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บทคัดยอ 

การวิเคราะหขอสอบ จะทําใหผูออกขอสอบทราบคุณภาพของขอสอบ ทั้งคุณภาพ
รายขอและคุณภาพของแบบทดสอบ สาระสําคัญของคุณภาพรายขอ คือ ความยากงาย
ของขอสอบ อํานาจจําแนกของขอสอบ ประสิทธิภาพของตัวลวง และความชัดเจนของ
ขอสอบ สวนคุณภาพของแบบทดสอบจะทราบคาที่แสดงถึงความนาเช่ือถือของ
แบบทดสอบ ถาแบบทดสอบมีความตรง มีความนาเช่ือถือ และมีเกณฑการตัดเกรดที่
เหมาะสมแลว เกรดก็มีคุณภาพ การวิเคราะหขอสอบจะไดขอมูลยอนกลับมาพัฒนาให
ระบบการวัดและประเมินผลมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน การวิเคราะหขอสอบจึง
เปนสวนหน่ึงของหลักประกันของคุณภาพการศึกษา  
 
ABSTRACT 

Item analysis is a process which provides useful information about the 
quality of an examination paper, both the quality of individual items and of   
the test as a whole, to the examiner.  Item difficulty, discrimination power, 
effectiveness of item distracters, and clear or unambiguous items are used       
to assess the performance of individual test items.  However, reliability 
coefficient is provided to evaluate the performance of the test as a whole.  The 
validity and reliability of a test as well as the proper grading criteria refer to  
the extent to which the test is likely to produce consistent grades.  Item 
analysis will also provide useful feedback which is valuable in developing a 
measurement and evaluation system.  Therefore, item analysis is recognized as 
an important part of quality assurance in education. 

 
 
 
 

บทนํา 
การพัฒนาสถานการศึกษาใหมีคุณภาพเพ่ือใหประชา-

ชนชาวไทยมีความมั่นใจที่จะสงบุตรหลานเขาไปเรียนน้ัน 
สถาบันจะตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนหลักประกันวา บัณฑิตที่
สําเร็จออกไปมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดตัว
บงช้ีหน่ึงที่จะบงบอกวาบัณฑิตมีคุณภาพ คือ สถานศึกษา  
มีระบบการวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ แบบทดสอบ 
(ชุดของขอสอบรายขอ) ที่มีคุณภาพจะเปนตัวบงช้ีตัวหน่ึง 

ที่แสดงวาระบบดังกลาวมีคุณภาพ เพราะแบบทดสอบ      
ที่มีคุณภาพจะสามารถสะทอนหลักสูตรที่ใชในการผลิต
บัณฑิต และมีความนาเช่ือถือในการวัดคา ซึ่งการวิเคราะห
ขอสอบจะเปนหลักประกันใหแบบทดสอบมีความนา 
เช่ือถือดังกลาว ดังน้ัน การวิเคราะหขอสอบจึงเปนปจจัย
เบื้องตนตัวหน่ึงที่จะนําไปสูคุณภาพของแบบทดสอบ    
อันจะสงผลใหระบบการวัดและประเมินผลมีคุณภาพ     
ซึ่งจะนําไปสูการศึกษาที่มีคุณภาพ และสงผลตอคุณภาพ
ของบัณฑิตในที่สุด ดังแผนผังมโนมติตอไปน้ี 

 



 

ภาพท่ี 1 แผนผังมโนมติ การวิเคราะหขอสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ความหมายและประโยชนของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 
หมายถึง การใหความมั่นใจแกสาธารณชนวา ผลผลิตของ
สถาบันการศึกษา หรือบริการของหนวยงานการศึกษามี
คุณภาพ โดยการใหขอมูลวา บุคลากรทุกคนในสถาบันน้ัน

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตรงตามข้ันตอนมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, http://qa.bu.ac.th/thai/ 
index800.htm) ซึ่งศาสตราจารย ดร.อุทุมพร  จามรมาน 
(2543) ไดเขียนเปนโมเดลการประกันคุณภาพการอุดม 
ศึกษา ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 โมเดล การประกันคุณภาพการอุดมศึกษา 
(ที่มา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, http://qa.bu.ac.th/thai/index800.htm) 

 
เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธในโมเดลน้ี ทําใหการ

ประกันคุณภาพการศึกษามีประโยชนทั้ งตอผู เรียน/ผู 
ปกครอง ผูสอน ผูบริหาร หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา 
ตลอดจนผูประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ      
ในที่สุด (สมศ., 2544) ดังน้ี 

� ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่น 
ใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด  

� ผูสอนไดทํางานอยางมืออาชีพ ไดทํางานที่เปน
ระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
และเนนวัฒนธรรมคุณภาพ ไดพัฒนาตนเองและผูเรียน
อยางตอเน่ือง ทําใหเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน  

