การศึกษาตัวประกอบในค่าประจาข้อสอบของแบบสอบปลายภาครายวิชา

“การวัดและประเมินผลการเรียนรู้” เมื่อวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อโดยวิธีต่างกัน 4 วิธี
Factors in the item analysis indices in the Final Test for Measurement
and Evaluation Course using 4 Difference Methods.
พิศิษฐ ตัณฑวณิช3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อหาค่าประจาข้อสอบของแบบสอบปลายภาครายวิชาการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อวิเคราะห์โดยวิธีการต่างกัน 4 วิธี คือการหาค่าความยากและค่าอานาจจาแนกในแนว
ทฤษฎีดั้งเดิม การหาค่าความยาก ค่าอานาจจาแนกและค่าการเดาตามทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ ค่า
ความคลาดเคลื่อนของข้อสอบกรณีที่ผู้รอบเป็นผู้รอบรู้ตอบผิด (ค่า-s) ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อสอบกรณี
ที่ผู้สอบที่เป็นผู้ไม่รอบรู้ตอบถูก (ค่าการเดา-g) และค่าอานาจจาแนก (ค่า IDI) โดยใช้ The DINA Model และ
The DINO Model ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา หาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างค่าประจาข้อสอบเมื่อวิเคราะห์โดยวิธีต่างๆ และตัวประกอบของค่าประจาข้อสอบเมื่อวิเคราะห์โดยวิธี
ต่างกัน
แบบสอบที่ใช้ประกอบการวิจัยเป็นแบบสอบปลายภาครายวิชาการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ ที่
คณาจารย์ในโปรแกรมทดสอบและวิจัยการศึกษา 5 ท่านร่วมกันสร้างขึ้น มีทั้งสิ้น 98 ข้อ มุ่งวัดในคุณลักษณะ
หลัก รวม 9 ประการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนัก ศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 968 คน ผลการวิเคราะห์โดยสรุปดังนี้
1. ข้อสอบ 98 ข้อ มีค่า p เฉลี่ยเป็น 0.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.20 มีค่ามัธยฐานเป็น 0.44
มีค่าต่าสุดเป็น 0.09 มีค่าสูงสุดเป็น 0.91 มีข้อสอบที่มีค่าอานาจจาแนก 0.20 หรือสูงกว่า รวม 61 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นโดยการหาค่า KR20 เป็น 0.82
2. ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าประจาข้อสอบเมื่อวิเคราะห์โดยวิธีการต่างกันพบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าค่าความยาก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าอานาจจาแนก และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าการเดา มีค่าสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการวิเคราะห์ตัวประกอบของค่าประจ าข้อสอบเมื่อวิเคราะห์ค่าประจาข้อสอบโดยวิธีการ
ต่างกัน ใช้วิธีการสกัดตัวประกอบแบบ Unweighted Least Square (ULS) หมุนแกนโดยวิธี Varimax ได้
ตัวประกอบที่สาคัญ 2 ตัว คือ ตัวประกอบตัวแรกคือตัวประกอบ “ค่าความยากที่พ่วงการเดา” ประกอบด้วย
ค่าประจ าข้อสอบคือ ค่าความยากตามแนวทฤษฎีดั้ง เดิม ค่าความยากและค่าการเดาตามแนวทฤษฎีก าร
ตอบสนองต่อ ข้อ สอบ ค่า 1 - s และค่า g ตามแนวทฤษฎีก ารพัฒ นาแบบสอบวินิจ ฉัยโดยวิธีก ารทางพุท ธิ
ปัญญา ตัวประกอบตัวที่สองคือ ตัวประกอบด้านค่าอานาจจาแนก ประกอบด้วยค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ
ตามแนวทฤษฎีดั้งเดิม ค่าอานาจจาแนกตามแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ และค่า IDI ตามแนวทฤษฎี
การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา
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Abstract
The objectives of this study were to developed and find item indices, to find
correlation coefficients amongst item indices and to find factors amongst item indices of the
final test for measurement and evaluation course. The item analysis techniques used
consisted of the classical test theory, the item response theory, and the DINA Model and
The DINO Model from the cognitive diagnostic assessment theory. The 98 items-test
measured 9 attributes were developed by 5 instructors in Measurement and Evaluation
Program, Faculty of Education, Surin Rajabhat University. Samples consisted of 968 students
studying in the third year for Bachelor of Education Degrees, and took the course in the
second semester, 2017 academic year. The finding were as the following :
1. The average of items difficulties was 0.45, which SD.“was”0.20.
The minimum p index was 0.09 and the maximum was 0.91. The median was 0.44. The
items which had their discrimination indices as 0.20 or higher were 61 items.
The reliability index computed by the KR20 Formula was 0.82
2. The correlation coefficients amongst difficulty indices, item discrimination indices
and item guessing indices were statistically significant at 0.01 level
3. Two Factors were found from item indices when The Unweighted Least Square
Method to extract the factor and varimax rotation method was used. The first factor was
named “the item difficulty and added-guessing factor. It consisted of p index, b index, c
index, 1- s, and g indices. The second factor was named “the item discrimination factor.” It
consisted of r, a and IDI indices.

