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การหาคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทางการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

นัน้นอกจากจะขึ้นอยู่กบัประเภทของเครื่องมอืแล้ว ยงัขึ้นอยู่กบัข ัน้ตอนของการสร้าง

เครือ่งมอื โดยมกีารหาคุณภาพของเครือ่งมอืในขัน้ตอนการสรา้งหรอืก่อนนําไปทดลองใช้

และหลงัการทดลองใช ้

 

1. การหาคณุภาพของเครือ่งมือในขัน้ตอนการสรา้ง 

การหาคุณภาพของเครื่องมอืในขัน้ตอนการสร้าง เริม่ตัง้แต่ข ัน้ตอนตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งของขอ้ความในเครื่องมอืทีส่รา้งว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัการนิยามตวัแปร

ทีต่อ้งการวดัหรอืไม ่โดยปกตมิกัจะใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิ3-5 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความทีแ่สดงการวดัตวักบันิยามของตวัแปรนัน้ 

การหาคุณภาพของเครื่องมอืในขัน้ตอนน้ี เรยีกว่า การตรวจสอบความตรงเชงิ

เน้ือหา (Content Validity) ดว้ยเทคนิคเผชญิหน้า (Face Validity) ตวัอยา่ง 

นิยามตวัแปร ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการสอนของคร ูหมายถงึ ความรูส้กึ

นึกคิดของนักเรียนต่อการแสดงออกของครูในระหว่างการสอน ซึ่งนักเรียนสามารถ

สงัเกตเห็นและรบัรู้ความรู้สกึถึงอารมณ์และความคิดของครู ด้วยปรมิาณความถี่ของ

พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 

 

ขอ้ความ ระดบัของการปฏบิตั ิ สาํหรบัผูท้รงคุณวฒุ ิ

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไมเ่คย -1 0 1 

1.ครผููส้อนปฏบิตัต่ิอนกัเรยีนทุก

คนอยา่งเป็นธรรม 

2. 

       

บทท่ี 4 
การหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
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1  หมายถงึ  ขอ้ความสอดคลอ้งกบันิยาม 

0  หมายถงึ  ไมแ่น่ใจ 

-1  หมายถงึ  ขอ้ความไมส่อดคลอ้งกบันิยาม 

จากนัน้จงึนําแต่ละขอ้มาหาคา่ IOC (Item Objective Congruence) ดงัน้ี 

N
R
n

iΣ  

∑ iR   คอื   คะแนนรวมของผูท้รงคุณวุฒ ิ

N  คอื   จาํนวนผูท้รงคุณวฒุ ิ

โดยคดัขอ้ทีม่คีา่ IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 

 

2. การหาคณุภาพของเครือ่งมือหลงัการทดลองใช้ 

 ภายหลงัทีข่อ้ความในเครือ่งมอืวดัตวัแปรไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒุิ

แลว้ จงึนําแบบวดัหรอืเครือ่งมอืวดัตวัแปรไปทดลองใชก้บักลุ่มทีม่ลีกัษณะกลุ่มตวัอยา่งที่

มจีาํนวนมากเกนิพอ (ประมาณ 100 คน) 

การวดัตวัแปรทางด้านการสอนวทิยาศาสตร์ มทีัง้ตวัแปรที่วดัได้ในระดบันาม

บญัญตั ิ(Nominal Scale) ระดบัลาํดบั (Odinal Scale) ระดบัชว่ง (Interval Scale) และ

ระดบัอตัราสว่น (Ratio Scale) ดงันัน้การหาคุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัตวัแปรในแต่ละ

ระดบัจงึไมเ่หมอืนกนั 

2.1 การหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีวดัระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 

 ตัวแปรที่อยู่ในระดับของการวดัขัน้นามบัญญัติ ตัวเลขที่อยู่ในเครื่องมือหรือ

แบบสอบถามเป็นตวัเลขที่ระบุคุณลกัษณะของตวัแปร เช่น เพศของนักเรียนชัน้ม.1 

ระดบัชัน้ของผูเ้รยีน อาชพีของบดิามารดา ขนาดของโรงเรยีน สงักดัของโรงเรยีน ฯลฯ 

ตวัแปรประเภทน้ีเป็นการวดัขอ้เท็จจรงิมากกว่าความคดิเหน็ หรอืเชาว์ปญัญา การหา

คุณภาพของเครื่องมอืประเภทน้ี จะใชเ้ทคนิคของการวดัซํ้า โดยทิง้ช่วงเวลาของการวดั

ทัง้ 2 ครัง้ห่างกนั ประมาณ 2 สปัดาหห์รอื 1 เดอืน แลว้ตรวจสอบความคงเสน้คงวาใน

การตอบคําถามแต่ละขอ้ ว่ามกีารตอบคําถามทัง้ 2 ครัง้ตรงกนัหรอืไม่ หากไม่ตรงกนัก็

แปลว่าขอ้คําถามของผูว้จิยัเขยีนไวไ้ม่ชดัเจน ทําใหก้ารตคีวามหมายไม่ตรงกนัระหว่าง

การตอบครัง้ที ่1 กบัคาํตอบครัง้ที ่2 
 

IOC ของขอ้ i  = 
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คา่ความเชือ่มัน่ของการตอบคาํถามขอ้ i     =  
 
ตวัอยา่งคาํถามในแบบสอบถามถามวา่รายไดข้องผูป้กครอง 

  ตํ่ากวา่ 6,000    ระหวา่ง 6,000 – 10,000 

  ระหวา่ง 10,000 – 20,000   มากกวา่ 20,000 

ดว้ยความคลุมเครอืของขอ้คําถาม ผูต้อบอาจตคีวามครัง้แรกเป็นรายไดข้องพ่อ และเมื่อ

ใหค้ําตอบครัง้ที ่2 กอ็าจตคีวามใหม่เป็นรายไดข้องผูป้กครองรวมกนั จงึทําใหก้ารตอบ

ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 ไมต่รงกนั ดงันัน้ถา้ถามผูเ้รยีน 100 คน ตอบตรงกนัทัง้ 2 ครัง้เป็น 

60 คน 

  คา่ความเชือ่มัน่ของการตอบคาํถาม  = 
100
60   =  .6 

ซึง่ควรจะเป็น 1.00 หรอื 0.99 จงึจะเชือ่ถอืได ้

2.2 การหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีวดัระดบันามลาํดบั (Ordinal Scale) 

 การทีจ่ะตรวจสอบวา่ผูต้อบมกีาร Rank ขอ้มลูอย่างเชื่อมัน่ กต็รงใหผู้ต้อบทาํการ 

Rank หรอืจดัอนัดบั 2 ครัง้ โดยการวดัแต่ละครัง้ใหห้า่งกนั 2 สปัดาหห์รอื 1 เดอืน 

ตวัอย่าง ใหน้กัเรยีนจดัลําดบัความชอบในการอ่านหนังสอืประเภทต่างๆ ดงัน้ี โดยลําดบั

ที ่1 คอืชอบมากทีส่ดุ 

ประเภทหนงัสอื                         ลาํดบัความชอบ 

 การต์นู 

 หนงัสอืเรยีน 

 สารคด ี

 นิยาย 

 ขา่ววชิาการ 

 ขา่วกฬีา 

 ขา่วบนัเทงิ 

  

 การหาคุณภาพของเครือ่งมอืกค็วรนําการลาํดบัความชอบทัง้ 2 ครัง้ มาหาคา่

สหสมัพนัธแ์บบ Rank หรอื Spearman Rank Correlation มสีตูรดงัน้ี 

จาํนวนคนท่ีตอบขอ้ i 2 คร้ังเหมือนกนั 

จาํนวนคนทั้งหมด 
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drrank    เม่ือ d คือความต่างของลาํดบัของ 2 คร้ัง 

 

 คา่ฐานนิยมของลาํดบัครัง้ที ่1  คา่ฐานนิยมของลาํดบัครัง้ที ่2 

การต์นู   1      1 

หนงัสอืเรยีน  6      5 

สารคด ี  7      5 

นิยาย   1      2 

ขา่ววชิาการ  2      2 

ขา่วกฬีา   3      3 

ขา่วบนัเทงิ  4      4 

 

ฐานนิยมของลาํดบั = ลาํดบัทีท่ีน่กัเรยีนใหไ้วม้ากทีส่ดุ 

สมมมตุวิา่มกีลุม่ตวัอยา่ง 100 คน 

 ลาํดบัที ่ครัง้ที ่1   ลาํดบัที ่ครัง้ที ่2  d 2d  

การต์นู  1.5    1   .5 .25 

นิยาย  1.5    2.5   1 1 

ขา่ววชิาการ 3    2.5   .5 .25 

ขา่วกฬีา  4    4   0 0 

ขา่วบนัเทงิ 5    5   0 0 

หนงัสอืเรยีน 6    5.5   1.5 2.25 

สารคด ี 7    5.5   2.5 6.25 

 แทนคา่       102 =∑d  

)149(7
)10(61
−

−=rankr   = 
330
601−   = .821 
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สรุปได้ว่าการจดัลําดับของความชอบในการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ ของ

นกัเรยีนทัง้ 2 ครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นั .821 แสดงวา่ คาํตอบมคีวามเชือ่มัน่ .821 ซึง่ถอื

วา่อยูใ่นระดบัด ี

2.3 การหาคณุภาพของเครื่องมือวดัระดบัช่วงและระดบัอตัราส่วน (Interval 

and Ratio Scale) 

 เครื่องมอืวดัตวัแปรทีอ่ยู่ในรปูของมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ตาม

แบบของ Likert ทีป่ระมาณคะแนนเป็น 5 ชว่งนัน้ โดยปกตแิลว้จะเป็นการวดัตวัแปรแค่

ในระดบัลาํดบัเทา่นัน้ เพราะผูต้อบวา่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ซึง่ได ้5 คะแนน กไ็มไ่ดห้มายความ

วา่มคี่าต่างจากการเหน็ดว้ย 1 คะแนน เท่ากนักบัค่าความต่างไมแ่น่ใจกบัไมเ่หน็ดว้ยและ

เท่ากันกับระหว่างความแตกต่างระหว่างไม่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง การหา