� ผูบริหารไดใชภาวะผูนํา และความรูความสามารถ
ในการบริหารงานอยางเปนระบบ และมีความโปรงใส เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและนิยม
ชมชอบของผูปกครองและชุมชน ตลอดจนหนวยงานท่ี
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เก่ียวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนประโยชนตอ
สังคม  

� หนวยงานที่กํากับดูแลไดสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระ
ในการกํากับดูแลสถานศึกษา และกอใหเกิดความม่ันใจใน
คุณภาพทางการศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา  

� ผูประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได
เยาวชนและคนท่ีดีมีคุณภาพและศักยภาพที่จะชวยทํางาน
พัฒนาองคกร ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป  

 
ความหมายและประโยชนของการวิเคราะหขอสอบ 

การวิเคราะหขอสอบ (Item Analysis) หมายถึง การ
พิจารณาวินิจฉัยความเหมาะสมความถูกตองของขอสอบ  
ที่สรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการตรวจสอบคุณ-
สมบัติและพัฒนาขอสอบใหเปนขอสอบที่ดีตามเกณฑ     
ที่กําหนดไว 

การวิเคราะหขอสอบ ทําไดทั้งการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
โดยใหผูรูหรือผูเช่ียวชาญทางดานการวัดผลเปนผูวินิจฉัยวา 
คําถามน้ันมีความตรงตามเน้ือหา (หลักสูตร) และพฤติกรรม
ที่ตองการจะวัดคาหรือไม สวนการวิเคราะหเชิงปริมาณ ทํา
ไดโดยนําคําตอบของผู เขาสอบมาตรวจใหคะแนน นํา
คะแนนท่ีไดไปคํานวณเพื่อหาคาสถิติ และตีความหมาย  
ของคาสถิติเพ่ืออธิบายความเหมาะสมของขอสอบ ถา
พบวา ขอสอบยังไมเหมาะสมก็ปรับปรุงเปล่ียนแปลงจุด 
ออนใหเปนขอสอบที่ดี และนําไปใชสอบในโอกาสตอไป 
ซึ่งการวิเคราะหขอสอบเชิงปริมาณ ทําไดทั้งจากการวัดผล
แบบอิงกลุมและแบบอิงเกณฑ ในบทความน้ีจะนําเสนอ
เฉพาะการวิเคราะหขอสอบเชิงปริมาณแบบอิงกลุม  

 
ประโยชนของการวิเคราะหขอสอบแบบอิงกลุม คือ 
� ชวยสงผลการวิเคราะหยอนกลับไปที่การเรียน

การสอน กลาวคือ ผลจากการวิเคราะหขอสอบจะทําให
มองเห็นวาผูเรียนมีความรูรายขอถูกหรือรูผิดมากนอยเพียง 
ใด ถาพบวาสวนใหญรูผิด ก็แปลวาวิธีการสอนอาจไมมี
คุณภาพ เมื่อเปนเชนน้ีก็จําเปนตองปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนใหดีขึ้น 

� ชวยใหผูสอนสามารถปรับปรุงขอสอบไดตรงจุด 
เชน ถาพบวาขอสอบขอน้ียากเกินไปสําหรับผูเรียนกลุมน้ี 
ก็อาจปรับปรุงคําถามใหเหมาะสมกวาเดิม หรือแกไขถอย 

คําสํานวนใหเหมาะสมย่ิงขึ้น หรือถาหากพบวามีตัวลวงซึ่ง
ไมมีผูใดเลือกตอบเลย แสดงวาตัวลวงน้ันไรประสิทธิภาพ 
ซึ่งอาจมองเห็นไดชัดเจนเกินไปวาผิดแนๆ จนผูเขาสอบ
ทุกคนมองเห็นวาผิด ก็จําเปนตองปรับปรุงตัวลวงน้ีให
เหมาะสมย่ิงขึ้น 

� ชวยในการจัดชุดขอสอบ เชน จัดเปนชุดขอสอบ
คัดเลือกเพื่อรับบุคคลเขาเรียน โดยจะเลือกขอสอบที่มี
ลักษณะคอนขางยากกวาปกติที่ใชทั่วๆ ไป และมีคาอํานาจ
จําแนกสูง จึงจะทําใหการสอบคัดเลือกมีประสิทธิภาพ  
นอกจากน้ันแลวการเรียงขอสอบ ควรจะเรียงจากขอที่มี
ระดับความยากนอย ตามดวยขอที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับ 
หรือจัดเปนชุดขอสอบคูขนาน ซึ่งเปนขอสอบสองชุดที่มี
ความเทาเทียมกันทั้งในดานระดับความยากงาย คาอํานาจ
จําแนก คาเฉล่ีย และคาความแปรปรวน เพ่ือประโยชนใน
การใชสอบทดแทนกันเมื่อมีความจําเปนตองใชทดแทน 

� ชวยในการสรางคลังขอสอบมาตรฐาน (Item 
Bank) ซึ่งจะชวยลดภาระการออกขอสอบในโอกาสตอไป 

