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บทน า

คณิตศาสตร์นับว่าเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญและผูกพันกับมนุษย์มาช้านานแล้ว 
อีกทั้งและยังมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากข้ึน มีผู้กล่าวไว้ว่าคณิตศาสตร์  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเป็นพลเมืองดีของชาติ เพราะช่วยพัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบ มีสติปัญญา มีความเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะในการคิดค านวณ และแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ (บุญทัน อยู่บุญชม 2549,หน้า 1) คณิตศาสตร์
เป็นวิชาสร้างสรรค์จิตใจของมนุษย์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความคิดกระบวนการและเหตุผล ฝึก
ให้คนคิดอย่างมีระเบียบ และเป็นรากฐานของวิทยาการหลายสาขา ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ล้วนแต่อาศัยคณิตศาสตร์
ทั้งสิ้น (ยุพิน พิพิธกุล 2539 ,หน้า 1)



บทน า(ต่อ)

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้ในทุกโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางเป็นหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่เหมือนกันทั่วประเทศ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนไว้ว่าเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์รู้จักสังเกต และคิดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน มี
เหตุผล ละเอียดถี่ถ้วน มีความมั่นใจ ตลอดจนแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความสามารถในการคิดค านวณ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2520 : 52) แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้สิทธิ์แก่โรงเรียนทั่วประเทศในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ของแต่ละโรงเรียน พุทธศักราช 2544โดยได้ก าหนดหลักสูตรแกนกลางมาให้



บทน า(ต่อ)

แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรสืบเนื่อง    การ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การบวก  การลบ  การคูณ ทศนิยม ผลปรากฏว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์น้อย  

ดั้งนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์และสนใจที่จะสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 
การบวก  การลบ  การคูณ ทศนิยม  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นสื่อการเรียนการ
สอนส าหรับพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เรื่อง การบวก การลบ  การคูณ  ทศนิยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ  การ
คูณ  ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับการสอนแบบปกติ



สมมติฐานของการวิจัย

1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง การบวก การลบ การคูณ 
ทศนิยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ  ทศนิยม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์      
(E-book) สูงกว่าการสอนแบบปกติ



ขอบเขตการวิจัย

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย



ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากร

ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาค้นคว้ า  เป็นนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนจ านวน 95 คน



ขอบเขตการวิจัย

2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้จาการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก จ านวน 2 ห้อง

2.1 กลุ่มทดลองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1เรียนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

2.2 กลุ่มทดลองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เรียนแบบปกติ



ขอบเขตการวิจัย

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

3.1 ตัวแปรอิสระ
- การจัดการเรียนรูโ้ดยใชห้นังสือ

อิเล็กทรอนิกส์  (E-book) เรื่องการบวก 
การลบ การคูณ ทศนิยม

- การจัดการเรียนรูแ้บบปกติ 

3.2 ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

เรื่องการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม



เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) เร่ืองการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม จ านวน 5 แผน

แผนที่ 1 เรื่อง ความหมายและการอ่านทศนิยม

แผนที่ 2 เรื่อง การบวกทศนิยม

แผนที่ 3 เรื่อง การลบทศนิยม

แผนที่ 4 เรื่อง การคูณทศนิยม

แผนที่ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณทศนิยมระคน



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม 

แผนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)เรื่องการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม

แผนการสอนปกติ เรื่องการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 



วิธีด าเนินการวิจัย

1. พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เร่ืองการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม  วิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ด าเนินการดังนี้

1.1 การหาประสิทธิภาพของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เร่ืองการบวก การลบ การคูณ 
ทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบรายบุคคล  ( เก่ง ปานกลาง อ่อน)  (1:1:1)

1.2 ปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) แล้วน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง
การบวก การลบ การคูณ ทศนิยมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (เก่ง 
ปานกลาง อ่อน)   (3:3:3)

1.3 น า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม วิชา
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
(10:10:10)



วิธีด าเนินการวิจัย(ต่อ)
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอน
ตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยาโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ 
ทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อการใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  ดังนี้ 

2.1 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน
2.2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่องการบวก การ

ลบ การคูณ ทศนิยม 
2.3 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน



การวิเคราะห์ข้อมูล

1. 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องการบวก 
การลบ การคูณ ทศนิยม ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/ E2 

1. 2. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก การลบ 
การคูณ ทศนิยม  ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง
การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม  กับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติ โดย
ใช้สถิติในการทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent Samples) 
และทดสอบสมมติฐานโดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ .05



ผลการวิจัย
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่อง  การบวก  การลบ การ
คูณ ทศนิยม   ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  รายวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

การ
ทดลอง

จ านวน
นักเรียน 
(คน)