คุณภาพของเครื่องมอืประเภทมาตราส่วนประมาณค่าจงึควรใชเ้ทคนิคของการตอบซํ้า 

(Test-Retest) ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ 

 แต่เน่ืองจาก Likert (1932 : อา้งถงึใน Edward,1957) ได ้ทาํการพสิจูน์และพบวา่ 

มาตราประมาณค่า (Rating Scale) ของเขาทีก่ําหนดเป็นคะแนนน้ําหนัก เมื่อคดิเป็น

คะแนนน้ําหนกัรวมกบัคดิเป็นสดัส่วนของน้ําหนกัแลว้มคีวามสมัพนัธ์กนัถงึ .99 ดงันัน้

มาตราประมาณค่าทีเ่ป็นน้ําหนกัจงึสามารถนําแต่ละขอ้มารวมกนัได ้เสมอืนวา่ค่าน้ําหนกั

เหล่าน้ีเป็นมาตราช่วง (Interval Scale) Bird (1940,อา้งถงึใน Edward,1957) ไดเ้รยีก

วธิกีารสรา้งมาตราของ Likert วา่เป็น “Method of summated ratinge” (วธิกีารบวกค่า

น้ําหนกั) จงึเป็นทีม่าของการนําเอาน้ําหนกัจาก Rating Scale มาเป็นมาตราอนัตราภาค 

  2.3.1 การวิเคราะหค์ณุภาพรายข้อ 

 การวเิคราะหร์ายขอ้ : ในการวเิคราะหร์ายขอ้นัน้สามารถวเิคราะหไ์ดท้ัง้ในแงข่อง

คุณภาพซึง่อยูใ่นเทอมของเน้ือหา (Content) และรปูแบบ (From) และวเิคราะหใ์นแงข่อง

ปรมิาณ ซึง่จะอยูใ่นเทอมของคุณสมบตัทิางสถติ ิการวเิคราะหท์างดา้นคุณภาพนัน้รวมถงึ

การพจิารณาความตรงในเน้ือหา (Content Validity) และการประเมนิรายขอ้ในเทอมของ

วธิกีารเขยีนขอ้กระทงทีม่ปีระสทิธภิาพ ไมว่า่จะเป็นความตรงหรอืคา่ความเทีย่งของแบบ

สอบ ยอ่มขึน้อยูก่บัคุณสมบตัริายขอ้ การปรบัปรงุค่าความเทีย่งหรอืความตรงกด็กีต็อ้งไป

ปรบัทีร่ายขอ้ 
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 การวิเคราะห์ข้อกระทงต้องทําให้แบบสอบสัน้ลงเท่าที่ เ ป็นไปได้แต่ใน

ขณะเดยีวกนั ความเทีย่งและความตรงตอ้งเพิม่ขึน้ ตามทีเ่ราทราบอยู่แลว้ว่าแบบสอบยิง่

มคีวามยาว ค่าความเที่ยงก็จะยิง่เพิม่มากขึน้ แต่ถ้าเรามกีารวเิคราะห์รายขอ้ของแบบ

สอบ แล้วทําให้แบบสอบสัน้ลงโดยการตดัข้อกระทงไม่ดีทิ้งไป แบบสอบที่ไม่ส ัน้ลงน้ี

อาจจะมคี่าความตรงและความเทีย่งสงูกว่าฉบบัเดมิทีย่าวกว่ากไ็ด ้(Anastasi 1982 : 

192) 

 

ก) การวเิคราะหร์ายขอ้สาํหรบัแบบสอบในหอ้งเรยีน (Item Analysis For Classroom 

Test)  

 ในการวเิคราะหร์ายขอ้นัน้ จําเป็นตอ้งอาศยัความสมัฤทธิผ์ลของการตอบคําถาม

ของนกัเรยีนในชัน้ คําตอบจากนักเรยีนเพยีงคนเดยีวไม่เพยีงพอทีจ่ะทําการตดัสนิใจเชงิ

วนิิจฉัยได้ คําตอบจากนักเรยีนเป็นกลุ่มเท่านัน้ที่จะทําให้ขอ้กระทงมคีวามหมายและมี

ความเทีย่ง (Hopkin & Stanley 1981 : 269) 

 Coffman (1969) กล่าวว่า เป็นธรรมดาทีเ่ราอาจจะพบว่ามบีางกระทงทีป่รากฎ

เหน็ชดัว่า น่าพอใจ แมผู้เ้ชีย่วชาญเองกล็งความเหน็ว่าเป็นเช่นนัน้ แต่กย็งัพบจากการ

วเิคราะห์รายขอ้ว่ามคีวามกํากวมและทําให้นักเรยีนเขา้ใจผดิได้ จุดมุ่งหมายโดยทัว่ไป

ของการวเิคราะหร์ายขอ้นัน้คอื การหาคา่ความยากและคา่อาํนาจจาํแนกของแต่ละขอ้ 

 การวเิคราะหร์ายขอ้สาํหรบัแบบสอบทีใ่ชใ้นหอ้งเรยีนนัน้ไดม้กีารวเิคราะหห์าค่า

ความยากรายขอ้ (Item Difficulty) โดยใชท้ฤษฎดีัง้เดมิและหาค่าจําแนกรายขอ้ (Item 

Discrimination) ซึง่ไดแ้บ่งวธิกีารออกเป็นการใชก้ลุ่มสดุโต่ง (Use of extreme groups) 

การวเิคราะหก์บักลุ่มเลก็ (Simple Analysis with small groups) และการหาดชันีจาํแนก

ดว้ยคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

1.1 คา่ความยากรายขอ้ (Item Difficulty) 

ในการหาค่าความยากของขอ้กระทงส่วนมากจะกําหนดในเทอมของเปอรเ์ซน็ต ์

(หรอืสดัสว่น) ของคนทีต่อบขอ้กระทงนัน้ถูก ขอ้ทีง่า่ยกจ็ะมเีปอรเ์ซน็ตก์ารตอบถูกสงูกวา่

ขอ้ทีย่าก ในกระบวนการสรา้งแบบสอบ หลกัทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกขอ้กระทงอย่างหน่ึงกค็อื 

จะตอ้งเลอืกเอาขอ้กระทงทีไ่มย่ากเกนิไปและไมง่า่ยเกนิไป (ค่าความยากเขา้ใกล ้1 หรอื 

0) เพราะข้อเหล่าน้ีจะไม่ให้สาระสนเทศเกี่ยวกับความแตกต่างของผู้เข้าสอบเลย 
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เน่ืองจากว่าขอ้เหล่าน้ีไม่มผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของคะแนนสอบและไม่มผีลต่อ

ค่าความเทีย่งและความตรงของแบบสอบด้วย ซึ่งตรงขา้มกบัขอ้ที่มคี่าความยากยิง่เขา้

ใกล ้.5 ขอ้นัน้จะสามารถจาํแนกความแตกต่างไดม้ากขึน้ เชน่ คน 100 คน ม ี50 คนที่

ตอบขอ้สอบขอ้น้ีได ้และอกี 50 คนทีต่อบไมไ่ด ้(P = .5) ขอ้น้ีสามารถจะบอกเราถงึความ

แตกต่างระหวา่งคนตอบไดก้บัคนทีต่อบไมไ่ดด้งันัน้เราจะม ี50x50 คู่ของการเปรยีบเทยีบ

หรอืหน่วยของสาระสนเทศทีบ่อกความแตกต่าง (Bit of Differential Information) อกีขอ้

หน่ึงซึง่มคีนตอบได ้70% จะใหส้าระสนเทศทีบ่อกความแตกต่างเป็น 70x30 หรอื 2,100 

หน่วย (Bit) และอกีขอ้หน่ึงมคีนตอบได ้90% กจ็ะใหส้าระสนเทศเพยีง 90x10 หรอื 900 

หน่วย และขอ้ทีค่นตอบได ้100% กจ็ะใหส้าระสนเทศ 100x0 หรอื 0 หน่วย จะเหน็ว่า

ค่าทีบ่อกความแตกต่างไดส้งูสดุคอืขอ้ทีม่คี่าความยาก 50% หรอื .5 อย่างไรกด็ถีา้เรา

พิจารณาถึงความจริงที่ว่า ถ้าข้อกระทงของแบบสอบมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างกัน 

(Intercorelation) สงู แบบสอบนัน้กจ็ะมคีวามเป็นเอกพนัธ์ (Homogeneous) สงูดว้ย ใน

กรณีของกลุ่มสุดโต่งก็จะพบว่าถ้าข้อกระทงเหล่านัน้มีค่สหสมัพนัธ์ระหว่างกันอย่าง

สมบรูณ์ (Perfect Intercorelation) แลว้ขอ้กระทงทัง้หมดมคี่าความยาก .5 จะได ้50 คน 

เดมิจาก 100 คนทีต่อบขอ้กระทงแต่ละขอ้ได ้ดงันัน้ครึง่หน่ึงของผูเ้ขา้สอบจะไดค้ะแนน

เตม็ในขณะทีอ่กีครึง่หน่ึงไดค้ะแนน 0 ทัง้น้ีกเ็พราะวา่ การหาคา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้เป็น

วธิทีีด่ทีีสุ่ดในการเลอืกขอ้กระทงทีม่คี่าระดบัความยากกระจาย นอกเสยีจากค่าเฉลีย่ของ

ความยากคอื .5 ยิง่ไปกว่านัน้ค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างขอ้สงูขึน้ การกระจายของค่าความ

ยากกค็วรกวา้งขึน้ 

ตวัเลอืกของขอ้กระทงทีม่คี่าความยากพอเหมาะ ยงัเกีย่วขอ้งกบัโอกาสการเดาใน

ขอ้สอบเลอืกตอบอกีดว้ย ซึง่ตอ้งยอมรบัความจรงิทีว่่า สดัสว่นของผูเ้ขา้สอบจํานวนหน่ึง

จะเลอืกตวัเลอืก ตวัเลอืกทีถู่กต้องจากการเดา ซึ่งทําให้เราต้องกําหนดสดัส่วนของการ

ตอบถูกใหส้งูกว่าทีค่วรจะเป็น Lord (1952) กําหนดวา่สาํหรบัขอ้กระทงทีม่ ี5 ตวัเลอืก 

สดัสว่นของการตอบถูกโดยเฉลีย่แลว้ควรประมาณ .69 (Anastasi 1982 : 193-194) 

ค่าความยากของขอ้คอื ผลบวกของจาํนวนคนตอบขอ้นัน้ไดจ้ากคนทัง้ 3 กลุ่ม (U 

+ M + L) 

 จากผลการวเิคราะหใ์นตารางขอ้ 2 และขอ้ 7 ควรจะตดัทิง้เพราะว่าขอ้ 2 งา่ย

เกนิไป มคีนตอบไดถ้งึ 56 คน จาก 60 คน และขอ้ 7 ยากเกนิไป มคีนตอบไดเ้พยีง 5 คน 
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สว่นขอ้ 4 และขอ้ 5 มคี่าความยากเป็นทีน่่าพอใจแลว้ แต่ค่าจาํแนกกลบัตดิลบและเป็น 0 

ตามลําดบั เรายงัตอ้งพจิารณาถงึขอ้ทีม่คี่าจําแนกพอใชไ้ดใ้นกลุ่มเลก็อาจจะเป็นค่าทีใ่ช้

ไม่ได้ในกลุ่มใหญ่ก็ได้ ดงันัน้เราจงึควรที่จะทําการวเิคราะห์เพิม่เตมิโดยพจิารณาที่การ

ตอบของกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่าบนตวัลวงแต่ละตวัด้วยเพื่อประกอบการพอจารณา ให้ดูที่

ตารางที ่3 (Anastasi 1982 : 206) ดงัน้ี 

 

ตาราง 3 

Response Analysis of Individual Items 

Item   Group    ผลตอบของแต่ละตวัเลอืก 

      1 2 3 4 5 

 

2   Upper   0 0 0 20 0 

   Lower   2 0 1 16 1 

4   Upper   0 10 9 0 1 

   Lower   2 16 2 0 0 

5   Upper   2 3 2 11 2 

   Lower   1 3 3 11 2 

7   Upper   5 3 5 4 3 

   Lower   0 5 8 3 4 

. 