 
แนวทางการวิเคราะหขอสอบ การวิเคราะหขอสอบมี

สองแนวทาง คือ หน่ึง แนวทฤษฎีการทดสอบแบบมาตร-
ฐานเดิม สอง แนวทฤษฎีการทดสอบการตอบสนองขอ 
สอบ ในที่น้ีจะนําเสนอตามแนวทางแรก  

การวิเคราะหขอสอบตามแนวทางแรกน้ีจะจําแนก
ผูสอบออกเปนสองกลุม คือ กลุมที่ไดคะแนนรวมสูงหรือ
กลุมเกง กับกลุมที่ไดคะแนนรวมตํ่าหรือกลุมออน การแบง
เชนน้ีอาจจะใชเกณฑการแบงกลุมรอยละ 50, 33, 27 หรือ 
25 อยางใดอยางหน่ึง ถาผูสอบมีจํานวนนอยอาจใชเกณฑ
รอยละ 50, 33 แตถาผูสอบมีจํานวนมากอาจใชเกณฑการ
แบงกลุมรอยละ 27, 25 การวิเคราะหขอสอบตามแนวทฤษฎี
การทดสอบแบบมาตรฐานเดิมสามารถพิจารณาคุณภาพราย
ขอไดจากคาความยากงาย และอํานาจจําแนกของขอสอบ 

 
เกณฑในการพิจารณาคาความยากงายและอํานาจ
จําแนกของขอสอบ 

ความยากงายของขอสอบ (P) หมายถึง สัดสวนของ
จํานวนคนที่ตอบขอสอบขอน้ันถูก เชน ขอสอบขอหน่ึงมี
คนตอบ 100 คน ปรากฏวามีคนตอบถูก 30 คน แสดงวาขอ 
สอบขอน้ันมีความยากงาย 0.3 (P = 0.3 หรือ 30%) เปนตน 
ดังน้ัน ระดับความยากงายของขอสอบจึงมีคาต้ังแต 0.0 ถึง 



เม่ือ  P แทน คาความยากงาย  
 H แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมสูง  
 L แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมตํ่า  
 n แทน จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมตํ่า 

1.0 ถาขอสอบใดมีคนตอบถูกมาก คา P จะมีคาสูง (เขาใกล 
1.0) แสดงวา ขอสอบงาย ในทางตรงกันขาม ถาขอสอบขอ
ใดมีคนตอบถูกนอย P จะมีคาตํ่า (เขาใกล 0) แสดงวา ขอ 
สอบน้ันยาก โดยทั่วไปขอสอบที่มีคา P ระหวาง 0.2 – 0.8 
ถือวาเปนขอสอบที่มีความยากงายพอประมาณ และขอสอบ
ทั้งฉบับ ควรมีระดับความยากงายเฉล่ียประมาณ 0.50 สูตร
ทั่วไปท่ีใชในการคํานวณคาความยากงาย คือ 

ดังน้ัน ลักษณะคาความยากงายของขอสอบ มีดังน้ี 
1)  P มีคาอยูระหวาง 0.00 กับ 1.00 
2)  ขอสอบท่ีมีคา P สูง หมายถึง ผูสอบตอบขอสอบ

ถูกเปนสวนมาก แสดงวาขอสอบขอน้ันงาย  
3)  ขอสอบท่ีมีคา P ตํ่า หมายถึง ผูสอบตอบขอน้ันถูก

เปนสวนนอย แสดงวาขอสอบขอน้ันยาก ดังตารางตอไปน้ี                     
2n

L+H=P  

 
 
ตารางที่ 1 ความหมายของความยากงายและขอเสนอแนะจากการวิเคราะหขอสอบ 

คาความยากงาย  (P) ความหมาย ขอเสนอแนะ 

0.81  ถึง  1.00 งายมาก ควรตัดท้ิง หรือปรับปรุง 

0.61  ถึง  0.80 คอนขางงาย ดีพอใช  เก็บไวใช 

0.41  ถึง  0.60 ความยากพอเหมาะ ดีมาก  เก็บไวใช 

0.20  ถึง  0.40 คอนขางยาก ดีพอใช  เก็บไวใช 

0.00  ถึง  0.19 ยากมาก ควรตัดท้ิง หรือปรับปรุง 

 
                

n
L-H=R  ขอเสนอแนะดังกลาวเปนขอเสนอแนะท่ีนิยมใชทั่ว 

ไป โดยยอมรับคาความยากงายระหวาง 0.20 ถึง 0.80 แต
ในกรณีที่ผูสรางแบบทดสอบมีจุดประสงคเพ่ือเปนการ
สอบคัดเลือกบุคคล ซึ่งมีผูสมัครจํานวนมาก อาจเลือกใช
ขอสอบคอนขางยาก 

เม่ือ  R แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
 H แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมสูง 
 L แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมตํ่า 
 n แทน จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมตํ่า คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (R) หมายถึง ความ 

