มีความ
สอดคลองกลมกลืนกับแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974)  ที่ ใชแบบทดสอบ Computer 
Programming Aptitude Battery (CPAB) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางดานโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซึ่งมี 5 ดาน คือ ดานภาษา (Verbal Meaning) ดานเหตุผล (Reasoning) ดานการ
เรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) ดานจํานวน (Number Ability) ดานแผนภาพ (Diagramming) 
โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนที่สําคัญของการวิเคราะหองคประกอบ 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 
 5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ   
  แคนท (Katz.1962) (สุธ ีจันทศร. 2534 : 27;อางอิงจาก Katz.1962.) ไดนําแบบทดสอบ
หลายชุดไปทดสอบกับผูมาเขารับการอบรมวิชาอารมี ออโตเมติก ดาตาโปรเซสซิ่ง โปรแกรมม่ิง 
(Army’s Automatic Data Processing Programming Course) จํานวน 190 คน ผลปรากฏวา
คะแนนรวมของความถนัดดานเหตุผลเชิงถอยคํา (Verbal Reasoning) และความถนัดดานเหตุผล
เชิงเลขคณิต (Arithmetical Reasoning) จากแบบทดสอบแยกประเภททหารบก (Army 
Classification Battery) กับเกรดวิชาเรียน มีคาสหสัมพันธกัน 0.61 แบบทดสอบพีเอที (PAT: IBM 
Programmer Aptitude Test) กับเกรดวิชาเรียนมีคาสหสัมพันธกัน 0.67 และคาสหสัมพันธพหุคูณ
ระหวางแบบทดสอบที่กลาวมาขางตน กับเกรดวิชาเรียนมีคาเทากับ 0.68  
  เมเร็นสและวินซอนเฮเลอร (Mehrens and Vinsonhaler. 1968) (สุธี จันทศร. 2534: 28; 
อางอิงจาก Mehrens and Vinsonhaler.1968.) ไดศึกษาหาตัวทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชแบบทดสอบเอทีพีพี (ATPP: Aptitude Test for Programmer 
Personnel) แบบทดสอบเอสวีไอบี (SVIB: Strong Vocational Interest Blank) แบบทดสอบซีคิวที 
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(CQT: College Qualification Test) และระดับคะแนนเฉล่ีย (GPA) เปนตัวทํานาย เกณฑคือเกรดวิชา
ที่เ รียน กลุมตัวอยางเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เ รียนคอมพิวเตอรภาษาโฟรแทรน 
(FORTRAN) จํานวน 68 คน วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบสเต็บไวส 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวาตัวทํานายเกรดวิชาเกรดวิชาคอมพิวเตอร ไดแก 
คะแนนรวมระหวาง GPA กับแบบทดสอบอนุกรมรูปภาพ (Figure Series) ของแบบทดสอบเอทีพีพี 
และคะแนนระหวางสเกลโปรแกรมเมอร (Computer Programmer Scale) ของแบบทดสอบเอสวีไอบี 
(SVIB) โดยมีคาสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.76 และ 0.81 ตามลําดับ นอกจากนั้นยังพบวา ความถนัด
ดานเหตุผลทางจํานวน (Numerical Reasoning) ซึ่งวัดจากแบบทดสอบเหตุผลทางจํานวนของ
แบบทดสอบซีคิวที (CQT) และความถนัดดานมิติสัมพันธ (Spatial Reasoning) ซึ่งวัดจาก
แบบทดสอบอนุกรมรูปภาพของแบบทดสอบเอทีพีพี (ATPP) เปนความสามารถทางสติปญญาที่
จําเปนสําหรับผูที่ตองการประสบผลสําเร็จในการที่จะเปนโปรแกรมเมอร  
  แฮนคอก (Hancock. 1981: abstract) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแบบทดสอบเอทีพี
พี (ATPP: Aptitude Test for Programmer Personnel) กับระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนักเรียนที่
เรียนจบอยางนอยหนึ่งในส่ีของโปรแกรมการจัดกระทําขอมูลข้ันที่สอง (Postsecondary Data 
Processing Program) กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาในรัฐจอรเจีย จํานวน 214 คน ใช
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบสเต็บไวส (Stepwise Regression Analysis) พบวาตัวทํานายที่ดี
สําหรับระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คือ คะแนนรวมจากแบบทดสอบเอทีพีพี (ATPP)  
  เบนเนทท (Bennett. 1983: abstract) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะ
นิสัย (Demographic Variable) ตัวแปรทางดานวิชาการ (Academic Variable) และตัวแปรดานความ
ถนัด (Aptitude Variable) กับเกรดนักศึกษาที่เรียนในวิชาพื้นฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยในรัฐมิสซิสซิปป วิชาเอกวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร จํานวน 175 คน โดยศึกษาตัวแปรดานลักษณะนิสัย ไดแก เพศ เชื้อชาติ และอาย ุตัวแปร
ดานวิชาการ พิจารณาจากระดับเกรดเฉล่ียจากแบบทดสอบเอซีที (ACT: American College Test) 
และตัวแปรทางดานความถนัด พิจารณาจากแบบทดสอบซีพีเอบี (CPAB: Computer Programmer 
Aptitude Battery) วิเคราะหขอมูลโดยวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ตัวแปรทั้ง 3 ดาน มี
ความสัมพันธกับเกรดในวิชาพื้นฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  โดยเรียงลําดับ
ความสัมพันธจากมากไปนอย คือ ตัวแปรดานความถนัด ตัวแปรทางดานวิชาการ และตัวแปรลักษณะ
นิสัย โดยตัวแปรดานความถนัดอธิบายความแปรปรวนของเกรดในวิชาพื้นฐานไดรอยละ 32.72  
  ไรส (Rice. 1984: abstract) ไดศึกษาหาตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชแบบทดสอบซีพีเอบี (CPAB: Computer Programmer Aptitude 
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Battery) แบบทดสอบ GEFT เกรดเฉล่ีย (GPA) และตัวพยากรณอ่ืน ๆ มาเปนตัวทํานาย เกรดวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร จํานวน 181 คน อายุระหวาง 15-18 ป จากโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน ในรัฐมิส
ซิสซิปป และรัฐอัลบามา วิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวพยากรณ และตัว
เกณฑ พบวาตัวพยากรณ 11 ตัวแปร จากตัวพยากรณทั้งหมด 27 ตัวแปร สัมพันธกับตัวเกณฑอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้ GPA (r = .514). CPAB-Total (r = .511). CPAB-Diagramming 
(r =.479). GEFT (r = .426). CPAB Reasoning (r = .411). CPAB-Letter Series ( r = .314). 
CPAB-Number Ability (r = .289). Exposure-High School (rho = .282). CPAB-Verbal (r = .260). 
Exposure-Home (rho =.241) และExposure-Friend’s House (rho = .213) วิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการถดถอยพหุคูณแบบสเต็บไวส (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวามีตัวพยากรณ
ที่ดี 6 ตัวที่รวมกันพยากรณเกรดวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก GPA. CPAB-Total. Exposure-
Friend’s House. GEFT. Exposure-High School และ Exposure-Home  
  ไอเค็นและสเนลเบคเคอร (Michael J. 1988: 1029) ไดศึกษาความเชื่อม่ัน ความ
เที่ยงตรงเชิงพยากรณ และความสัมพันธภายในของแบบวัด CALIP โดยกลุมตัวอยางเปนครูที่มาจาก
หลายสาขาวิชาที่เขามารับการอบรมเพื่อไปเปนครูสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนมัธยม ซึ่งมีจํานวน 42 
คนที่สําเร็จในหลักสูตรนี้ ใชเวลาการอบรม 11 เดือน มีการสอบกอนและหลังการอบรมโดยใชแบบวัด 
CALIP ผลการวิจัยพบวา ความเชื่อม่ันแบบความคงที่มีนัยสําคัญทางสถิติทุกแบบทดสอบยอย สําหรับ
ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณไดจากการศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนน pretest ของแบบวัด 
CALIP กับเกรดเฉล่ียของรายวิชาคอมพิวเตอรที่เขารับการอบรม พบวา แบบทดสอบการประมาณคา 
(Estimation) มีความสัมพันธกับเกรดเฉล่ียนอยที่สุดและสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับ
ความสัมพันธภายในของแบบทดสอบยอย พบวา แบบทดสอบการประมาณคา (Estimation) มี
ความสัมพันธกับแบบทดสอบยอยที่เหลือนอยที่สุด คือ r = .20 (pretest) และ r = .34 (posttest) ซึ่ง
ผลอันนี้สอดคลองกับขอมูลที่รายงานในคูมือของแบบวัด CALIP 
  เจเน (Gene. 1987: abstract) ไดทําการศึกษาแบบวัดความถนัดทางการเรียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร (CPAB: Computer Programmer Aptitude Battery) เพื่อพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาฟอรแทรน (Fortran) กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่เรียนภาษาฟอร
แทรน ของมหาวิทยาลัยคิงสเบอรรัฟ ในเมืองนิวยอรค จํานวน 102 คน โดยใชแบบทดสอบยอยทั้ง 5 
ฉบับ ไดแก แบบทดสอบความถนัดดานถอยคํา (Verbal Meaning) แบบทดสอบความถนัดดานเหตุผล 
(Reasoning) แบบทดสอบการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) แบบทดสอบความถนัดดานจํานวน 
(Number Ability) และแบบทดสอบแผนภาพ (Diagramming) วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหการ
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ถดถอยพหุคูณ (Multiple Analysis) โดยใช GPA เปนตัวเกณฑ ผลปรากฏวาแบบทดสอบที่สามารถ
พยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดด ีคือ แบบทดสอบความถนัดดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter 
Series) แบบทดสอบความถนัดดานถอยคํา (Verbal Meaning) แบบทดสอบความถนัดดานจํานวน 
(Number Ability) และแบบทดสอบแผนภาพ (Diagramming) สวนแบบทดสอบที่ไมสามารถ
พยากรณได คือแบบทดสอบความถนัดดานเหตุผล (Reasoning) 
  โพค (Poage. 1988:  abstract) ไดศึกษาถึงการบงชี้และการวัดองคประกอบที่สงผลตอ
ความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร เพื่อยืนยันวา ความถนัดทางคอมพิวเตอรทั่วไปเปนลักษณะ
เฉพาะที่แฝงอยู (Latent trait) เปนลําดับที่ 2 และเพื่อยืนยันวาความสามารถทางการคิดวิเคราะหโดย
ไมใชภาษา (Non-verbal Critical Thinking Ability) ความสามารถทางการคิดวิเคราะหโดยใชภาษา 
(Verbal Critical Thinking Ability) ความคิดสรางสรรค (Creativity) ความจํา (Memory) และทัศนคติ 
(Attitude) เปนลักษณะเฉพาะที่แฝงอยูเปนลําดับที่ 1 และเปนองคประกอบหลักที่สงผลตอความถนัด
ทางการเรียนคอมพิวเตอรนอกจากนี้ ยังศึกษาถึงความแตกตางระหวางความถนัดทางการเรียนทาง
คอมพิวเตอรทั่วๆไป และความถนัดทางการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบยอย 4 
ฉบับจาก CALIP วัดความสามารถทางการคิดวิเคราะหโดยไมใชภาษา ใชสเกล Inference and 
Deduction ของ Watson-Glaser วัดความสามารถการคิดวิเคราะหโดยใชภาษา ใช Remote 
Associates Test วัดความคิดสรางสรรค ใชแบบวัดการจําคําศัพทและการจําลําดับข้ันตอนสําหรับวัด
ความจํา และใชแบบทดสอบซีเอเอส (CAS: Computer Attitude Scale) สําหรับวัดทัศนคติ นอกจากนี้
ยังเพิ่มความสามารถทางคณิตศาสตร(Math Ability)และความสามารถทางการอาน (Reading 
Ability) เขาไป โดยพิจารณาคะแนนของนักเรียนจาก Michigan Educational Assessment Profile 
เพื่อบงชี้วาความสามารถที่เพิ่มเขาไปนี้สงผลตอความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรหรือไม  กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนมัธยม จํานวน 217 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมปรับเทียบโครงสราง(EQS 
: structural equations computer program) พบวา รูปแบบลักษณะแฝงลําดับที่ 2 เหมาะสมที่สุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับรูปแบบลักษณะแฝงลําดับที่ 1 และการวิเคราะหโดย Part  Analysis พบวา ตัวแปรที่
ถูกวัดแตละตัวและลักษณะแฝงลําดับที่  1 สงผลตอโมเดลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Part Coefficient) ของคุณลักษณะแฝงลําดับที่ 1 เปนดังนี้ ความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะหโดยไมใชภาษา (Non-verbal Critical Thinking Ability) (.949) ความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะหโดยใชภาษา (Verbal Critical Thinking Ability) ( .820 ) ความคิดสรางสรรค 
(Creativity) ( .464 ) ความจํา (Memory) ( .800 ) และทัศนคติ (Attitude) ( .250 ) นอกจากนี้พบวา 
ไมสามารถแยกความแตกตางระหวางความถนัดทั่วไปทางคอมพิวเตอร กับความถนัดทางโปรแกรม
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คอมพิวเตอรไดอยางชัดเจน อีกทั้งความสามารถทางคณิตศาสตร ( Math Ability )และความสามารถ
ทางการอาน (Reading Ability) ไมสงผลตอโมเดลอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  เดลออสโซ (Dell’osso. 1989: abstract) ไดศึกษาการพยากรณความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอรของนักศึกษาระดับวิทยาลัย โดยศึกษาตัวแปรบางตัวที่อาจจะพยากรณความถนัด
ทางการเรียนคอมพิวเตอร และประเมินประโยชนของ CALIP ผูวิจัยศึกษากับกลุมตัวอยางจาก
วิทยาลัยเมืองพาซาดินา จํานวน 193 คน ที่ลงทะเบียนเรียน 1 ใน 4 ของวิชาพื้นฐานทางคอมพิวเตอร 
วิเคราะหขอมูลโดย Stepwise multiple regression พบวา แบบทดสอบยอยการเรียงลําดับ (Series 
subtest) เปนตัวพยากรณที่ดีมากกวาแบบทดสอบยอยอ่ืนของแบบวัด CALIP สําหรับ Literacy 
subtest และคะแนน CAQ (Computer Aptitude Quotient) ก็เปนตัวพยากรณของแบบวัด CALIP 
นอกจากนี้ ตัวพยากรณ GPA ม.ปลาย พื้นฐานทางคณิตศาสตรและพื้นฐานทางคอมพิวเตอร เปนตัว
พยากรณที่ดีของความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรเชนเดียวกัน สุดทาย คะแนน CAQ. อายุ
นักศึกษา. GPA ม.ปลาย และพื้นฐานทางคอมพิวเตอรเปนตัวพยากรณที่ดีของเกรดวิชาคอมพิวเตอร  
  อัลแบดร (Al-Badr. 1993: abstract) ไดศึกษาการพยากรณความสําเร็จในการเรียนการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยวิธีการศึกษาดวยตนเอง (Self-Instruction) จุดประสงคของการศึกษาเพื่อ
ประเมินตัวแปร เพศ อาย ุความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ทัศนคติตอคอมพิวเตอร ประสบการณ
ดานคอมพิวเตอร การมีคอมพิวเตอรเปนของตนเอง และวิธีการเรียน วาตัวแปรใดสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับกลุมที่ศึกษาดวยตนเอง เคร่ืองมือที่ใช ไดแก แบบวัด
วิธีการเรียนของ Kolb แบบวัด CALIP (Computer Aptitude. Literacy. and Interest Profile) และ
แบบวัดทัศนคติของ Loyd and Gressard กลุมตัวอยาง จํานวน 55 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยเปนกลุมที่ศึกษาดวยตนเอง ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson ใน
การหาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับตัวแปร อายุ คะแนนความถนัดทาง
คอมพิวเตอร (CAQ) แบบทดสอบยอยของความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร (Estimation. Graphic 
Patterns. Logical Structure และ Series) แบบวัดทัศนคติตอคอมพิวเตอร และ แบบทดสอบยอยวัด
ทัศนคติตอคอมพิวเตอร (anxiety. confidence. liking. and usefulness) ผลปรากฏวามีความสัมพันธ
ระหวางคะแนนความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร แบบทดสอบยอยดาน Series กับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหดวย t-test พบวา เพศชายและเพศหญิงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไมแตกตางกัน ผูที่ไมมีคอมพิวเตอรเปนของ
ตนเองไดคะแนนสูงกวาผูที่มีคอมพิวเตอรเปนของตนเอง ผลการวิเคราะหดวย ANOVA พบวา ผูที่มี
พื้นฐานทางคอมพิวเตอรแตกตางกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรไมแตกตางกันและผูที่มี
วิธีการเรียนที่แตกตางกัน (assimilators. accommodators. convergers and divergers) มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน ผลการวิเคราะหดวย Multiple Regression Analysis พบวา
วิธีการเรียน และการมีหรือไมมีคอมพิวเตอรเปนของตนเอง สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรมากกวาตัวพยากรณอ่ืนๆที่รวมเขาไป  
 
