
 การวิเคราะหขอแบบเลือกตอบ

  ก
(Multiple Choice Item)

ารประยุกตแนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะหแบบทดสอบ

การวิเคราะหหาคาอํ านาจจํ าแนกของขอสอบรายขอ

เนือ่งจาก การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521 และ 2524
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 เปนการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลโดยยึดจุดประสงคการเรียนรูซ่ึงเปน    รูป
แบบหนึง่ของการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลแบบอิงเกณฑ และ จาก
แนวคดิตาง ๆ เกี่ยวกับการวิเคราะหขอสอบหรือแบบทดสอบ  ผูเขียนจึงเลือกพัฒนา
โปรแกรม โดยเลือกรูปแบบการวิเคราะหขอสอบแบบอิงเกณฑโดยวิธีหาคาดัชนี
จ ําแนก B (B-Index) เนื่องจาก

1. เปนวธีิการวิเคราะหแบบอิงเกณฑ สอดคลองกับการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร

2. เปนวิธีที่ใชผลการสอบหลังการสอนเพียงครั้งเดียว ซ่ึงในทางปฏิบัติ
สามารถจะนํ าขอสอบที่ใชสอบตามปกติ มาทํ าการวิเคราะหไดทันที

3. เปนวิธีที่คลายกับการวิเคราะหแบบอิงกลุมแบบเดิมที่ครูสวนมากได
เคยศกึษาและปฏิบัติมาแลวและงายแกการทํ าความเขาใจ

4. เปนวธีิการวิเคราะหที่สามารถประยุกตใชวิเคราะหแบบอิงกลุมได
ทันที

5. เปนวธีิการวิเคราะหขอสอบแบบ 0-1 (Zero-one Method) ที่ครูนิยม
ใชมากที่สุด

การวเิคราะหโดยวิธีหาคาดัชนีจํ าแนก B (B-Index)นี้ ผูเขียนไดประยุกตให
เหมาะสมสอดคลองกับการวัดผลประเมินผล ดังนี้

1. การจํ าแนกจุดประสงคการเรียนรู เนือ่งจากในแบบทดสอบ 1 ฉบับ จะ
ประกอบไปดวยจุดประสงคการเรียนรูหลายจุดประสงค    ดังนั้น การวิเคราะหแบบ



การวิเคราะหขอสอบแบบเลือกตอบ แบบ B-Index

สาคร  แสงผึ้ง  หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8  เชียงใหม  50300

2

ทดสอบจึงแยกวิเคราะหทีละจุดประสงค ทั้งนี้ เพือ่บงชี้ไดอยางชัดเจนวาแตละ
จุดประสงคนั้นมี ผูรอบรู และ ผูไมรอบรู จ ํานวนเทาไร  ดังนั้น ผูรอบรูจุดประสงคที่
1 อาจจะไมรอบรูในจุดประสงคอ่ืน ๆ บางจุดประสงคก็ได

2. การกํ าหนดเกณฑการผาน  การกํ าหนดเกณฑการผานมีหลาย ๆ วิธีตามที่
กลาวมาแลว แตในที่นี้ ผูพัฒนาโปรแกรมไดเปดโอกาสใหกํ าหนดเกณฑ  การผาน จุด
ประสงคการเรียนรูไดตามที่ระบุลงไปซึ่งตามปกติการวัดผลในโรงเรียนมักจะกํ าหนด
เกณฑการผานจุดประสงคไว 50% แตสามารถจะปรับเปลี่ยนเกณฑ โดยการกํ าหนด
เกณฑการผานจุดประสงค วิธีที่เหมาะสม วิธีใดก็ได ทํ าใหมีความยืดหยุน สามารถนํ า
ไปใชไดอยางกวางขวาง

3. การนํ าวิธีการวิเคราะหแบบ B-Index ไปใชวิเคราะหแบบอิงกลุม ถา
คดัเลอืกกลุมตัวอยางเปนกลุมนักเรียนเกงและกลุมไมเกง กลุมละ 27% ตามวิธีการ
วเิคราะหแบบอิงกลุม และถากลุมไมเกงทุกคนไมผานเกณฑของการประเมิน ผลการ
วิเคราะหขอสอบทั้งฉบับนั้นจะมีความหมายสอดคลองกับการวิเคราะหแบบอิงกลุม 
ตามวิธีการวิเคราะหแบบอิงกลุมโดยใชสูตร ดังนี้

คาอํ านาจจํ าแนกของขอสอบ
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การวิเคราะหหาคาความยากของขอสอบ
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r  หมายถึง  คาอํ านาจจํ าแนกของขอสอบแตละขอ
RH หมายถึง  จํ านวนผูตอบขอสอบถูกแตละขอในกลุมสูง
RL หมายถึง  จํ านวนผูตอบขอสอบถูกแตละขอในกลุมตํ่ า
nH หมายถึง  จํ านวนนักเรียนกลุมสูง
nL หมายถึง  จํ านวนนักเรียนกลุมตํ่ า

 การวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบ
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การวเิคราะหหาคาความเชื่อมั่นแบบอิงเกณฑ ที่เลือกใชในโปรแกรมนี้
เลือกวิธีของ Livingston จากสูตร
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rcc   หมายถึง ความเชื่อมั่นของ Criterion Referenced Test
rtt    หมายถึง ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
δ 0
2   หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนการสอบ
x    หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนน
C    หมายถงึ  คะแนนเกณฑ (Criterion Score)

คุณสมบัติของโปรแกรม

1. เปนโปรแกรมที่สามารถตรวจขอสอบ และวิเคราะหขอสอบ เลือกตอบ 4-5 ตัว
เลือก เมือ่สอบแลวนํ ามาวิเคราะหไดเลย โดยไมตองตรวจขอสอบกอน
โปรแกรมจะรายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล รายจุดประสงค ผานหรือไม
ผานจุดประสงค  ใดบาง

2. สามารถวิเคราะหขอสอบจํ าแนกเปน รายจุดประสงค และวิเคราะหเปนรายขอ
3. สามารถวิเคราะหตัวเลือกไดทุกตัวเลือก และบงชี้คุณภาพของตัวเลือกทุกขอ
4. วเิคราะห คา  Mean , S.D.
5. วเิคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑทั้งฉบับ
6. สามารถวิเคราะหไดทั้งแบบอิงกลุมและแบบอิงเกณฑ
7. โปรแกรม Version นี้ ใชงานบน Windows 98 , NT, Windows 2000 และ

Windows XP.
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เงื่อนไขสํ าคัญ และความคิดรวบยอดของการวิเคราะห

เนื่องจากโปรแกรมการวิเคราะหโปรแกรมนี้ไดมีการประยุกตหลักการ
วิเคราะหใหเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการ 
วัดผลประเมินผล ดงันัน้จงึมีการกํ าหนดเงื่อนไขสํ าคัญของขอสอบที่จะนํ ามาวิเคราะห
ดังนี้

1. ขอสอบที่นํ ามาวิเคราะห ตองเปนขอสอบที่สอบวัด และ จํ าแนกตาม
จดุประสงคการเรียนรู หรือจํ าแนกตามกลุมพฤติกรรม (ควรจะผานการ
วเิคราะหความเที่ยงตรงตามเนื้อหาหรือตรงตามจุดประสงค มากอน ถายัง
ไมวเิคราะหมากอนก็สามารถวิเคราะหได  แตขอสอบตองสอบวัดตามจุด
ประสงค)

2. ขอสอบที่สอบวัดแตละจุดประสงคจะตองเรียงขอสอบเปนชุด ๆ เชน
จดุประสงคที่ 1 ขอ 1-8 จุดประสงคที่ 2 ขอ 9-15 เปนตน

3. ขอสอบที่สอบวัดแตละจุดประสงค จะตองมีจํ านวนมากพอที่จะเปนตัว
แทนของพฤติกรรมตามจุดประสงคนั้น ๆ  (ไมควรตํ่ ากวา 5 ขอ)

สรปุความคิดรวบยอดหลักการวิเคราะหท่ีนํ ามาใชในโปรแกรม

โปรแกรมนี้เลือกวิเคราะหแบบอิงเกณฑของ Brennan โดยวิธีหาคาดัชนี
จ ําแนก B. (B-Index) รายละเอียดดังที่ไดกลาวมาแลว ซ่ึง สรุปหลักการวิเคราะหเปน
ความคิดรวบยอดงาย ๆ ดังนี้

1. ในแตละจุดประสงค นักเรียนจะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ ผาน
เกณฑ และ ไมผานเกณฑ ของจุดประสงคนั้น

              กลุมผานเกณฑ            n1             กลุมไมผานเกณฑ           n2

ผานเกณฑหมายถึงสอบไดคะแนนจุดประสงคนั้นถึงเกณฑที่กํ าหนด  เชน
ไดคะแนนตั้งแต  50% ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑ  เปนตน

ตัวอยาง

            จุดประสงคที่ 1 มีขอสอบ 10 ขอ นํ าไปสอบนักเรียนจํ านวน 100 คน และ
เกณฑการผานจุดประสงคนั้น = 60%  ปรากฏวา
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      ผานเกณฑ  ( ทํ าขอสอบถูกตั้งแต  6 ขอขึ้นไป )   จํ านวน  80   คน
     ไมผานเกณฑ ( ทํ าขอสอบถูกไมถึง 6 ขอ )            จํ านวน  20   คน