สามารถของขอสอบในการจําแนกคนเกงกับคนออนออก
จากกันได เชน กลุมเกง 10 คน ตอบถูก 9 คน และกลุม
ออน 10 คน ตอบถูก 2 คน แสดงวาจําแนกได 7 คน โดย r 
จะมีคาเทากับ 0.7 เปนตน (R = (9-2)/10) ดังน้ัน อํานาจ
จําแนกของขอสอบจึงมีคาต้ังแต –1 ถึง +1 โดยอํานาจ
จําแนกท่ีดีจะตองมีคาเปนบวก และควรมีคาต้ังแต 0.2 ขึ้น
ไป สูตรท่ัวไปท่ีใชในการคํานวณคาอํานาจจําแนกคือ 

ดังน้ัน ลักษณะคาอํานาจจําแนกของขอสอบ มีดังน้ี 
1)  R มีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง  +1.00  
2)  อํานาจจําแนก +1.00 หมายถึง ผูตอบในกลุมสูงทํา

ขอสอบขอน้ันถูกทุกคน และผูตอบในกลุมตํ่าทําขอสอบ
ขอน้ันผิดทุกคน ซึ่งเปนยอดปรารถนาของผูออกขอสอบ
ทุกคน 

 
  
 

 



3)  อํานาจจําแนก -1.00 หมายถึง ผูตอบในกลุมตํ่าทํา
ขอสอบขอน้ันถูกทุกคน และผูตอบในกลุมสูงทําขอสอบ
ขอน้ันผิดทุกคน ซึ่งเปนขอสอบท่ีผิดปกติ 

4)  

5)  อํานาจจําแนกเปนศูนย (0) หมายถึง จําแนกไมได 
เพราะจํานวนผูตอบในกลุมสูงทําขอสอบขอน้ันไดเทากับ
จํานวนผูตอบในกลุมตํ่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากกรณีใดกรณี
หน่ึงในสามกรณีตอไปน้ีคือ หน่ึง ขอสอบงายเกินไป สอง 
ขอสอบยากเกินไป สาม ขอสอบคลุมเครือ 

อํานาจจําแนกท่ีเปนบวก (+) หมายถึง ผูตอบใน
กลุมสูงทําขอสอบขอน้ันไดมากกวาผูตอบในกลุมตํ่า ใน 
ทางกลับกัน คาอํานาจจําแนกเปนลบ (-) หมายถึง ผูตอบใน
กลุมตํ่าทําขอสอบขอน้ันไดมากกวาผูตอบในกลุมสูง 
 
ตารางที่ 2 ความหมายของอํานาจจําแนกของขอสอบ 

อํานาจจําแนกของขอสอบ (R) ความหมาย 
0.60 – 1.00 
0.40 – 0.59 
0.20 – 0.39 
0.00 – 0.19 

ดีมาก 
ดี 

พอใชได 
คอนขางตํ่า ควรปรับปรุง 

นอยกวา 0.00 ควรตัดท้ิง หรือปรับปรุง 
 
ดังน้ัน การคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพไวใชจะใช

เกณฑที่วาขอสอบน้ันมีความยากงายอยูระหวาง 0.20 ถึง 
0.80 และมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป ซึ่งตกอยูใน
พ้ืนท่ีหมายเลข  ของกรอบสี่เหล่ียมตอไปน้ี 

 
 
           P 1.0     
    .9                      งาย แตจําแนกได 
    .8  
    .7 
    .6  
                                              .5                     ความยากงายพอเหมาะ 
    .4      และจําแนกได 
    .3 
    .2 
    .1                     ยาก แตจําแนกได 
                                    … -.2   -.1    0     .1    .2    .3    .4    .5   .6    .7    .8    .9    1.0 R 
 

ภาพท่ี 3 กราฟ การแปลความคา P และ R ของขอสอบ 
 

การอานกราฟ ภาพ 1: ตัวเลขเรียงจากคานอยไปคา
มาก โดยเริ่มตนท่ีจุดศูนย (0) ซึ่ง P ยิ่งมีคามาก (กราฟย่ิง
สูง) ขอสอบย่ิงงาย และ R ยิ่งมีคามากขอสอบย่ิงจําแนก
ไดมาก โดยขอสอบที่งายเกินไปก็ไมดี (P มากกวา 0.80) 

ยากเกินไปก็ไมดี (P นอยกวา 0.20) จําแนกไมไดก็ไมดี (R 
นอยกวา 0.20) ขอสอบท่ีดีควรมีความยากงายพอเหมาะ คือ
พ้ืนท่ี  ซึ่ง P มีคาระหวาง 0.20 - 0.80 และสามารถจําแนก
ได ซึ่ง R มีคาไมนอยกวา 0.20 อยางไรก็ตาม ถาเปนขอสอบ



วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แมขอสอบจะงาย ( ) หรือยาก 
( ) แตถาจําแนกไดก็อนุโลมใหใชได พ้ืนท่ีสวนท่ีเหลือ 
คือ 