บทนา
ในภาวะปัจ จุบัน ทฤษฎีก ารสร้างและพัฒ นาแบบสอบมี ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปมาก
รวมทั้งโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อสอบในวิธีการวิเคราะห์แบบใหม่ๆ ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน ในช่วง
ต้นๆ ของการพั ฒ นา โปรแกรมการวิเคราะห์ ข้อสอบที่ มี ใช้ คือโปรแกรมคือการวิเคราะห์ ข้อสอบในแนว
ทฤษฎีการวัดผลแบบดั้งเดิม (Classical Test Theory ตัวย่อ CTT) โดยมุ่งหาค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก
ต่อมาเกิดแนวคิดวิธีการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ (Item Response Theory ตัวย่อ
IRT) โดยมุ่งหาค่าประจาข้อสอบ 3 ค่าคือ ค่าอานาจจาแนก (a) ค่าความยาก (b) และค่าการเดา (c ) และ
ต่อมามี ก ารพั ฒ นาทฤษฎีก ารพั ฒ นาแบบสอบวินิจ ฉั ยโดยวิธีก ารทางพุ ท ธิปัญ ญา (Cognitive Diagnostic
Model ตั วย่ อ CDM) โด ยเริ่ ม ต้ น จ าก งาน ขอ ง Tatsuoka, K.K. (1984) แล ะ Tatsuoka, K.K. and
Tatsuoka, M.M. (1992) ในการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญาปรากฏผลของงานวิจัยที่
ด าเนิ น การโดย Lee, de la torre and Park (2012) โดยใช้ แ บบสอบ The Florida Comprehensive
Assessment Test (FACT) จานวน 50 ข้อในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ กาหนดคุณลักษณะที่มุ่งวัดรวม 13
คุณลักษณะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนระดับเกรด 9 ทั้งหมด 1,500 คน ผลการศึกษาพบว่า ค่าความยาก
ในแนวทฤษฎีดั้งเดิม (p) ค่าความยากในแนวทฤษฎีการตอบสนองตอบสนองต่อข้อสอบ (b) และค่าโอกาส
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562
Vol. 1 No. 1 October 2018 - March 2019

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Journal of Education. Surindra Rajabhat University
3

3

ความน่าจะเป็นในการตอบข้อ สอบถูกของผู้สอบที่มีความรอบรู้ในทุกคุณลักษณะที่ต้องใช้การตอบข้อสอบให้
ถูกต้องตามแนว The DINA Model (โมเดลย่อยส่วนหนึ่งของทฤษฎี CDM) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ทั้งพบว่าค่าความยาก ค่าอานาจจาแนกของวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบทั้ง 3 วิธี รวมทั้งค่าการเดาตอบ
ถูก ข้อสอบข้อ สอบตามแนวทฤษฎีก ารตอบสนองต่อข้อสอบและในแนว The DINA Model แต่ล ะกลุ่ม มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่งจากการเกิดมีแนวทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อสอบเกิดขึ้นหลาย ๆ แนว นั้น แม้จะมีข้อดีคือก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและความหลากหลายทางวิชาการ แต่ก็แฝงไว้ด้วยปัญหาลึก ๆ ทางวิชาการเช่นกัน คือ มีแนวคิด
การวิเคราะห์ข้อสอบที่มากมายหลากหลายจนเกินไป จนอาจนาไปสู่การยากที่จะทาความเข้าใจและเลือกใช้
งานของผู้ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้หากมีการตรวจสอบว่า แนวการวิเคราะห์ข้อสอบที่ปรากฏในภาคปฏิบัติ
อย่างหลากหลายนั้น โดยเบื้องลึกแล้วร่วมวัดคุณลักษณะภายในตัวมนุษย์ได้ไม่มากมายดังที่ปรากฏเป็นค่าการ
วิเคราะห์ข้อสอบที่ต่างนักคิดต่างเสนอออกมา
ก็จะเป็นการจัดระบบ รวมและกระชับความคิดที่แตกกระจายให้เป็นกลุ่มก้อน และเป็นการทาทางไปสู่งานการ
วิเคราะห์ข้อสอบที่ชัดเจน และสื่อความหมายเบื้องลึกได้ตรงกัน
นอกจากนี้ในปี 2560 จากผลการวิจัยของคณาจารย์โปรแกรมทดสอบและวิจัยการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย เกื้อ กระแสโสม พิศิษฐ ตัณฑวณิช พนา จินดาศรี ตรีคม
พรมมาบุญ และ บุญทวี อิ่มบุญตา (2560) เมื่อศึกษากับแบบสอบปลายภาครายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นวิชาบังคับของนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561
จานวน 1070 คน เมื่อนาข้อสอบดังกล่าวจานวน 100 ข้อมาวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันกับงานของ Lee,
de la torre and Park ปรากฏผลในเบื้องต้นว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยที่ได้กล่าวถึง
อย่างไรก็ ดี การเกิ ดมี แนวทฤษฎีก ารวิเคราะห์ข้อสอบเกิ ดขึ้นหลาย ๆ แนว นั้น แม้จ ะมี ข้อดีคือ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและความหลากหลายทางวิชาการ แต่ก็แฝงไว้ด้วยปั ญหาลึก ๆ ทางวิชาการเช่นกัน
กล่าวคือการมีแนวคิดการวิเคราะห์ข้อสอบที่ มากมายหลากหลายจนเกินไป จนอาจนาไปสู่การยากที่จะท า
ความเข้าใจและเลือกใช้งานของผู้ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหากมีก ารตรวจสอบว่า แนวการวิเคราะห์
ข้อสอบที่ปรากฏในภาคปฏิบัติอย่างหลากหลายนั้น โดยเบื้องลึกแล้วร่ว มวัดคุณลักษณะภายในตัวมนุษย์ได้ไม่
มากมายดังที่ปรากฏเป็นค่าการวิเคราะห์ข้อสอบที่ต่างนักคิดต่างเสนอออกมา ก็จะนาไปสู่แนวคิดใหม่ของการ
วิจัยในด้านการจัดระบบ รวมและกระชับความคิดที่แตกกระจายมากมายให้เป็นกลุ่มก้อน และเป็นการทาทาง
ไปสู่งานการวิเคราะห์ข้อสอบที่ชัดเจน ให้ความหมายและสื่อความหมายเบื้องลึกได้ตรงกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อหาค่าประจาข้อสอบของแบบสอบปลายภาคในรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เมื่อ
วิเคราะห์โดยวิธีการต่างกัน 4 วิธีดังนี้
- วิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ (r) ตามแนวคิดทฤษฎีดั้งเดิม
- วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (a) ค่าความยาก (b) และค่าการเดา (c ) เมื่อวิเคราะห์ข้อสอบ
โดยทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562
Vol. 1 No. 1 October 2018 - March 2019

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Journal of Education. Surindra Rajabhat University
4