. 

. 

*ตวัเอยีงคอืตวัเลอืกทีถู่ก 

 

ขอ้ 2 มคีนในกลุม่ตํ่าตอบผดิเพยีง 4 คน และคนในกลุม่สงูไมม่ใีครตอบผดิเลยซึง่

ครผููส้อนจะตอ้งมาทบทวนดวูา่ (1) ขอ้สอบขอ้น้ีงา่ยเกนิไปใชห่รอืไม ่(2) หรอืมอีะไรบา้ง

อยา่งทีท่าํใหไ้ปชีแ้นะคาํตอบทีถู่ก (3) หรอืวา่มนัเป็นขอ้ทีด่ ีซึง่แสดงใหเ้หน็วา่การสอนม
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ประสทิธภิาพ และเดก็มคีวามจาํทีด่ ีเมือ่เป็นเชน่น้ีถา้เป็นกรณีที ่1 กค็วรตดัทิง้ ถา้เป็น

กรณทีี ่2 กค็วรปรบัปรงุและถา้เป็นกรณทีี ่3 กใ็หค้งไว ้

 สว่นขอ้ที ่4 ตวัเลอืกที ่3 มบีางสิง่บางอย่างผดิปกตทิีท่ําใหค้นเก่งหนัไปเลอืก 

วธิกีารที่ดทีี่สุดก็คอืให้นักเรยีนอธบิายว่าทําไมจงึเลอืกตวัเลอืกน้ี ขอ้ 5 ดูเหมอืนว่า

ความผดิอยู่ที่ตวัคําถามหรอืตวัเลือกที่ถูก เพราะนักเรียนที่ตอบผิดกระจายเป็นแบบ

เดยีวกนับน 4 ตวัลวง สาํหรบัขอ้ 7 เป็นขอ้ทีม่คีวามยากผดิปกต ิซึง่มคีนกลุ่มสงูตอบถูก

เพยีง 5 คน และคนกลุม่ตํ่าตอบไมไ่ดเ้ลย ตวัเลอืกที ่3 มสีิง่ดงึดดูใจหค้นกลุ่มตํ่าตอบไมไ่ด้

เลย ตวัเลอืกที ่3 มสีิง่ดงึดูดใจหค้นกลุ่มตํ่าตอบในขณะทีต่วัเลอืกที ่1 ซึง่เป็นตวัทีถู่กคน

กลุ่มตํ่ากลบัตอบไมไ่ดเ้ลย ถา้หากว่าคนกลุ่มตํ่าใหเ้หตุผลว่าตวัเลอืกที ่1 น้ีน่าสงสยัมาก

จนดเูหมอืนวา่มนัผดิ ดว้ยการพจิารณาลกัษณะตวัลวงทัง้ 2 น้ี ขอ้สอบขอ้ 7 น้ีกอ็าจจะดี

ซึง่สามารถชีใ้หเ้หน็วา่ มเีพยีงไมก่ีค่นในหอ้งทีเ่รยีนรูไ้ดถู้กตอ้ง 

1.2 คา่จาํแนกรายขอ้ (Item Discrimination)  

คา่จาํแนกรายขอ้จะบอกถงึระดบัของความแตกต่างในการตอบขอ้กระทงขอ้หน่ึงๆ

ไดถู้กต้องในบรรดาผูเ้ขา้สอบ ตวัเลขทีบ่่งชีถ้งึระดบัของความแตกต่างน้ีเรยีกว่าค่าดชันี

จาํแนก (The Index of Discrimination) ค่าดชันีจาํแนกคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ไดม้าจาก

ผลต่างของเปอรเ์ซน็ต์ของกลุ่มสงูทีต่อบขอ้นัน้ถูกกบัเปอรเ์ซน็ต์ของคนกลุ่มตํ่าทีต่อบขอ้

นัน้ถูก ดชันีจาํแนก (D) น้ีจะมคี่าอยู่ระหวา่ง +100 ถงึ -100 คุณสมบตัทิีน่่าสนใจของ D มี

หลายขอ้ ซึง่ Ebel และ Findley (1956) ไดแ้สดงใหด้ ู(Anastasi 1982 : 207-208) ดงัน้ี 

1. ค่า D เป็นสดัสว่นโดยตรงของความแตกต่างระหว่างจาํนวนของการจําแนก

ตวัเลอืกทีถู่ก กบัจําแนกตวัลวงของขอ้ๆหน่ึง โดยทีค่่าจําแนกตวัถูก (Correct) ขึน้อยู่กบั

จาํนวนคนตอบถูกในกลุม่สงูต่อดว้ยจาํนวนคนตอบผดิในกลุม่ตํ่า 

2. ค่าเฉลีย่ของดชันี D มคีวามสมัพนัธก์บัสมัประสทิธิค์วามเทีย่งของแบบสอบ 

โดยทีค่า่เฉลีย่ของ D สงูขึน้ คา่ความเทีย่งกจ็ะสงูขึน้ดว้ย 

3. ค่าดชันี D น้ีเกีย่วขอ้งกบัค่าดชันีอื่นๆอกีหลายตวั ค่า D ไมอ่สิระจากค่าความ

ยาก แต่มคีวามลําเอยีงเกดิขึน้ในระหว่างระดบัของความยาก ให้พจิารณาจากตาราง 1 

ดงัน้ี 
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Relation of Maximum Value of D to Difficulty 

Percentage Passing Item   Maximum Value of D  

 100     0 

 90      20 

 70      60 

 50      100 

 30      60 

 10      20 

 0      0 

 

 จากตารางแสดงใหเ้หน็ว่า ค่าสงูสุดทีเ่ป็นไปไดข้อง D จะใหค้่าเปอรเ์ซน็ตข์อง

การตอบขอ้นัน้ถูกแตกต่างกนัหลายค่า เช่น ถ้าค่า D สงูสุดทีเ่ป็นไปไดเ้ป็น 0 จะมี

เปอรเ์ซน็ตข์องการตอบขอ้นัน้ถูกเป็น 100% หรอื 0% กไ็ด ้และถา้ค่า D สงูสดุทีเ่ป็นไป

ไดเ้ป็น 20 จะมเีปอรเ์ซน็ตข์องการตอบขอ้นัน้ถูกเป็น 10% หรอื 90% กไ็ด ้

 วธิีการคิดค่าอํานาจจําแนกหรอืค่าจําแนกรายข้อน้ี วิธีการคิดหลายวิธี ทัง้น้ี

ขึน้อยู่ลกัษณะของกลุ่มที่ใชข้อ้สอบ และประเภทของขอ้สอบ ให้หวัขอ้น้ีได้เสนอวธิกีาร

วเิคราะหค์่าอํานาจจาํแนกรายขอ้ โดยการใชก้บักลุ่มสดุโต่ง การวเิคราะหก์บักลุ่มเลก็และ

การหาดชันีจาํแนกดว้ยคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์   

  1.2.1 การใชก้ลุม่สดุโต่ง (Use of extreme groups)   

ในทางปฏบิตักิารวเิคราะห์รายขอ้ก็คอืการเปรยีบเทยีบสดัส่วนของกลุ่มคนที่ผ่านมาขอ้

หน่ึงๆ ซึ่งพจิารณาจากเกรดวชิา การใหน้ํ้าหนักของงาน หรอืคะแนนรวมของแบบสอบ 

กลุ่มเกณฑส์ูงและกลุ่มเกณฑ์ตํ่า เหล่าน้ีจะถูกเลอืกขึน้มาจากกลุ่มปลายสุดโต่งของการ

กระจายจะเหน็ไดช้ดัวา่กลุ่มทีย่ ิง่มคีวามสดุโต่งกนัมากๆ เชน่ กลุ่มสงู 10% กลุ่มตํ่า 10% 

จะไปลดความเทีย่ง (Reliability) ของผลลพัธ์ เพราะเน่ืองจากการใชก้ลุ่มคนจํานวนน้อย 

ในการกระจายของโคง้ปกต ิจุดทีเ่หมาะทีซ่ึง่ทาํใหเ้งือ่นไขทัง้ 2 สมดุลย ์คอื กลุ่มสงู 27% 

กลุ่มตํ่า 27% (Kelley 1939) เมื่อการกระจายแบนราบกว่าโคง้ปกต ิเปอรเ์ซน็ต์ที่

เหมาะสมคอ่นขา้งจะมากกวา่ 27 คอื เขา้ใกล ้33 (Cureton 1957)  
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 ถา้เป็นกลุ่มเลก็ๆเช่น ในหอ้งเรยีนธรรมดา การคลาดเคลื่อนแบบสุม่ของค่าสถติิ