 
 
 5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ 
  สุวรรณ สถลชา (2528: 99-100) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนจากแบบทดสอบ 
6 ฉบับ คือแบบทดสอบความถนัดดานเหตุผลเชิงถอยคํา ดานจํานวน ดานเหตุผลเชิงนามธรรม ดาน
ความสัมพันธเชิงมิติ ดานการเรียงลําดับตัวอักษร และดานแผนภาพ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอมพิวเตอร และทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบสเต็บไวส ใชคะแนนเฉล่ียวิชาคอมพิวเตอรเปนเกณฑ กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักศึกษาระดับ 
ปวช. ชั้นปที่ 3 จากโรงเรียนโยนออฟอารคพาณิชยการ  โรงเรียนเทคนิคศรีวัฒนาและนักเรียนระดับ
ปวส. ชั้นปที่ 1 จากโรงเรียนเซนตจอหนเทคนิคกรุงเทพ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่สามารถทํานาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรได มี 4 ตัวแปร คือ แบบทดสอบความถนัดดานเหตุผลเชิง
นามธรรม แบบทดสอบแผนภาพ แบบทดสอบเรียงลําดับตัวอักษร และแบบทดสอบความถนัดดาน
จํานวน สวนแบบทดสอบความถนัดเชิงเหตุผลถอยคํา และความสัมพันธเชิงมิติไมสามารถทํานาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรได  
  สุธี จันทรศร (2534: 74-80) ไดทําการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวย 6 แบบทดสอบยอย ไดแกแบบทดสอบความถนัดดานเหตุผลเชิงเลข
คณิต แบบทดสอบความถนัดดานจํานวน แบบทดสอบความถนัดดานการเรียงลําดับตัวเลขและ
ตัวอักษร แบบทดสอบความถนัดดานอนุกรมรูปภาพแบบทดสอบความถนัดดานการวิเคราะหแผนภาพ 
และแบบทดสอบดานการลําดับเหตุการณ เพื่อพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร โดยการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณโดยวิธีสเต็บไวส โดยใชคะแนนเฉล่ียในรายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานเปนตวั
เกณฑ และคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบทั้ง 6 ฉบับเปนตัวพยากรณ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ชั้นปที่ 1 สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 
243 คน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรที่ดี มี 3 ตัว
แปรคือ แบบทดสอบความถนัดดานการเรียงลําดับตัวเลขและตัวอักษร แบบทดสอบดานการวิเคราะห
แผนภาพ และแบบทดสอบความถนัดดานจํานวน  
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  ธนานันต กุลไพบุตร (2536: 92-97) ไดสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร  วิทยาลัยครูในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร โดย 
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ประกอบดวยแบบทดสอบยอย 6 ฉบับ ไดแก 
แบบทดสอบดานเหตุผลเชิงเลขคณิต แบบทดสอบดานจํานวน แบบทดสอบดานการเรียงลําดับตัวเลข
และตัวอักษร แบบทดสอบดานอนุกรมรูปภาพแบบทดสอบดานวิเคราะหแผนภาพ และแบบทดสอบ
ดานลําดับเหตุการณ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร และ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร โดยกลุมตัวอยางมี
จํานวน 417 คน ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวยวิธีสเต็บไวสใชเกรดวิชาคอมพิวเตอรเปนตัว
เกณฑ คะแนนจากแบบทดสอบยอย 6 ฉบับเปนตัวพยากรณ พบวา แบบทดสอบดานเหตุผลเชิงเลข
คณิต กับแบบทดสอบดานวิเคราะหแผนภาพเปนตัวพยากรณไดดีที่สุด  
  อําไพ ศิริศากาวร (2544: 51-53) ไดสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยแบบทดสอบวัดความถนัดทางคอมพิวเตอรประกอบดวย
แบบทดสอบยอย 6 ฉบับ ไดแก แบบทดสอบดานการเรียงลําดับตัวอักษร  แบบทดสอบดานจํานวน 
แบบทดสอบดานความหมายคํา แบบทดสอบดานอนุกรมรูปภาพ  แบบทดสอบดานเหตุผล และ
แบบทดสอบดานแผนภาพ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 469 คน ผลการวิเคราะหคือ ความถนัดดานความหมายคํา ดานจํานวน 
การเรียงลําดับตัวอักษร และดานแผนภาพ มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาคอมพิวเตอร  
  ศิริพร  รัฐพิทักษสันติ (2548: 77-80) ไดสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุระกิจ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 
โดยแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรประกอบดวย แบบทดสอบยอย 6 ฉบับคือ 
แบบทดสอบความหมายทางภาษา แบบทดสอบความสามารถดานจํานวน แบบทดสอบเหตุผลซีพีเอบี 
แบบทดสอบวิเคราะหแผนภาพ แบบทดสอบรูปแบบภาพ และแบบทดสอบอุปมาอุปไมยดานจํานวน 
โดยมีกลุมตัวอยาง 484 คน ผลการวิเคราะหมี แบบทดสอบวิเคราะหแผนภาพ แบบทดสอบรูปภาพ 
และแบบทดสอบอุปมาอุปไมยดานจํานวน ที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร   
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5.3 สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการ
เรียนคอมพิวเตอร ผูวิจัยสามารถสรุปแบบทดสอบยอยตาง ๆ ของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการ
เรียนคอมพิวเตอร ดังตาราง 4 ตอไปนี้ 
 
ตาราง 4  แบบทดสอบยอยของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 
 

แบบทดสอบยอย CPAB 
(Palormo.1974) 

ATPP 
(Mehrens.1968) 

COAB 
(Krison.1978) 

CAT 
(Personnel 

Psychology.1994) 

CALIP 
(Poplin,Drew, 
Gable.1984) 

Verbal Meaning      
Reasoning      
Letter Series      
Number Ability      
Diagramming       
Figure Series        
Arithmetic Reasoning      
Sequence Recognition      
Number / Letter Series      
Estimation      
Graphic Patterns      
Logical Structures      
Series      
Figure Analogy      

 
  จากตาราง 4 นี้ แสดงถึงแบบทดสอบทั้ง 5 ฉบับ คือแบบทดสอบ CPAB  แบบทดสอบ 
ATPP  แบบทดสอบ COAB  แบบทดสอบ CAT  และ แบบทดสอบ CALIP  ซึ่งประกอบไปดวย
แบบทดสอบยอย ๆ ในแตละดานที่แบบทดสอบทั้งฉบับใชในการทดสอบ และมีแบบทดสอบยอยที่
เหมือนกันคือ แบบทดสอบยอย ดานLetter Series ดาน Diagramming ดาน Arithmetic Reasoning 
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และดาน Number โดยแบบทดสอบยอยดานอ่ืน ๆ ที่แตกตางกันจะข้ึนอยูกับความมุงหมายของการ
สรางที่ผูออกแบบตองการจะเนนความถนัดดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษ 
  จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศและในประเทศที่เกี่ยวของกับการแบบทดสอบวัด
ความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ทําใหสามารถสรุปภาพรวมของความสัมพันธของคะแนนจาก
แบบทดสอบยอยดานตาง ๆ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร ดังตาราง 5 และตาราง 6 ตอไปนี้  
 
ตาราง 5 แบบทดสอบยอยศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรของ
งานวิจัยในตางประเทศ  
 

แบบทดสอบยอย (Katz.  
1962) 
 

ATPP 
(Mehrens. 

1968) 

CPAB 
(Rice. 
1984) 

CPAB 
(Gene. 
1987) 

 CALIP 
(Aiken.
1988) 

CALIP 
(Dell’osso. 

1989) 

CALIP  
(Al-Badr. 
1993) 

Verbal Meaning   + ++    
Reasoning   +     
Letter Series   + ++    
Number Ability    + ++    
Diagramming    + ++    
Figure Series  ++      
Arithmetic Reasoning + ++      
Sequence Recognition        
Estimation        
Graphic Patterns     +   
Logical Structure     +   
Series     + ++ + 
Verbal Analogy  +       
 
หมายเหตุ  +   หมายถึง  มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร   
  ++  หมายถึง  เปนตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร 
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 จากตาราง 5  สรุปไดวา งานวิจัยตางประเทศมีแบบทดสอบยอยแตละดานที่มีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรและเปนตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรของ
นักเรียน คือ ดาน Verbal Meaning ดาน Letter Series ดาน Number Ability ดาน Diagramming 
ดาน Figure Series  ดาน Arithmetic Reasoning ดาน Series  และดาน Verbal Analogy   และ
แบบทดสอบยอยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร คือ ดาน Reasoning ดาน 
Graphic Patterns ดาน Logical Structure  
 
ตาราง 6  แบบทดสอบยอยศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรของ
งานวิจัยในประเทศ  
 

แบบทดสอบยอย 
สุวรรณ 
(2528) 

สุธ ี
(2534) 

ธนานนท 
(2536) 

อําไพ 
(2544) 

ศิริพร 
(2548) 

Verbal Meaning    ++ + 
Reasoning     + 
Letter Series ++   ++  
Number Ability  ++ ++ + ++ + 
Diagramming  ++ ++ ++ ++ ++ 
Figure Series ++ +    
Arithmetic Reasoning  + ++   
Sequence Recognition  + +   
Number Analogy   ++ +  ++ 
Verbal Analogy       
Space Relations      
Graphic Patterns     ++ 
 
หมายเหตุ  +   หมายถึง  มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร   
  ++  หมายถึง  เปนตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร 
 
 จากตาราง 6 สรุปไดวา งานวิจัยในประเทศมีแบบทดสอบยอยแตละดานที่มีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรและเปนตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรของ
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นักเรียน คือ ดาน Verbal Meaning ดาน Letter Series ดาน Number Ability ดาน Diagramming 
ดาน Figure Series  ดาน Arithmetic Reasoning ดาน Number Analogy และดาน Graphic 
Patterns และแบบทดสอบยอยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร คือ ดาน 
Reasoning ดาน Sequence Recognition และแบบทดสอบที่ไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคอมพิวเตอร คือดาน Verbal Analogy และดาน Space Relations  
 จากการศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยพิจารณาเลือกใช
แบบทดสอบวัดความทางการเรียนคอมพิวเตอรตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) และ
งานวิจัยของอําไพ ศิริศากาวร (2544: 51-53) ที่ใชแบบทดสอบ Computer Programming Aptitude 
Battery (CPAB) มาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ของ
นัก เ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ซึ่ งประกอบดวย  ดานภาษา (Verbal Meaning) ดานเหตุผล 
(Reasoning) ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) ดานจํานวน (Number Ability) และดาน
แผนภาพ (Diagramming)  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  มีความมุงหมายเพื่อสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอร โดย ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. วิธีดําเนินการสรางเคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปการศึกษา 2555 ซึ่งมีจํานวน 35 โรงเรียนและนักเรียนจํานวนทั้งหมด 
4,667 คน ดังตาราง 7  
 
ตาราง 7  จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนคาทอลิกอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ  
 

เขตพื้นท่ีการปกครอง จํานวนโรงเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน 
เขตการศึกษาที่ 1 5 15 582 
เขตการศึกษาที่ 2 4 10 376 
เขตการศึกษาที่ 3 5 16 553 
เขตการศึกษาที่ 4 8 28 1179 
เขตการศึกษาที่ 5 6 30 1182 
เขตการศึกษาที่ 6 7 18 795 

รวม 35 117 4,667 
 
ที่มา: ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ. 2555. หนา 1-20.  
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 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ในโรงเรียน
คาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ ปการศึกษา 2555 จํานวน 721 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุมแบบ
สองข้ันตอน (Two - Stage Random Sampling) ซึ่งมีข้ันตอนการสุมดังนี้  
 1. สํารวจขอมูลของประชากรจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ จากฝายการศึกษาอัครสังมฆฑลกรุง
เทพฯ ที่มีโรงเรียนที่เปดสอนในระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีจํานวน 35 โรงเรียนและมีจํานวน
นักเรียน 4,667 คน แลวจัดทํากรอบการสุม (Sampling Frame) โดยอาศัยลักษณะการแบงเขตการ
ปกครองที่อยูภายใตการปกครองดูแลของฝายการศึกษาอัครสังมฆฑลกรุงเทพฯ ประกอบดวย เขต
การศึกษาที่ 1 ถึง เขตการศึกษาที่ 6  
 2. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดดําเนินการตามหลักการของการสุมดวยการ
กําหนดขนาดของความคลาดเคล่ือน (Limit of Error) และระดับความเชื่อม่ัน (Level of confidence : 
1- α )ที่ .99 ใ นการประมาณคาเฉล่ียของประชากร โดยอาศัยขอมูลในการประมาณคาของขนาดของ
กลุมตัวอยางดังนี้  
  2.1 ขนาดของความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา (e) เทากับ 0.05 
  2.2 คาประมาณความแปรปรวนของกลุมประชากร ของกลุมนักเรียน ไดมาจากการนํา
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองใชกับจํานวนนักเรียน 100 คน ไดคา
ความแปรปรวนเทากับ 189.49  
  2.3 คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง (ระพินทร โพธิ์ศรี. 2549: 67-69) ไดเทากับ 721 
หนวยตัวอยาง 
 3. ดําเนินการสุมตัวอยาง แบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) ซึ่งกําหนดใหแตละ 
กลุมเขตพื้นที่การปกครองเปนกลุม (Clusters) หลังจากนั้นสุมตัวอยางอยางงายโดยวิธีการจับฉลากมา
จํานวน 1 กลุม ไดกลุม เขตการศึกษาที่ 5 ซึ่งมีโรงเรียนภายใตการปกครอง จํานวน 6 โรงเรียนจํานวน 
นักเรียน 1,182 คน  

4. ทําการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) มาทุกโรงเรียนที่อยูในเขตการศึกษาที่ 
5 โดยใชนักเรียนเปนหนวยการสุม ไดกลุมตัวอยาง ดังตาราง 8 
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ตาราง 8  จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ใชเปนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย  
 

โรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

จํานวน
หองเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
หองเรียน 

จํานวนนักเรียน 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

โรงเรียนบอสโกพทิักษ 5 213 3 100 - 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแผนกชาย 10 309 6 - 200 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแผนกหญงิ 4 172 4 - 161 
โรงเรียนนักบญุเปโตร 6 271 4 - 180 
โรงเรียนอันนาลัย 2 97 2 - 80 
โรงเรียนมารียอุปถัมภ 3 120 3 - 100 

รวม 30 1,182 22 100 721 
 
วิธีดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรตามแนวคิดของ
พาลอโม (Palormo.1974) ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังภาพประกอบ 6  
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 ภาพประกอบ 6  ข้ันตอนของการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ศึกษานยิาม  ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแบบทดสอบความถนดั 
ตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) 

  เขียนนยิามเชิงปฏิบัตกิาร 

  สรางแบบทดสอบตามนยิามปฏิบัติการ 

ตรวจสอบคุณภาพขางตนดานความเที่ยงตรงเชิงพินจิ (Face Validity)   
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรโดยผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและวัดผล จํานวน 5 ทาน 

ทดลองใช 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ไดแก คาความยาก คาอํานาจจําแนก  
คาความเชื่อม่ัน ความเทีย่งตรงเชิงโครงสรางและความเทีย่งตรงเชิงพยากรณ 

ทดสอบ 

วิเคราะหขอสอบรายขอหาคาความยาก 
และอํานาจจําแนกของขอสอบ คัดเลือก

ขอสอบที่อยูในเกณฑ 
 

ไมผานเกณฑ 

ผานเกณฑ 

คัดออก 

 

กําหนดจุดมุงหมายของการสรางแบบทดสอบ 

  กําหนดคณุลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ 



66 
 

จากภาพขางตน สามารถแสดงรายละเอียด ดังนี ้
 1. กําหนดจุดมุงหมายของการสรางแบบทดสอบ 
  1.1 เพื่อสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเ รียนคอมพิวเตอรของนักเ รียน                         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
  1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดแก คาความยาก คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อม่ัน และคาความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง  
 2. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความถนัดทางการเรียน 
  2.2 ศึกษาลักษณะของแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนที่เกี่ยวของสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรของแบบทดสอบที่ใชในตางประเทศและที่มีผูศึกษาไว 
 3. เขียนนิยามปฏิบัติการของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรแตละดาน
ตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974)  
 4. สรางตารางกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Table of Specification) ของแบบทดสอบวัด
ความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ดังตาราง 9 
 
ตาราง 9  ตารางกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Table of Specification) ของแบบทดสอบวัดความถนัด
ทางการเรียนคอมพิวเตอร 
 

แบบทดสอบ คุณลักษณะเฉพาะ (นยิามปฏิบัติการ) จํานวน ขอที ่
1. ดานภาษา  
   (Verbal Meaning)  

- คําโดดที่มีความหมายเหมือนหรือใกลเคียง 
- คําโดดที่มีความหมายตรงกนัขาม 
- คําที่อยูในประโยคที่มีความหมายเหมือน 
   หรือใกลเคยีง 
- คําที่อยูในประโยคที่มีความหมายตรงกนัขาม 

30 1 – 8 
9 – 18 
19 – 24 
25 – 30 

2. ดานเหตุผล 
    (Reasoning) 

- จําแนกประเภทแบบเขาพวกโดยใชภาพ 
- จําแนกประเภทแบบไมเขาพวกโดยใชภาพ 

20 1 – 10 
11 – 20 

3. ดานการเรียงลําดับ
ตัวอักษร (Letter Series) 

- เรียงภาษาอังกฤษโดยใชกฎเกณฑเพิ่ม  
   ทางบวก 
- เรียงภาษาอังกฤษโดยใชกฎเกณฑลดทางลบ 

25 1 – 13 
 

14 – 25 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 
 

แบบทดสอบ คุณลักษณะเฉพาะ (นยิามปฏิบัติการ) จํานวน ขอที ่
4. ดานจํานวน 
    (Number Ability) 

- อนุกรมตัวเลขธรรมดา 
- อนุกรมตัวเลขหลายชั้น  
- คณิตศาสตรเหตุผล 

30 1 – 10 
11 – 20 
21 – 30 

5. ดานแผนภาพ 
    (Diagramming) 

- แบบทํางานตามลําดับและมีเงื่อนไข  
- แบบทํางานตามลําดับและมีเงื่อนไข 
  ซอนเงื่อนไข 

25 1 – 10 
11 – 25 

 
 5. สรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรตามแนวคิดของพาลอโม 
(Palormo.1974) จํานวน 5 ดาน ตามที่ไดนิยามไว โดย สรางเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 5 
ตัวเลือก มีตัวถูก 1 ตัวเลือก โดยจะประกอบดวย ดานภาษา (Verbal Meaning) จํานวน 30 ขอ ดาน
เหตุผล (Reasoning) จํานวน 20 ขอ ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) จํานวน 25 ขอ ดาน
จํานวน (Number Ability) จํานวน 30 ขอ ดานแผนภาพ (Diagramming) จํานวน 25 ขอ รวมมีจํานวน 
130 ขอ 
  6. ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบทดสอบวัด
ความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรโดยใหผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและวัดผลเปนผูพิจารณาตรวจสอบ
จํานวน 5 คน ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ ให   1 คะแนน เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตาม
นิยาม ให 0 คะแนน เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงตามนิยาม และให  -1 คะแนน เม่ือแนใจวาขอ
คําถามนั้นวัดไดไมตรงตามนิยาม โดยคัดเลือกและปรับแกขอคําถามตามผูเชี่ยวชาญ รวมแบบทดสอบ
วัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ไดจํานวนขอสอบจํานวน 130 ขอ ดานภาษา (Verbal 
Meaning) ดานเหตุผล (Reasoning) ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) ดานจํานวน 
(Number Ability) และดานแผนภาพ (Diagramming) มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูที่ 0.60 –
1.00  
 7. นําแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ที่ผานการปรับปรุงแลว จํานวน 
130 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมที่ 1 กลุมทดลองใช ซึ่งเปนนักเรียนจาก
โรงเรียนในเขตการศึกษาที่ 5 จํานวน 100 คน ไดแก โรงเรียนบอสโกพิทักษ แลวนําผลมาวิเคราะห
คุณภาพรายขอ โดยหาคาความยาก เพื่อคัดเลือกขอสอบที่มีความยากระหวาง 0.20-0.80 และหาคา
อํานาจจําแนก เพื่อคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป พบวา ขอสอบทั้ง 5 ดาน มี
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คาความยาก ระหวาง 0.30-0.80 และมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.24-0.88 ซึ่งไดขอสอบของ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร จํานวน 100 ขอ เพื่อนําไปใชในการทดสอบ  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรตามแนวคิด
ของพาลอโม (Palormo.1974) จํานวน 5 ดานคือ ดานภาษา (Verbal Meaning) ดานเหตุผล 
(Reasoning) ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) ดานจํานวน (Number Ability) ดาน
แผนภาพ (Diagramming) ดังตัวอยางดังตอไปนี้  
  1 ดานภาษา (Verbal Meaning) ใหหาคําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําที่กําหนด ในแต
ละขอคําถามจะกําหนดคําศัพทมาให 1 คํา และกําหนดคําศัพทที่เปนตัวเลือกมาให 5 คํา ผูสอบจะตอง
เลือกคําศัพทที่มีความหมายทํานองเดียวกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุดกับคําศัพทที่กําหนดให  
คําชี้แจง ใหพิจารณาดูวาตัวเลือกใดมีความหมายเหมือนกัน หรือใกลเคียงกันกับคําที่กําหนดให 
 
ตัวอยาง ขอ 1. คั่ว 
  ก. อบ    ข. ตม         ค. ผัด   ง. ยาง   จ. นึ่ง 
  คําตอบคือตัวเลือก ค 
 
  2 ดานเหตุผล (Reasoning) ลักษณะของขอคําถามเปนการจําแนกประเภทและการจัด
ประเภทในรูปแบบตาง ๆ โดยมีแบบรูปภาพ จะมีลักษณะแบบเขาพวกและแบบไมเขาพวก โดย
พิจารณาเปรียบเทียบส่ิงตาง ๆ วามีอะไรเหมือนกัน มีอะไรตางกันในแตละขอคําถาม  
คําชี้แจง ใหพิจารณาดูวาภาพในขอใดที่ไมเขาพวก 
 
ตัวอยาง  ขอ 1. ใหพิจารณาดูวาภาพในขอใดที่ไมเขาพวก 
 
         
 
 
       ก.       ข.                   ค.                       ง.                      จ.   
   คําตอบคือตัวเลือก ง 
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  3 ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) ลักษณะของขอคําถามจะกําหนด
ตัวอักษรที่เรียงตามลําดับมาใหชุดหนึ่ง ผูสอบจะตองหาความสัมพันธหรือกฎเกณฑของทั้งชุดตัวอักษร
นั้น แลวพิจารณาวาตัวอักษรตัวถัดไปควรเปนตัวใดโดยเลือกจากตัวอักษรที่กําหนดใหมา 5 ตัวเลือก  
คําชี้แจง ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
 
ตัวอยาง ขอ 1.   A    C    F    J     …..   
  ก. M     ข. N   ค.O    ง.P   จ.Q 
  คําตอบคือตัวเลือก ค 
 
  4 ดานจํานวน (Number Ability) ลักษณะของขอคําถามจะกําหนดตัวเลขที่เรียงกันโดย
พิจารณาตัวเพิ่มหรือลด ซึ่งจะเปนไปอยางมีระบบ โดยหาตัวเลขที่ขาดหายไปและโจทยปญหาที่เนนใน
เร่ืองวิธีการ หลักการ การแปลความ การตีความ การขยายความ การเปรียบเทียบแลวใหหาคําตอบ
ของโจทยโดยคําถามสวนใหญเปนเร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร และการประมาณคา  
คําชี้แจง ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
 
ตัวอยาง ขอ 1. หมู เปดและไก อยางละ 3 ตัว มีขารวมกันทั้งหมดกี่ขา? 
  ก.    18  ข.    20  ค.    22  ง.   24  จ.    26 
  คําตอบคือตัวเลือก ง 
 
  5 ดานแผนภาพ (Diagramming) วัดความเขาใจในรูปผังงาน (Flowchart) แตละขอ
คําถามจะกําหนดปญหาและสถานการณมาให ผูสอบจะตองอานปญหาและสถานการณ ใหเขาใจ 
และพิจารณาวารูปผังงานสวนใดขาดหายไป สวนที่ขาดหายไปควรเติมวาอยางไร โดยเลือกจาก
ขอความที่กําหนดให ดังตัวอยางตอไปนี้  
คําชี้แจง ใหอานปญหาและสถานการณที่กําหนดใหโดยพิจารณาวารูปผังงานสวนใดขาดหายไป สวน
ที่ขาดหายไปตรงกับขอความใดโดยเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
 
ตัวอยาง  ขอ 1. โรงเรียนแหงหนึง่มีรายไดจากรถตูรับสงนักเรียน โดยโรงเรียนจะไดรับเงินเพิ่ม 5 % 
และ3 % ถารถตูว่ิงได 3 รอบและ2รอบ ตอวันตามลําดับ 
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  จากแผนภาพที่กําหนดให ควรเติมหมายเลข1วาอยางไร  
  ก.    รถตูว่ิง 1 รอบ 
  ข.    รถตูว่ิง 2 รอบ 
  ค.    รถตูว่ิง 3 รอบ 
  ง.    รถตูว่ิงนอยกวา 2 รอบ 
  จ.    รถตูว่ิงนอยกวา 3 รอบ   
  คําตอบคือตัวเลือก ค 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวมขอมูล ในชวงระหวางวันที่ 4-28 เดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2556 โดยจัดเตรียมจํานวนแบบทดสอบทั้งหมดจํานวน 750 ฉบับ และไดรับคืนจํานวน 721 ฉบับ 
คิดเปน 96.13 % โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

ใช 

เร่ิมตน 

1 

รับปริมาณรถตูว่ิงตอวัน 

คํานวณรายรับสุทธิ = รายรับ+เงนิเพิม่ 

จบ 

2 

3 รถตูว่ิง2รอบ 
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  1.  ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
  2.  ติดตอโรงเรียนที่เลือกเปนกลุมตัวอยาง ขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน เพื่อกําหนดวัน 
เวลา สถานที่ วิธีดําเนินการสอบ และจัดประชุมชี้แจงครูที่ไดรับการคัดเลือกใหมาดําเนินการสอบ ใน
คร้ังนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี 
  3.  เตรียมแบบทดสอบใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่สอบในแตละคร้ัง วางแผน
ดําเนินการสอบและใหคําแนะนําแกครูผูดําเนินการสอบ ดังนี้ 
   3.1 ครูอธิบายใหนักเรียนกลุมตัวอยางเขาใจในวัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับจาก
การทําแบบทดสอบ เพื่อใหนักเรียนตั้งใจทําขอสอบ  
   3.2 ครูอธิบายวิธีการตอบแบบทดสอบใหนักเรียนเขาใจกอนลงมือทําแบบทดสอบ 
  4.  นําผลที่ไดจากการทดสอบวิเคราะหหาคาทางสถิติตอไป 
 
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้   ผู วิจัยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปชวยในการวิเคราะห  โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยการพิจารณาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Consistency: IOC) 
  2.  ตรวจสอบคาความยากของแบบทดสอบ (Difficulty) เพื่อหาสัดสวนของนักเรียนที่ตอบ
ขอนั้นถูกเม่ือเทียบกับจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
  3. ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) ที่แยกกลุมตัวอยาง
ออกเปนกลุมที่มีความถนัดสูงและกลุมที่มีความถนัดต่ําไดอยางถูกตอง โดยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล (Point-
biserial correlation coefficient) 
  4. ตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (Reliability) หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
วัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรรายดาน โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร- ริชารดสัน และหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรทั้งฉบับโดยคาสัมประสิทธิ์ความเชือ่ม่ัน
ข้ันต่ําของคะแนนผลรวมสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (̂ ) 
  5. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ (Construct Validity) โดยวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐานของแบบทดสอบ ไดแก คาเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2.  วิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity)  โดยใชวิธีหาดัชนีความสอดคลอง  (Index 
of Consistency: IOC) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 249) 
 

N
RIOC 

 
 

   เม่ือ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลองความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
      R   แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
     N         แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

 3. คาความยากของแบบทดสอบ (Difficulty) วิเคราะหโดยสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา     
สายยศ.  2538: 192-220)  ดังนี้ 
 

N
Rp   

   

  เม่ือ           p      แทน     คาความยาก 
     R  แทน จํานวนนักเรียนทีต่อบถูก 

N  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 

 4. คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) คํานวณจากคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล (rp.bis) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 192-220) คํานวณ
จากสูตร  
 

pq
S
XX

r
t

fp
bisp 


.  