ดังนั้น กลุมผานเกณฑ     (n1)     =  80
              กลุมไมผานเกณฑ  (n2)   =  20

2. หลังจากนั้นจะตรวจ ขอสอบรายขอวา กลุมผานเกณฑตอบขอสอบถูก
กีค่น  กลุมไมผานเกณฑ ตอบถูกกี่คน

                 กลุมผานเกณฑ           จ ํานวนที่ตอบถูก =  U
                 กลุมไมผานเกณฑ        จ ํานวนที่ตอบถูก =  L
เชน  ขอสอบขอที่  1
                กลุม n1   ตอบถูก 80 คน
                กลุม n2   ไมมีใครตอบถูกเลย  (0 คน)
                ดังนั้น   U   =   80  ,     L  =  0

3. หาสดัสวน กลุมผานเกณฑ (n1) ตอบถูก  และกลุมไมผานเกณฑ (n2)
ตอบถกูมาหักลบกัน คาที่ไดคือคา ดัชนีจํ าแนก B (B-index)

                U
n

L

n1 2
−  =  คาดัชนีจํ าแนก B  (B - index)

สัดสวนของ กลุมผานตอบถูก   =   U
n1

80
80

1 00= = .

สัดสวนของ กลุมไมผานตอบถูก =  L
n n2

0
2

0 00= = .

ดชันจีํ าแนก B (B-index)   =  1.00 - 0.00  = 1.00

ขอสอบขอนี้ เปนขอสอบที่มีอํ านาจจํ าแนกดีมากที่สุด คือกลุมผานเกณฑ
       ตอบถูก 100% กลุมไมผานเกณฑ ตอบผิด 100%  คาจํ าแนก   =   1.00

ความนาจะเปน
          กลุม  n1   ควรจะตอบถูกหมดทุกคน   (กลุมผานเกณฑ)
          กลุม  n2   ควรจะตอบผิดหมดทุกคน   (กลุมไมผานเกณฑ)

ถาขอสอบ ขอใดชี้ไดอยางนี้ เรียกวาขอสอบขอนั้นจํ าแนกได 100%
       (บอกไดวาใครผานเกณฑ และใครไมผานเกณฑ)    
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ความเปนไปได
 กลุม  n1  อาจจะตอบผิดบาง

                          กลุม  n2  อาจจะตอบถูกบาง

ทั้งนี้เพราะ คณุภาพของขอสอบ แตกตางกันไป  ดังนั้น  คา B-index จะมีคา
ตัง้แต -1.00 ไปจนถึง +1.00   จึงตองเลือกพิจารณาขอสอบเปนขอ ๆ ไป

สมมติขอสอบขอที่ 2 ในจุดประสงคเดียวกันนี้ กลุม n1 ตอบถูก 60 คนกลุม
n2   ตอบถูก  5 คน

  ดงันัน้  ดัชนีจํ าแนก (B-index) =  60
80

5
20

−

                                                     =  .75 - .25
                                                     =  0.50

ขอสอบขอนี้ มีคาจํ าแนกพอใช (มีบางคนกลุมผานเกณฑ ตอบผิดและบางคน
ในกลุมไมผานเกณฑ ตอบถูก ทํ าใหคาอํ านาจจํ าแนกลดลง)

ในท ํานองเดียวกัน ขออ่ืน ๆ ก็คํ านวณแบบเดียวกัน

4.  เมือ่วเิคราะหทุกขอในจุดประสงคที่ 1 แลว ขั้นตอไปก็คือรวมกลุมและ
แยกกลุมใหม  ในแตละจุดประสงคไป

คาอํ านาจจํ าแนกที่ยอมรับ คือคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จนถึง 1.00 ถาตํ่ ากวา
          0.20  จะตองปรับปรุงขอสอบขอนั้นหรือตัดทิ้งไป
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    การใชงานโปรแกรม

1. การเตรียมขอสอบที่จะนํ ามาวิเคราะห

1.1  ถาตองการรายงานคะแนนนักเรียนทุกคน ใหเตรียมขอสอบไวทั้งหมด
1.2  ถาตองการผลการวิเคราะหเพื่อพัฒนาขอสอบอยางเดียว ใหเลือกขอสอบ

            ประมาณ 100 ฉบับขึ้นไป ถามีขอสอบตํ่ ากวา 100 ฉบับ ควรใชทั้งหมด
1.3  ถาขอสอบมีมากอาจจะเลือก 27% สูง-ตํ่ าก็ได จะทํ าใหผลการวิเคราะห
       เชื่อถือไดยิ่งขึ้น
1.4  ถาจะใหงายและสะดวกอาจจะนํ าหองเกงมา 1 หอง  และ หองไมเกงมา

          1 หอง ก็ได แตถาเตรียมเรียงขอมูล 27% สูง-ตํ่ า ก็จะดีกวา

1. การเริ่มตนโปรแกรม ให Run โปรแกรม B-IndexWin65.exe  จะปรากฏดังนี้
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3.  เขาสูโปรแกรม เลือกรายการ วิเคราะห B-Index จะมรีายการใหเลือก อีก  5
      รายการ ดังนี้