4

- วิเ คราะห์ ห าค่ าโอกาสความน่ า จะเป็ น ในส่ วนของความคลาดเคลื่ อ นของผู้ ร อบรู้ ในทุ ก
คุณลักษณะที่ต้องใช้ในการตอบข้อสอบข้อหนึ่งตอบผิดในข้อสอบข้อนั้นๆ (ค่า s) และเพื่อหาค่าโอกาสความ
น่าจะเป็นในส่วนของความคลาดเคลื่อนทีผ่ ู้ไม่รอบรู้ในคุณลักษณะที่ต้องใช้ในการตอบข้อสอบข้อหนึ่งๆ สามารถ
ตอบข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้อง (ค่า การเดา g) และหาค่าอานาจจาแนก (IDI) ของข้อสอบรายข้อเมื่อวิเคราะห์
ข้อสอบโดยวิธีก ารสร้างแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีก ารทางพุท ธิปัญ ญา โดยใช้ The DINA Model และ The
DINO Model
2. เพื่อค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าประจาข้อสอบในแบบสอบเมื่อวิเคราะห์โดยวิธีการต่างกันทั้ง 4
วิธีในวัตถุประสงค์ข้อ 1
3. เพื่อหาตัวประกอบของค่าประจาข้อสอบจากผลการวิเคราะห์ข้อสอบโดยวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ
ต่างกัน 4 วิธีตามวัตถุประสงค์ข้อ 1

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้
1. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงนักศึกษาสายครุศาสตรบัณ ฑิตในระดับชั้นปีที่ 3 ซึ่งต้องเรียน
วิชา “การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ ” เป็นรายวิชาชีพครูบังคับ กลุ่มตัวอย่างหมายถึงนัก ศึกษาสายครุ
ศาสตร์ ระดับชั้นปีที่ 3 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่เรียนวิชา “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้” ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รวม 968 คน
2. การหาค่าอานาจจาแนกของข้อสอบในแบบสอบรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
วิจัย ใช้วิธีการหาค่า point biserial correlation ของข้อสอบข้อนั้น กับค่าคะแนนรวมของแบบสอบทั้งฉบับ
3. การหาค่าประจาข้อสอบตามแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่ง
หาค่าประจาข้อสอบทั้ง 3 พารามิเตอร์ คือ อานาจจาแนก ค่าความยาก และค่าการเดา
4. การหาค่าประจาข้อสอบตามแนวการสร้างแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา มุ่งศึกษา
เฉพาะการหาค่าประจาข้อสอบในแนว The DINA Model และ The DINO Model เท่านั้น

สมมุติฐานของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีสมมุติฐานสาคัญดังนี้
1. ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าประจาข้อสอบข้อสอบเมื่อวิเคราะห์โดยวิธีต่างกัน 4 วิธีจะ
ได้ผลดังนี้
1.1 ค่าความยากของข้อสอบเมื่ อวิเคราะห์โดยวิธีก ารต่างกัน 4 วิธี มี ความสัม พันธ์กั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
1.2 ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบเมื่อวิเคราะห์โดยวิธีการต่างกัน 4 วิธี มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
1.3 ค่าการเดาของข้อสอบเมื่อวิเคราะห์ตามแนวทฤษฏีการสร้างแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีก ารทาง
พุทธิปัญญา (g) และค่าการเดา (ค่า c) ของข้อสอบตามแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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2. เมื่อนาค่าเมตริกสหสัมพันธ์ระหว่างค่าประจาข้อสอบมาวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์ตัวประกอบ
จะได้ตัวประกอบ 3 ตัวคือ
2.1 ตัวประกอบของค่าความยาก จะสอดรับ กับสมมุ ติฐานข้อ 1.1 คือเป็นตัวประกอบด้านค่า
ความยาก
2.2 ตัวประกอบของค่าอานาจจาแนก จะสอดรับกับสมมุติฐานข้อ 1.2 คือเป็นตัวประกอบด้าน
ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ
2.3 ตัวประกอบของค่าการเดา จะสอดรับกับสมมุติฐานข้อ 1.3 คือเป็นตัวประกอบด้านค่าการเดา