 = ความยากงายพอเหมาะ แตจําแนกไมได (ไมดี) 
 = งายไป และจําแนกไมได (ไมดี) 
 = ยากไป และจําแนกไมได (ไมดี) 

 
การพิจารณาประสิทธิภาพของตัวลวง 

การวิเคราะหตัวเลือกท่ีเปนตัวลวงจะทําใหสามารถ
ปรับปรุงขอสอบไดดีขึ้น เพราะตัวลวงมีความสําคัญตอการ
คาดเดาของผูสอบ ถาตัวลวงไมดีโอกาสท่ีผูสอบจะเลือก
คําตอบโดยวิธีการคาดเดาขอถูกยอมมีมาก สัดสวนและ
อํานาจจําแนกของตัวลวงมีความหมาย ดังน้ี 

สัดสวนของผูเลือกตัวลวง หมายถึง สัดสวนของ
จํานวนคนท่ีเลือกตัวลวงน้ันๆ เชน ขอสอบขอหน่ึงมีคน
สอบ 100 คน ปรากฏวามีคนเลือกตัวลวง ก. จํานวน 10 คน 
แสดงวาสัดสวนของผูเลือกตัวลวง ก. เทากับ 0.10 (หรือ 
10%) เปนตน ดังน้ัน คาสัดสวนของผูเลือกตัวลวงจึงมีคา
จาก 0 ถึง 1 

อํานาจจําแนกของตัวลวง หมายถึง ผลตางระหวาง
สัดสวนของคนในกลุมออนที่เลือกตัวลวงกับสัดสวนของ
คนในกลุมเกงท่ีเลือกตัวลวงน้ันๆ เชน กลุมออนและกลุม
เกงมีจํานวนคนกลุมละ 10 คน โดยคนในกลุมออนเลือก 
ตัวลวงของขอสอบขอหน่ึง จํานวน 3 คน แตคนในกลุมเกง 
เลือกตัวลวงน้ันเพียง 1 คน แสดงวา อํานาจจําแนกของตัว
ลวงน้ันมีคาเทากับ 0.20 (2 ใน 10 คน) เปนตน ดังน้ัน อํานาจ
จําแนกของตัวลวงมีคาต้ังแต - 1 ถึง + 1 สวนตัวลวงที่ดีควร 
มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.05 ขึ้นไป (Johnson, 1951 อางอิง
โดย ศิริชัย  กาญจนวาสี) 

การพิจารณาประสิทธิภาพของตัวลวง ตัวลวงที่ดีตอง
มีกลุมออนตอบมากกวากลุมเกงอยางนอยรอยละ 5 ดังน้ัน 
คาจากสูตร R = (H-L)/n จึงตองติดลบ น่ันคือ คาสัมบูรณ 
(ไมพิจารณาเคร่ืองหมาย) ของ R จะตองมีคาอยางนอย 0.05 

ขั้นตอนของการวิเคราะหขอสอบ (วิเคราะหดวย
มือ) 

การวิเคราะหขอสอบโดยใชเกณฑ 27% มีขั้นตอนใน
การดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ตรวจใหคะแนนขอสอบเปนรายขอ 
2. เรียงลําดับกระดาษคําตอบของผูที่ไดคะแนนรวม

สูงสุดไปจนถึงไดคะแนนรวมตํ่าสุด 
3. คํานวณวา 27% ของแตละกลุม คิดเปนจํานวนคน

ก่ีคน เชน สมมุติวามีผูเขาสอบ 74 คน 27% ของ 74  จะมีคา
เทากับ 19.98 หรือประมาณ  20 คน 

4. แบงกระดาษคําตอบออกเปนกลุมสูง (20 คน) นับ
จากคะแนนสูงสุดลงมา และกลุมตํ่า (20 คน) นับจาก
คะแนนตํ่าสุดขึ้นไป 

5. นํากระดาษคําตอบของกลุมสูงและกลุมตํ่า แยกไป
ทําการบันทึกความถ่ีของการเลือกคําตอบวา มีจํานวนคน
ในกลุมสูงและกลุมตํ่าเลือกตัวเลือกแตละตัวก่ีคน 

6. คํานวณหาคา P, R และประสิทธิภาพของตัวลวง 
 

ตัวอยางการวิเคราะหขอสอบ 
ตัวอยางการนําเสนอน้ีมาจากการอบรม เรื่อง “การ

สรางขอสอบปรนัยและการประเมินผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร” ณ หอง 963 อาคาร 9 วิทยาเขตรังสิต เม่ือ
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2550 ซึ่งผูเขาอบรมเปนคณาจารยจาก
คณะตางๆ เม่ือผูบรรยายไดบรรยายเทคนิคการออกขอสอบ
เสร็จ จึงไดใหผูเขาอบรมทดลองออกขอสอบคนละหน่ึงขอ 
เปนเน้ือหาวิชาอะไรก็ได รวมท้ังสิ้น 30 ขอ แลวนํามาเย็บ
เปนแบบทดสอบ  เ พ่ือใหทุกคนไดทํา  และนําผลมา
วิเคราะหในเวลาตอมา วิเคราะหดวยโปรแกรม TAP โดย
ใชเกณฑ 27% ผลการวิเคราะห พบวา ขอสอบไดมาตรฐาน 
6 ขอ คือ ขอ 3, 5, 23, 24, 25, 28 และขอสอบท่ีพอใชไดมี 4 
ขอ คือ ขอ 13, 18, 20, 29 (ดังภาพท่ี 4) นอกนั้นเปนขอ 
สอบที่ไมไดมาตรฐานหรือควรนําไปปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 