4.  การสรางแฟมขอมูลใหม  เพื่อเก็บขอมูล ใหเลือกรายการแรก  จะไดดังนี้

ใหกรอกขอมูล ทุกชอง ดังตัวอยางขางบน เลือก Click ทีเ่ก็บแฟมขอมูลตามที่
ตองการ อาจจะเก็บไวที่ Drive A กไ็ด จากตัวอยางเก็บที่   G:\B-IndexWin

ช่ือแฟมขอมูล ควรจะตั้งชื่อใหส่ือความหมาย เชน Th203,  Soc306,
English011 เปนตน

ตรวจสอบใหเรียบรอยแลว Click OK
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เมื่อ Click OK แลว จะมีการสรางแฟมเก็บขอมูลใหม พรอมกับมีชองใหกรอก
ขอมลู ไดแก เลขประจํ าตัวนักเรียน คํ าตอบของนักเรียนในกระดาษคํ าตอบ ใหกรอก
เรียงกันไป ตั้งแตขอสอบขอที่ 1 ถึงสุดทาย จากตัวอยาง เปนขอ 1-60 เมื่อครบแลว กด
Enter หรือ Click  Save   ขอมูลจะมีการบันทึกและกลับไปรอรับขอมูลคนตอไป

- ตอบ ก ใหปอน   1
- ตอบ ข ใหปอน   2
- ตอบ ค ใหปอน   3
- ตอบ ง ใหปอน   4
- ตอบ จ ใหปอน   5
- ไมตอบ ใหปอน 0

บนัทกึใหครบทุกคนตามที่กํ าหนดไว
การแกไขใหวาง เคอเซอร ณ จุดที่ตองการแกไข แลวแกไขไดทันที  แกไขแลว

ใหเล่ือนเคอเซอร ขึ้น หรือลง 1 เรคคอรด จะมีการแกไขทันที

4.  การดูและแกไข ขอมูลท่ีบันทึกไวแลว
 เมื่อปอนขอมูลครบทุกคนแลว ให กลับไปที่ Main Menu เลือก Click ปุม

แกไขขอมูล  ดงัตัวอยาง เลือกรายวิชาที่ปอนขอมูลเรียบรอยแลว (sample.dta)
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สามารถจะแกไขขอมูลไดตามตองการ โดยวาง เคอเซอร ที่ตํ าแหนงนั้น ๆ  Click แลว
แกไขตามตองการ แกไขแลว Click Save

3. การดํ าเนินการวิเคราะห

เมื่อเลือกปุม ด ําเนินการวิเคราะห จะปรากฏ ดังรูปขางบน ส่ิงที่ตองดํ าเนินการ
ตอไป คือ กรอกขอมูลใหครบทุกชอง ดังตอไปนี้

  ช่ือวิชา  กรอกชื่อวิชาตามตองการ ขอมูลชองนี้ ไมนํ าไปใชในการคํ านวณ
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รหัสวิชา กรอกชื่อรหัสวิชาตามตองการขอมูลชองนี้ ไมนํ าไปใชในการ
คํ านวณ

ปการศึกษา กรอกปการศึกษาลงไป
จ ํานวนนักเรียน หมายถงึจํ านวนขอมูลที่นํ ามาวิเคราะห  หรือ จํ านวนขอสอบ

ของนักเรียนที่นํ ามาวิเคราะหนั่นเอง
จํ านวนหอง หรือกลุม หมายถึง จํ านวนนักเรียน หรือจํ านวนขอมูลของแตละ

หองที่นํ ามาวิเคราะห
จํ านวนขอสอบ หมายถึง จํ านวนขอ ของขอสอบในฉบับนั้น
จํ านวนจุดประสงค หมายถึง กลุมของขอสอบที่จํ าแนกเปนจุดประสงค

 ขอสอบที่จะนํ ามาวิเคราะหจะตองจัดเปนกลุม ๆ เรียงกันไป
เกณฑการผาน  หมายถึงเกณฑการผานจุดประสงค กํ าหนดเปน รอยละ เชน

รอยละ 50  รัอยละ 60 เปนตน ใหระบุเฉพาะตัวเลขลงไป
จ ํานวนนักเรียนแตละหอง  ใหระบุลงไปในตาราง
จ ํานวนขอสอบแตละจุดประสงค ใหระบุลงไปในตาราง

ดตูวัอยางตอไปนี้  (ดูจากตัวอยางขอมูล วิชา sample )