  

   เม่ือ   bispr .  แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
     pX  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุมที่ทําขอนั้นได 
     fX  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุมที่ทําขอนั้นไมได 
     tS  แทน คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบฉบับนั้น 
     p  แทน  สัดสวนของคนที่ทําขอนั้นได 
     q  แทน  สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  ( p1 ) 



73 
 

 5. หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรโดยใชสูตร   
KR-20 ของคูเดอร- ริชารดสัน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 198-200) 
  















 

21
1 t

tt S
pq

n
nr

 
 

    เม่ือ   ttr  แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     n  แทน จํานวนขอสอบ 
     p  แทน สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
     q  แทน  สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ ( q = 1- p ) 
     2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือฉบับนั้น 
 

 6.  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรทั้งฉบับ  โดย
ใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันข้ันต่ําของคะแนนผลรวมสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( ̂ ) 
(ศิริชัย กาญจนวสี 2552: 80-81; อางอิงจาก Cronbach. 1951) 
 

2
ˆ

1
i jx x

i j C

k
k






         
  

 

   เม่ือ  ̂    แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันข้ันต่ําของคะแนนผลรวม 
      k   แทน จํานวนแบบสอบยอย 
     

i jx x  แทน ผลรวมของคาความแปรปรวนรวมของคะแนนจากแบบสอบ 
        ยอยจํานวน k(k-1) คู 
     2

C  =แทน ความแปรปรวนของคะแนนผลรวม 
 

 7. ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct 
validity) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดวยโปรแกรม LISREL (นงลักษณ วิรัชชัย.  2542: 
52-60 และสุภมาส อังศุโชต;ิ สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน.  2554: 24-38) โดย
การพิจารณาไดจากคาไค – สแควร )( 2 โดยมีคาไค-สแควรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือสัดสวนของ
คาไค – สแควรกับคาองศาความอิสระไมเกิน 2.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และคาดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มากกวา .90 ข้ึนไป คาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉล่ีย
กําลังสองของสวนที่เหลือ (SRMR) และคาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของคาความคลาดเคล่ือน
โดยประมาณ (RMSEA) นอยกวา 0.05 (Bollen.1989)  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล  

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและ
ความหมายทีใ่ชแทนคาสถติิและตัวแปรตาง ๆ ในการนําเสนอดังนี ้
N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
p  แทน คาความยากของขอคําถามเปนรายขอ 
r แทน  คาอํานาจจําแนกของขอคําถามเปนรายขอ  
2   แทน คาจาก 2  - distribution 
AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมบูรณ 
CFI  แทน ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ 
RMSEA  แทน คารากที่สองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา 
COM แทน ความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo. 1974) 
Verbal แทน ดานภาษา 
Reason แทน ดานเหตุผล 
Letter แทน ดานการเรียงลําดับตัวอักษร 
Number แทน ดานจํานวน 
Diagram  แทน  ดานแผนภาพ 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศกึษาคร้ังนี้ ผูวิจยัไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี ้

1. คุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 
1.1 คาสถิติพื้นฐาน 
1.2 ความยาก (Difficulty) และ อํานาจจําแนก (Discrimination) 
1.3 ความเชื่อม่ัน (Reliability) 
1.4 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลครบถวนตามแผนการวิจัยที่ไดกําหนดไวแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะห ปรากฎผลดังนี้ 
 1. คาสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ดังตาราง 10 
 
ตาราง 10  สถิติพื้นฐานของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 
 

แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 
แบบทดสอบ จํานวนคน จํานวนขอ คาเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดานภาษา 721 20 11.40 3.85 
ดานเหตุผล 721 20 12.79 4.29 
ดานการเรียงลําดับตัวอักษร 721 20 10.66 5.64 
ดานจํานวน 721 20 11.48 5.12 
ดานแผนภาพ 721 20 10.64 5.90 

 
 จากตาราง 10 พบวา คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร
ทั้ง 5 ดานมีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 10.64 ถึง 12.79 โดยดานเหตุผลมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 12.79 
รองลงมาคือดานจํานวน 11.48 ดานภาษา 11.40 ดานการเรียงลําดับตัวอักษร 10.66 และดาน
แผนภาพ 10.64  
 เม่ือพิจารณาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเ รียน
คอมพิวเตอรทั้ง 5 ดาน มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 3.85 ถึง 5.90 โดยดานแผนภาพมีความ
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การกระจายคะแนนมากที่สุดคือ 5.90 ซึ่งใกลเคียงกับดานการเรียงลําดับตัวอักษร 5.64 ดานจํานวน 
5.12 ดานเหตุผล 4.29 ตามลําดับและดานภาษามีการกระจายของคะแนนต่ําที่สุดคือ 3.85 
  2. ความยากของแบบทดสอบ (Difficulty) เพื่อหาสัดสวนของนักเรียนที่ตอบขอนั้นถูกเม่ือ
เปรียบเทียบกับจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด และอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) เพื่อ
แยกกลุมตัวอยางออกเปนกลุมที่มีความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร สูงและกลุมที่มีความถนัด
ทางการเรียนคอมพิวเตอรต่ํา ซึ่งคํานวณจากคาสหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล (rp.bis)  
 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบคร้ังที่ 1 (การทดลองใช) จํานวน 100 ขอ ไปทดสอบจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 จํานวน 721 คน ตรวจสอบคาความยากและคาอํานาจจําแนกรายขอ ไดดังตาราง 11 
 
ตาราง 11  ผลการวิเคราะหคาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการ
เรียนคอมพิวเตอร  
 

 แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 

ขอ 
ดานภาษา ดานเหตุผล ดานการเรียง 

ลําดับตัวอักษร 
ดานจํานวน ดานแผนภาพ 

p r p r p r p r p r 
1 0.78 0.33 0.55 0.49 0.67 0.57 0.77 0.36 0.35 0.55 
2 0.42 0.50 0.54 0.74 0.50 0.69 0.63 0.55 0.43 0.56 
3 0.78 0.31 0.66 0.60 0.66 0.65 0.63 0.65 0.45 0.64 
4 0.63 0.41 0.61 0.73 0.48 0.50 0.46 0.58 0.58 0.86 
5 0.69 0.39 0.77 0.43 0.51 0.69 0.63 0.72 0.59 0.80 
6 0.23 0.34 0.68 0.61 0.52 0.76 0.52 0.72 0.65 0.82 
7 0.30 0.47 0.39 0.51 0.62 0.72 0.62 0.77 0.52 0.77 
8 0.39 0.43 0.73 0.64 0.68 0.65 0.46 0.77 0.60 0.87 
9 0.61 0.51 0.73 0.57 0.58 0.80 0.52 0.68 0.64 0.82 

10 0.78 0.42 0.65 0.69 0.53 0.80 0.65 0.73 0.62 0.76 
11 0.76 0.60 0.76 0.38 0.58 0.77 0.60 0.66 0.66 0.74 
12 0.63 0.51 0.77 0.34 0.55 0.81 0.60 0.75 0.33 0.61 
13 0.45 0.47 0.53 0.61 0.50 0.79 0.47 0.79 0.61 0.81 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ขอ 
ดานภาษา ดานเหตุผล ดานการเรียง 

ลําดับตัวอักษร ดานจํานวน ดานแผนภาพ 

p r p r p r p r p r 
14 0.50 0.49 0.77 0.43 0.46 0.73 0.47 0.60 0.29 0.51 
15 0.77 0.40 0.40 0.60 0.47 0.80 0.51 0.81 0.39 0.63 
16 0.61 0.56 0.70 0.44 0.37 0.63 0.59 0.53 0.58 0.71 
17 0.56 0.72 0.78 0.43 0.39 0.63 0.51 0.65 0.50 0.81 
18 0.57 0.81 0.72 0.56 0.51 0.75 0.55 0.66 0.58 0.90 
19 0.36 0.46 0.75 0.47 0.53 0.73 0.57 0.54 0.64 0.77 
20 0.58 0.54 0.31 0.45 0.55 0.79 0.71 0.59 0.62 0.77 

 
 จากตาราง 11  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการ
เรียนคอมพิวเตอร จํานวน 100 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบที่ไดปรับปรุงขอคําถามใหเหมาะสม นําไป
ทดสอบกับนักเรียนจํานวน 721 คน นํามาตรวจใหคะแนน และนํามาวิเคราะหหาคาความยากและคา
อํานาจจําแนกรายขอ สรุปไดดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 สรุปคาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ จําแนกเปนรายดาน 
 

แบบทดสอบ สรุปคา 
p, r 

              r 
p 0.20-0.29 0.30-0.39 ≥0.40 รวม 

ดานภาษา 
 

(0.23≤ p ≤0.78) 
(0.31≤r≤0.81) 

0.20-0.40 
0.41-0.60 
0.61-0.80 

- 
- 
- 

6, 
- 

1,3,5 

7,8,19 
2,13,14,17,18,20 

4,9,10,11,12,15,16 

4 
6 

10 
รวม - 4 16  
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ตาราง  12 (ตอ) 
 

แบบทดสอบ สรุปคา 
p, r 

              r 
p 

0.20-0.29 0.30-0.39 ≥0.40 รวม 

ดานเหตุผล 
 

(0.31≤ p ≤0.78) 
(0.34≤r≤0.74) 

0.20-0.40 
0.41-0.60 
0.61-0.80 

- 
- 
- 

 
 

11,12 

7,15,20 
1,13 

2,3,4,5,6,8,9, 
10,14,16,17,18,19 

3 
2 
15 

รวม - 2 18  
ดานการ
เรียงลําดับ
ตัวอักษร 
 

(0.37≤ p ≤0.79) 
(0.57≤r≤0.81) 

0.20-0.40 
0.41-0.60 

 
0.61-0.80 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

16,17 
2,4,5,6,910,11,12, 
13,14,15,18,19,20 

1,3,7,8 

2 
14 
 
4 

 รวม - - 20  
ดานจํานวน 

 
(0.46≤ p ≤0.77) 
(0.36≤r≤0.81) 

0.20-0.40 
0.41-0.60 

 
0.61-0.80 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
1 

- 
4,6,8,9,13,14,15,16,
17,18,19 
2,3,5,7,10,11,12,20 

- 
11 
 
9 

 รวม - 1 19  
ดานแผนภาพ 

 
(0.29≤p≤0.66) 
(0.51≤r≤0.90) 

0.20-0.40 
0.41-0.60 
0.61-0.80 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,12,14,15 
2,3,4,5,7,8,16,17,18 
6,9,10,11,13,19,20 

4 
9 
7 

รวม - - 20  
 
จากตาราง 12 สรุปไดวา แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ทั้ง 5 ดานมี คา

ความยากแตละดาน อยูระหวาง 0.23-0.78 และคาอํานาจจําแนกแตละดาน อยูระหวาง 0.31 - 0.90 
ซึ่งแบงเปน ดานภาษา (Verbal Meaning) 20 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.23-0.78 คาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.31-0.81 ดานเหตุผล (Reasoning) 20 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.31-0.78 
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.34-0.74 ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) 20 ขอ มีคา
ความยากอยูระหวาง 0.37-0.79 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.57-0.81 ดานจํานวน (Number 
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Ability) 20 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.46-0.77 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.36-0.81 และดาน
แผนภาพ (Diagramming) 20 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.29-0.66คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
0.51-0.90  

3. ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบรายดานดวยวิธีการหาคา KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน 
(Kuder-Richardson procedure) ผูวิจัยนําคะแนนของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการทดสอบนักเรียนจํานวน 721 คน มาหาคาความ
เชื่อม่ันรายดานของแบบทดสอบ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด
ความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรแตละดาน มีคาดังตาราง 13 
 
ตาราง 13  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบยอยทั้ง 5 ดานจากการทดสอบ 
 

แบบทดสอบ คาความเชื่อม่ัน คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
ดานภาษา 0.74 7.52 
ดานเหตุผล 0.81 8.00 
ดานการเรียงลําดับตัวอักษร 0.89 10.44 
ดานจํานวน 0.86 9.73 
ดานแผนภาพ 0.91 10.44 
  
 จากตาราง 13 สรุปไดวา คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอรทั้ง 5 ดานมีคาตั้งแต 0.74-0.91 แบบทดสอบที่มีคาความเชื่อม่ันสูงสุด คือ ดานแผนภาพมี
คาความเชื่อม่ัน 0.91 ดานการเรียงลําดับตัวอักษรมีคาความเชื่อม่ัน 0.89 ดานจํานวนมีคาความ
เชื่อม่ัน 0.86 ดานเหตุผลมีคาความเชื่อม่ัน 0.81 และดานภาษามีคาความเชื่อม่ันต่ําที่สุดคือ 0.74  
 คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัดของแบบทดสอบยอยทั้ง 5 ดานมีคา ตั้งแต 7.52-
10.44 แบบทดสอบที่มีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานสูงที่สุด คือ ดานแผนภาพและดานการ
เรียงลําดับตัวอักษรมีคา 10.44 รองลงมาคือ ดานจํานวน 9.73 ดานเหตุผล 8.00 ตามลําดับและคา
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการวัดนอยที่สุดคือ ดานภาษา 7.52  
 4. ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Composite Score) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อม่ันข้ันต่ําของคะแนนผลรวมสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( ̂ ) (ศิริชัย กาญจนวสี 
2552: 80-81; อางอิงจาก Cronbach. 1951) 
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  ผูวิจัยนําคะแนนของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3 จากการทดสอบนักเรียนจํานวน 721คน มาหาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับของ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรทั้งฉบับ มีคา 0.84 
 5. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งเปนการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
ของแบบทดสอบความถนัดทางดานการเรียนคอมพิวเตอรแตละดานตามแนวคิดของพาลอโม 
(Palormo. 1974) 
  การวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ผูวิจัยไดนําคะแนนมาแบงเปน 5 สวนยอย 
ตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo. 1974) แลวนําคะแนน 5 ดานของแตละองคประกอบมาทดสอบ
ความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
ปรากฏวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในภาพประกอบ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 7 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของแบบทดสอบวัดความ
ถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร จําแนกเปนรายดาน 
 

Chi-Square=0.17,  df=1,  P-value=0.68090,  RMSEA=0.000 

COM 

Verbal 

Reason 

Letter 

Number 

Diagram 

0.97 

0.97 
0.99 
1.00 
0.98 
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จากภาพประกอบ 7 สรุปไดวา โมเดลแบบทดสอบความถนัดทางดานการเรียน
คอมพิวเตอรตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974)  มีคาไค-สแควร (X 2) มีคา 0.17 (p=0.68) 
และคาน้ําหนักองคประกอบยอยในแตละดานเปนบวก ตั้งแต 0.97-1.00 โดยดานจํานวน มีคาน้ําหนัก
องคประกอบมากที่สุด เทากับ 1.00 รองลงมาไดแก ดานการเรียงลําดับตัวอักษร ดานแผนภาพ ดาน
ภาษาและดานเหตุผล 0.99, 0.98, 0.97 และ 0.97 ตามลําดับ 

คาสถิติจากการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ของ
แบบทดสอบความถนัดทางดานการเรียนคอมพิวเตอรเปนรายดาน ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน ปรากฏดังตาราง 14 
 