รายข้อจะใหญ่มาก ซึ่งเราก็จะได้ค่าที่หยาบๆ ดังนัน้ภายใต้เงื่อนไขเหล่าน้ี เราไม่

จําเป็นต้องสนใจมากเกีย่วกบัเปอรเ์ซน็ต์ทีแ่น่นอนของกลุ่มทัง้สอง ตวัเลขสะดวกใดๆจะ

เป็น 25% หรอื 33% กพ็อใจแลว้ 

 ถ้ากลุ่มตวัอย่างมขีนาดใหญ่และมกีารกระจายแบบโคง้ปกต ิต้องการจะพฒันา

แบบสอบมาตราฐานเรามกัจะคุน้เคยกบักรใชก้ลุ่มสงู 27% และกลุ่มตํ่า 27% ของการ

กระจาย (Criterion Dist n ) ตารางทัง้หลายทีส่รา้งขึน้เพื่อสะดวกในการคํานวณค่าดชันี

จาํแนกรายขอ้นัน้มขีอ้ตกลงวา่จะตอ้งเป็นไปตาม “กฎ 27%” 

 ไมว่า่จะใชเ้ทคนิค 27% หรอื 33% หรอื 25% การหาค่าจาํแนกรายขอ้กค็อื การ

เปรยีบเทยีบสดัสว่นของการทาํขอ้สอบขอ้นัน้ถูกของกลุม่สดุโต่งทัง้สอง 

ค่าอํานาจจาํแนกขอ้ที ่ I = สดัสว่นของคนกล่มสงูทาํขอ้ i ถูก – สดัสว่นของคนกลุ่มตํ่าทาํ

ขอ้ที ่i ถูก 

  โดยทีค่่าของผลต่างทีอ่ยู่ระหวา่ง -1 ถงึ 1 ค่าตดิลบคอืค่าทีแ่สดงวา่ขอ้นัน้คน

กลุ่มตํ่า ทําได้ดกีว่าคนกลุ่มสูง การจําแนกของขอ้นัน้จงึไม่ด ีถ้าผลต่างยิง่มากและมคี่า

เป็นบวกกแ็สดงว่าขอ้นัน้มคีวามจําแนกไดม้าก กล่าวคอืโอกาสทีค่นกลุ่มสงูตอบขอ้นัน้ได้

ถูกมากกวา่โอกาสทีค่นกลุม่ตํ่าตอบขอ้นัน้ไดถู้ก โดยปกตถิอืค่าอํานาจจาํแนก .2 ขึน้ไป ก็

น่าจะพอใจแลว้ 

  1.2.2 การวเิคราะหก์บักลุม่เลก็ (Simple Analysis with Small Groups) 

 บ่อยครัง้ทีเ่ราพบว่าการวเิคราะห์รายขอ้ของเราต้องกระทํากบันกลุ่มเลก็ๆ เช่น 

กลุ่มนักเรยีนในห้องเรยีน ซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องพจิารณาถึงวธิกีารเฉพาะที่เหมาะสมกบั

สถานการณ์เช่นน้ี สมมุตวิา่ในชัน้หน่ึงมกัเรยีน 60 คน เราเลอืกคนกลุ่มสงูสุดมา 20 คน 

(33%) และอกี 20 คน (33%) เป็นกลุ่มตํ่าสดุ และทีเ่หลอืเป็นกลุ่มกลางๆใหค้นในกลุ่มทัง้ 

3 ใชส้ญัลกัษณ์เป็น U L และ M ตามลาํดบั 

ตวัอย่างของการวเิคราะหร์ายขอ้ ใหด้ใูนตาราง 2 (Anastasi 1982 : 205) เพือ่ประกอบ

อธบิายดงัน้ี 
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ตาราง 2  

Simple Item Analysis Procedure : Number of Persons Giving Correct Response in 

Each Criterion Group 

Item  U  M  L Difficulty Discrimination 

       (20)         (20)          (20) (U+M+L)       (U-L) 

1  15  9  7      31   8 

2  20  20  16      56   4 

3  19  18  9      46   10 

4  10  11  16      37   -6 

5  11  13  11      35   0 

6  16  14  9      39   7 

7  5  0  0      5   5 

. 

. 

75 

*Item chosen for discussion 

คา่ดชันีจาํแนกของขอ้อยา่งหยาบๆ กค็อืผลต่างของจาํนวนคนกลุม่สงูตอบถูกกบั

คนกลุม่ตํ่าถูก (U - L) 

1.2.3 การหาดชันีจาํแนกดว้ยคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์φ (Phicoefficient) 

 ในบรรดาดชันีจําแนกรายข้อทัง้หลายที่รายงานด้วยค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างข้อ

กระทงกบัเกณฑ์ในรูปของสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ตวั φ  เป็นค่าหน่ึงที่คํานวณได้จาก

ตาราง 2x2 ดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4 

 กลุม่สงู กลุม่ตํ่า 

ตอบถูก 11n  12n  

ตอบผดิ 21n  22n  
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 ค่า φ  ขึน้อยู่กบัสดัสว่นขอกลุ่มคนทีต่อบถูกและตอบผดิในขอ้หน่ึงของกลุ่มเกณฑ์

สงูและกลุ่มเกณฑต์ํ่า เชน่เดยีวกบัค่าสหสมัพนัธท์ัว่ไป ค่า φ  มคี่าระหวา่ง -1 ถงึ 1 และ

เช่นเดยีวกบัค่า D คอื ดชันี φ  ลําเอยีงต่อค่าความยากปานกลาง นัน่คอื φ  มคี่าสงูสุด 

เมือ่กลุม่เกณฑท์ัง้ 2 เขา้ใกล ้50-50 สตูรในการหาคา่คอื (จากตาราง 4) 

))()()((
)(

2212211122211211

22211211

nnnnnnnn
nnnn −  

 

 การทดสอบนยัสาํคญัของค่า φ  สามารถคํานวณได ้เน่ืองจากว่าค่าสหสมัพนัธ ์φ  

น้ี สมัพนัธก์บัทัง้ค่าอตัราสว่น chi supare กบัอตัราสว่นโคง้ปกต ิในการประยุกตใ์ชน้ัน้ 

เราสามารถกําหนดค่าตํ่าสดุของ φ  ทีม่รีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 หรอื .01 โดยการ

ใชส้ตูร (Anastasi 1982, 209) 

  

                   
N
96.1  

 

 φ  .01    =      
N
58.2  

 

 N แทนจํานวนกรณีทัง้หมดทัง้ในกลุ่มเกณฑส์งูและตํ่ารวมกนั ดงันัน้ถ้าจํานวน

กรณีของกลุ่มสงูม ี50 คน กลุ่มตํ่า 50 คน ค่า N จะเท่ากบั 100 ค่าของ φ  ตํ่าสดุทีม่ ี

นยัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 จะเทา่กบั 1.96/ 100  = .196 กจ็ะเป็นขอ้ทีม่คีา่จาํแนกใชไ้ด ้

 1.2.3 สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์Biserial และ Point Biserial  

 การวิเคราะห์รายข้อที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการจําแนกรายข้อนัน้ สัมประสิทธิ ์

สหสมัพนัธ์ Biserial ( bisr ) ต่างจากค่าสหสมัพนัธ์ φ  ตรงที่ว่า (1) ค่า bisr  มีข้อตกลง

เบือ้งตน้ว่า คุณลกัษณะ (trait) ซึ่งมคี่าของคําตอบเป็น 2 แบบ (Dichotomons) นัน้ มี

ความต่อเน่ือง (Continuous) และมกีารกระจายเป็นปกต ิ(Normal distribution) (2) ยอม

ใหม้กีารวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งกระทงกบัเกณฑ ์ซึง่อสิระจากคา่ความยากของกระทง 

 ในการคาํนวณค่า bisr  โดยตรงจากขอ้มลูนัน้ เราจาํเป็นตอ้งมคีะแนน เกณฑเ์ฉลีย่

ของคนทีผ่า่นและไมผ่่านขอ้นัน้ รวมทัง้สดัสว่นของกรณีทีผ่า่นและไมผ่า่น ขอ้นัน้จากกลุ่ม

φ     =    

φ  .05   = 
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ตัวอย่างทัง้หมด และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของคะแนนเกณฑ์สูตรสําหรับค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์Biserial เป็นดงัน้ี 

 

 

              
hs

PXX
x

ii )( −  (กรณขีอ้กระทงเทยีบกบัคะแนนรวมของแบบสอบนัน้) 

หรอื 

  bisr    =     
hs

PYX

y

ii )( −  (กรณขีอ้กระทงเทยีบกบัเกณฑม์าตราฐานภายนอก) 

 

เมือ่  iX  คอืคา่เฉลีย่ของคะแนนรวมของคนทีต่อบขอ้ i ถูก 

       X   และ xs  เป็นคา่เฉลีย่ของคะแนนรวมและสว่นเบีย่งเบนมาตราฐาน 

      และคะแนนรวม ตามลาํดบั และผูเ้ขา้สอบทัง้หมด 

iP   คอื โอกาสของคนจะตอบขอ้ i ถูก (คา่ความยากของขอ้กระทง i) 

iQ   คอื โอกาสของคนจะตอบขอ้ i ผดิ 

 h   คอื คา่ความสงูของโคง้ปกต ิณ จุดทีจ่าํแนกตวัแปร 

สว่น Y  และ ys  เป็นคา่เฉลีย่ของคะแนนรวมของเกณฑ ์และสว่นเบีย่เบน 

 มาตราฐานของคะแนนรวมเกณฑ ์ตามลาํดบั 

สําหรบัสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ Point Biserial มขีอ้ตกลงเบื้องต้นต่างจาก

สหสมัพนัธแ์บบ Biserial ตรงทีว่า่ ค่าของคะแนนแต่ละขอ้มคี่าเป็น 0 กบั 1 นัน้ มคี่าเป็น 

2 ลกัษณะแทค้อื ม ี0 กบั 1 เท่านัน้ สว่นค่าระหวา่งน้ีไมม่ ีสตูรการคาํนวณจงึออกมาเป็น

ดงัน้ี ซึง่ต่างจากคา่สหสมัพนัธ ์Biserial เลก็น้อย คอื 

 

pbisr  =  
x

i

s
XX )( −  

i

i

Q
P   (กรณีขอ้กระทงเทียบกบัคะแนนรวมของแบบสอบนั้น) 

pbisr  =  
y

i

s
YX )( −

 
i

i

Q
P   (กรณีขอ้กระทงเทียบกบัเกณฑม์าตราฐานภายนอก) 

 

bisr    =   
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 ความหมายของสญัลกัษณ์ต่างๆในสูตร เป็นเช่นเดยีวกบัในสูตรของสหสมัพนัธ ์