- เฉลยขอสอบ  หมายถึง เฉลยคํ าตอบที่ถูกตอง ตั้งแตขอที่ 1 ถึงขอสุดทาย ใหปอน
   ขอมูลลงไป เหมือนกรอกขอมูลขอสอบ
-  ใหตรวจสอบจํ านวนนักเรียนแตละหอง และจํ านวนขอสอบแตละจุดประสงค ขอที่
เทาไร ถึงขอที่เทาไร กรอกขอมูล หรือ แกไข ใหถูกตอง
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- เมื่อมีการแกไขแลว ให Click SaveAll
- เมื่อตรวจสอบทุกรายการถูกตองแลว ให Click  เร่ิมวิเคราะห

ผลการวิเคราะห จะปรากฏ ทันที  3 รายการ
1. ผลการวิเคราะหรวมทุกรายการ คาอํ านาจจํ าแนกของขอสอบ คา เฉลี่ย  คา

S.D. คาความยากงาย คาความเชื่อมั่นแบบอิงเกณฑ คาจํ าแนกตัวเลือก เปน
รายขอ

2. ผลการวิเคราะหตัวเลือก แยกเฉพาะอีก 1 ตาราง
3. รายงานคะแนนรายบุคคล รายจุดประสงค การตัดสิน ผาน หรือ ไมผาน

จุดประสงค

ตวัอยางผลการวิเคราะหรวมทุกรายการ
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ตวัอยางผลการวิเคราะหตัวเลือก

ตวัอยาง รายงานคะแนนรายบุคคล
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4. การแปลความหมายผลการวิเคราะห

เมือ่คอมพิวเตอรดํ าเนินการวิเคราะหขอสอบเรียบรอยแลวจะรายงาน
ผลการวิเคราะหดังตัวอยางตอไปนี้

พจิารณาตัวอยาง ขอที่ 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Obj/ขอที่     ก         ข         ค          ง       จ     NULL    N1    U       N2       L         B-INDEX              P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1      -0.13    0.50   -0.25   -0.13   0.00      0             2       2        8         4           0.50    0.60
                 0.10    0.60    0.20     0.10   0.00

- เลขแถวบน  column ที่ตรงกับ ก,ข,ค,ง,จ ซ่ึงได -0.13  0.50  -0.25 -0.13  0.00
หมายถึง คาจํ าแนกของตัวเลือกแตละตัว  โปรดสังเกตคา 0.50 จะตรงกับคา B-Index
แสดงวาเปนตัวเลือกที่ถูกตอง(คํ าตอบที่ถูก) สวนขออ่ืน ๆ จะเปนตัวลวง  สวน ขอ  จ
(0.00) ไมมี  ขอสอบมีเพียง 4 ตัวเลือกเทานั้น

คาจํ าแนกของตัวลวง ถามีคาเปน ลบ เชน  -0.13  แสดงวาตัวเลือกนี้ ลวง กลุม
ไมผานเกณฑมากกวากลุมที่ผานเกณฑ ซ่ึงเปน ตวัลวง ทีค่วรจะเปน  ถาตัวลวงมีคา
เปน บวก แสดงวากลุมผานเกณฑเลือกตอบขอนี้เปนสัดสวนที่มากกวากลุมไมผาน
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เกณฑ ซ่ึงเปนตัวลวงที่ไมดี (ลวงกลุมผานเกณฑมากกวากลุมไมผานเกณฑ ซ่ึงควรจะ
ลวงกลุมไมผานเกณฑมากกวากลุมที่ผานเกณฑ)

ดตูัวอยางขอที่ 2  อีก 1 ขอ

2.       -0.50   0.75   -0.25    0.00     0.00     0             2         2           8         2          0.75      0.40
           0.40   0.40    0.20     0.00     0.00

ขอ ข จะเปนขอที่ถูก ขอ ก , ค และ ง จะเปนตัวลวง จะเห็นไดวาตัวลวง ก และ ค เปน
ตวัลวงทีด่ี สวนขอ ง เปนตัวลวงที่ไมดี เพราะไมสามารถลวงไดเลย หรือไมมีใคร
เลือก ใคร ๆ ก็รูวาไมถูก

        Null    หมายถึง  จํ านวนผูที่ไมตอบขอสอบขอนั้น
        N1     หมายถึง  จํ านวนของผูที่ผานเกณฑ
        U       หมายถึง  จํ านวนของผูที่ตอบขอสอบถูกในกลุม  N1
        N2      หมายถึง  จํ านวนของผูที่ไมผานเกณฑ
        L        หมายถึง  จํ านวนของผูที่ตอบถูก ในกลุม  N2

   B-Index   หมายถึง  คาดัชนีจํ าแนกหรือคาอํ านาจจํ าแนกของขอสอบ ซ่ึงจะมีคา
ตั้งแต   -1.00 ถึง +1.00 คาอํ านาจจํ าแนกเปนบวกแสดงวาตัวเลือกที่ถูกขอนี้ กลุมที่
ผานเกณฑ ตอบถูกเปนสัดสวนมากกวากลุมที่ ไมผานเกณฑ