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากในงานวิจัยครั้งนี้มีการนาเอาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาข้อสอบแนวใหม่ที่เรียกว่า
การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Diagnostic Model) มาใช้ จึงขอนาเสนอ
แนวคิ ด ของทฤษฎี ดั ง กล่ าวบางส่ วน กล่ าวคือ ทฤษฎี นี้ น าเสนอว่า ข้อ สอบที่ จ ะใช้ได้ ดี ในการที่ จ ะระบุ ถึ ง
จุดบกพร่องในการเรีย นรู้ข องผู้เรีย นนั้ น ผู้ส ร้างข้อ สอบจะต้องระบุ ให้ ได้ ว่า ข้อ สอบข้อหนึ่ งๆ นั้ นมุ่ ง วัด
คุณ ลัก ษณะ (Attribute) ใดบ้ าง โดยคาว่าคุณ ลัก ษณะในที่ นี้ ห มายถึง สมรรถภาพทางสมองของผู้เ รียนที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อการหาคาตอบที่ถูกต้องให้กับข้อสอบแต่ละข้อในแบบสอบฉบับหนึ่ง ๆ ทฤษฎีดังกล่าวนี้ได้รับ
การพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา จนเกิดเป็นโมเดลการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบขึ้นหลายโมเดล
ในที่นี้ขอกล่าวถึงโมเดลส่วนที่นามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ
-The DINA Model แนวคิดของโมเดลนี้อธิบายว่า ในการตอบข้อสอบข้อหนึ่ง ๆ ให้ถูกต้องนั้น
ผู้สอบจะต้องใช้ความสามารถย่อยๆ ทุกๆ คุณลักษณะ (Attribute) จานวนหนึ่งมาช่วยกัน เพื่อให้ทาข้อสอบ
ข้อดังกล่าวนั้น ๆ ได้ถูกต้อง แนวคิดนี้มุ่งหาค่าประจาข้อสอบ 2 ค่าหลัก คือ
ค่า s หมายถึงค่าโอกาสความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้น เมื่อผู้สอบมีความรู้ใน
ทุกคุณลักษณะย่อยที่ต้องใช้ในการตอบข้อสอบข้อดังกล่าวให้ถูกต้อง แต่ผู้สอบคนดังกล่าวกลับตอบผิด
ค่า 1 - s หมายถึงค่าความยากของข้อสอบเมื่ อวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวทฤษฎีก ารสร้างแบบ
สอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา
ค่า g หมายถึงค่าการเดา หรือคือค่าของโอกาสความน่าจะเป็นของความคลาด-เคลื่อนที่ จ ะ
เกิดขึ้น เมื่อผู้สอบมีความรู้ไม่ครบทุกคุณลักษณะย่อยที่ต้องใช้ในการตอบข้อสอบข้อดังกล่าวให้ถูกต้อง แต่
ผู้สอบคนดังกล่าวกลับตอบถูก
ค่า IDI หมายถึงค่าอานาจจาแนกของข้อสอบแต่ละข้อตามการสร้างแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการ
ทางพุทธิปัญญา โดยค่าดังกล่าวคานวณได้จากสมการคือ IDI = 1 – s – g
-The DINO Model แนวคิดของโมเดลนี้อธิบายว่า ในการตอบข้อสอบข้อหนึ่ง ๆ
ให้ถูกต้องนั้น ผู้สอบจะต้องใช้ความสามารถย่อย ๆ ที่เรียก “คุณลักษณะ” (Attribute) จานวนหนึ่งมาช่วยกัน
เพื่อให้ท าข้อสอบข้อดังกล่าวนั้น ๆ ได้ถูก ต้อง โดยมุ่ งหาค่าประจ าข้อสอบ 2 ค่าหลัก เช่นเดียวกั นกับ The
DINA Model แต่มีความแตกต่างตรงที่ว่า The DINO Model นั้น ถือว่า การที่ผู้สอบจะทาข้อสอบข้อนั้น ๆ
ได้ ถูก ต้อ ง เขาอาจจะมี ค วามรอบรู้ เพี ยงบางคุ ณ ลั ก ษณะ จากคุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง หมดที่ ก าหนด หรือ รู้เพี ย ง
คุณลักษณะเดียวก็สามารถทาให้ผู้สอบตอบข้อสอบข้อดังกล่าวได้ถูกต้อง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาแบบสอบ
ขั้นตอนที่สาคัญที่สุดของการวิจัยด้านการพัฒนาแบบสอบในแนวการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยโดย
วิธีการทางพุทธิปัญญา คือการกาหนดคุณลักษณะที่มุ่งวัดในแบบสอบ โดยใน”แบบสอบแนวคิดพื้นฐานการ
วิเคราะห์ข้อสอบแบบ” ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบตามหลักการของการสร้างแบบสอบวินิจฉัยโดย
วิธีการทางพุทธิปัญญา เริ่มต้นจากกาหนดคุณลักษณะมุ่งศึกษาในแบบสอบรวม 9 ข้อดังนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ใช้ข้อสอบจานวน 11 ข้อ
2. หลักการ แนวคิดหรือประเภทของการวัดและประเมิน ใช้ข้อสอบจานวน 12 ข้อ
3. ประเภทของพฤติกรรมทางการศึกษา ใช้ข้อสอบจานวน 14 ข้อ
4. แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้ข้อสอบจานวน 11 ข้อ
5. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (Performance assessment) ใช้แฟ้ม สะสมงาน ใช้ข้อสอบจานวน
17 ข้อ
6. การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ใช้ข้อสอบจานวน 13 ข้อ
7. ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบ ใช้ข้อสอบจานวน 18 ข้อ
8. สถิติที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการวัดผลประเมินผล ใช้ข้อสอบจานวน 12 ข้อ
9. การตัดสินผลการเรียนรู้ ใช้ข้อสอบจานวน 8 ข้อ
(มีข้อสอบบางข้อที่วัดคุณลักษณะมากว่า 1 คุณลักษณะ)
การตรวจสอบความสามารถของข้อสอบที่วัดได้ตรงตามคุณลักษณะทั้ง 9 ข้อที่กาหนด
การตรวจสอบว่าข้อสอบแต่ละข้อทีส่ ร้างขึ้นมานั้นวัดคุณลักษณะที่มงุ่ ศึกษาในข้อใดบ้าง กระทาโดย
การพิจารณาจากผู้วิจัยร่วมกันทั้ง 5 ท่าน ทั้งนี้การพิจารณากระทาโดยการลงความเห็นที่เป็นอิสระของแต่ละ
คน และการตัดสินผลว่าข้อสอบสอบแต่ละข้อวัดในคุณลักษณะใดบ้าง จะต้องผ่านความเห็นร่วมกัน 3 ใน 5
ท่านขึ้นไป และนาเอาผลดังกล่าวมากาหนดเป็นค่า Q-Matrix
เพื่อบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับคุณลักษณะทั้ง 9 ข้อที่มุ่งวัด
การเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการตามกาหนดการสอบปลายภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 โดยตกในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาพรวมคะแนนจากข้อสอบ 98 ข้อมีค่าเฉลี่ยเป็น 44.07 คิดเป็น
ร้อยละ 44.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 10.49 คะแนนมัธยฐานเป็น 43 คะแนนต่าสุด 15 คิดเป็นร้อยละ
15.31 คะแนนสูงสุด 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.63 มีค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่า KR20 เป็น 0.82 ค่า
อานาจจาแนกในรูปของ Point Biserial Correlation โดยเฉลี่ยมีค่า 0.26
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนที่ดาเนินการดังนี้
1. การหาค่าความยาก ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบโดยการหา
ค่า KR20 ใช้วิธีก ารวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป คือโปรแกรม TAP (Test Analysis Program) ซึ่ง
พัฒนาโดย Gordon P. Brooks (2002)
2. การหาค่าพารามิเตอร์ทั้งสามค่าตามแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
EXCALIBRE (Assessment Systems Corporation, 1967) ในการวิเคราะห์
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3. การหาค่า s และค่า g เมื่อวิเคราะห์ข้อสอบโดยวิธีการสร้างแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิ
ปัญญา โดยใช้ The DINA Model และThe DINO Model ใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า The CDM Package ซึ่ง
ทางานบนโปรแกรม Program R พั ฒ นาโดย Robitzsch, A and others (2015) เป็นโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูล
4. การหาค่าความสัม พั น ธ์ของค่าประจ าข้อสอบที่ วิเ คราะห์โดยวิธีก ารต่ างกั น ใช้วิธีก ารหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
5. การวิ เคราะห์ ตั วประกอบ ใช้ วิธี ก ารสกั ด น้ าหนั ก ตั วประกอบโดยวิ ธี Unweighted Least
Square (ULS) หมุนแกนโดยวิธี Varimax