           P 1.0        1, 4, 9, 11, 17, 27, 30 
    .9         6, 14, 15  
    .8         8, 10, 16      18, 29, 13, 20 
    .7          5 
    .6         12 
                                   .5                        24             3, 25 
    .4      2, 26        23               
    .3       21           28 
    .2      22 
    .1       7, 19 
                     … -.2   -.1     0     .1    .2    .3    .4    .5   .6    .7    .8    .9    1.0 R 
 

ภาพท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอสอบจํานวน 30 ขอ แสดงตําแหนงของคุณภาพรายขอ 
 

การปรับปรุงขอสอบ 
ขอสอบท่ีงาย ขอสอบท่ียาก และขอสอบที่จําแนก

ไมได ใหปรับปรุงท่ีตัวโจทย และ/หรือ ตัวลวง สวนขอ 
สอบที่ดีอยูแลว ถาตัวลวงตัวใดทําหนาที่ไดไมดีนักก็ควร
ปรับปรุงตัวลวงตัวน้ันดวย ในท่ีน้ี ขอสอบท่ีงายมี 12 ขอ
ไดแก ขอ 1, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 27, 30 ขอสอบ
ที่ยากมี 3 ขอ ไดแก ขอ 7, 19, 22 และขอสอบที่มีคาอํานาจ

จําแนกตํ่ากวาเกณฑ (R < 0.20) มี 5 ขอ ไดแก ขอ 2, 8, 12, 
21, 26 

ในท่ีน้ีจะนําเสนอโดยละเอียดเฉพาะขอ 25 เทาน้ัน ซึ่ง
เปนขอที่ดีที่สุดในการสอบครั้งน้ี สวนขออื่นๆ จะวิจารณ
โดยยอเทาน้ัน เพราะเม่ือผูอานเขาใจผลการวิเคราะหขอ 25 
น้ีแลว ก็จะเขาใจขออ่ืนๆ ดวย เพราะมีหลักการอธิบาย
คลายคลึงกัน  

 
ผลการวิเคราะหขอ 25  (ใชเทคนิค 27%) 

ขอ  25.  The bestselling Harry Potter book series … by J. K. Rowling 
           1.  wrote  2.  have written 3.  were written 4.  were  writing 

  
Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
25   TOTAL   5 (0.167)   8 (0.267)  15*(0.500)   2 (0.067) 
     High    0 (0.000)   1 (0.100)   9 (0.900)   0 (0.000) 
     Low     3 (0.273)   4 (0.364)   3 (0.273)   1 (0.091) 
     Diff   -3(-0.273)  -3(-0.264)   6 (0.627)  -1(-0.091) 

 * is keyed answer 

 

สัญลักษณท่ีใช 
      Item 25 คือ ขอ 25 และ Option 1 ถึง 4 คือ ตัวเลือกที่ 1 (wrote) ถึง 4 (were writing) 
      จํานวนในแถว TOTAL คือ 5, 8, 15, 2 รวมกันได 30 หมายถึง จํานวนผูตอบท้ังหมดมี 30 คน 
      จํานวนในแถว High คือ 0, 1, 9, 0 รวมกันได 10 หมายถึง จํานวนผูตอบกลุมสูงมี 10 คน 
      จํานวนในแถว Low คือ 3, 4, 3, 1 รวมกันได 11 หมายถึง จํานวนผูตอบกลุมตํ่ามี 11 คน 
      จํานวนในแถว Diff คือ High – Low (ตัวลวงควรติดลบ และตัวถูกควรเปนบวก) 



การแปลความ 
      ตัวถูก คือ ตัวเลือกที่ 3 (มีดอกจัน “*”) ตัวเลขจํานวนเต็มหนาวงเล็บ คือ จํานวนคนท่ีตอบถูก ตัวเลขในวงเล็บ
คือ สัดสวนของการตอบถูก (คูณดวย 100 จะเปนคารอยละ)  
      ในท่ีน้ี จํานวนผูตอบถูกทั้งหมด (TOTAL) คอื 15 คน (จากทั้งหมด 30 คน) คิดเปนสัดสวนได 0.500 หรือ 
50% จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง (High) คือ 9 คน (จากกลุมสูง 10 คน) คิดเปนสัดสวนได 0.900 หรือ 90% 
จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า (Low) คือ 3 คน (จากกลุมตํ่า 11 คน) คิดเปนสัดสวนได 0.273 หรือ 27.3% จํานวนท่ี
จําแนกได (Diff) คือ 6 คน (Diff = High – Low = 9 - 3) คิดเปนสัดสวนได 0.627 หรือ 62.7%  
 P คือ คา TOTAL = 0.500 ระดับความยากมีความเหมาะสม (ตอบถูก 50%)  
 R คือ คา Diff = 0.627 อํานาจจําแนกอยูในระดับ “ดีมาก” (จําแนกได 62.7%)  
                    ซึ่งคํานวณไดดังน้ี Diff = High - Low = 0.900 – 0.273 = 0.627  
ประสิทธิภาพของตัวลวงและการปรับปรุง 

