
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
 

ศน.รัชภูมิ   สมสมัย 
sornorpoom@gmail.com 

www.sornorpoom.wordpress.com 
 
 ช่วงปิดเทอมสืบเนื่องมาจนถึงช่วงเปิดเทอม 1/2557 ผมมีโอกาสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวน
ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาท่ีร่ําเรียนมาในระดับมหาบัณฑิต จํานวน 2 งาน ได้แก่ งานแรกมี
โอกาสได้ติดตามอาจารย์ผู้มีพระคุณไปให้ความรู้เรื่องการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่พ่ีน้องเพ่ือนครู
วิทยาลัยชุมชนตาก ณ อ.แม่สอด จ.ตาก งานสองมีโอกาสได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการแต่งข้อสอบวัดทักษะของ
นักเรียนระดับชั้น ป.3 และชั้น ป.6 ในด้านภาษา ด้านตัวเลข และด้านเหตุผล จัดโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา 
ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ซ่ึงท้ังสองงานมีประโยชน์กับองค์ความรู้ผมเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ งานแรกเหมือนเป็นภาคทฤษฏี เพราะ
ในขณะท่ีอาจารย์ได้บรรยาย ผมก็ได้นั่งทบทวนองค์ความรู้ไปในตัวครับ งานสองเหมือนเป็นภาคปฏิบัติ เพราะเป็น
การนําความรู้ไปใช้แต่งข้อสอบเพ่ือวัดทักษะข้ันสูงตามทฤษฎีของบลูม รู้จํา เข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินค่า ซ่ึงในงานท่ีสองผมได้รับมอบหมายให้แต่งข้อสอบเพ่ือวัดทักษะด้านเหตุผล สําหรับนักเรียนชั้น ป.6 
 แต่งานท้ังสองมีจุดร่วมเหมือนกันคือ กระบวนการแต่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เม่ือผมผนวกท้ัง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกันแล้ว ผมว่าสิ่งสําคัญท่ีสุดเป็นลําดับแรกของกระบวนการแต่งข้อสอบ คือ             
ผู้แต่งข้อสอบต้องรู้จักการสร้าง ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ข้ึนมาให้ได้เสียก่อน เพราะตารางวิเคราะห์หลักสูตรถ้า
เปรียบให้ง่ายคือ เข็มทิศในการแต่งข้อสอบ ประโยชน์ของเข็มทิศคือ เพ่ือไม่ให้ผู้แต่งข้อสอบหลงทางครับ 
 คําว่า หลงทาง ความหมายของผมนั้นหมายถึง 1.ข้อสอบท่ีแต่งข้ึนครอบคลุมเนื้อหาท่ีสอนนักเรียน 
ประมาณว่า ครูสอนเรื่องนี้ แต่ไปออกข้อสอบเรื่องโน้น และ2.แต่งข้อสอบได้ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้
ของบลูม (รู้จํา เข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า) ประมาณว่า ครูเน้นแต่แต่งข้อสอบท่ีเน้นแต่
ความรู้ความจํา ทําให้นักเรียนไม่มีประสบการณ์กับข้อสอบท่ีวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับสูง โดยท่ีข้อ 2. นี้ 
สําคัญมากๆกับระบบการวัดและประเมินผลในปัจจุบัน ขอยกยอดไปเขียนในครั้งต่อไป 
 เม่ือพ่ีน้องเพ่ือนครูเห็นความสําคัญของตารางวิเคราะห์หลักสูตรแล้ว ผมก็เลยไปค้นคว้าเอกสารตําราต่างๆ
ว่าตารางวิเคราะห์หลักสูตรนั้น มีกระบวนการสร้างท่ีถูกต้องอย่างไรบ้าง ผมขอสรุปมาเป็นลําดับข้ันดังนี้ครับ 

การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร (table of specification) นั้นเป็นวิธีการสร้างข้อสอบท่ีอาศัยการ
วิเคราะห์ความสําคัญจากหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 1.จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ 2.เนื้อหาคําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตร  ในการพิจารณาเนื้อหานั้นจะพิจารณาว่าต้องการเน้นหรือวัดในพฤติกรรมใดบ้าง มีน้ําหนักพฤติกรรม
เท่าใดพฤติกรรมท่ีใช้จะยึดตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) 
ประกอบไปด้วยพฤติกรรมด้านความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ             
การประเมินค่า 
 



ข้ันตอนการสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร มีวิธีการดังนี้  
 

1. ต้ังกรรมการชุดหนึ่งจํานวนต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป โดยจะต้องเป็นผู้ท่ีสอนในรายวิชานั้น ๆ หรือเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจในรายวิชานั้นเป็นอย่างดี  

2. กรรมการจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาในแต่ละบทโดยพิจารณาจากแผนการสอน หรือคู่มือครู 
เนื้อหาบทใดใช้เวลาในการสอนมากให้จัดอันดับความสําคัญเป็นอันดับ 1 ส่วนเนื้อหาบทใดใช้เวลาในการสอนน้อย
ก็จัดอันดับความสําคัญรองลงมา  