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถเสนอได้เป็นตารางหลัก 3 ตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐานค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ของค่าประ
ข้อสอบของข้อสอบแต่ละข้อเมื่อวิเคราะห์โดยวิธีการต่างกัน 4 วิธี
แนวการ
วิเคราะห์
CTT
Model
IRT
Model
The DINO
Model
The DINA
Model

ค่าประจา
ข้อสอบ
”p”
“r”
“a”
“b”
“c”
1-s”
“g”
“IDI”
1-“s”
“g”
“IDI”

ค่าเฉลี่ย
0.45
0.23
0.48
1.03
0.17
0.57
0.36
0.21
0.58
0.36
0.21

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.20
0.10
0.13
1.49
0.02
0.22
0.19
0.13
0.22
0.19
0.13

ค่ามัธยฐาน

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

0.44
0.23
0.45
1.06
0.17
0.58
0.34
0.20
0.58
0.34
0.20

0.09
0.02
0.26
-2.80
0.10
0.11
0.05
-0.02
0.11
0.0528
-0.02

0.91
0.45
0.90
3.00
0.20
0.97
0.85
0.64
0.97
0.85
0.67

จากตารางที่ 1 โดยภาพรวม แสดงว่าข้อสอบที่พัฒนาขึ้น ค่อนไปในทางค่อนข่างยากและอานาจ
จาแนกไม่สูงนัก เมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีดั้งเดิม แนวการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิ
ปัญญา และแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่า p r ค่า a b และ c ค่า 1- s g และ
IDI ของข้อสอบ 98 ข้อที่ได้พัฒนาขึ้น
ค่า
สถิติ
“p”
‘”r”””
A
B
C
1- s(DINA)
“g”(DINA)
“IDI(DINA)
1- s(DINO)
“g”(DINO)
“IDI(DINO)

CTT Model
“p”
“r”
0.24*
-0.53**
-0.97**
0.57
0.93**
0.96**
0.15
0.92**
0.97**
0.15

0.47**
-0.35**
-0.24*
0.55**
0.01
0.94**
0.55**
0.01
0.93**

IRT Model
“a”
b
c

0.36**
-0.83**
-0.28**
-0.64**
0.48**
-0.28**
-0.64
0.47**

0.38**
-0.94**
-0.92**
-0.25*
-0.94*
-0.92**
-0.25*

0.42**
0.62**
-0.21*
0.42*
0.62**
-0.21*

The DINA Model
1-s
“g”
IDI

0.82**
0.50**
0.99**
0.82**
0.49**

-0.10
0.80**
0.99**
-.10

0.51**
-0.09
0.99**

The DINO Model

1- s

“g”

0.81**
0.51** -0.09

เมื่อพิจารณาข้อมูลในตารางที่ 2 ในเบื้องต้น จะพบว่า ค่าความยากในแนวทฤษฎีดั้งเดิม ค่าความ
ยากในแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ ค่าความยากตามแนวการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทาง
พุทธิปัญญามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค่าอานาจจาแนกในแนวทฤษฎีดั้งเดิม ค่าอานาจจาแนกในแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบและ
ค่าอานาจจาแนกตามแนวการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างกันสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค่าการเดาในแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบกับค่าการเดาของข้อสอบตามแนวการพัฒนาแบบ
สอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญามีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันสูงอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.01
ตารางที่ 3 แสดงค่า Factor Loading ใน Factor ที่ส กั ดได้จากค่าสัมประสิท ธิ์ส หสัม พันธ์ ระหว่างค่า
ประจาข้อสอบที่วิเคราะห์ได้โดยวิธีต่างกัน 4 วิธี ของข้อสอบ 98 ข้อ
ค่าประจาข้อสอบ
“p”
“r”
“a”
“b”
“c”
1- s (DINA)

ตัวประกอบที่ 1
0.99
0.12
-0.62
-0.92
0.63
0.89

ตัวประกอบที่ 2
0.12
0.96
0.58
-0.25
-0.33
0.47
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562
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“g” (DINA)
IDI (DINA)
1- s (DINO)
“g” (DINO)
IDI (DINO)
Eigen Value
SS Loadings
Cu SS Loadings

0.98
0.05
0.88
0.99
0.05
6.27
55.74
55.74

-0.12
0.97
0.47
-0.12
0.96
3.63
34.23
89.97

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตัวประกอบพบว่า ค่า Factor Loading ของค่าความยากในแนว
ทฤษฎีดั้งเดิม ค่าความยากในแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ ค่าความยากตามแนวการสร้างแบบสอบ
วินิจฉัยโดยวิธีการทางพุ ทธิปัญ ญา ค่าการเดาตามแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ และค่าการเดาของ
ข้อสอบตามแนวการสร้างแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา รวมตัวกันเป็นตัวประกอบตัวที่ 1 โดยมี
ค่าไอเก็นที่ระดับ 6.27 ให้ชื่อว่า “ตัวประกอบค่าความยากที่พ่วงค่าการเดา” และพบว่าค่า Factor Loading
ของค่าความอานาจจาแนกในแนวทฤษฎีดั้งเดิม ค่าอานาจจาแนกในแนวทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ ค่า
อานาจจาแนกตามแนวการสร้างแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา รวมตัวกันเป็นตัวประกอบตัวที่ 2
โดยมีค่าไอเก็นที่ระดับ 3.63 ให้ชื่อว่า “ตัวประกอบค่าอานาจจาแนก” (โดยตัวประกอบจากตัวที่ 3 เป็นต้นไปมี
ค่าไอเก็ น ต่ากว่า 1) โดยตั วประกอบ 2 ตั วร่วมกั นอธิบ ายความแปรปรวนได้ร้อ ยละ 89.97 จากความ
แปรปรวนทั้งหมด