คาอํ านาจจํ าแนก  ของขอสอบที่ยอมรับกันจะมีคาตั้งแต  0.20 ขึ้นไป ถึง 1.00
ซ่ึงอาจจะแบงคุณภาพของคาอํ านาจจํ าแนกโดยสังเขป ดังนี้

 0.40  -  1.00     ดีมาก
 0.30  -  0.39     ดีพอสมควร อาจตองปรับปรุงบาง
 0.20  -  0.29     พอใชไดแตตองปรับปรุง
 0.10  -  0.19     คาจํ าแนกตํ่ า ใชไมได ตองปรับปรุงใหม
 0.00                 จํ าแนกไมได

( หรืออาจจะแบงชวง ระหวาง 0.20-1.00 แตกตางไปจากนี้ ตามความเหมาะสม )
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การทีค่าจํ าแนกมีคาเปน  0.00  แสดงวาเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
         1.  ทกุคนในกลุมผานและไมผานเกณฑตอบถูกหมดหรือ ผิดหมดทุกคน
         2.  ทกุคนในกลุมผานและไมผานเกณฑไมตอบตัวเลือกขอนี้เลย
         3.  ทัง้กลุมผานและไมผานเกณฑ ตอบถูก เปนสัดสวนเทา ๆ กัน
ถาคาจํ าแนกเปนลบ หมายความวา  กลุม ไมผานเกณฑ ตอบถูกเปนสัดสวนมาก

กวากลุมที่ผานเกณฑ (กลับกัน) ซ่ึงเปนขอสอบที่ไมดี

จากตวัอยางผลการวิเคราะห คอลัมนสุดทายจะมีการประเมินตัดสินวาขอสอบ
แตละขอมีคุณภาพอยางไร และมี ตัวออักษรหรือเครื่องหมายกํ ากับ คือ  A, B, C, *
และ  !

         A       หมายถึง    จํ าแนกไดดีมาก
         B       หมายถึง    จํ าแนกไดดี
         C       หมายถึง    จํ าแนกไดพอใช
         *       หมายถึง     จํ าแนกไดตํ่ า
         !       หมายถึง     จํ าแนกไมได

ขอสอบที่ดี ผลการวิเคราะหควรจะมีคาดังนี้
1. ขอถูกหรือตัวเลือกที่ถูก คาอํ านาจจํ าแนกตองมีคาเปนบวก ระหวาง  0.20

ถึง  1.00
2. คาอํ านาจจํ าแนกของตัวลวง จะตองมีคาเปนลบ (ลวงกลุมไมผานเกณฑ

มากกวา กลุมผานเกณฑ)
3. การเลอืกตอบแตละตัวเลือกที่เปนตัวลวงควรจะกระจายทุก ๆ ขอใกลเคียง

กนั  (คาสัดสวนใกลเคียงกัน)

ตัวเลขแถวลาง     
จากตัวอยางขอที่ 1 เชนเดียวกัน

1      -0.13   0.50   -0.25  -0.13   0.00      0             2       2        8         4          0.50   0.60
         0.10   0.60    0.20    0.10   0.00

ตัวเลขแถวลาง คือ 0.10   0.60    0.20     0.10    0.00 หมายถึง สัดสวนหรือ
รอยละของ ผูที่เลือกตอบตัวเลือกแตละขอ ถาเลือกขอนั้น ๆ  เชน ขอ  ก. มีผูเลือกตอบ
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10% , ขอ ข. มีผูเลือกตอบ  60% , ขอ ค. มีผูเลือกตอบ 20%  และ  เลือกตอบ ขอ ง.
จ ํานวน 10%

ตัวเลขนี้จะทํ าใหเรามองเห็นคุณภาพของตัวเลือกของขอสอบเราไดเปนอยางดี 
เชน  ขอสอบ ขอ 2  ไมมีใครเลือกตอบขอ ง เลย ทํ าใหทราบวาควรจะปรับปรุง
 ขอสอบตัวเลือกขอ ง  เปนตน  รายการวิเคราะหตัวเลือก สามารถดูรายงานผลการ
วเิคราะหโดยเฉพาะได (ขอ 2)

P  หมายถึง  คาความยาก-งาย ของขอสอบ  เปนตัวช้ีที่สํ าคัญอีกตัวหนึ่งที่
ท ําใหเรามองเห็นวาขอสอบเราดี หรือไมดี  คา P จะมีคาอยูระหวาง 0.00 ถึง 1.00
ถาคา P  =  1.00  หมายความวา ขอสอบงายมาก ทุกคนตอบถูกหมด และ ถาคา 
 P = 0.00  แสดงวาขอสอบยากมาก ไมมีใครตอบถูกเลย หรือ  เฉลยผิด ฯลฯ

ดังนั้น สรุปวา คา P สูง แสดงวาขอสอบ งาย คา P ตํ่ า แสดงวาขอสอบยากซึ่ง
สงผลตอคาอํ านาจจํ าแนกของขอสอบ