ตาราง 14  คาสถิติจากการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ของ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเ รียนคอมพิวเตอรจําแนกเปนรายดาน ดวยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน  
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑด ี คาที่ได ผลการพิจารณา สรุป 
1.คา X 2 Sig (p) >0.05 0.68 ผาน ดี 
2.คา AGFI >0.90 1.00 ผาน ดี 
3.คา CFI >0.90 1.00 ผาน ดี 
4.คา RMSEA <0.05 0.00 ผาน ดี 

 
ผลการวิเคราะหตามตาราง 14 พบวา เม่ือพิจารณาคาสถิติ AGFI มีคา 1.00 คา CFI มีคา 

1.00 และคาสถิติ RMSEA มีคา 0.00 เปนไปตามเกณฑของความสอดคลองกลมกลืน จึงพิจารณาได
วา โมเดลแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
  
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

 ผูวิจัยนําเสนอสาระสําคัญในภาพรวมของการวิจัยในคร้ังนี้ โดยแบงออกเปนบทสรุปยอการ
วิจัย ซึ่งประกอบดวยชื่อเร่ือง ความมุงหมายของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และ
การวิเคราะหขอมูล หลังจากนั้นจะเปนการนําเสนอการสรุปผลของการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ขอเสนอแนะตามลําดับดังตอไปนี้ 
 
สังเขปความมุงหมายของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) มีความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 ของโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จํานวน 35 โรงเรียน และนักเรียน
จํานวนทั้งส้ิน 4,667 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ เขตการศึกษาที่ 5 จํานวน 
5 โรงเรียน รวม 19 หองเรียน จํานวน 721 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุมแบบสองข้ันตอน (Two-Stage 
Random Sampling) โดยการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือที่เปนแบบทดสอบวัดความถนัดทางการ
เรียนคอมพิวเตอรตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) จํานวน 5 ดานคือ ดานภาษา (Verbal 
Meaning) ดานเหตุผล (Reasoning) ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) ดานจํานวน 
(Number Ability) และดานแผนภาพ (Diagramming) โดยสรางขอสอบดานละ 20 ขอ รวมทั้งหมด
จํานวน 100 ขอ โดยเปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก มีตัวถูกขอละ 1 ตัวเลือก 
นักเรียนตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิดได 0 คะแนน นําผลที่ไดจากการทดสอบมาตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ โดย ตรวจสอบคาความยากของแบบทดสอบ (Difficulty) ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของ
แบบทดสอบ (Discrimination)  ตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (Reliability) และตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ (Construct Validity) จากการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัยได
ดังนี้  
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ืองการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 
 1. การสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 
3 จํานวน 100 ขอ มีคุณภาพดังนี้ 
  1.1 คาสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรทั้ง 5ดาน มี
คะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 10.64 ถึง 12.79 โดยดานภาษามีคะแนนเฉล่ีย 11.40 ดานเหตุผลมีคะแนน
เฉล่ีย12.79 ดานจํานวน 11.48 ดานการเรียงลําดับตัวอักษร 10.66 และดานแผนภาพมีคะแนนคือ 
10.64 เม่ือพิจารณาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 
มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 3.85 ถึง 5.90 โดยดานแผนภาพมีความการกระจายคะแนนมาก
ที่สุดคือ 5.90 ซึ่งใกลเคียงกับดานการเรียงลําดับตัวอักษร 5.64 ดานจํานวน 5.12 ดานเหตุผล 4.29 
ตามลําดับและดานภาษามีการกระจายของคะแนนต่ําที่สุดคือ 3.85  
  1.2 คาความยากแตละฉบับ อยูระหวาง 0.23-0.78 ซึ่งแบงเปน ดานภาษา (Verbal 
Meaning ) 20 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.23-0.78 ดานเหตุผล (Reasoning) 20 ขอ มีคาความ
ยากอยูระหวาง 0.31-0.78 ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) 20 ขอ มีคาความยากอยู
ระหวาง 0.37-0.79 ดานจํานวน (Number Ability) 20 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.46-0.77 ดาน
แผนภาพ (Diagramming) 20 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.29-0.66  
  1.3 คาอํานาจจําแนกแตละฉบับ อยูระหวาง 0.31 - 0.90 ซึ่งแบงเปน ดานภาษา (Verbal 
Meaning )20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.31-0.81 ดานเหตุผล (Reasoning) 20 ขอ มีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.34-0.74 ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) 20 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.57-0.81 ดานจํานวน (Number Ability) 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
0.36-0.81 ดานแผนภาพ (Diagramming) 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.51-0.90  
  1.4 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรทั้งฉบับ มี
คา 0.84 และ คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรรายดานมีคา
ความเชื่อม่ัน อยูระหวาง 0.74 – 0.91 ซึ่งดานภาษามีคาความเชื่อม่ัน 0.74 ดานเหตุผลมีคาความ
เชื่อม่ัน 0.81 ดานการเรียงลําดับตัวอักษรมีคาความเชื่อม่ัน 0.89 ดานจํานวนมีคาความเชื่อม่ัน 0.86 
และดานแผนภาพมีคาความเชื่อม่ัน 0.91 
  1.5 คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอร ตรวจสอบดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อหาคาสถิติจากการทดสอบความ
สอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
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คอมพิวเตอร จําแนกเปนรายดาน พบวา โมเดลความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรตามแนวคิดของ
พาลอโม (Palormo.1974) มีคาน้ําหนักองคประกอบยอยในแตละดานเปนบวก ตั้งแต 0.97-1.00 โดย
ดานจํานวน มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด เทากับ 1.00 รองลงมาไดแก ดานการเรียงลําดับ
ตัวอักษร ดานแผนภาพ ดานภาษาและดานเหตุผล 0.99, 0.98, 0.97 และ 0.97 ตามลําดับ และคาไค-
สแควร (2 ) มีคา 0.17  (p=0.68) เม่ือพิจารณาคาสถิติ AGFI มีคา 1.00 คา CFI  มีคา 1.00 และ
คาสถิติ RMSEA มีคา 0.00 เปนไปตามเกณฑของความสอดคลองกลมกลืน จึงพิจารณาไดวา โมเดล
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยคร้ังนี้ เปนการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งจากผลการวิเคราะหและการสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได
ดังนี้ 
 1. คาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอร ซึ่งผูวิจัยไดใชแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) ที่ครอบคลุมทั้ง 5 ดานคือ ดานภาษา 
(Verbal Meaning) ดานเหตุผล (Reasoning) ดานการเรียงลําดับตัวอักษร (Letter Series) ดาน
จํานวน (Number Ability) ดานแผนภาพ (Diagramming) ไดแบบทดสอบจํานวน 100 ขอ พบวา 
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาความยาก 
จําแนกตามเกณฑ โดยขอสอบที่คอนขางยาก (ดี) (0.20<p ≤0.40) มีจํานวน 13 ขอ ขอสอบที่งายปาน
กลาง (ดีมาก)  (0.40<p ≤0.60) จํานวน 42 ขอ และขอสอบที่คอนขางงาย (0.60<P ≤0.80) จํานวน 
45 ขอ แสดงวาคาความยากของแบบทดสอบมีระดับความยากที่กระจายตั้งแตยาก ปานกลางและงาย 
โดยขอคําถาม จํานวน 100 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.23-0.78 ซึ่งสอดคลองกับพิชิต ฤทธิ์จรูญ 
(2544: 142-154) ที่วา คาความยากมีคาตั้งแต 0.00-1.00 โดยทั่วไปขอสอบที่มีคาความยากพอเหมาะ
ควรมีคาตั้งแต 0.20-0.80 และแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร จํานวน 100 ขอ มี
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.31-0.90 มีขอที่มีอํานาจจําแนกไดดี (0.30≤r≤0.39) จํานวน 7 ขอ ขอ
ที่จําแนกไดดีมาก (0.40≤r) จํานวน 93 ขอ แสดงวาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบมีลักษณะ
กระจาย โดยขอสอบสวนมากมีอํานาจจําแนกดมีาก สอดคลองกับลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  
(2543: 185) ที่วา โดยทั่วไปแลวขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกใชไดจะมีคามากกวาหรือเทากับ 0.20 
และถาขอสอบนั้นมีคาอํานาจจําแนกเขาใกล +1 ก็แสดงวาขอสอบนั้นสามารถจําแนกคนเกงและคน
ออนไดถูกตองสูงมาก จากผลการวิเคราะหดังกลาวพบวาเปนคุณภาพที่เหมาะสมที่จะนําไปใชในการ
ทดสอบความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 เปนอยางดีทั้งนี้
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เนื่องมาจากข้ันตอนการวิจัยและผลที่ไดจากการวิเคราะห โดยมีการประเมินข้ันตน โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการวัดผลการศึกษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และมีการทดลองใชเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 2. คาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอร โดยพิจารณาตามรายดานพบวา คาความยากและคาอํานาจจําแนกของดานภาษา มี
คุณภาพที่ต่ํากวาดานอ่ืน โดยมีคาความยากอยูระหวาง 0.23-0.78 และ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
0.31-0.81 เม่ือพิจารณาตามรายขอพบวา มีจํานวนขอที่มีคุณภาพนอยกวาแบบทดสอบยอยดานอ่ืน ๆ 
โดยมีคาความยากอยูในระดับงายและระดับยาก จํานวน 14 ขอ และมีคาอํานาจจําแนกอยูในระดับดี
จํานวน 4 ขอ และระดับดีมากจํานวน 16 ขอ จากคุณภาพรายขอดังกลาว ผูวิจัยจึงตรวจสอบขอ
คําถามของแบบทดสอบดานภาษา พบวาการสรางขอคําถามของแบบทดสอบดานภาษา ควรมีการนํา
คําศัพททางคอมพิวเตอรมาใชในการสรางขอคําถามเพื่อวัดความถนัดทางคําศัพทเฉพาะของ
คอมพิวเตอรรวมดวยตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) เพื่อใหแบบทดสอบดานภาษามี
คุณภาพของขอคําถามทีมี่ดีข้ึน ซึ่งแตกตางจากแบบทดสอบดานแผนภาพที่มีคาความยากอยูระหวาง 
0.29-0.66 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.51-0.90 คุณภาพตามรายขอของแบบทดสอบพบวา 
มีจํานวนคาความยากอยูในระดับงาย ปานกลางและยาก อยูจํานวนใกลเคียงกัน และมีคาอํานาจ
จําแนกอยูระดับดีมากทุกขอ เพราะขอคําถามรายขอแบบทดสอบดานแผนภาพ เปนการวัดความรู
ความเขาใจในรูปผังงานและลําดับของความคิดกอนหลัง มีสถานการณเฉพาะในแตละขอ จึงสงผลให
เปนแบบทดสอบที่วัดความถนัดเฉพาะทางของคอมพิวเตอรไดดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร รัฐ
พิทักษสันติ. (2548: 87) พบวา แบบทดสอบวิเคราะหแผนภาพเปนตัวพยากรณตัวเดียวสําหรับการ
พยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 รายวิชาและสอดคลองกับงานวิจัยของธนานันต กุลไพบุตร (2536: 
64) พบวา แบบทดสอบดานเหตุผลเชิงเลขคณิตกับแบบทดสอบดานการวิเคราะหแผนภาพเปนตัว
พยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรที่ดีที่สุด 
 3.ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ผูวิจัยนําคะแนน
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการทดสอบ
นักเรียนจํานวน 721 คน มาหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาโดยใชสูตรการ
ประมาณคาความของเชื่อม่ันข้ันต่ําของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคพบวา คาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรทั้งฉบับ มีคา 0.84 และหาคาความเชื่อม่ันแตละ
ดานของแบบทดสอบ ดวยวิธีการหาคา KR-20 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรทั้ง 5 ดานมีคาตั้งแต 0.74-0.91 แบบทดสอบที่มี
คาความเชื่อม่ันสูงสุด คือ ดานแผนภาพมีคาความเชื่อม่ัน 0.91 ดานการเรียงลําดับตัวอักษรมีคาความ
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เชื่อม่ัน 0.89 ดานจํานวนมีคาความเชื่อม่ัน 0.86 ดานเหตุผลมีคาความเชื่อม่ัน 0.81 และดานภาษามี
คาความเชื่อม่ันต่ําที่สุดคือ 0.74  ซึ่งบุญเชิด ภิญโญอนันพงษ (2545: 117) ไดกลาวถึงเกณฑการ
พิจารณาระดับความเชื่อม่ันที่ยอมรับได ควรมีคาความเชื่อม่ันตั้งแต 0.70 ข้ึนไป แสดงใหเห็นวา
แบบทดสอบถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรทั้ง 5 ฉบับ ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคุณภาพของดานความเชื่อม่ัน
ทั้ง 5 ฉบับอยูในระดับที่ยอมรับได ทั้งนี้เปนเพราะแบบทดสอบถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรที่สรางข้ึน
นั้น มีจํานวนขอคําถามเพียงพอ ขอคําถามมีความชัดเจน การใหคะแนนมีความเปนปรนัยและขนาด
ของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้มีจํานวนมากพอ จึงทําใหแบบทดสอบมีความเชื่อม่ันสูง 
สอดคลองกับลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  (2543: 315) ที่วา ปจจัยที่สงผลตอความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบ ไดแก ลักษณะคําถาม แบบทดสอบจะมีคาความเชื่อม่ันสูงหากขอคําถามมีความชัดเจน 
ความคงที่ของการใหคะแนน แบบทดสอบจะมีคาความเชื่อม่ันสูงหากแบบทดสอบมีความเปนปรนัยใน
การใหคะแนน และขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวนมากพอ 
 จากสรุปผลการวิจัย เห็นไดวา คาความเชื่อม่ันแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอรยอยทั้ง 5 ดานมีดานภาษาที่มีคาความเชื่อม่ันต่ําที่สุดคือ 0.74 ซึ่งเม่ือพิจารณาจากการ
ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบจะพบวา แบบทดสอบดานภาษา มีคาความยากอยูในระดับที่คอนขาง
งายและคาอํานาจจําแนกอยูในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการข้ันตอนสราง
แบบทดสอบดานภาษา ที่ขอคําถามบางขอมีความหมายของคําศัพทนั้นที่ไมสมเหตุสมผล หรือมี
ความหมายที่กํากวมไมชัดเจน ซึ่งทําใหผูสอบแปลความหมายผิดพลาด และสงผลใหคะแนนที่ไดไม
ตรงกับความสามารถของผูสอบหรือไดผลที่คะแนนที่ตรงขามกับความสามารถแทจริงของผูสอบ 
สอดคลองกับลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2541: 79-80) ที่วา ในการหาคําศัพทเพื่อมาสราง
ขอสอบความถนัดดานภาษานั้น  คําศัพทนั้น ๆ จะตองมีคําที่สมเหตุสมผล การจะใชคําใดมาออก
ขอสอบจะตองศึกษาใหดี ใหอาศัยความหมายจากพจนานุกรมเปนหลัก และสอดคลองกับ                
ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 85-89) ที่วา ปจจัยที่มีผลตอสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบสอบมีหลาย
ประการที่สําคัญ ไดแก ความเปนเอกพันธของกลุมผูสอบ ความยาวของแบบสอบ ความสัมพันธของ
ขอสอบ เวลาที่ใชในการทําขอสอบ แบบสอบใดประกอบดวยขอสอบที่มีความสัมพันธกันสูง แบบสอบ
นั้นจะมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันสูง เนื่องจากเนื้อหามีความเปนเอกพันธ ถาขอสอบมีคาเฉล่ีย
ความสัมพันธระหวางกันสูงเพียงใดก็ยอมทําใหคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบสอบยิ่งสูงข้ึนตาม
ไปดวย 
 4. คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 
ตรวจสอบดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยพิจารณาจากดัชนีที่ใชในการตรวจสอบความ
สอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลแบบทดสอบวัดความถนัดทางการ
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เรียนคอมพิวเตอรตามแนวคิดของพาลอโม (Palormo.1974) มีคาน้ําหนักองคประกอบยอยในแตละ
ดานเปนบวก ตั้งแต 0.97-1.00 โดยดานจํานวน มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด เทากับ 1.00 
รองลงมาไดแก ดานการเรียงลําดับตัวอักษร ดานแผนภาพ ดานภาษาและดานเหตุผล 0.99, 0.98, 
0.97 และ 0.97 ตามลําดับ จะเห็นไดวาคาน้ําหนักขององคประกอบยอยทั้ง 5 ดาน มีคาน้ําหนัก
องคประกอบยอยในแตละดานเปนบวก ซึ่งถือวาเปนคาน้ําหนักองคประกอบที่คอนขางสูง โดยคา
น้ําหนักองคประกอบดานจํานวน มีคาน้ําหนักมากที่สุด ซึ่งเปนผลมาจากเปดใหมีการคํานวณคา
น้ําหนักองคประกอบแบบอิสระและวางเงื่อนไขใหตัวประกอบทั้ง 5 ดานมีความสัมพันธกัน จึงสงผลให 
องคประกอบดานจํานวนมีความสัมพันธกับโมเดลแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร
มากที่สุด สอดคลองกับ กับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 136-138) ที่วาโมเดลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน ผูวิจัยสามารถยกเลิกขอตกลงเบื้องตนบางของการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจหรือเพิ่มขอจํากัดบางประการที่สอดคลองกับแนวคิด/ทฤษฎีที่ตองการทดสอบได เชน ผูวิจัย
สามารถที่จะวางเงื่อนไขใหตัวประกอบบางคูมีความสัมพันธกัน  และคาไค-สแควร ( 2) มีคา 0.17  
คานัยสําคัญทางสถิติ (p) เทากับ 0.68 จะเห็นไดวา 2  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถแปล
ความหมายไดวา ขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกับโมเดลโครงสรางของผูวิจัย สอดคลองกับคํา
กลาวของ นงลักษณ วิรัชชัย (2542 : 53-54 ; อางอิงจาก Joreskog and Sorbom.  1989 : 23-28) ที่
กลาววา คาไค-สแควรมีคาต่ํามาก ยิ่งมีคาเขาใกลศูนยเทาไร แสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนี้เม่ือพิจารณาคาสถิติ AGFI มีคา 1.00 คา CFI  มีคา 1.00 และคาสถิติ 
RMSEA มีคา 0.00 เปนไปตามเกณฑของความสอดคลองกลมกลืน สอดคลองกับ สุภมาส อังศุโชติ; 
สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน.  (2554 : 27-29) ที่กลาววา ดัชนีที่ใชในการ
ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ หากคาสถิติ AGFI และคา CFI  มี
คามากกวา 0.90 และคาสถิติ RMSEA มีคานอยกวา 0.05 แสดงไดวา โมเดลและขอมูลเชิงประจักษมี
ความสอดคลองกลมกลืน จึงพิจารณาไดวา โมเดลแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเ รียน
คอมพิวเตอรสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งนี้เนื่องจากแบบทดสอบวัดความถนัด
ทางการเรียนคอมพิวเตอรผานกระบวนการสรางและมีสวนประกอบของแบบทดสอบที่ครบถวนคือ มี
ความชัดเจนของขอคําถาม และมีความยากเหมาะสม ประกอบกับการจัดการในการบริหารการสอบ 
ดานเวลาที่ใชสอบมีความเหมาะสม มีการอธิบายและทําความเขาใจกับผูสอบกอนทําการทดสอบ และ
การตรวจใหคะแนนมีความเปนปรนัย จึงสงผลใหแบบทดสอบมีความเที่ยงตรง สอดคลองกับศิริชัย 
กาญจนวาสี.  (2552: 118-123) ที่วา ปจจัยที่สงผลตอความเที่ยงตรงมาจากแหลงที่สําคัญ 4 แหลงคือ 
ปจจัยจากแบบสอบ ปจจัยการบริหารการสอบและการตรวจใหคะแนน ปจจัยจากผูสอบและปจจัยจาก
เกณฑที่ใชอางอิง ซึ่งแตละแหลงมีผลตอความเที่ยงตรงแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอคนพบจากการวิจัยคร้ังนี้ สามารถใหขอเสนอแนะแบงแยกได 2 สวน ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะ ในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 มีความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันสูง ดังนั้นจึงควรนําไปทดสอบความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 
เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียนตอไป และมีขอควร
ระมัดระวังในการแบบทดสอบไปใชกับนักเรียนในระดับอ่ืนหรือในสังฆมณฑลอ่ืนของประเทศไทย 
เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ใชกับนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังนั้นควร
คํานึงถึงการนําไปใช เนื่องจากนักเรียนแตละระดับหรือแตละพื้นที่มีสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ซึ่ง
อาจสงผลถึงความถนัดที่แตกตางกันดวย  
  1.2 การนําแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรไปทดสอบกับนักเรียน 
ควรมีการจัดการบริหารการสอบที่ดี เพื่อใหผลการสอบมีคุณภาพและนําไปใชในการประเมินผลความ
ถนัดของนักเรียนไดถูกตอง ดังนั้นจึงควรมีการจัดบริหารการสอบที่ดีโดยเนนในเร่ืองสถานที่ หองสอบ
ควรมีความสะดวกในการดําเนินการสอบ มีความสงบเงียบ ความปลอดโปรง และควรใหคําชี้แจงที่
ชัดเจนกอนการสอบเพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญของการสอบในคร้ังนั้น ตอง
พยายามควบคุมเวลาสอบใหเปนไปตารางเวลาที่กําหนดไว  โดยไมใหลงมือทําขอสอบกอนเวลาหรือ
เกินเวลา  
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  ในการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอรในคร้ังตอไป ผูวิจัยขอ
เสนอแนวคิดของเอ็ดเว็ด (Edward. 1986) ที่ใชแบบทดสอบซีเอแอลไอพี (CALIP: Computer 
Aptitude, Literacy, and Interest Profile) มาใชในการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คอมพิวเตอร เพราะเปนแบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรของบุคคลที่มี
อายุระหวาง 12-60 ป มีจํานวนแบบทดสอบยอย 4 ฉบับที่เหมาะสมและมีจํานวนที่เพียงพอกับการวัด
ความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร 
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ตาราง 15  ดชันีความสอดคล้องของการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ ในการตรวจสอบคณุภาพของ  
     แบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรียนคอมพิวเตอร์  (พิจารณาคดัเลือกคา่ IOC≥0.50) 
 