สรุปผลการวิจัย
ผลสาคัญที่ได้จากวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
1. ค่าประจาข้อสอบที่วิเคราะห์ได้ทั้งเมื่อใช้แนวคิดทฤษฎีดั้งเดิม ทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ
และการวิเคราะห์ตามวิธีการสร้างแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีก ารทางพุท ธิปัญ ญา แสดงว่า โดยรวมข้อสอบที่
พัฒนาขึ้นค่อนไปในทางค่อนข้างยากและอานาจจาแนกไม่สูงนัก
2. ค่าสัม ประสิท ธิ์สหสัมพั นธ์ ระหว่าค่าความยาก ค่าสัม ประสิท ธิ์สหสัม พันธ์ระหว่างค่าอานาจ
จาแนก และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าการเดา ที่วิเคราะห์โดยวิธีการต่างกันมีค่าสูงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. ตัวประกอบที่วิเคราะห์มี 2 ตัวประกอบหลัก คือตัวประกอบด้านค่าความยากที่พ่วงค่าการเดา
ส่วนนี้ไม่เป็นไปตามสมมุ ติฐานที่ก าหนด และตัวประกอบด้านค่าอานาจจาแนก ซึ่งเป็นส่วนที่ เป็นไปตาม
สมมุติฐาน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562
Vol. 1 No. 1 October 2018 - March 2019

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Journal of Education. Surindra Rajabhat University
10