Biserial 

 ในการตกลงว่าขอ้สอบแบบเลอืกตอบที่ใหค้ะแนนเป็น 0 กบั 1 นัน้ เป็น

แบบต่อเน่ืองตัง้แต่ 0 ถงึ 0 หรอืเป็นแบบไมต่่อเน่ืองม ี2 ค่า คอื 0 และ 1 เท่านัน้ นัน้ยงั

หาขอ้ยุตแิบบแน่นอนไม่ได ้ดงันัน้ ในหนังสอืบางเล่ม (เช่น Allen & Yen) จะใชส้ตูร

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์Point Biserial ในการค่าหาอํานาจจาํแนก แต่ในหนงัสอืบางเล่ม 

(เช่น Anastasi) จะใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์Biserial แทน อย่างไรกต็ามค่า pbisr  จะ

ให้ค่าที่น้อยกว่าค่า bisr  ดงันัน้ในการเลอืกใช้ค่า pbisr  จงึเป็นเครื่องรบัประกนัได้ว่า ค่า

อาํนาจจาํแนกทีใ่หจ้ะไมต่ํ่าไปกวา่คา่ทีห่าไดน้ัน้ 

 เน่ืองจากยงัไมม่วีธิกีารคาํนวณหาค่าระดบันยัสาํคญัทีแ่น่นอน เพือ่ทดสอบค่า bisr  

ทีค่าํนวณได ้จงึไดม้กีารใชค้่าความคลาดเคลื่อนมาตราฐานของมนัมาประมาณดวูา่ มนัจะ

ใหญ่กว่าค่า bisr  ทีค่ํานวณจากขอ้มูลทัง้หมดหรอืไม่ นัน้คอื ค่า bisr  ทีป่ระมาณไดจ้ากใน

ตาราง Fan ซึง่จะแปรผนั (Fluctuates) จากตวัอย่างหน่ึงไปอกีตวัอย่างหน่ึงไดง้่ายกว่า

การแปรผนัของค่า bisr  ที่คํานวณไดจ้ากสูตรด้วยสาระสนเทศน้ี เราสามารถใชค้่าความ

คลาดเคลื่อนมาตราฐานของ bisr   ในการประมาณขนาดของค่าสหสมัพนัธ์ท่มนีัยสําคญั

ทางสถิติได้ ซึ่งมันควรจะได้ มีการทําซํ้าแล้วซํ้าอีกๆด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่า

สหสมัพนัธไ์บซเีรยีลกจ็ะหาไดจ้ากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 

ข) การวเิคราะหข์อ้สอบองิเกณฑ ์(Item Analysis for Criterion Referenced test) 

 การทดสอบความรอบรู ้(Mastery testing) กลายเป็นทีนิ่ยมใชใ้นหอ้งเรยีนมากขึน้

ระหวา่ง 10 ปีทีแ่ลว้มา ทัง้น้ีดว้ยเหตุผล 2 อย่าง คอื (1) มกีารใชโ้ปรแกรมการศกึษาเป็น

รายบุคคลเพิม่มากขึ้น และ (2) การเคลื่อนไหวทางการศึกษาที่ต้องการยกระดบัของ

ตนเองและตอ้งการใหค้รแูละระบบโรงเรยีน มคีวามรบัผดิชอบมากขึน้โดยใชก้ารสอนของ

ครเูป็นตวัวดั 

 การทดสอบความรอบรูน้บัไดว้่าเป็นวธิกีารประเมนิผลงานทีค่รอบคลุมและจุดตดั

ซึง่ทําหน้าทีแ่ยกแยะความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนทีร่อบรู ้ในงานทีไ่ดก้ําหนดไวแ้ต่แรก

กบักลุ่มคนทีไ่ม่รอบรูท้ีท่ําไดอ้ย่างประสบความสาํเรจ็ Glaser (1963) กล่าวว่า คะแนน

จากแบบสอบอิงเกณฑ์ควรจะขยายความแตกต่างระหว่างกลุ่มและควรจะลดความ
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แตกต่างภายในกลุ่ม สําหรบัแบบสอบการรอบรู้นัน้ การกระทําเช่นน้ีเป็นการเลอืกขอ้

กระทงทีม่กีารจาํแนกระหวา่งคนทีร่อบรู ้(mastery) กบัคนทีไ่มร่อบรู ้(non mastery) ขอ้

กระทงที่ได้รบัประกนัว่าเป็นขอ้ที่ดสีําหรบัแบบสอบความรอบรูก้็คอื ขอ้ที่กลุ่มคนรอบรู้

ตอบคําถามได้ถูกต้อง และกลุ่มคนไม่รอบรูต้อบผดิ และดชันีทีเ่สนอ ณ ทีน้ี่กอ็าศยัมโน

ทศัน์พืน้ฐานน้ี มสีถติมิากมายทีเ่สนอวธิกีารเลอืกขอ้กระทงสําหรบัแบบสอบความรอบรู ้

(mastery test) ซึง่โชคไมด่เีลยทีค่่าสถติบิางตวัใหม้โนทศัน์ทีห่ละหลวม และบางสถติกิม็ี

วธิกีารทีซ่บัซอ้นเกนิกวา่ทีจ่ะมาใชใ้นหอ้งเรยีน 

 คา่สถติกิารทดสอบก่อน-หลงั (The Pretest-Posttest Statistic) 

 ในปี 1966 Cox และ Vargas ไดเ้สนอคา่สถติกิารทดสอบก่อน-หลงัซึง่ออกแบบไว้

เพื่อคดัเลอืกขอ้กระทงของแบบสอบองิเกณฑ์ ค่าสถิตกิารทดสอบก่อน-หลงัซึ่งกําหนด

สญัลกัษณ์ ppD  เกดิจาก 

 สดัสว่นของนกัเรยีนทีท่าํขอ้นัน้ถูกหลงัการเรยีน – สดัสว่นของนกัเรยีนทีท่าํขอ้ถูก

นัน้ถูกก่อนการเรยีน 

 เพือ่ใหด้งูา่ยขึน้ อาจจะคาํนวณคา่สถติ ิ ppD  จากตาราง ดงัน้ี 

ตารางแสดงจาํนวนนกัเรยีนทีท่าํขอ้ i ถูกตอ้งและทาํผดิทัง้ก่อนละหลงัการเรยีนการสอน 

 

 Pre-test Posttest 

ตอบถูก 

ตอบผดิ 

a 

c 

b 

d 

รวม a+c b+d 

ppD  = 
ca

a
db

b
+

−
+

 

 

 วธิน้ีี ความสาํคญัอยูท่ีก่ารสอบ 2 ครัง้ Cox และ Vargas ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่คา่ 

ppD  และคา่อาํนาจจาํแนกทีไ่ดจ้ากคา่สถติอิงิกลุม่ดัง้เดมิ ต่างกใ็หผ้ลทีม่คีวามแตกต่าง

เพยีงพอในการใชค้ดัเลอืกขอ้กระทง 

 ค่าสถติกิารทดสอบก่อน-หลงั (Pretest-Posttest Statistic) น้ี เป็นวธิเีลอืกขอ้

กระทงของแบบสอบองิเกณฑว์ธิแีรก เพราะเป็นวธิทีีอ่าศยัมโนทศัน์งา่ยๆและงา่ยต่อการ

คาํนวณ เหมาะทีจ่ะใชใ้นหอ้งเรยีน 
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 แต่ค่าสถติกิารทดสอบก่อน-หลงัน้ี กม็ขีอ้เสยีบางประการ ซึง่ Berk (1980) และ 

Van der Linden (1981) ไดบ้อกขอ้จาํกดัของมนัไวด้งัน้ี 

1. จาํเป็นตอ้งมกีารสอบถงึ 2 ครัง้ 

2. ปญัหาเกีย่วกบัการบรหิารการสอบ 2 ครัง้ในกระทงเดยีวกนั 

3. ปญัหาอทิธพิลของตวัแปรแทรกซอ้นทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของคะแนน 

4. กลุม่ประชากรไมอ่สิระจากกนั 

5. ขาดความไว ในการจาํแนกขอ้กระทง ณ ทีจุ่ดตดั 

คา่สถติคิวามสอดคลอ้ง (The Agreement Statistic) 

 ขณะทีส่ถติคิุณลกัษณะแฝงได้ปรากฎชดัแลว้ว่าเป็นดชันีตวัแปรที่ดทีี่สุด ในการ

เลือกข้อกระทงของแบบสอบอิงเกณฑ์ ในแง่มโนทัศน์ของการทดสอบความรอบรู ้

(mastery testing) แต่กพ็บวา่วธิกีารน้ีมกีารคํานวณและมโนทศัน์ทีซ่บัซอ้นไมเ่หมาะทีจ่ะ

นํามาใชใ้นหอ้งเรยีน ซึง่ในทางตรงกนัขา้ม ค่าสถติกิารทดสอบก่อน-หลงัสามารถคํานวณ

ไดง้า่ย แต่ไม่เหมาะดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมาแลว้ ดงันัน้ Harris & Subkoviak (1986) ได้

เสนอสถติอิกีตวัหน่ึง ใชส้ญัลกัษณ์ว่า )( cxP  ใชเ้ป็นดชันีในการเลอืกขอ้กระทงทีเ่ขา้กบั

คา่สถติ ิคุณลกัษณะแฝงมากกวา่ คา่สถติกิารทดสอบก่อน-หลงั แต่มวีธิกีารคาํนวณทีง่า่ย 

 ค่า )( cxP  คํานวณได้จากตาราง ซึ่งแสดงสถานภาพของการรอบรูแ้ละไม่รอบรู ้

(ตดัสนิจากคะแนนรวม) และการตอบกระทง (ถูก-ผดิ) 

 

 ตาราง 2x2 เพือ่ใชใ้นการคาํนวณคา่ )( cxP  

      รอบรู ้            ไมร่อบรู ้

ถูก 

ผดิ 
      11a                  12a  

      21a                  22a  

 

โดยคา่ )( cxP  ถูกกาํหนดอยูใ่นสมการ (5) ดงัน้ี 

)( cxP
N

aa 2211 +=  

เมือ่  11a  คอื จาํนวนคนรอบรูท้ีต่อบขอ้กระทงนัน้ถูก   

        22a  คอื จาํนวนคนทีไ่มร่อบรูท้ีต่อบขอ้กระทงนัน้ผดิ  

        N  คอื จาํนวนผูเ้ขา้สอบทัง้หมด   
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 ดังนัน้ ค่า )( cxP  สามารถตีความได้เหมือนกับค่าความน่าจะเป็นของความ