องค์ประกอบ ข้อ 
ผู้ เช่ียวชาญทา่นท่ี 

IOC 
ผลการ 
คดัเลือก 1 2 3 4 5 

ด้านภาษา 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
2 0 0 1 1 1 0.60 คดัเลือกไว้ 

3 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

4 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

5 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

6 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

7 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

8 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

9 0 0 1 1 1 0.60 คดัเลือกไว้ 

10 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

11 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

12 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

13 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

14 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

15 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

16 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

17 0 0 1 1 1 0.60 คดัเลือกไว้ 

18 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

19 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

20 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

21 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

22 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

23 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

24 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

25 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 15  (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ข้อ 
 

ผู้ เช่ียวชาญทา่นท่ี 
IOC 

ผลการ 
คดัเลือก 1 2 3 4 5 

ด้านภาษา 26 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

27 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

28 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

29 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

30 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

ด้านเหตผุล 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

2 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

3 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

4 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

5 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

6 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

7 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

8 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

9 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

10 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

11 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

12 1 1 1 0 1 0.80 คดัเลือกไว้ 

13 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

14 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

15 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

16 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

17 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

18 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

19 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

20 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 15  (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ข้อ 
 

ผู้ เช่ียวชาญทา่นท่ี 
IOC 

ผลการ 
คดัเลือก 1 2 3 4 5 

ด้านการเรียงล าดบั
ตวัอกัษร 

1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

2 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

3 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

4 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

5 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

6 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

7 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

8 1 0 1 1 1 0.80 คดัเลือกไว้ 

9 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

10 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

11 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

12 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

13 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

14 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

15 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

16 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

17 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

18 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
19 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
20 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
21 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
22 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
23 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
24 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
25 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 15  (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ข้อ 
ผู้ เช่ียวชาญทา่นท่ี 

IOC 
ผลการ 
คดัเลือก 1 2 3 4 5 

ด้านจ านวน 
 

1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

2 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

3 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

4 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

5 1 0 1 1 1 0.80 คดัเลือกไว้ 

6 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

7 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

8 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

9 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

10 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

11 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

12 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

13 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

14 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
15 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

16 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

17 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

18 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

19 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

20 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

21 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

22 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

23 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

24 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

25 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 15  (ตอ่) 

องค์ประกอบ ข้อ 
ผู้ เช่ียวชาญทา่นท่ี 

IOC 
ผลการ 
คดัเลือก 1 2 3 4 5 

ด้านจ านวน 26 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
27 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
28 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
29 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
30 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

ด้านแผนภาพ 
 

1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

2 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

3 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

4 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

5 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

6 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

7 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

8 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

9 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

10 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

11 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

12 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

13 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

14 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

15 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

16 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

17 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

18 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

19 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

20 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 15  (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ข้อ 
ผู้ เช่ียวชาญทา่นท่ี 

IOC 
ผลการ 
คดัเลือก 1 2 3 4 5 

ด้านแผนภาพ 21 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
22 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
23 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
24 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
25 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

 

ตาราง 16  คา่ความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 (จ านวน 130 ข้อ)  
  

องค์ประกอบ ข้อ p r ผลการคดัเลือก 
ด้านภาษา 
คดัไว้ 20 ข้อ 

1 0.16 0.18 คดัออก 
2 0.12 -0.03 คดัออก 
3 0.72 0.33 คดัเลือกไว้ 
4 0.97 0.06 คดัออก 
5 0.57 0.30 คดัเลือกไว้ 
6 0.23 0.12 คดัออก 
7 0.16 0.15 คดัออก 
8 0.82 0.09 คดัออก 
9 0.59 0.45 คดัเลือกไว้ 
10 0.64 0.52 คดัเลือกไว้ 
11 0.73 0.36 คดัเลือกไว้ 
12 0.45 0.33 คดัออก 
13 0.33 0.58 คดัเลือกไว้ 
14 0.33 0.61 คดัเลือกไว้ 
15 0.44 0.55 คดัเลือกไว้ 
16 0.51 0.42 คดัออก 
17 0.59 0.61 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 16  (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ข้อ p r ผลการคดัเลือก 
ด้านภาษา 18 0.66 0.39 คดัเลือกไว้ 

19 0.67 0.42 คดัเลือกไว้ 
20 0.63 0.39 คดัเลือกไว้ 
21 0.44 0.64 คดัเลือกไว้ 
22 0.66 0.67 คดัเลือกไว้ 
23 0.58 0.30 คดัเลือกไว้ 
24 0.33 0.36 คดัออก 
25 0.67 0.36 คดัเลือกไว้ 
26 0.65 0.58 คดัเลือกไว้ 
27 0.64 0.67 คดัเลือกไว้ 
28 0.37 0.36 คดัเลือกไว้ 
29 0.24 0.09 คดัออก 
30 0.72 0.55 คดัเลือกไว้ 

คา่ความเช่ือมัน่ 0.74 
ด้านเหตผุล 
คดัไว้ 20 ข้อ 

1 0.63 0.67 คดัเลือกไว้ 
2 0.72 0.55 คดัเลือกไว้ 
3 0.63 0.30 คดัเลือกไว้ 
4 0.59 0.52 คดัเลือกไว้ 
5 0.76 0.27 คดัเลือกไว้ 
6 0.68 0.33 คดัเลือกไว้ 
7 0.52 0.42 คดัเลือกไว้ 
8 0.78 0.42 คดัเลือกไว้ 
9 0.71 0.42 คดัเลือกไว้ 
10 0.75 0.52 คดัเลือกไว้ 
11 0.66 0.52 คดัเลือกไว้ 
12 0.60 0.39 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 16 (ตอ่)  
 

องค์ประกอบ ข้อ p r ผลการคดัเลือก 
ด้านเหตผุล 13 0.68 0.55 คดัเลือกไว้ 

14 0.62 0.33 คดัเลือกไว้ 
15 0.54 0.39 คดัเลือกไว้ 
16 0.78 0.33 คดัเลือกไว้ 
17 0.70 0.67 คดัเลือกไว้ 
18 0.76 0.48 คดัเลือกไว้ 
19 0.60 0.27 คดัเลือกไว้ 
20 0.30 0.30 คดัเลือกไว้ 

คา่ความเช่ือมัน่ 0.72 
ด้านการเรียงล าดบัตวัอกัษร 
คดัไว้ 20 ข้อ 

1 0.31 0.61 คดัออก 
2 0.66 0.61 คดัเลือกไว้ 
3 0.37 0.55 คดัเลือกไว้ 
4 0.68 0.52 คดัเลือกไว้ 
5 0.55 0.55 คดัเลือกไว้ 
6 0.24 -0.18 คดัออก 
7 0.54 0.45 คดัเลือกไว้ 
8 0.54 0.76 คดัออก 
9 0.55 0.64 คดัเลือกไว้ 
10 0.55 0.67 คดัเลือกไว้ 
11 0.64 0.76 คดัเลือกไว้ 
12 0.58 0.85 คดัเลือกไว้ 
13 0.71 0.39 คดัเลือกไว้ 
14 0.65 0.70 คดัเลือกไว้ 
15 0.59 0.79 คดัเลือกไว้ 
16 0.57 0.85 คดัเลือกไว้ 
17 0.50 0.85 คดัเลือกไว้ 
18 0.62 0.61 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง  16 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ข้อ p r ผลการคดัเลือก 
คา่ความเช่ือมัน่ 19 0.39 0.76 คดัเลือกไว้ 

20 0.49 0.64 คดัเลือกไว้ 
21 0.17 -0.03 คดัออก 
22 0.55 0.79 คดัเลือกไว้ 
23 0.14 -0.06 คดัออก 
24 0.57 0.85 คดัเลือกไว้ 
25 0.65 0.82 คดัเลือกไว้ 

0.88 
ด้านจ านวน 
คดัไว้ 20 ข้อ 

1 0.40 0.52 คดัออก 
2 0.76 0.55 คดัเลือกไว้ 
3 0.65 0.64 คดัเลือกไว้ 
4 0.53 0.58 คดัเลือกไว้ 
5 0.46 0.64 คดัเลือกไว้ 
6 0.62 0.64 คดัเลือกไว้ 
7 0.45 0.73 คดัเลือกไว้ 
8 0.45 0.82 คดัเลือกไว้ 
9 0.40 0.67 คดัเลือกไว้ 
10 0.40 0.55 คดัเลือกไว้ 
11 0.68 0.64 คดัเลือกไว้ 
12 0.51 0.67 คดัเลือกไว้ 
13 0.52 0.42 คดัเลือกไว้ 
14 0.40 0.79 คดัเลือกไว้ 
15 0.46 0.61 คดัเลือกไว้ 
16 0.38 0.64 คดัออก 
17 0.30 0.24 คดัออก 
18 0.35 0.45 คดัเลือกไว้ 
19 0.31 0.48 คดัออก 
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ตาราง  16 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ข้อ p r ผลการคดัเลือก 
ด้านจ านวน 