10

อภิปรายผลการวิจัย
ในด้านการอภิปรายผล มีสาระที่ควรอภิปรายรวม 3 ประเด็นดังนี้
1. ผลจากการวิเคราะห์ค่าประจ าข้อสอบโดยวิธีก ารต่างกั น แต่ให้ผ ลการแปลความหมาย
โดยรวมร่วมกันว่า ข้อสอบในแบบสอบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ในเบื้องต้นแต่ค่อนไปในทางยาก
และมีอานาจจาแนกไม่สูงมากนัก ส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นข้อค้นพบที่ดีที่จะช่วยชี้แนวทางในการเขียนข้อคาถาม
ระยะต่อไปว่า ข้อสอบที่ควรพัฒนานั้นไม่ควรที่จะเน้นตรงความยาก
แต่ควรหันมาเน้นการทาให้ข้อสอบมีอานาจจาแนกสูงเป็นส่วนสาคัญ
2. ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าประจาข้อสอบเมื่อวิเคราะห์โดยวิธีการต่างกัน
พบว่ า กลุ่ ม ค่ า ความยาก ค่ า อ านาจจ าแนก และค่ า การเดาที่ วิเ คราะห์ โ ดยวิ ธีก ารต่ า งกั น พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตินั้น เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่น่าจะสะท้อนว่า แนวคิดวิธีการวิเคราะห์
ข้อสอบโดยวิธีการต่างกันนั้น ในเบื้องลึกแล้ว สิ่งที่มุ่งศึกษาหรือวัดนั้นอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันหรือสิ่งที่มีความ
ร่วมกันอยู่ เป็นข้อคิดว่าการพัฒนาแบบสอบและการวิเคราะห์ข้ อสอบในระยะต่อไป นักวัดผลประเมินผล
อาจจะต้องเพ่งเล็งไปถึงสิ่งที่อยู่ในเบื้องลึกเหล่านี้ มากกว่าจะติดอยู่กับค่าประจาข้อสอบที่วิเคราะห์ได้ในแต่ละ
วิธีหรือแต่ละแนวคิดทฤษฎี
3. ผลการศึกษาด้านตัวประกอบ ส่วนนี้มีประเด็นย่อยที่ควรอภิปรายแยกได้เป็น 3 ประเด็นย่อยดังนี้
3.1 จากการศึก ษาตัวประกอบของค่าประจ าข้อสอบเมื่อวิเคราะห์โดยวิธีก ารต่างกั น และ
พบว่า ตัวประกอบด้านค่าอานาจจาแนกเป็นไปตามสมมุติฐานที่กาหนด แต่ ตัวประกอบด้านค่าความยากที่
พ่วงค่าการเดา แทนที่จะแยกกันเป็นคนละตัวประกอบ ตามสมมุติฐานที่กาหนด แต่ค่าประจาข้อสอบในส่วนนี้
กลับรวมเป็นตัวประกอบเดียวกัน รวมทั้งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วนที่สูงมาก (ค่า 1 - s ของ The
DINA Model และ The DINO Model มีค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ระดับ 0.99 เป็นต้น) มีข้ออภิป ราย
ดังนี้
3.1.1 ลัก ษณะของเมตริกของค่าสัมประสิท ธิ์ส หสัม พันธ์ของข้อสอบเมื่ อวิเคราะห์โดย
วิ ธี ก า ร ต่ า งกั น พ บ ว่ าเม ต ริ ก ที่ ได้ มี คุ ณ ส ม บั ติ เฉ พ า ะ ที่ เรี ย ก ว่ า Nonpositive definite (NPD)
ปรากฏการณ์ดังกล่าวในที่นี้น่าจะเกิดจาก มีค่าประจาข้อสอบบางส่วนที่มีภาวะที่เป็นตัวแปรสัมพันธ์กันแบบ
ซ้าซ้อนในตัวมันเอง (Linear dependencies among the variables) ทาให้การสกัดตัวประกอบจะสามารถ
กระทาได้โดยเทคนิค Principal Component (PC) หรือ Unweighted Lease Squares (ULS) เท่านั้น ใน
ส่วนงานวิ จัย ครั้ ง นี้ น่ าจะเกิ ด จากค่ าความยากของข้ อสอบโดยวิ ธีก ารวิเ คราะห์ ต่ างกั น มี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พันธ์บ างส่วนที่ สูงมากจนเกิ นไป จนเกิดภาวะเป็นตัวแปรเดียวกัน (รวมทั้งข้อค้นพบในส่วนนี้ไม่ เคย
ปรากฏในรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญามาก่อน)
3.1.2 ผลการวิจัยส่วนที่ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานคือในส่วนของสมมุติฐานที่ว่า
ตัวประกอบค่าความยาก และค่าการเดา เป็นค่าประจาข้อสอบทีอ่ ยู่กันคนละตัวประกอบ แต่ผลการวิจัยพบว่า
ค่าประจ าข้อสอบทั้ งสองส่วนนี้ รวมตัวกั นเป็นตัวประกอบตัวเดียวกั น ท าไมจึงเป็ นเช่นนั้น คาอธิบ ายใน
เบื้องต้นนี้มีอยู่ 2 ประการคือ
ก) ความหมายที่แท้จริงของค่าการเดา ในแนวคิดการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดย
วิธีก ารทางพุท ธิปั ญ ญานั้น Lee, de la Torre and Park (2012 : 335) ได้ ก ล่าวอ้ างถึง ข้อเขียนของ de la
Torre และ Douglas ในปี 2008 และงานของ Maris ในปี 1999 ไว้ว่า ค่าการเดา (g) ที่วิเคราะห์ได้ในแนว
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562
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การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญาว่า ค่าที่ได้ดังกล่าว มิได้หมายความว่า ค่าโอกาสความ
น่าจะเป็นในการเดาตอบถูกเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึงการตอบถูกโดยที่ผู้สอบใช้คุณลักษณะอื่นๆ ที่ มี
ความเป็นไปได้และไม่ปรากฏใน Q-matrix ที่กาหนดขึ้นไว้ในการวิเคราะห์ข้อสอบครัง้ นั้น น่าจะเป็นเหตุผลทีท่ า
ให้ค่าการเดาที่คานวณได้จะมีค่าค่อนไปในทางที่สูง และไปมีความสัมพันธ์กับค่าความยากของข้อสอบในระดับที่
สูงตามไปด้วย
ข) การเดากับค่าความยากผันแปรไปในทิศทางเดียวกั นไม่ว่าโดยแนวทฤษฎีใดๆ
ข้อสอบที่มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ โอกาสการเดาตอบถูกจะเป็นสิ่งที่แฝง ร่วมผันแปรไปตามค่า
ความยากเสมออย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากเป็นดังนี้จริง ก็ควรจะรอดูจากผลการวิจัยที่ศึกษาในทานองเดียวกันกับ
งานวิจัยทานองนี้แต่ทาการศึกษากับอีกวิชาเรียนหลายๆ วิชา และในระดับการศึกษาที่ต่างกัน
3.2 ตัวประกอบด้านค่าอานาจจาแนก
ผลการวิจัยในการศึกษาตัวประกอบด้านค่าอานาจจาแนกนั้น สามารถมั่นใจได้ว่า แบบสอบ
ฉบับหนึ่งๆ เมื่อวิเคราะห์โดยวิธีการต่างกั น อานาจจาแนกที่ได้แทบจะเป็นสิ่ง เดียวกั น และมั่ นใจได้ว่า ค่า
อานาจจาแนกนั้นเป็นดัชนีที่สาคัญที่สามารถชี้ระบุบ่งถึงประสิทธิภาพที่ดีของข้อคาถามในแบบสอบ เป็นดัชนีที่
จาเป็นที่จะต้องทาให้ได้ ทั้งนี้จากข้อมูลในตารางที่ 3 ยังคงพบด้วยว่า ค่า a นั้นมีค่า Factor Loading มีค่าสูง
ทั้งในตัวประกอบที่ 1 และตัวประกอบที่ 2 โดยในตัวประกอบที่ 1 ให้ค่าที่ติดลบ ในที่นี้ผู้วิจัยได้คัดให้ไปอยู่ใน
ตัวประกอบที่ 2 เพราะสอดคล้องรับกับหลักทฤษฎีมากกว่าการไปอยู่ในตัวประกอบที่ 1