ถาขอสอบยากหรืองายเกินไป ก็ทํ าใหคาจํ าแนก ( B-Index )  ตํ่ าดวย
ดังนั้น  ขอสอบที่ดี  คา B-Index  ควรจะสูง และ คา P  ไมสูง หรือตํ่ าเกินไป

แตการออกขอสอบปจจุบันเรายึดจุดประสงคเปนหลัก ถาขอสอบไดผานการวิเคราะห
IOC มาแลวเปนอยางดี จะสงผลใหผลการวิเคราะห  B-Index   มีคาอํ านาจจํ าแนกและ
ความยากงายที่เหมาะสมดวยและบางทีขอสอบอาจจะคอนขางงายหรือยากเกินไปแตมี
คาอ ํานาจจํ าแนก อยูในเกณฑ ( 0.20 ถึง 1.00 )  และเปนขอสอบที่วิเคราะห  IOC   มา
แลว เราก็ยอมรับ

กลาวโดยสรุป ผลการวิเคราะห จากโปรแกรมนี้ สามารถสรุปได 4 กรณี

1.  ขอสอบอยูในเกณฑท่ีสามารถคัดเลือกนํ าไปใชไดทันที  ไดแกขอสอบขอที่
คา B-Index  ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ถึง 1.00 และ ตัวเลือกที่เปนตัวลวงทุกขอ มีคาเปน ลบ
(สัดสวนกลุมไมผานเกณฑเลือกตอบขอนั้นมากกวากลุมที่ผานเกณฑ) เชน ขอสอบขอ
ตอไปนี้

  1      -0.13    0.50   -0.25   -0.13   0.00      0             2       2        8         4           0.50    0.60
                  0.10   0.60    0.20     0.10   0.00

  4      -0.13    -0.25   0.75   -0.38   0.00      0             2       2        8         2          0.75     0.40
                  0.10   0.20    0.40     0.30   0.00
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2.  ขอสอบขอท่ี คา B-Index อยูในเกณฑท่ีใชได  (0.20-1.00) แตตัวเลือกท่ีเปน
ตวัลวงบางขอตองปรับปรุง เชน ขอสอบตอไปนี้

 2       -0.50    0.75   -0.25    0.00   0.00      0             2       2        8         2          0.75     0.40
                  0.40   0.40    0.20     0.00   0.00

 10      -0.67    -0.33   0.86    0.14   0.00      0             7       6       3         0           0.86    0.60
                  0.20   0.10    0.60     0.10   0.00

ขอสอบขอ 2 และขอ 10  คาอํ านาจจํ าแนก หรือคา B-Index อยูในเกณฑดีมาก
และคาความยากก็พอเหมาะ แตตัวเลือก ขอ  ง ในขอ 2 ไมมีคนเลือกเลย แสดงวาผิด
อยางชัดเจน ไมสามารลวงได  และ ตัวเลือก ขอ ง ในขอ 10 กลุมผานเกณฑ เลือกตอบ
ถึง รอยละ 10  แตกลุมไมผาน กลับไมเลือกเลย คาจํ าแนกออกมาเปน บวก ตัวลวงขอนี้
จงึใชไมได ตองปรับปรุง (รายละเอียดอยูในรายงานผลการวิเคราะหตัวเลือก)

3.  ขอสอบขอท่ี คา B-Index มีคาเปน ลบ เชน ขอตอไปนี้

 7       0.00    -0.38   -0.38    0.75   0.00      0             2       0       8         3           -0.38    0.30
                0.00     0.30    0.30     0.40   0.00

ขอสอบขอ 7 จะเห็นวา คา B-Index มคีาเปน ลบ เนื่องจากกลุมไมผานเลือก
ตอบ(ตอบถูก) เปนสัดสวนที่มากกวากลุมผาน ซ่ึงไมตรงกับสิ่งที่ควรจะเปน ซ่ึงนาจะ
มขีอผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น เชน เฉลยผิด หรือ ตัวเลือกใชไมไดจริง  ขอสอบขอนี้ดู  ตัว
เลือกอืน่ ๆ ก็ใชไมไดเชนเดียวกัน ดังนั้นขอสอบขอนี้ควรตัดทิ้งไป

4.  ขอสอบขอท่ี คา B-Index มีคาตํ่ ากวา 0.20  แตตัวลวงทุกขอ หรือ    บางขอ
ยงัใชได  เชน

 15       0.10    -0.67   0.14    0.43   0.00      0             7       1       3         0           0.14   0.10
                  0.40     0.20     0.10   0.30   0.00