 
20 0.55 0.73 คดัออก 
21 0.44 0.48 คดัเลือกไว้ 
22 0.44 0.15 คดัออก 
23 0.38 0.24 คดัเลือกไว้ 
24 0.59 0.30 คดัเลือกไว้ 
25 0.08 -0.03 คดัออก 
26 0.46 0.61 คดัเลือกไว้ 
27 0.55 0.52 คดัเลือกไว้ 
28 0.34 0.42 คดัออก 
29 0.29 0.24 คดัออก 

30 0.25 0.15 คดัออก 

คา่ความเช่ือมัน่ 0.85 
ด้านแผนภาพ 
คดัไว้ 20 ข้อ 

1 0.59 0.06 คดัออก 

2 0.12 0.18 คดัออก 

3 0.08 -0.09 คดัออก 

4 0.28 0.06 คดัออก 

5 0.48 0.06 คดัออก 

6 0.33 0.39 คดัออก 

7 0.44 0.55 คดัเลือกไว้ 
8 0.51 0.58 คดัเลือกไว้ 
9 0.49 0.42 คดัเลือกไว้ 
10 0.67 0.67 คดัเลือกไว้ 
11 0.62 0.88 คดัเลือกไว้ 
12 0.80 0.58 คดัเลือกไว้ 
13 0.71 0.58 คดัเลือกไว้ 
14 0.73 0.76 คดัเลือกไว้ 
15 0.80 0.58 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง  16 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ข้อ p r ผลการคดัเลือก 
ด้านแผนภาพ 
 

16 0.71 0.70 คดัเลือกไว้ 
17 0.72 0.55 คดัเลือกไว้ 
18 0.65 0.85 คดัออก 

19 0.62 0.70 คดัออก 

20 0.33 0.42 คดัเลือกไว้ 
21 0.71 0.61 คดัเลือกไว้ 
22 0.30 0.42 คดัเลือกไว้ 
23 0.33 0.45 คดัออก 

24 0.52 0.67 คดัออก 

25 0.40 0.55 คดัเลือกไว้ 
คา่ความเช่ือมัน่ 0.86 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพวิเตอร์ 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพวิเตอร์ 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ค าชีแ้จง 

 1. แบบทดสอบฉบบันี ้มีจ านวน 100 ข้อ ใช้เวลา 100 นาที 

 2.  แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรียนคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยทกัษะ
ย่อย 5 ด้านคือ ด้านภาษา (Verbal Meaning) ด้านเหตผุล (Reasoning) ด้านการเรียงล าดบัตวัอกัษร (Letter 
Series) ด้านจ านวน (Number Ability) และ ด้านแผนภาพ (Diagramming)  

 3.  แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือกให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงค าตอบ
เดียวเม่ือนกัเรียนเลือกได้แล้วให้กากบาท () ลงในชอ่ง ก, ข, ค, ง หรือ จ ในกระดาษค าตอบดงัตวัอย่างการ
ตอบข้อ 0 ตวัเลือก ข 

ข้อ ก ข ค ง จ 

0      

 กรณีท่ีต้องการเปล่ียนค าตอบให้ท าเคร่ืองหมาย = ทบัลงบนเคร่ืองหมายกากบาท () เดิมแล้ว
กากบาท () เลือกข้อใหมเ่ชน่เปล่ียนจากตวัเลือก ข เป็น ง 

ข้อ ก ข ค ง จ 

0      

 

 4.  ค าถามในแตล่ะข้อมีค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงค าตอบเดียวถ้าตอบเกินหนึ่งค าตอบหรือไม่ตอบเลยถือ
วา่ไมไ่ด้คะแนนในข้อนัน้ 

 5.  อยา่เปิดแบบทดสอบจนกวา่จะได้รับสญัญาณให้ลงมือท า 

 6. เม่ือสอบได้รับสญัญาณเตือนหมดเวลาในการท าแบบทดสอบ ให้นกัเรียนหยดุท าแบบทดสอบทนัที 
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ตอนที่ 1 แบบทดสอบด้านภาษา 

ค าชีแ้จง  ข้อ 1–8 ให้เลือกค าท่ีมีความหมายเหมือนหรือ

ใกล้เคียงกบัค าท่ีก าหนดให้หรือค าท่ี ขีดเส้นใต้  

1) ประหลาด 

ก. กงัขา 
ข. ตกใจ 
ค. งงงวย 
ง. พิสดาร 
จ. ตกตะลงึ 
 

2) พนัธนาการ 
ก. ผกูมดั 
ข. ผกูพนั 
ค. เก่ียวข้อง 
ง. ปรองดอง 
จ. ผกูสมัพนัธ์ 
 

3) เหมือน ยกภูเขาออกจากอก 
ก. เบา 
ข. ดีใจ 
ค. โลง่ใจ 
ง. หมดหว่ง 
จ. ปลดทกุข์ 

 
4) คณุอาถึงกบั ล้มหมอนนอนเส่ือ 

ก. เป็นไข้ 
ข. พกัผอ่น 
ค. ปวดหวั 
ง. เจ็บป่วย 
จ. นอนหลบั 

5) เขาเป็นคนชอบ สร้างวิมานในอากาศ 
ก. ใฝ่ฝัน 
ข. เพ้อฝัน 
ค. เพ้อเจ้อ 
ง. ลอ่งลอย 
จ. คาดหวงั 

 
6) ในบริษัทของเราต้องมี เกลือเป็นหนอน 

ก. ไส้สกึ 
ข. ทรยศ 
ค. สายลบั 
ง. เนรคณุ 
จ. หกัหลงั 

 
7) พวกเราได้พบเบือ้งหลงัอนั โสมม ของคนผู้ นี ้

ก. นา่กลวั 
ข. นา่เกลียด 
ค. นา่รังเกียจ 
ง. นา่ขยะแขยง 
จ. นา่สะอิดสะเอียน 

 
8) เธอชอบท างานเป็น ผักชีโรยหน้า 

ก. ท าดีผิวเผิน 
ข. ท าดีหวงัผล 
ค. ท าดีตอ่หน้า 
ง. ท าดีบางเวลา 
จ. ท าดีเป็นชว่งๆ 

 
ค าชีแ้จง  ข้อ 9 – 20 ให้เลือกค าท่ีมีความหมายตรงกัน

ข้ามกบัค าท่ีก าหนดให้หรือค าท่ี ขีดเส้นใต้  
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9) ละเลย 
ก. ขยนั 
ข. ดแูล 
ค. ไมท่อดทิง้ 
ง. เอาใจใส่ 
จ. เหน่ือยหนา่ย 

10) สัน้ 
ก. ไกล 
ข. แคบ 
ค. ยาว 
ง. หนา 
จ. หา่ง 

11) สงสยั 
ก. ฉงน  
ข. วงัเวง  
ค. สนเทห์่  
ง. กระจา่ง  
จ. หลากจิต 

12) กึกก้อง  
ก. สงดั  
ข. สบาย  
ค. เฉ่ือย 
ง. ราบเรียบ  
จ. เงียบเชียบ 

13) ระบ ุ
ก. บอก  
ข. ไมช่ดั  
ค. ปิดบงั 
ง. ซอ่นเร้น  
จ. แอบซ่อน 

 
 

 
 

14) สะสาง 
ก. เก็บกด  
ข. เก็บไว้  
ค. หมกัหมม 
ง. เกียจคร้าน  
จ. ไมท่ าให้เสร็จ 

15) ผลกั 
ก. ดงึ  
ข. ชกั  
ค. ไส  
ง. ดนั  
จ. สาว 

16) ถอย 
ก. คืบ  
ข. ไล ่ 
ค. ยดึ  
ง. รุก  
จ. ไส 

17) นายด าชอบท าตวัเหมือน กิง้ก่าได้ทอง 
ก. อวดดี 
ข. อืดอาด  
ค. ลิงโลด  
ง. หยิ่งยะโส 
จ. สงบเสง่ียม  

18) เขาเป็นคนท่ี สง่าผ่าเผย 
ก. โง่เขลา  
ข. ต่ืนเต้น  
ค. อาจอง 
ง. ซอมซอ่ 
จ. โดดเดน่ 
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19) เช้านีท้้องฟ้า กระจ่าง 
ก. มืดมน  
ข. มืดครึม้ 
ค. แจม่ใส 
ง. มวัหมอง 
จ. เมฆมาก 

 
20) สมศรีเป็นคนท่ี แห้ง มาก ๆ 

ก.    สงู        
 ข.    ท้วม 
 ค.    อ้วน 
 ง.     หุน่ดี 
 จ.    สมบรูณ์ 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบด้านเหตุผล 

ค าชีแ้จง  ข้อ 21 – 30 ให้พิจารณาดวูา่สิ่งใดท่ีเป็นพวกเดียวกนักบักลุม่ภาพท่ีก าหนดให้ 

 

21)  
 

 

 

     ก.     ข.                      ค.                               ง.                    จ.   

22)  
 

 

 

ก.          ข.                         ค.                      ง.                 จ.   

 

23)  
 

 

  ก.          ข.                         ค.                               ง.                  จ.   
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24)  
 

 

 

ก.          ข.                   ค.                                     ง.                     จ.   

 

25)  
 

 

 

ก.          ข.                      ค.                              ง.              จ.   

 

26)  
 

 

ก.          ข.                      ค.                            ง.                  จ.   

 

27)  
 

 

 

                    ก.                   ข.                      ค.                             ง.              จ.   
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28)  
 

 

 

                     ก.                    ข.                    ค.                      ง.                  จ.   

 

29)  
 

 

 

                  ก.                    ข.                      ค.                               ง.                               จ.   

 

30)  
 

 

 

                  ก.                   ข.                    ค.                                  ง.                                 จ.   

ค าชีแ้จง  ข้อ 31 – 40  ให้พิจารณาดวูา่ภาพในข้อใดท่ีไมเ่ข้าพวก 

31)  
  

  

                          ก.      ข.                   ค.                                 ง.                      จ.   
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32)  
 

                          ก.            ข.                ค.                                 ง.                         จ.    

33)  
 

                          ก.            ข.                  ค.                               ง.                        จ.   

34)    
 

                          ก.            ข.                ค.                              ง.                        จ.    

35)  
                   

                    ก.            ข.                  ค.                               ง.                        จ.   

36)  
 

                          ก.            ข.                   ค.                             ง.                        จ.   

37)  
 

                          ก.            ข.                 ค.                                ง.                         จ.   

38)  
 

              ก.            ข.                  ค.                              ง.                         จ.   

39)  
               

            ก.            ข.                 ค.                               ง.                         จ.   
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40)  
                          ก.            ข.                ค.                                 ง.                       จ.   

ตอนที่ 3 แบบทดสอบด้านการเรียงล าดับตัวอักษร 

ค าชีแ้จง  ข้อ 41- 60 ตวัอกัษรจะเรียงตามกฎเกณฑ์ใดๆ กฎเกณฑ์หนึง่ โดยพิจารณาวา่ตวัอกัษรตวัถดัไปควรเป็นตวัใด 

41) D   H   L   P  _?_ 
ก. R 
ข. S 
ค. T 
ง. U 
จ. V 
 

42) A   C   G   I  _?_ 
ก. K 
ข. L 
ค. M 
ง. N 
จ. O 
 

43) C   F   I   L   _?_ 
ก. M 
ข. N 
ค. O 
ง. P  
จ. Q 

 

44) B   D   G   I   _?_ 
ก. K 
ข. L 
ค. M 
ง. N 
จ. W 

45) E   H   J   M  _?_ 
ก. N 
ข. O 
ค. P 
ง. Q 
จ. R 

 
46) J   L   P   R   _?_ 

ก. T 
ข. U 
ค. V 
ง. W 
จ. X 
 

47) K   I   L   J   _?_ 
ก. I 
ข. J 
ค. K 
ง. L 
จ. M 
 

48) C   A   D   B   _?_ 
ก. A 
ข. B 
ค. C 
ง. D 
จ. E 
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49) I   G   E   C   _?_ 

ก. A 
ข. B 
ค. C 
ง. D 
จ. E 

 
50) D   G   J   M   _?_ 

ก. N 
ข. O 
ค. P 
ง. Q 
จ. R 

 
51) F   I    L   O   _?_ 

ก. P 
ข. Q 
ค. R 
ง. S 
จ. T 

 

52) B   F   J   N   _?_ 
ก. O 
ข. P 
ค. Q 
ง. R 
จ. S 

 

53) B   D   G   K   _?_ 
ก. L 
ข. M 
ค. N 
ง. O 
จ. P 

54) D   F   I   M   _?_ 
ก. O 
ข. P 
ค. Q 
ง. R 
จ. S 

 
55) T   Q   N   K   _?_ 

ก. G 
ข. H 
ค. I 
ง. J 
จ. K 

 
56) Z    X   T   N   _?_ 

ก. J 
ข. I 
ค. H 
ง. G 
จ. F 

 
57) Y   W   S   M   _?_ 

ก. E 
ข. F 
ค. G 
ง. H 
จ. I 

 
58) U   R   O   L   _?_ 

ก. J 
ข. I 
ค. H 
ง. G 
จ. F 
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59) S   P   M   J  _?_ 

ก. H 
ข. G 
ค. F 
ง. E 
จ. D 

60) T   R   P   N   _?_ 
ก. L 
ข. K 
ค. J 
ง. I 
จ. H 

 

ตอนที่ 4 แบบทดสอบด้านจ านวน 

ค าชีแ้จง  ข้อ 61- 75 ในแตข้่อจะเรียงตามกฎเกณฑ์ใด ๆ กฎเกณฑ์หนึง่ ให้พิจารณาวา่จ านวนท่ีหายไปคือจ านวนใด 

61)     6, 12, 16, 22, 26, _?_, 36  
ก. 28 
ข. 30 
ค. 32 
ง. 33 
จ. 34 

62)   110, _?_, 94, 89, 86, 85 
ก. 95  
ข. 97  
ค. 99 
ง. 101 
จ. 109 

63)   81, 72, 64, _?_, 51, 46 
ก. 62 
ข. 59 
ค. 57 
ง. 55 
จ. 50 

64)   30, 90, _?_, 810, 2,430 
ก. 120  
ข. 180  
ค. 270 
ง. 360 
จ. 480 

65)   1, 8, 4, 11, 7, _?_,10 
ก. 10  
ข. 11 
ค. 12 
ง. 13 
จ. 14 

66)   243, _?_, 27, 9, 3 
ก. 81 
ข. 91  
ค. 101 
ง. 180 
จ. 200 

67)   2, 8, 7, 13, 12, _?_ 
ก. 14  
ข. 15 
ค. 16 
ง. 17 
จ. 18 

68)  22, 30, 40, 52, _?_  
ก. 62, 
ข. 63 
ค. 64 
ง. 65 
จ. 66  



 120 
69)  2, 8, 4, 16, 8, 32, _?_ 

ก. 14 
ข. 16 
ค. 20 
ง. 32 
จ. 40  

 
70)  

1 2 3 

5 6 7 

9 - ? 