สอดคล้อง (agreement) ระหว่างผลลพัธ์ของขอ้นัน้กบัผลลพัธ์ของขอ้สอบทัง้ฉบบั ขอ้

กระทงในอุดมการณ์ควรจะมคี่า )( cxP  เป็น 1 ถ้าไม่มคีวามสมัพนัธ์เกดิขึน้ระหว่าง

สถานภาพของการรอบรู้กบัการตอบของข้อกระทง ขดีจํากดัล่างในทางปฎิบตัิของค่า 

)( cxP  คาํนวณไดจ้าก 

)( cxP  =  2
2212222121111211 ))(())((

N
aaaaaaaa +++++  

 

ค) การวเิคราะหข์อ้สอบวดัความเรว็ 

 เมือ่ไรกต็ามทีก่ารวดันัน้จาํเป็นตอ้งอาศยัความเรว็ในการทาํขอ้สอบ การวเิคราะห์

ขอ้สอบโดยวธิธีรรมดาดงัทีก่ลา่วมายอ่มเกดิปญัหา ดชันีรายขอ้ทีค่าํนวณจากแบบสอบวดั

ความเรว็จะนําไปสูก่ารสรุปทีผ่ดิ ค่าดชันีรายขอ้ทีไ่ดจ้ากแบบสอบวดัความเรว็เกดิจากผล

สะท้อนของตําแหน่งของขอ้ในแบบสอบมากกว่าเกดิจากความยาก และความมอีํานาจ

จําแนกดว้ยตวัของมนัเอง ขอ้ทีป่รากฎอยู่ที่ตําแหน่งทา้ยๆของแบบสอบจะมเีปอรเ์ซน็ต์

ของคนตอบถูกน้อย เพราะว่า จะมเีพยีงไม่กี่คนทีท่ําถงึขอ้เหล่าน้ี โดยไม่คํานึงว่าขอ้นัน้

อาจจะงา่ย แต่ถา้มนัไปปรากฎอยูต่รงทา้ยๆของแบบสอบมนัจะกลายเป็นขอ้ทีย่าก 

 ในลกัษณะทีค่ลา้ยกนัน้ี ดชันีจําแนกรายขอ้มแีนวโน้มจะเกดิการประมาณค่าเกนิ

ความจริง (overestimated) ต่อข้อที่ไม่มีใครทําถึงเลย เพราะคนที่มีทกัษะมากกว่าม

แนวโน้มจะทําไดเ้รว็กว่า แลว้พวกเขากค็่อนขา้งจะถงึขอ้สุดทา้ยๆไดม้ากกว่าเกณฑข์ึน้

เพยีงเลก็น้อย ถา้ขอ้นัน้อยูท่ีท่า้ยๆของแบบสอบวดัความเรว็ 

 เพือ่หลกีเลีย่งคา่ความยากบางขอ้เหลา่น้ี เราอาจจะจาํกดัการวเิคราะหข์อ้เฉพาะที่

มคีนทําทนัเวลาเท่านัน้ ซึ่งวธิกีารน้ีกไ็ม่ใช่เป็นวธิแีกป้ญัหาทีน่่าพอใจ แต่กพ็อใจไดถ้้ามี

คนน้อยคนทีท่ําไม่ถงึขอ้ทา้ยๆ วธิกีารเช่นน้ีทําใหจ้ํานวนกรณีตวัอย่างลดลง และมผีลทํา

ใหข้อ้ต่อๆมาไม่ค่อยจะมคีวามเทีย่ง ยิง่ไปกว่านัน้คนทีถู่กนํามาใชว้เิคราะห์ขอ้ทา้ยๆจะ

กลายเป็นคนทีถู่กคดัเลอืกขึน้มา ไม่ใช่เป็นตวัแทนของกลุ่มใหญ่ แต่เป็นกลุ่มีม่ทีกัษะสูง

กว่า ซึง่ไดก้ล่าวมาแลว้ว่า คนทีท่ําเรว็กม็แีนวโน้มทีจ่ะเป็นคนทีม่ทีกัษะความชํานาญสูง 

จึงมีผลทําให้การวิเคราะห์ในข้อท้ายๆมีค่าความยากลดลงกว่าที่ควรจะเป็น เพราะ

เปอรเ์ซน็ตข์องคนทําไดใ้นกลุ่มทกัษะสงูน้ีมมีากกว่าในกลุ่มทัง้หมด ซึง่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า



 

 SE 651 (751)                                                                                        53 

Pa
ge

53
 

วธิแีกไ้ขทีแ่นะนํามาน้ี มคีวามคลาดเคลื่อนตรงขา้มกบัเวลาเราคาํนวณ โดยใชเ้ปอรเ์ซน็ต์

คนทาํไดจ้ากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด ซึง่ทาํใหค้า่ความยากเพิม่ขึน้กวา่ทีค่วรจะเป็น 

 ผลกระทบจากวธิกีารทีเ่สนอไวข้า้งตน้น้ี มต่ีอดชันีค่าจาํแนกของขอ้กระทงเหน็ได้

ชดัน้อยกวา่ แต่กไ็มใ่หค้า่ทีแ่ทจ้รงิ ยกตวัอย่างใหส้งัเกตวา่ คนเขา้สอบทีไ่ดค้ะแนนตํ่าบาง

คนทาํเรว็โดยลวกๆ เชค็หมดทุกขอ้โดยมบีางขอ้ทีสุ่ม่ตัง้ใจทําเท่านัน้ อย่างน้ีกจ็ะทาํใหไ้ด้

คะแนนน้อยกว่าปกติธรรมดาเมื่อเทียบกบักลุ่มผู้เข้าสอบกลุ่มคะแนนสูง ดงันัน้ การ

วเิคราะหข์อ้ทา้ยๆกจ็ะตดิเอาคนทีต่อบแย่มากบางคนเขา้มาซึง่ทาํสอบแบบไมด่กีวา่ทีค่วร

จะเป็น และกลุ่มทีม่ทีกัษะมากเป็นคนตอบเรว็จะมจีํานวนมาก ซึง่คําตอบของพวกเขาจะ

ถูกตอ้ง เมื่อเป็นเช่นน้ี ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างขอ้กระทงกบัเกณฑ ์กอ็าจมโีอกาสสงูกว่าที่

ควรจะเป็นในกลุ่มตวัแทนกลุ่มใหญ่ แต่ถ้ามองในอกีแง่หน่ึงว่าผู้ตอบที่หายไปไม่ได้ถูก

นํามาวเิคราะหใ์นขอ้ทา้ยๆ มผีลทําใหก้ารวเิคราะหใ์นขอ้ทา้ยๆมพีสิยัของความสามารถ

แคบลง ภายใตเ้งือ่นไขเช่นน้ีค่าดชันีจําแนกของขอ้กระทงทา้ยๆจะตํ่ากวา่ทีม่นัจะเป็นเมื่อ

คาํนวณจากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 ผลกระทบที่มต่ีอความยากและค่าจําแนกข้อกระทงของแบบสอบวดัความเร็ว 

ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทัง้หมดนัน้ ไดม้กีารพสิจูน์ใหเ้หน็ประจกัษ์โดย Wesman (1949) 

และ Mollenkopf (1950) (Anastasi 1982, 216) ต่อมาไดม้ศีกึษาเปรยีบเทยีบกลุ่ม

นักเรยีนระดบัมธัยมกลุ่มต่างๆ ที่ได้รบัการทดสอบด้วยแบบสอบทางภาษาคู่ขนาน 2 

ฟอรม์ และแบบสอบทางดา้นคณติศาสตรค์ูข่นานอกี 2 ฟอรม์ แต่ละฟอรม์จะประกอบดว้ย

ขอ้กระทงชุดเดยีวกนั แต่ฟอรม์หน่ึงจะเรยีงขอ้กระทงจากขอ้ทา้ยสุดของอกีฟอรม์หน่ึงมา

เป็นขอ้แรก และเรยีงตามลาํดบัสวนทางกบัอกีฟอรม์หน่ึง และในแต่ละฟอรม์ยงัไดร้บัการ

บรหิารการสอบ 2 แบบ คอื แบบทีจ่ํากดัเวลา (speed conditions) และแบบจํากดัเวลา

อย่างเสรภีาพมาก (power condition) ผลการวจิยัพบว่าตําแหน่งของขอ้กระทงมผลต่อ

ดชันีความยากและการจําแนก และเมื่อใหล้ําดบัตําแหน่งของขอ้เดยีวกนักพ็บว่า กลุ่มที่

พยายามทาํจะมเีปอรเ์ซน็ตใ์นการตอบถูกสงูกวา่และใหค้า่สหสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้กบัเกณฑ์

สงูกวา่ดว้ย 
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ง) การวเิคราะหข์อ้สอบอตันยั (Analysis of Essay Test) 

1. ความเทีย่งรายขอ้ของแบบสอบอตันยั 

 การศกึษาความเทีย่งของขอ้สอบอตันยัสว่นมากจะตอ้งพจิารณาถงึความสอดคลอ้

ระหว่างผู้ตรวจหลายคนหรือความสอดคล้องภายในตัวผู้ตรวจคนเดียวกับในการให้

คะแนนไมใ่ชต่วัวดัความเทีย่งของการสอบเอง (Hopkins & Stanley 1981 : 210) สงัเกต

ได้จากการเอาบทความจาก ETS มาศกึษา พบว่า ความเที่ยงของผู้อ่าน ในหวัขอ้

เดยีวกนัของขอ้สอบอตันยัใชเ้วลาประมาณ 20-40 นาท ีจากผูอ้่านคนเดยีวกนั ค่าความ

เทีย่งจากผูอ้่านคนเดยีวกนัเป็น .40 แต่ความเทีย่งของแบบสอบเองมเีพยีง .25 ผูอ้่านไมม่ี

ความเที่ยงในการจํากดั ค่าความเที่ยงของแบบสอบ แต่มนัเป็นไปได้ตามทฤษฎีที่จะมี

ผูอ้่านทีส่มบูรณ์แบบ มคีวามเทีย่งในการอ่านโดยไม่มผีลกระทบต่อความเทีย่งของแบบ

สอบ มกีารศกึษาน้อยมากทีร่ายงานถงึสหสมัพนัธ์ระหว่างแบบสอบอตันัย 2 ฟอรม์ที่

ออกแบบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะอนัหน่ึง และใหน้ักเรยีนกลุ่มเดยีวกนัทําและตรวจโดยผู้