ขอสอบขอ 15  จะเห็นวา คา B-Index มีคาตํ่ ากวา 0.20  ตวัเลือกที่เปนตัวลวง
ขอ ข ยังใชได แตขออ่ืน ๆ ใชไมได ขอนี้ควรจะตัดทิ้งไป
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แ ตถาตวัลวงทุกตัวหรือสวนมากใชได ก็ยังคงจะพอปรับปรุงใหดีขึ้นได  เชน
สมมติขอมูลออกมาดังนี้

 30       0.09    -0.14    0.19    -0.10   -0.04      0             26      6      206         8         0.19   0.06
                  0.19     0.47    0.06      0.24    0.03

จะเห็นวา B-Index มีคา 0.19  ซ่ึงใกลเคียงกับคาที่ยอมรับ แตขอสอบยากมาก
(0.06) และ ตัวเลือกขอ  ก  ยังใชไมได   ขออ่ืน ๆ พอใชได    ดังนั้น ขอสอบขอนี้ยังพอ
ทีจ่ะปรับปรุงใหดีขึ้นได

สาเหตทุีค่าจํ าแนกตํ่ า อาจจะเปนเพราะขอสอบ ยาก หรืองายเกินไป ดูจากขอนี้
ขอสอบยากเกินไป

    ผลการวิเคราะหอื่น ๆ
นอกจากผลการวิเคราะหคาจํ าแนก และความยาก-งาย แลว   ผลการวิเคราะห

ยงัรายงานคาสถิติตาง ๆ ใหทราบดวย คือ  คะแนนเฉลี่ย การกระจายของคะแนน
(S.D.) และ ความเชื่อมั่นของขอสอบ

-  คา คะแนนเฉลี่ย เปนคะแนนเฉลี่ยของกลุมที่นํ ามาวิเคราะหทั้งหมด
- คา S.D.เปนตัวเลขที่บงบอกถึงการกระจาย หรือ ความแตกตางของคะแนน

ของกลุม ถาคา S.D. มาก แสดงวา คะแนนของนักเรียนกระจายตางจากคาเฉลี่ยมาก
และ ถาคา S.D. นอย แสดงวา คะแนนของนักเรียน แตกตางกันนอย (คะแนนใกลเคียง
กบัคะแนนเฉลี่ยเปนจํ านวนมาก ) บงชี้ถึงความสํ าเร็จของการสอนเราดวย เชน ถาเรา
สอบกอนสอน ไดคาเฉลี่ยตํ่ า การกระจายมาก (S.D. มาก)  และหลังการสอน ไดคา
เฉลี่ยสูง การกระจาย นอย  นั่นคือเราไดพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถเพิ่ม
ขึน้จรงิแตอยางไรก็ตามอาจจะตองใชขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณาดวย

- คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ( คา rtt และ คา  rcc ) ผลการวิเคราะห 2 คานี้
มคีวามหมายวา ขอสอบนี้มีความเชื่อมั่นอยูในระดับใด ซ่ึงจะมีคา อยูระหวาง 0.00 ถึง
1.00

ความเชื่อม่ัน   เปนคาที่บงชี้ความคงที่แนนอนของขอสอบ ขอสอบที่มี
ความเชื่อมั่น 1.00 หมายความวา  ขอสอบมีความเชื่อมั่น 100%  ไมวาจะสอบเมื่อใด
กต็าม (นกัเรยีนกลุมเดิม) นักเรียนที่ไมผานเกณฑ ก็ยังคงไมผานเกณฑและนักเรียนที่
ผานเกณฑ ก็ยังคงผานเกณฑอยูเหมือนเดิม (ไมมีการสอนซอมเสริมกอนสอบครั้งที่ 2
หรือคร้ังที่ 3)

คา rtt เปนคาความเชื่อมั่น กรณีที่วิเคราะหแบบอิงกลุม
  คา rcc เปนคาความเชื่อมั่น กรณีที่วิเคราะหแบบอิงเกณฑ
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   การรายงานคะแนนรายบุคคล
 การวเิคราะหโดยคอมพิวเตอรคร้ังนี้ นอกจากจะรายงานผลเกี่ยวกับคุณภาพ

ของขอสอบแลว ยังรายงานผลคะแนนของนักเรียนเปนรายบุคคล และ จํ าแนกเปน   
จดุประสงคดวย ถาคะแนนไมผานจุดประสงคใด จะมีเครื่องหมาย * กํ ากับไว   และถา
คะแนนรวมไมผาน จะมีเครื่องหมาย  **  กํ ากับไว

ดงันัน้ ถาปอนขอมูลนักเรียนทุกคนลงไป แลวพิมพรายงานสวนนี้ออกมา
จะท ําใหเหน็คะแนนแตละคนอยางชัดเจน ทํ าใหประหยัดเวลาและแรงงาน และ
นักเรียนสามารถแกไขซอมเสริมไดงายและที่สํ าคัญคือครูไมจํ าเปนตองตรวจขอสอบ
ปอนขอมูลเขาครั้งเดียว จะไดผลทุกอยางที่ตองการ
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