3.3 ลักษณะเฉพาะของ Q-Matrix ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้
ปัญหาประการหนึ่งที่ควรจะต้องมีการสืบค้นต่อก็คือปัญหาของลักษณะและวิธีการกาหนด QMatrix เพื่อใช้เป็นตัวกากับลักษณะเฉพาะของแบบสอบแต่ละชุด งานวิจัยดังกล่าวนี้ลักษณะของ Q-Matrix ที่
ใช้มีลักษณะเฉพาะมากเกินไปคือ ข้อสอบแต่ละข้อมักจะวัดคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งเพีย งประการเดียว
ข้อคาถามไม่ได้รับการออกแบบให้เด่นชัด โดยมีกาหนดล่วงหน้าว่าข้อสอบแต่ละข้อ ควรวัดคุณลักษณะใดบ้าง
โดยเฉพาะการออกข้อคาถามข้อหนึ่งๆ ให้มีการวัดคุณลักษณะหลายๆ ข้อพร้อมๆ กันไป และสลับคุณลักษณะที่
มุ่งวัดไปมาอย่างตั้งใจ ข้อจากัดของ Q-Matrix ดังกล่าวอาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้การวิจัยในครั้งนี้ได้ผลดัง
ข้อสรุปของงานวิจัย หากมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของ Q-Matrix ให้ต่างจากงานวิจัยนี้มากๆ และสร้างข้อ
คาถามให้ได้ตามลักษณะของ Q-Matrix ที่กาหนดขึ้นใหม่ ผลการวิจัยก็อาจจะได้ทิศทางที่ต่างกันออกไปได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 แบบสอบที่พัฒนาขึ้นในเบื้องต้นมีคุณภาพดี สามารถที่จะนาไปใช้ในการทดสอบเพื่อจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะของการสอบปลายภาคได้ ทั้งนี้ การพัฒนาแบบสอบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีก ควร
เน้นตรงการพัฒนาแบบสอบให้มีอานาจจาแนกสูงขึ้นไปอีก โดยวิธีการที่จะทาได้คือ พยายามรักษาระดับความ
ยากไว้ อย่าให้ข้อสอบยากขึ้นไปกว่านี้ โดยพยายามทาให้ตัวลวงมีความชัดเจนว่าเป็นตัวผิดทันทีสาหรับผู้สอบที่
มีความรู้ในสาระที่ถามอย่างดี แต่ผู้สอบที่ไม่รู้จริง ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ตัวเลือกตัวใดเป็นตัวถูกและตัวเลือก
ตัวใดเป็นตัวลวง
1.2 เนื่อ งจากการสอบวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้ CDM Package นั้น โปรแกรมจะระบุด้วยว่า
ผู้สอบแต่ละคนมีโอกาสในการสอบผ่านคุณลักษณะหนึ่ง ๆ ที่ปรากฏในแบบสอบอยู่เท่าใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์
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ในการชี้ระบุข้อสอบคุณลักษณะต่างๆ ที่ผู้สอบสอบไม่ผ่านเป็นรายบุคคลได้ ในอนาคต ผู้วิเคราะห์ควรจะ
หาทางใช้ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบในส่วนนี้ด้วย
2. การวิจัยต่อไป เนื่องจากการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญายังคงเป็นแนวการ
พัฒนาแบบสอบที่เพิ่งมีการพัฒนาขึ้น ยังคงมีสาระ ประเด็น ข้อคาถามต่างๆ อีกมากที่ต้องการทาการวิจัยเพื่อ
หาคาตอบที่ชัดเจน โดยมีประเด็นต่าง ๆ ที่ควรทาวิจัยต่อไปดังนี้
2.1 การวิจัยด้านการพัฒนาแบบสอบ
การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญาที่ผ่านมายังคงเป็นลักษณะของการทา
ย้อนหลัง ในความหมายที่ว่า นาเอาแบบสอบมี่มีอยู่แล้วมากาหนดคุณลักษณะที่มุ่งศึกษาขึ้นเป็น Q-Matrix
แล้วทาการวิเคราะห์ข้อสอบ ลัก ษณะที่ควรทาในอนาคตคือ การสร้าง Q-Matrix ขึ้นมาก่อนให้มีลักษณะ
ตามที่ควรจะเป็นอย่างแท้จริง สร้างข้อคาถามให้ได้ตามที่ปรากฏใน Q-Matrix ที่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างดี
มีก ารสร้างข้อสอบให้แต่ล ะข้อ วัดคุณ ลัก ษณะได้ห ลายคุณลัก ษณะ ก าหนดให้คุณ ลัก ษณะที่ต้องใช้มี ความ
ครบถ้วน ครอบคลุม และขจัดความเป็นได้ในการเดาตอบถูกออกไปให้มากที่สดุ แล้วจึงเก็บข้อมูล และวิเคราะห์
ผล
2.2 การเลือกใช้โมเดลในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อ สอบที่ สร้างขึ้นตามแนวการพัฒ นาแบบสอบวินิจ ฉัยโดยวิธีการทางพุทธิ ปัญญานั้น มีโมเดลที่ใช้เป็นแนวคิดในการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบหลายโมเดลมาก ผู้พัฒนาแบบสอบควร
จะต้องศึกษาโมเดลต่างๆ ให้แตกฉาน รู้ถึงข้อดี ข้อจากัดของแต่ละโมเดล และควรจะต้องล่วงรู้ว่า แบบสอบที่
ตนพัฒนาขึ้นมานั้น มีลักษณะเหมาะสมที่จะวิเคราะห์โดยใช้โมเดลใด เพื่อให้การใช้โมเดลเป็นไปอย่างถูกต้อง
และได้ผลการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
2.3 การตรวจสอบตัวประกอบ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่พ บว่า ค่าประจาข้อสอบโดยวิธีวิเคราะห์ต่างกัน เมื่อนามาหาตัว
ประกอบ ได้ตัวประกอบ 2 ตัวหลัก คือ ตัวประกอบด้านค่าความยากที่พ่วงค่าการเดา และตัวประกอบด้านค่า
อานาจจาแนกนั้น ควรมีการทาวิจัยในลักษณะดังกล่าวนี้อีกหลายเรื่อง ในวิชาและกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน
เพื่อตรวจสอบความคงทนของตัวประกอบที่ได้ว่า เป็นความจริงที่เป็นทั่วไปเช่นนั้น หรือเป็นความจริงเฉพาะที่
เกิดขึ้นกับผลการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น โดยเฉพาะหากเป็นไปได้ ควรจะต้องหามาตรการสร้างข้อสอบที่ทาให้ค่า
การเดาลดลงมากๆ จนเป็นหรือเกือบเป็นศูนย์ แล้วดูตัวประกอบของค่าประจาข้อสอบที่วิเคราะห์ได้
2.4 ควรจะต้องมีการศึกษาวิจัยว่า จากการที่โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบในแนวการพัฒนาแบบ
สอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญาสามารถระบุได้ว่า ผู้สอบแต่ละคนมีระดับโอกาสความน่าจะเป็นในการ
เป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะต่างๆ แต่ละด้านอยู่เท่าใดนั้น ผลการระบุดังกล่าว มีความเที่ยงตรง (Validity) กับ
ความเป็นจริงของผู้สอบแต่ละคนในระดับใด เพราะส่วนนี้หากผลที่ได้มีความเที่ยงตรงพอ ก็จะเป็นส่วนของ
งานที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการแก้ไขพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลเป็นอย่างมากในอนาคต
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