3. พิจารณาเนื้อหาในแต่ละบทว่าควรเน้นพฤติกรรมด้านใดบ้าง (พฤติกรรมความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
การนําไปใช้...) โดยพิจารณาออกมาในรูปของคะแนนจากคะแนนเต็ม 10 ของแต่ละช่องพฤติกรรม การให้คะแนน
นั้นจะยึดหลักการท่ีว่าพฤติกรรมใดสําคัญมากก็ให้น้ําหนักคะแนนมาก ท้ังนี้ให้พิจารณาควบคู่ไปกับน้ําหนักคะแนน
หรืออันดับความสําคัญของแต่ละบทด้วย  

4. นําน้ําหนักคะแนนของแต่ละพฤติกรรมจากกรรมการทุกคนมาเฉลี่ย แล้วนําไปใส่ใน 
ตารางเฉลี่ยวิเคราะห์พฤติกรรม ดังตัวอย่าง  
 
ตารางเฉลี่ยวิเคราะห์พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 ภาคเรียนท่ี 1 
 

พฤติกรรม 
ช่ือเรื่อง 

ความรู้
ความจํา 
(10) 

ความ
เข้าใจ 
(10) 

การ
นําไปใช้ 
(10) 

การ 
วิเคราะห์ 
(10) 

การ 
สังเคราะห์ 
(10) 

การ
ประ- 
เมิน
ค่า 
(10) 

รวม อันดับ 

1. สิ่งมีชีวิต 6 5 - 2 1 - 14 1 

2. พืช 4 4 2 - - 1 11 2 

3. สัตว ์ 5 3 2 1 - - 11 2 

4. สารเคมี 4 2 - - - - 6 4 

รวม 19 14 4 3 1 1 42  

  
5. จากตารางในข้อ 4 เป็นเพียงตารางเฉลี่ยของกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมง่ายต่อ

การนําไปใช้ในการออกข้อสอบ จึงควรทําให้เป็นตาราง 100 ซ่ึงใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  
 
 



ตาราง 100 วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 ภาคเรียนท่ี 1 
 

 พฤติกรรม 
ช่ือเรื่อง 

ความรู้
ความจํา 

ความ
เข้าใจ 

การ
นําไปใช้ 

การ 
วิเคราะห์ 

การ 
สังเคราะห์ 

การ
ประ 
เมิน
ค่า 

รวม อันดับ 

1. สิ่งมีชีวิต 14 12 - 5 3 - 34 1 

2. พืช 9 10 5 - - 2 26 2 

3. สัตว ์ 12 7 5 2 - - 26 2 

4. สารเคมี 9 5 - - - - 14 4 

รวม 41 34 10 7 3 2 100  

 
6. กรณีท่ีคํานวณจํานวนข้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ผลรวมไม่ถึง 100 ข้อ ให้พิจารณาปรับเพ่ิมจํานวนข้อใน

แต่ละช่องพฤติกรรมท่ีมีจุดทศนิยมมาก ๆ ก่อน ปรับให้ได้จํานวน 100 ข้อส่วนกรณีท่ีผลรวมเกิน 100 ข้อ ให้
พิจารณาปรับลดจํานวนข้อจากช่องพฤติกรรมท่ีมีจุดทศนิยม น้อย ๆ ท่ีปัดข้ึนออกไปก่อนจนเหลือ 100 ข้อ  

7. ในการออกข้อสอบจริง ๆ ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์จากตาราง 100 แล้วให้เพ่ิมจํานวนข้อสอบให้
มากกว่าท่ีต้องการจริงประมาณ 20-50 % โดยให้กระจายไปในทุก ๆ บทอย่างเป็นสัดส่วน เช่น ต้องการข้อสอบ
จริง 40 ข้อ ควรออกข้อสอบประมาณ 48-60 ข้อ เผื่อไว้เพราะว่าเม่ือนําไปทดสอบแล้วต้องนําข้อสอบมาหา
คุณภาพ จะมีข้อสอบบางข้อท่ีต้องตัดท้ิงไปเนื่องจากไม่ได้คุณภาพ  
  
 ครบแล้วครับสําหรับข้ันตอนการสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร สรุปได้สั้นๆว่า “เนื้อหาใดสําคัญ ก็ออก
ข้อสอบเยอะหน่อย และพฤติกรรมการเรียนรู้ใดท่ีปรากฏในคําอธิบายรายวิชา ก็แต่งข้อสอบตามระดับ
พฤติกรรมการเรียนรู้นั้นๆ (บ้าง)” ถ้าพ่ีน้องครูเราสามารถนําความรู้จากบทความนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม            
การเรียนการสอน ผมเชื่อว่านักเรียนจะได้ประสบการณ์จากข้อสอบท่ีวัดพฤติกรรมระดับสูงบ้าง ส่งผลให้เวลาการ
ประเมินระดับชาติ นักเรียนน่าจะมีแนวโน้มในการทําข้อสอบได้มากข้ึน เพราะทุกวันนี้เท่าท่ีผมพบเห็น ส่วนใหญ่
ข้อสอบตามหนังสือเตรียมสอบโดยท่ัวไป จะเน้นถามแต่ความรู้ความจําเป็นส่วนใหญ่ เม่ือมีการประเมินระดับชาติ  
นักเรียนไทย (ส่วนใหญ่) จึงไม่สามารถทําข้อสอบได้ รายละเอียดตรงนี้ ผมขอยกยอดไปในบทความฉบับหน้าครับ 
สําหรับวันนี้ สวัสดีครับ 

 ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3 

18 มิถุนายน 2557 