คะแนนระหว่างเรียน
(50 คะแนน)

แบบทดสอบหลังเรียน
(30 คะแนน)

ประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ(𝐄𝟏) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (𝐄𝟐) (𝐄𝟏/𝐄𝟐)

รายบุคคล 3 40.00 80.67 24.33 81.11 80.67/81.11

กลุ่มย่อย 9 40.67 81.33 24.44 81.48 81.33/81.48

ภาคสนาม 30 40.93 81.87 25.57 81.89 81.87/81.89



ผลการวิจัย

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน
กลุ่มทดลอง ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่อง  การบวก  การลบ การ
คูณ ทศนิยม   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนปกติ

กลุ่มตัวอย่าง N S.D. t Sig

กลุ่มทดลอง 23 24.39 1.50
14.42 0.000

กลุ่มควบคุม 23 16.00 2.36

x



สรุปผลการวิจัย

1. 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณ ทศนิยม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.87/81.89 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เรื่องการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม สูงกว่านักเรียนที่สอนด้วยวิธีแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้



อภิปรายผล

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ  ทศนิยม  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รายวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.87/81.89 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ E1/E2 คือ  80/80  
เน่ืองจากในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เมื่อด าเนินการสร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อปรับปรุงให้ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ ก่อนน าไปทดลองขั้นการ
ทดลองเดี่ยว   ขั้นการทดลองย่อย ท าให้ได้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ 
สีสันที่สวยงาม มีตัวละครในการด าเนินเรื่องราวและเป็นเนื้อหาที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้เด็ก
นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น



อภิปรายผล(ต่อ)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)สามารถเปิดย้อนดูได้ตลอดเวลา จากการสังเกตุ
พฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมาก
ข้ึน ตื่นเต้น สนุกสนาน นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับทศนิยมเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุษบา ชูค า(2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาค้นคว้าเรื่อง ผลของการใช้บทเรียนการ์ตูนคณิตศาสตร์
แบบ E-book เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์และความพึง
พอใจในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 81.51/82.41 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80



อภิปรายผล(ต่อ)

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ  ทศนิยม  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  รายวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แตกต่างกับวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มี ตัวอักษร 
ขนาด สีที่ชัดเจน อ่านง่าย เน้ือหาสั้นกระชับ มีตัวละครการ์ตูนในการด าเนินเรื่องราว เน้ือหาให้ความรู้ที่มีครบถ้วน ท าให้
นักเรียนได้รับความสนุกสนานท าให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากข้ึน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนสูงข้ึน สอดคล้อง
กับบงานวิจัยของศิริพร  บุญเรือง (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องการอ่านจับใจความ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ ของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน



ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้

ครูผู้สอนควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและท่ัวถึงทุกคน

ควรเตรียมสถานที่ ทีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

นักเรียนทุกคนมีความพร้อมในการอา่น

มีปริมาณคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับนักเรียนทุกคน (1: 1)

นักเรียนมีความพร้อมมีความรู้พืน้ฐานในการใชค้อมพิวเตอร์



ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป
ควรสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
ในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป

ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในหัวข้อเนื้อหาอ่ืน ๆ เช่น เศษส่วน  รูป
เรขาคณิต  เนื้อหาส าหรับในการเรียนในเนื้อหาอ่ืน ๆ และรายวิชาอ่ืน ๆเพื่อจะได้สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจเหมาะสมกับผู้เรียน

มีการพัฒนาต่อยอดให้ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้และทบทวนในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ให้มากขึ้นอีก



ตัวอย่างหนังสือ



ขอบคณุ ส ำหรบักำร

รบัชมและค ำแนะน ำคะ







เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์      
(E-book) เรื่องการบวก การ
ลบ การคูณ ทศนิยม  ส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
เน้ือหาออกเป็น จ านวน 5
เรื่อง ประเมินหาค่า
ประสิทธิภาพทั้ง   3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนทดลองรายบุคคล ทดลองกับ
นักเรียน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  
80.67/81.11

ขั้นตอนทดลองกลุ่มย่อย ทดลองกับ
นักเรียน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  
81.33/81.48

ขั้นตอนทดลองภาคสนาม ทดลองกับ
นักเรียน 30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  
81.87/81.89



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์   (E-book) และ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
จ านวน 5 แผน เวลาสอนแผนละ       
2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง

ประเมินด้วยผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน

เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
โดยค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .05 ขึ้น
ไปแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมี
ความสอดคล้อง



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ 
ครอบคลุมเนื้อหา การบวกอการลบ 
การคูณ ทศนิยม ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบ
เลือกตอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจ านวน 
30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

ให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเน้ือหากับจุดประสงค์
การเรียนรู้

น าข้อสอบไป Try out และหาค่าความ
ยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)

หาค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.89