 
ก. 11 
ข. 12 
ค. 13 
ง. 14 
จ. 15 

 
71)  

15 10 5 

27 - 17 

? - 29 

 
ก. 33 
ข. 35 
ค. 37 
ง. 39 
จ. 41 

 
 

72)  
3 12 60 

6 ? 120 

12 - - 

ก. 20 
ข. 24 
ค. 28 
ง. 30 
จ. 32 

73)  
36 25 15 

42 - - 

49 38 ? 

ก. 19 
ข. 21 
ค. 24 
ง. 26 
จ. 28 

74)  
59 48 39 

- 57 48 

? - 63 

ก. 75 
ข. 80 
ค. 83 
ง. 95 
จ. 99 
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75)  

3 7 11 15 

6 ? 14 - 

9 - 17 ? 

ก. 10, 21 
ข. 11, 21 
ค. 12, 22 
ง. 13, 22 
จ. 14, 22 

 
ค าชีแ้จง ข้อ 76 – 80 จงหาค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 

76) 8 + 11 + 5 + 39 + 92 + 25 = _?_ 
ก. 160 
ข. 170 
ค. 175 
ง. 180 
จ. 185    

 
77) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 15 = _?_ 

ก. 60 
ข. 63 
ค. 64 
ง. 66 
จ. 69 

 

78) 1 × 2 × 3 × …× 7 = _?_ 
ก. 5,020 
ข. 5,030 
ค. 5,040 
ง. 5,050 
จ. 5,060 
 

79) สอบครัง้ท่ี 2, 3, 4 ได้ 70, 80, 90 และมีคะแนน
เฉล่ีย 75 สอบครัง้ท่ี 1 ได้ก่ีคะแนน? 
ก. 50 
ข. 55 
ค. 60 
ง. 65 
จ. 70 

 
80) หม ูเป็ดและไก่ อยา่งละ 3 ตวั มีขารวมกนั

ทัง้หมดก่ีขา? 
ก. 18 
ข. 20 
ค. 22 
ง. 24 
จ. 26 

 

 

 

 

ตอนที่ 5  แบบทดสอบความถนัดด้านแผนภาพ 

ค าชีแ้จง  ข้อ 81 – 100 ให้อ่านปัญหาและสถานการณ์ท่ีก าหนดให้โดยพิจารณาว่ารูปผงังานส่วนใดขาดหายไป ส่วนท่ีขาด

หายไปตรงกบัข้อความใดโดยเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 
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ข้อ 81 – 83 โรงเรียนแหง่หนึ่งได้เงินเพิ่มจากรถตู้ รับสง่นกัเรียน ถ้ารถตู้วิ่ง 3 รอบ โรงเรียนจะได้รับเงินเพิ่ม 5 % และ

ถ้ารถตู้วิ่ง 2 รอบ โรงเรียนจะได้รับเงินเพิ่ม 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81) หมายเลข 1 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. รถตู้วิ่ง 1 รอบ 
ข. รถตู้วิ่ง 2 รอบ 
ค. รถตู้วิ่ง 3 รอบ 
ง. รถตู้วิ่งน้อยกวา่ 2 รอบ 
จ. รถตู้วิ่งน้อยกวา่ 3 รอบ  

 
82) หมายเลข 2 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. ค านวณรายได้ 3% 
ข. ค านวณเงินเพิ่ม 3% 
ค. ค านวณเงินเพิ่ม 5% 
ง. ค านวณคา่รถตู้เพิ่ม 5% 
จ. ค านวณส่วนตา่งเพิ่ม 5% 

 
83) หมายเลข 3 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. ค านวณรายได้ 3% 
ข. ค านวณเงินเพิ่ม 3% 
ค. ค านวณเงินเพิ่ม 5% 
ง. ค านวณคา่รถตู้เพิ่ม 3% 
จ. ค านวณส่วนตา่งเพิ่ม 3% 

 

 

 

 

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

เร่ิมต้น 

1 

ปริมาณรถตู้วิ่งตอ่วนั 

ค านวณรายรับสทุธิ = รายรับ+เงินเพิ่ม 

จบ 

2 

3 รถตู้วิง่2รอบ 
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ข้อ 84 – 86  พนกังานขายรถยนต์แหง่หนึง่จะได้เงินพิเศษนอกจากได้รับเงินเดือนโดยจะได้จากการขายรถยนต์ย่ีห้อ

ตา่ง ๆ ดงันี ้Toyota 3% Honda 4% BMW 10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84) หมายเลข 1 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. ขายรถยนต์ย่ีห้อตา่งๆ 
ข. ขายรถยนต์สามย่ีห้อ  
ค. ขายรถยนต์ย่ีห้อ BMW 
ง. ขายรถยนต์ย่ีห้อ Toyota 
จ. ขายรถยนต์ย่ีห้อ Honda 

85) หมายเลข 2 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. ค านวณเงินพิเศษ 3% 
ข. ค านวณเงินพิเศษ 4% 
ค. ค านวณเงินพิเศษ 7% 
ง. ค านวณเงินพิเศษ 10% 
จ. ค านวณเงินพิเศษ 17% 

86) หมายเลข 3 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. ขายรถยนต์ย่ีห้อตา่งๆ 
ข. ขายรถยนต์สามย่ีห้อ  
ค. ขายรถยนต์ย่ีห้อ BMW 
ง. ขายรถยนต์ย่ีห้อ Toyota 
จ. ขายรถยนต์ย่ีห้อ Honda 

 

 

 

.

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

เร่ิมต้น 

1 

รับปริมาณการขายรถยนต์แตล่ะยี่ห้อ 

ค านวณรายรับสทุธิ = เงินเดือน+เงินพิเศษ 

จบ 

ค านวณเงินพิเศษ 3% 

2 

 

ขายรถยนต์ยี่ห้อ Honda 

3 ค านวณเงินพิเศษ 10% 
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ข้อ 87 – 89  โรงแรมแหง่หนึ่งจะหกัคา่เงินพิเศษจากพนกังานโรงครัวในกรณีท่ีเกิดความเสียหายในกรณีท าของ

เสียหายโดยจะหกัดงันี ้จานแตก 3 % แก้วแตก 4% เคร่ืองครัว 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87) หมายเลข 1 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. หกัเงินพิเศษ 3% 
ข. หกัเงินพิเศษ 4% 
ค. หกัเงินพิเศษ 5% 
ง. ท าของเสียหาย 
จ. ไมไ่ด้ท าของเสียหาย 

88) หมายเลข 2 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. แก้วแตก 
ข. จานแตก 
ค. ชามแตก 
ง. เคร่ืองครัวเสียหาย 

จ. อปุกรณ์เคร่ืองครัวเสียหาย 
89) หมายเลข 3 ตรงกบัข้อความใด? 

ก. หกัเงินเดือน 3% 
ข. หกัเงินพิเศษ 4% 
ค. หกัเงินเดือน 5% 
ง. หกัเงินเดือน 9% 
จ. หกัเงินเดือน 12% 

 

 

 

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

เร่ิมต้น 

จานแตก 

ค านวณรายรับสทุธิ = เงินเดือน – หกัเงิน  

จบ 

หกัเงินพเิศษ 3% 

หกัเงินพเิศษ 4% 

 

3 

 

1 

2 

เคร่ืองครัว 
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ข้อ 90 – 91  ชายคนหนึ่งก่อนวิ่งรอบสนามกีฬาจะมีอตัราชีพจรเต้น 70 ครัง้ตอ่นาที แต่ถ้าวิ่งรอบสนามมากกว่า 5 

รอบ ชีพจรเต้นเพิ่มจากปกต ิ30% และถ้าวิ่งมากกวา่ 10 รอบสนามจะมีอตัราชีพจรเต้นเพิ่ม 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90) หมายเลข 1 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. ชีพจรเต้น 50% 
ข. ชีพจรเต้นเพิ่ม 50% 
ค. ชีพจรเต้นเพิ่ม 80% 
ง. อตัราการเต้นชีพจรเพิ่ม 30% 
จ. การเต้นชีพจรหวัใจเพิ่ม 30% 

91) หมายเลข 2 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. วิ่งมากกวา่ 5 รอบ 
ข. วิ่งมากกวา่ 10 รอบ 
ค. วิ่งรอบสนามมากกวา่ 10  
ง. อตัราการเต้นชีพจรหวัใจปกต ิรอบ 
จ. วิ่งรอบสนามกีฬามากกวา่ 10 รอบ 

 

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

เร่ิมต้น 

ค านวณอตัราชีพจรเต้นสทุธิ = ชีพจรเต้นปกติ+ชีพจรเต้นเพิ่ม  

จบ 

อตัราชีพจรเต้นตอ่รอบสนามกีฬา 

1 

 

ชีพจรเต้นเพิ่ม 30% 

วิ่งมากกวา่10 รอบ 

2 
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ข้อ 92 – 94  ร้านขายทองแห่งหนึ่งจะมีก าไรเพิ่มขึน้จากการขายเคร่ืองประดบัทองค าสามประเภทคือสร้อยคอ 10 % ก าไล 
5% และแหวน 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92) หมายเลข 1 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. ขายเคร่ืองประดบั 
ข. ขายของประเภททอง 
ค. ขายสินค้าประเภทตา่ง ๆ 
ง. ขายเคร่ืองประดบัประเภทตา่ง ๆ 
จ. ขายเคร่ืองประดบัประเภททองค า 

93) หมายเลข 2 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. ก าไรเพิ่ม 3 % 
ข. ก าไรเพิ่ม 5 % 
ค. ก าไรเพิ่ม 10 % 
ง. ก าไรเพิ่ม 15 % 
จ. ก าไรเพิ่ม 17 % 

94) หมายเลข 3 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. ก าไรเพิ่ม 3 % 
ข. ก าไรเพิ่ม 5 % 
ค. ก าไรเพิ่ม 8 % 
ง. ก าไรเพิ่ม 10 % 
จ. ก าไรเพิ่ม 15 % 

 

 

 

 

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

เร่ิมต้น 

ค านวณรายได้สทุธิ = รายรับ+ก าไรเพิ่ม  

จบ 

ปริมาณการขายและราคาตอ่ประเภท 

2 

ก าไรเพิ่ม 5% 

สร้อยคอ 

ก าไล 

ไมใ่ช ่
1 

3 
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ข้อ 95 – 97    โรงภาพยนต์แห่งหนึ่งมีบตัรส่วนลดส าหรับผู้ ถือบตัรชนิดพิเศษโดยบตัรทองมีส่วนลด10%  บตัรเงินมีส่วนลด 
5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95) หมายเลข 1 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. บตัรเงิน 
ข. บตัรทอง 
ค. บตัรสว่นลดเงิน 
ง. บตัรสว่นลดทอง 
จ. มีบตัรสว่นลดหรือไม่ 

96) หมายเลข 2 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. สว่นลด 5% 
ข. สว่นลด 7% 
ค. สว่นลด 10% 

ง. บตัรสว่นลดทอง 
จ. มีบตัรสว่นลดหรือไม่ 

97) หมายเลข 3 ตรงกบัข้อความใด? 
ก. บตัรเงิน 
ข. บตัรทอง 
ค. บตัรสว่นลดเงิน 
ง. บตัรสว่นลดทอง 
จ. มีบตัรสว่นลดหรือไม่ 

 

 

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

เร่ิมต้น 

ค านวณรายได้สทุธิ = รายรับ+ก าไรเพิ่ม  

จบ 

รับจองบตัรภาพยนตร์และราคาตอ่หนว่ย 

2 

 

สว่นลด 5% 

บตัรทอง 

3 

ไมใ่ช ่1 
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ข้อ 98 – 100 สวนผลไม้แหง่หนึง่มีรายได้เสริมจากการปลกูผลไม้มะมว่ง 10% ปลกูล าใย15% และปลกูพทุรา 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98) หมายเลข 1 ควรเตมิวา่อยา่ไร 
ก. ก าไร 10% 
ข. ก าไร 17% 
ค. ปลกูล าใย 
ง. ปลกูพทุรา 
จ. ปลกูมะมว่ง 

99) หมายเลข 2 ควรเตมิวา่อยา่ไร 
ก. ก าไร 15% 
ข. ก าไร 17% 
ค. ปลกูล าใย 
ง. ปลกูพทุรา 

จ. ปลกูมะมว่ง 
100) หมายเลข 3 ควรเตมิวา่อยา่ไร 

ก. ก าไร 10% 
ข. ก าไร 15% 
ค. ก าไร 17% 
ง. ปลกูล าใย 
จ. ปลกูมะมว่ง 

 

 

 

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

เร่ิมต้น 

ค านวณรายได้สทุธิ = รายได้หลกั+ก าไรเพิ่ม  

จบ 

ปลกูผลไม้เสริม 

ก าไร 10% 

 

ก าไร 15% 

2 ปลกูพทุรา 1 

3 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างค าส่ังโปรแกรมลิสเรล 
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L I S R E L  8.72 

BY 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom  This program is published exclusively by Scientific Software 

International, Inc. 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100  Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Website: www.ssicentral.com 

 

Computer Aptitude Test 

Sample Size = 721 

 Latent  Variables  Com 

 Relationships 

 Verbal = Com 

 Reason = Com 

 Letter = Com 

 Number = Com 

 Diagram = Com 

 Path Diagram 

 End of Problem 

 

         Covariance Matrix        

              Verbal     Reason     Letter     Number    Diagram    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

   Verbal       1.00 

   Reason       0.99       1.00 

   Letter       0.96       0.96       1.00 

   Number       0.98       0.98       0.99       1.00 

  Diagram       0.95       0.95       1.00       0.99       1.00 

  

. 

. 

. 
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                           Goodness of Fit Statistics 

                              Degrees of Freedom = 1 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 0.17 (P = 0.68) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.17 (P = 0.68) 

       Chi-Square Difference with 4 Degrees of Freedom = 1487.40 (P = 0.0) 

                  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 3.92) 

  

                       Minimum Fit Function Value = 0.00023 

                 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0054) 

              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.074) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.86 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.040 

            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.040 ; 0.046) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.042 

                        ECVI for Independence Model = 9.52 

  

      Chi-Square for Independence Model with 10 Degrees of Freedom = 6841.49 

                            Independence AIC = 6851.49 

                                Model AIC = 28.17 

                              Saturated AIC = 30.00 

                           Independence CAIC = 6879.39 

                               Model CAIC = 106.30 

                             Saturated CAIC = 113.71 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
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                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.100 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 1.00 

  

                            Critical N (CN) = 28246.67 

   

                    Root Mean Square Residual (RMR) = 0.00011 

                            Standardized RMR = 0.00011 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 1.00 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.067 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล 

1. อ.ดร.อจัศรา ประเสริฐสิน  ส านกัทดสอบการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อ.ดร.เรืองเดช ศริิกิจ   ส านกัทดสอบการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อ.ชวลิต  รวยอาจิณ  ข้าราชการช านาญ ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผศ. ดร.ฉัตรศริิ   ปิยะพิมลสิทธ์ิ  ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

5. อ.ดร.ไอลดา คล้ายส าริด   ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานีเขต 2 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล    นายสมทรัพย   จิวประสาท 
วันเดือนปเกดิ    18  กุมภาพันธ 2519 
สถานทีเ่กิด    อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
สถานที่อยูปจจบุัน   3 หมู 2 ต.ทุงขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2534   มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จงัหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2537   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2547   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
พ.ศ. 2556   การศึกษามหาบัณฑติ (กศ.ม.) สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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