คา Diff ของตัวลวงทุกตัวมีคาติดลบ แสดงวา กลุมออนตอบมากกวากลุมเกง โดยมีคาสัมบูรณไมตํ่ากวา 
0.05 แสดงวา ตัวลวงเปนตัวลวงท่ีดี (ตัวลวง 1 = 0.273,  ตัวลวง 2 = 0.264, ตัวลวง 4 = 0.091) อยางไรก็ตาม หาก
ตองการจะปรับปรุงใชในคร้ังตอไป ควรปรับปรุงตัวลวง 4 เพราะกลุมออนเลือกเพียง 1 คน เทาน้ัน โดยอาจจะ
พิจารณาเลือกใชคําตอไปน้ี คือ “had written” หรือ “had been writing” หรืออื่นๆ 

หมายเหตุ โปรแกรมที่ใชวิเคราะหคือ TAP แหลงโปรแกรมคือ http://oak.cats.ohiou.edu/%7Ebrooksg/tap.htm 
 

การวิจารณและขอเสนอแนะในการปรับปรุงขอสอบ 
แบบทดสอบของวิชาใดวิชาหน่ึง จะประกอบดวยขอ 

สอบรายขอ ซึ่งวัดความรูในเนื้อหาเดียวกัน แตแบบทดสอบ
ในท่ีน้ีมาจากผูเขาอบรมที่มีความถนัดในวิชาแตกตางกัน  
 

โดยผูเขาอบรมไดทดลองฝกออกขอสอบในวิชาท่ีตนสอน 
เน้ือหาของขอสอบในท่ีน้ีจึงแตกตางกันออกไป ดังน้ัน คา 
สถิติที่คํานวณไดในที่น้ีจึงไมสามารถนําไปใชในการอางอิง
ถึงวิชาใดวิชาหน่ึงได 

 
 

ขอ  1.  จงหาคําตอบ (-1)2 + (-1)3 
 1.  -5  2.  -2  3.  -1  4.  0 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
  1  TOTAL   1 (0.033)   0 (0.000)   0 (0.000)  29*(0.967) 
     High    1 (0.059)   0 (0.000)   0 (0.000)  16 (0.941) 
     Low     0 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000)  13 (1.000) 
     Diff    1#(0.059)   0#(0.000)   0#(0.000)   3(-0.059) 

 # is option that discriminates better than keyed answer 

การวิจารณ: ขอน้ีงายเกินไปสําหรับผูตอบกลุมน้ี (ตอบถูกรอยละ 97) ทําใหตัวถูกมีอํานาจจําแนกตํ่า (หากผูสอบ
เปนกลุมอ่ืน ขอน้ีอาจจะเปนขอสอบท่ีดีก็ได) และตัวลวงทุกตัวมีอํานาจจําแนกตํ่ากวาเกณฑ 

 

http://oak.cats.ohiou.edu/%7Ebrooksg/tap.htm


ขอ  2.  โปรแกรมที่ถูกเรียกมาใชงานลาสุดจะอยูในสวนใดของ Desktop 

1. Taskbar             2.   Control  Panel 
3. My Computer                        4.   ดานลางซายสุดของเมนู  Start 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
  2  TOTAL  14 (0.467)   0 (0.000)   2 (0.067)  13*(0.433) 
     High    3 (0.300)   0 (0.000)   1 (0.100)   5 (0.500) 
     Low     7 (0.636)   0 (0.000)   0 (0.000)   4 (0.364) 
     Diff   -4(-0.336)   0 (0.000)   1 (0.100)   1 (0.136) 

การปรับปรุง: ควรปรับปรุงตัวลวง 2 เพราะไมมีคนเลือกตัวน้ีเลย และปรับปรุงตัวลวง 3 (อํานาจจําแนกเปน +) 

 
ขอ  3.  ใครคือผูคนพบทวีปออสเตรเลีย 

1. เจมส คุก   2.  มารโค  โปโล 
3.  เดวิด ลิฟวิงสโตน  4.  คริสโตเฟอร  โคลัมบัส 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
  3  TOTAL  14*(0.467)   8 (0.267)   0 (0.000)   7 (0.233) 
     High    7 (0.700)   2 (0.200)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Low     2 (0.182)   4 (0.364)   0 (0.000)   5 (0.455) 
     Diff    5 (0.518)  -2(-0.164)   0 (0.000)  -5(-0.455) 