ออกขอ้สอบทีเ่ชีย่วชาญ Coffman (1971) ไดท้าํการศกึษาดว้ยวธิน้ีีโดยใชแ้บบสอบใน 16 

วชิา ใหน้กัเรยีนเกรด 8 จาํนวน 952 คน ใน 11 รฐั ทาํแบบสอบแต่ละฉบบัมกีารสอบ 2 

ชุด ทีใ่หค้ะแนนเป็นอสิระกนัจากครทูีเ่ชีย่วชาญ 2 คน การศกึษาไดม้กีารจบัคู่ทัง้หมดที่

เป็นไปไดเ้พือ่เปรยีบเทยีบความเทีย่งของแบบสอบทีส่อดคลอ้งกบัการใหค้ะแนนของแบบ

สอบ (ความเทีย่งของผูอ้่าน) การใหค้ะแนนทีอ่สิระจากกนั 2 ครัง้ ดว้ยแบบสอบเดยีวกนั 

มคีวามสมัพนัธก์นั .62 แต่การสอบต่างกนั 2 ชุด มกีารใหค้ะแนนโดยครคูนเดยีวกนั มี

ความสมัพนัธก์นัเพยีง .43 ในการศกึษาแบบเดยีวกนัน้ีของการสอบ New York Regent’s 

Examinations ผลการเปรยีบเทียบ คือ ค่าเฉลี่ยของความสอดคล้อง (average 

agreement) ของการใหค้ะแนนอสิระจากกนั 2 ครัง้ในแบบสอบเดยีวกนัเป็น .72 แต่

ค่าเฉลีย่ของความสอดคลอ้งของแบบสอบ 2 ชุด ทีใ่หค้ะแนนโดยครูคนเดยีวกนัเป็น .42 

ซึง่กแ็น่นอนถา้ขอ้สอบ 2 ชดุ ไดร้บัการตรวจดว้ยครทูีต่่างกนั ความสอดคลอ้งทีค่าดหวงัก็

ควรจะตํ่า 

 จากการศกึษาอกีครัง้หน่ึงของ Coffman (1971) การใหค้ะแนนทีอ่สิระจากกนั 2 

ชุด โดยผู้เชีย่วชาญในการตรวจขอ้สอบอตันัย มคี่าสหสมัพนัธ์กนัเป็น .94 สําหรบั

แบบฟอรม์ A และมคี่าสหสมัพนัธก์นัเป็น .84 สาํหรบัแบบฟอรม์ B แต่ค่าสหสมัพนัธ์

ระหว่างแบบฟอรม์ A และแบบฟอรม์ B มคี่าเพยีง .60 Coffman (1971) พบว่า 
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สหสมัพนัธ์ระหว่างคําถามอตันัย (45 นาท)ี ต่างกนั 2 ขอ้ กบัผลการตรวจจากผูอ้่าน

ต่างกนั 2 คน ในการสอบเลื่อนขัน้วชิาประวตัศิาสตรอ์เมรกินั มคี่าเพยีง .28 ถงึ .48 ซึง่

ขึน้อยู่กบัความถามอตันยั 2 ขอ้รวมอยู่ดว้ย ในขณะทีค่่าสหสมัพนัธร์ะหวา่งผูต้รวจ 2 คน 

ในการตรวจคาํถามขอ้เดยีวกนัเป็น .54 ถงึ -.67 Michael, Cooper, Shaffer & Wallis 

(1980) ได้ชี้ให้เห็นจุดสําคญัที่ได้จากการศึกษาเหล่าน้ีว่า “ความสอดคล้องในการให้

คะแนนแบบสอบอตันัย มคี่าสูงกว่าค่าความเที่ยงที่แท้จรงิของตวัแบบสอบเอง” การมี

ผู้ตรวจที่มีความเที่ยงก็สําคญั แต่คะแนนที่ได้รบัมีความสามารถในการสรุปพาดพิง 

(generalizable) ไปยงัจกัรวาลของเน้ือหา (content universe) มากน้อยนัน้ มความสาํคญั

มากกวา่ ซึง่การสอบเป็นเพยีงฝึกหดัตวัอยา่งของเน้ือหาเทา่นัน้ 

 ค่าสมัประสทิธิค์วามเทีย่งของขอ้สอบอตันยัขอ้หน่ึง (Hopkins & Stanley 1981 : 

211) คอื “คา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งแบบฟอรม์ทีต่่างกนั 2 ฟอรม์ในแบบสอบอตันยั ซึง่การให้

คะแนนเป็นอสิระจากกนั” นัน้คอืสมัประสทิธิค์วามเทีย่งของขอ้สอบอตันัยขอ้หน่ึงเป็นค่า

สหสมัพนัธ์ระหว่างการใหค้ะแนนของครูคนที ่1 ในขอ้สอบอตันัยฟอรม์ A กบัการให้

คะแนนของครคูนที ่2 ในขอ้สอบอตันยัฟอรม์ B ของนกัเรยีนคนเดยีวกนั ถา้คร ู2 คนให้

คะแนนในขอ้สอบอตันยั ฟอรม์ A และครอูกี 2 คน ใหค้ะแนนในขอ้สอบอตันยัฟอรม์ B 

ค่าความเทีย่งกค็วรจะดขีึน้ สาํหรบัคะแนนรวมของนกัเรยีนแต่ละคนกค็วรจะอยู่ในฟอรม์ 

A ซึง่ไดร้บัการตรวจจากคร ู2 คน ในฟอรม์ และคะแนนรวมในฟอรม์ B กค็วรมาจากครู

อกี 2 คน ทีต่รวจฟอรม์ B คะแนนรวมของนกัเรยีนในฟอรม์ A กค็วรจะเป็นความสมัพนัธ์

กนักบัคะแนนรวมในฟอรม์ B หรอืพดูอกีนยัหน่ึงว่าความเทีย่งของแบบสอบจะดขีึน้ เมื่อ

ผูต้รวจมคีวามเทีย่งเพิม่ขึน้ 

 อย่างไรกด็ ีจะสงัเกตว่าคะแนนรวมของนกัเรยีนในแบบสอบทัง้ 2 ฟอรม์รวมกนั 

จะใหค้วามเทีย่งสูงกว่าทีไ่ดจ้ากการเอาคะแนนรวมเฉพาะของฟอรม์ A หรอืฟอรม์ B 

เท่านัน้ ซึง่สามารถพสิจูน์ใหเ้หน็ไดโ้ดยสตูรหาความเทีย่งของ Spearman – Brown 

เน่ืองจากในทีน้ี่ตอ้งการทีจ่ะรายงานการวเิคราะหร์ายขอ้ของแบบสอบอตันยั จงึไม่ขอพูด

ถงึการหาความเทีย่งของแบบสอบอตันยัทัง้ฉบบัใหล้ะเอยีด ณ ทีน้ี่ 

 การวเิคราะห์หาความเทีย่งรายขอ้ของแบบสอบอตันัย เป็นการวเิคราะห์รายขอ้

แบบหน่ึง ซึง่ตอ้งขึน้อยูก่บัความเทีย่งของผูต้รวจดว้ย 

2. คา่ความยากและอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบอตันยั 
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 ดงัที่กล่าวมาแลว้ว่า ความเที่ยงรายขอ้ของแบบสอบอตันัยขึน้อยู่กบัความเที่ยง

ของผูต้รวจ การหาคา่ความยากและค่าจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบอตันยักพ็บปญัหาแบบ

เดยีวกนั คอื ผูต้รวจขอ้สอบจะต้องมคีวามเที่ยงในการตรวจด้วย มเิช่นนัน้แลว้ค่าความ

ยากและค่าอํานาจจําแนกรายขอ้ทีห่ามาไดก้ไ็ม่มคีวามหมาย ดงันัน้ก่อนทีจ่ะมกีารหาค่า

ความยากและค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ก็ควรที่จะมีการตรวจสอบความเที่ยงของผู้

ตรวจขอ้สอบเสยีก่อน วธิกีารหาความเทีย่งของผูต้รวจทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในตอน 4.1 เป็น

วธิหีน่ึงทีส่ามารถตรวจสอบความเทีย่งของผูต้รวจไดด้ ีในทีน้ี่จะขอเสนอวธิกีารตรวจสอบ

ความเทีย่งของผูต้รวจอกีวธิหีน่ึงโดยใชแ้บบสอบคู่ขนานทีเ่ป็นแบบเลอืกตอบ (Multiple 

choice) ซึง่แบบสอบคู่ขนานแบบเลอืกตอนน้ี อาจจะประกอบดว้ยจํานวนขอ้สอบชุดหน่ึง

ประมาณ 2-5 ขอ้ ทีม่เีน้ือหาครอบคลุม และวดัในจุดประสงคเ์ดยีวกนักบัขอ้สอบอตันยัขอ้

หน่ึงนัน้ การตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของแบบสอบทัง้ 2 ฟอรม์น้ีคงตอ้งเป็นไปตาม

ทฤษฎขีองแบบสอบคูข่นาน อยา่งไรกด็ ีมบีางเน้ือหาและบางจุดประสงคเ์ท่านัน้ทีส่ามารถ

สร้างแบบสอบคู่ขนานแบบเลือกตอบมา เทียบเคียงกับข้อสอบอัตนัยข้อหน่ึงๆได ้

เน่ืองจากแบบสอบแบบเลือกตอบมีความเที่ยงในการให้คะแนน จึงนําข้อสอบแบบ

เลอืกตอบน้ีมาเป็นเกณฑ์ในการเปรยีบเทยีบการให้คะแนนขอ้สอบอตันัย นักเรยีนที่ทํา

แบบสอบคู่ขนานแบบเลอืกตอบได้คะแนนสูงก็ควรที่จะทําขอ้สอบแบบอตันัยขอ้นัน้ได้

คะแนนสูงดว้ย ค่าสหสมัพนัธ์ของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบสอบ 2 ฟอรม์ของนักเรยีนคน

เดยีวกนัเป็นตวัชีค้วามเทีย่งของผูต้รวจขอ้สอบอตันยั 

 เมื่อเราสามารถตรวจสอบไดว้่าผูต้รวจขอ้สอบอตันยัมคีวามเทีย่งมากเพยีงไรแลว้ 

การหาค่าความยากของขอ้สอบอตันยักไ็มย่าก เน่ืองจากขอ้สอบอตันยัมคีะแนนเตม็ไม่ใช ่

1 แต่เป็นเลขใดๆตามทีผู่อ้อกขอ้สอบจะเป็นผูก้ําหนด สมมุตใิหม้คีะแนนเตม็เป็น x f ผู้

ออกข้อสอบยังต้องกําหนดจุดตัดของคะแนนที่เป็นตัวบอกว่านักเรียนมีความรอบรู ้

(Mastered) ในขอ้น้ี สมมุตใิหม้คีะแนนจุดตดัเป็น x c  ดงันัน้ สดัสว่นหรอืเปอรเ์ซน็ตข์อง

นกัเรยีนทีผ่า่นจุดตดัหรอืรอบรูใ้นขอ้สอบอตันยัขอ้ i กค็อืค่าความยากของขอ้สอบอตันยั

ขอ้ i นัน้เอง 

 สาํหรบัการหาค่าอํานาจจําแนกรายขอ้กก็ระทําในทํานองเดยีวกนั เราสามารถหา

สดัสว่นของคนทีต่อบผา่นเกณฑใ์นขอ้ที ่i ของกลุ่มคะแนนสงูได ้และของคนในกลุ่มตํ่าได ้

ความแตกต่างของสดัส่วนทัง้ 2 กลุ่ม จะเป็นตวับ่งชีค้่าจําแนกของขอ้นัน้ ซ่าค่าอํานาจ
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จาํแนกรายขอ้ของขอ้สอบอตันยัน้ีกม็คี่าตัง้แต่ -1 ถงึ 1 เชน่เดยีวกบัค่าอํานาจจาํแนกราย

ขอ้ของขอ้สอบแบบปรนยัหรอืแบบเลอืกตอบ 

 การหาคา่จาํแนกรายขอ้ดว้ยวธิกีารหาค่าสหสมัพนัธน์ัน้กส็ามารถทาํได ้โดยหาค่า

สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากข้อสอบอตันัยกบัคะแนนที่ได้จากแบบสอบที่เป็น

เกณฑ ์ซึ่งแบบสอบทีเ่ป็นเกณฑก์ค็อืแบบสอบทีคู่่ขนานกบัขอ้สอบอตันัย หรอืแบบสอบ

อตันยัทัง้ฉบบั แบบสอบคู่ขนานแบบเลอืกตอบทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในขา้งตน้นัน้ สามารถนํามา

เป็นแบบสอบที่เป็นเกณฑ์เพื่อหาค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างขอ้สอบอตันัยขอ้นัน้ๆกบัเกณฑ ์

ซึ่งค่าสหสมัพนัธ์ที่สูงก็แสดงว่าขอ้สอบอตันัยขอ้นัน้มคี่าจําแนกสูงและเช่นเดยีวกบัค่า

สหสมัพนัธท์ัว้ไป คา่จาํแนกน้ีมคีา่ตัง้แต่ -1 ถงึ 1  

 Whitney และ Sabers (1970) ไดเ้สนอวธิหีาค่าความยาก และค่าอํานาจจาํแนก

ของแบบสอบแบบอตันยั 

1. จาํแนกผูเ้ขา้สอบออกเป็นกลุม่สงู 25% กลุม่ตํ่า 25% 

2. คํานวณผลบวกของคะแนนในขอ้ i ของคนกลุ่มสูง (∑H ) และคนกลุ่มตํ่า 

(∑ L ) 

3. ใชส้ตูรดงัน้ี 

คา่ความยากรายขอ้ (P)   =   
)(2

)2(

minmax

min

xxn
nxLH

−
−+∑∑  

 

คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ (D)   =   
)( minmax xxn

LH
−
−∑∑  

 

เมือ่  ∑H  =  ผลบวกของคะแนนของคนกลุม่สงู 25% 

 ∑ L  =  ผลบวกของคะแนนของคนกลุม่ตํ่า 25% 

  N    =  25% ของผูเ้ขา้สอบ 

 maxx   =  คะแนนสงูสดุขอ้งขอ้ 

 minx   =  คะแนนตํ่าสดุของขอ้ 
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P     D 

0.80 – 1.00  งา่ยเกนิไป .40 – 1.00 ดมีาก 

.21 – .79  ปานกลาง .20 - .39 พอใชไ้ดแ้ต่ตอ้งปรบัปรงุบา้ง 

0 -.20  ยากเกนิไป .10 -.19 สว่นใหญ่ยงัตอ้งแกไ้ข 

    0 - .09  แยม่าก ควรตดัทัง้หมดหรอืแกไ้ขใหม ่

 

สรปุเกณฑก์ารพจิารณา 

1. ขอ้สอบปรนยั 

เน่ืองจาก คา่ความยากมคีา่อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 1 ดงันัน้การแปรผลจงึกาํหนดดงัน้ี 

คา่ความยากระหวา่ง .33 - .66  คอื ยากปานกลาง 

คา่ความยากสงูกวา่  .66  คอื งา่ย 

คา่ความยากตํ่ากวา่ .33  คอื ยาก 

เน่ืองจากอาํนาจจาํแนกมคา่ตัง้แต่คา่ตดิลบจนถงึ คา่ 1 ดงันัน้การแปรผลจงึ

กาํหนดดงัน้ี 

อาํนาจจาํแนกระหวา่ง .33 - .66 คอื จาํแนกไดพ้อสมควร 

อาํนาจจาํแนกสงูกวา่ .66  คอื จาํแนกสงู 

อาํนาจจาํแนกทีม่คีา่ตดิลบจนถงึ .32 คอื จาํแนกตํ่า 

2. ขอ้สอบทีใ่หค้ะแนนต่างจาก 0.1 

เน่ืองจากคา่ความยากมตีัง้แต่ 0 ถงึ 100% ดงันัน้การแปรผลจงึกาํหนดดงัน้ี 

(อุทุมพร จามรมาน 2546, หน้า 64) 

คา่ความยากระหวา่ง 33% - 66% ของคะแนนเตม็ คอื ยากปานกลาง 

คา่ความยากสงูกวา่ 66% ของคะแนนเตม็  คอื งา่ย 

คา่ความยากตํ่ากวา่ 33% ของคะแนนเตม็  คอื ยาก 

 เน่ืองจากคา่อาํนาจจาํแนกมคีา่ตัง้แต่ค่าตดิลบจนถงึ 100% ดงันัน้การแปร

ผลจงึกาํหนดดงัน้ี (อุทุมพร จามรมาน 2546, หน้า 64) 

คา่อาํนาจจาํแนกระหวา่ง 33% - 66% ของคะแนนเตม็  คอื จาํแนกไดพ้อสมควร 

คา่อาํนาจจาํแนกสงูกวา่ 66% ของคะแนนเตม็   คอื จาํแนกสงู 

คา่อาํนาจจาํแนกตดิลบจนถงึ  32% ของคะแนนเตม็  คอื จาํแนกตํ่า 
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 อยา่งไรกต็ามการกาํหนดเกณฑแ์ปรผลขอ้สอบ อาจเปลีย่นแปลงคา่ไดเ้ชน่ อาจ

กาํหนดความยากปานกลาง ระหวา่ง .25 - .75 (หรอื 25% - 75%) กไ็ด ้ซึง่ควรใช้

วจิารณาเองดว้ย 

2.3.2 การวิเคราะหค์ณุภาพทัง้ฉบบั 

คา่ความเทีย่ง (Reliablilty) ของแบบทดสอบ 

ชือ่ สตูร หมายเหตุ 

KR – 20 

)1(
1 2

1

x

n

i

s

piqi

n
n ∑

=−
−

 

ใชเ้มือ่ขอ้มลูเป็น 0,1 และ

ขอ้สอบมคีวามยากงา่ย

ใกลเ้คยีงกนั 

Alpha 

(a) )1(
1 2

1

2

x

n

i
i

s

s

n
n ∑

=−
−

 

ใชเ้มือ่ขอ้มลูมคีา่หรอื

คะแนนต่อเน่ือง 

Test-retest 
yx

xy
xy ss

s
r =  เมือ่สิง่ทีว่ดัเป็นระดบัของ

การปฎบิตัหิรอืขอ้เทจ็จรงิ 

 

เมือ่ x  คอื คะแนนทีส่อบครัง้แรก 

 Y  คอื คะแนนทีส่อบครัง้ที ่2 

 N  คอื จาํนวนขอ้สอบ 

 p i  คอื สดัสว่นผูต้อบขอ้สอบขอ้ i ถูก 

 q i  คอื สดัสว่นผูต้อบขอ้สอบขอ้ i ผดิ 

 2
is  คอื ความแปรปรวนของขอ้สอบขอ้ i 

 2
is  คอื ความแปรปรวนของขอ้สอบทัง้หมด 

 x   คอื คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทีท่าํขอ้สอบไดถู้ก 
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ตวัอยา่งการคาํนวณ KR – 20 

      ขอ้สอบ           สดัสว่น 

     q  q  pq 

          ตอบถูก       ตอบผดิ 

 1    .8  .2  .16 

 2    .6  .4  .24 

 3    .8  .2  .16 

 4    .6  .4  .24 

 5    .4  .6  .24 

        รวม        1.04 

 

ตวัอยา่งขอ้สอบ 5 ขอ้ มผีูเ้ขา้สอบ 30 คน เมือ่ตรวจขอ้สอบพบวา่ขอ้ 1 มผีูต้อบ

ถูก 24 คน หรอืมผีูต้อบถูก .8 และตอบผดิ .2 ขอ้ 5 มผีูต้อบถูก .4 ตอบผดิ .6 การ

ประมาณคา่ความเทีย่งโดยใชส้ตูร KR 20 ทาํไดด้งัน้ี เมือ่ n = 5 และสมมตุคิา่ความ

แปรปรวน (s 2
x ) มคีา่เทา่กบั 1.68 

 

ตวัอยา่ง การคาํนวณหาคา่ความเทีย่งของเครือ่งมอืทีว่ดัพฤตกิรรมหรอืระดบัของการ

ปฎบิตั ิโดยใชเ้ทคนิคการวดัซํ้า (test-retest)  

 การวดัครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 ใหม้คีวามหา่งกนัประมาณ 3-4 สปัดาห ์

 

        คนที ่  คะแนนครัง้ที ่1 (x)   คะแนนครัง้ที ่2 (y) 

 1    7     8 

2    4     3 

3    8     7 

4    6     5 

5     3     4 
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