การปรับปรุง: ควรปรับปรุงตัวลวง 3 เพราะไมมีคนเลือกตัวน้ีเลย 

 
ขอ 4.  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอนคร้ังท่ี 24 พ.ศ. 2550  จะจัดขึ้นท่ีประเทศใด 

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา  2.  ประเทศอินเดีย 
3.   ประเทศไทย   4.  ประเทศฝรั่งเศส 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
  4  TOTAL   0 (0.000)   0 (0.000)  29*(0.967)   1 (0.033) 
     High    0 (0.000)   0 (0.000)  10 (1.000)   0 (0.000) 
     Low     0 (0.000)   0 (0.000)  10 (0.909)   1 (0.091) 
     Diff    0 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.091)  -1(-0.091) 

การวิจารณ: ขอน้ีงายเกินไปสําหรับผูตอบกลุมน้ี ทําใหตัวถูกมีอํานาจจําแนกตํ่า และควรปรับปรุงตัวลวง 1, 2 
เพราะไมมีคนเลือกเลย 

 
ขอ  5.  ขอใดเปนอักษรกลางทั้งหมด 

1. ก   ต  ฎ   อ   2.  ข   จ   ฏ   ป 
3.  ค   ด   ว   ห   4.  ง   บ   ษ    อ 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
  5  TOTAL  22*(0.733)   3 (0.100)   3 (0.100)   2 (0.067) 
     High   10 (1.000)   0 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Low     6 (0.545)   3 (0.273)   1 (0.091)   1 (0.091) 
     Diff    4 (0.455)  -3(-0.273)  -1(-0.091)  -1(-0.091) 

การปรับปรุง: ขอน้ีจําแนกไดดี    
 



ขอ  6.  สีใดตอไปน้ีจัดอยูในโทนสีเย็น 
            1.  ดํา  2.  แดง     3.  เหลือง  4.  เขียว   

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
  6  TOTAL   2 (0.067)   0 (0.000)   1 (0.033)  27*(0.900) 
     High    0 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000)  10 (1.000) 
     Low     1 (0.091)   0 (0.000)   1 (0.091)   9 (0.818) 
     Diff   -1(-0.091)   0 (0.000)  -1(-0.091)   1 (0.182) 

การวิจารณ: ขอน้ีงาย ควรปรับปรุงตัวเลือก 2 เพราะไมมีคนเลือกตัวน้ีเลย  

 
ขอ  7.  ขอใดที่ทําใหแบบสอบถามมีความตรงตามเน้ือหา  (Content  Validity) 

1. สาระของคําถามสอดคลองกับแนวคิดหรือทฤษฎีของตัวแปร 
2. สาระของคําถามสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร 
3. คํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรสอดคลองกับแนวคิดหรือทฤษฎีของตัวแปร 
4. ถูกทุกขอ 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
  7  TOTAL   6 (0.200)   3*(0.100)   3 (0.100)  17 (0.567) 
     High    2 (0.200)   2 (0.200)   2 (0.200)   3 (0.300) 
     Low     2 (0.182)   1 (0.091)   0 (0.000)   8 (0.727) 
     Diff    0 (0.018)   1 (0.109)   2#(0.200)  -5(-0.427) 

# is option that discriminates better than keyed answer 

การวิจารณ: ขอน้ียาก เพราะมีคนตอบถูกเพียงรอยละ 10 เทาน้ัน ควรปรับปรุงตัวลวง 3 เพราะคาของตัวลวงเปน
บวก (กลุมเกงตอบขอน้ีมากกวากลุมออน) และควรปรับปรุงตัวลวง 1 เพราะตัวลวงมีคาอํานาจจําแนกเปนบวก  

 
ขอ  8.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีคณะใหเลือกเรียนไดก่ีคณะ 

1. 6  คณะ 2.  7  คณะ 3.  8  คณะ 4.  9  คณะ 
Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
  8  TOTAL   0 (0.000)   3 (0.100)   3 (0.100)  24*(0.800) 
     High    0 (0.000)   0 (0.000)   1 (0.100)   9 (0.900) 
     Low     0 (0.000)   1 (0.091)   2 (0.182)   8 (0.727) 
     Diff    0 (0.000)  -1(-0.091)  -1(-0.082)   1 (0.173) 

การปรับปรุง: ควรปรับปรุงตัวลวง 1 

 
ขอ  9.  สีประจําวันอาทิตยคือสีใด 

1. แดง                2.  สม  3.  เหลือง                      4.  ชมพู 
Item Group  Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
9    TOTAL  30*(1.000)   0 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     High   10 (1.000)   0 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Low    11 (1.000)   0 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Diff   -1 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 

การวิจารณ: ขอน้ีงายเกินไป ตอบถูก 100% ควรปรับปรุงตัวโจทย ใหมีความยากที่เหมาะสม (ดูเทคนิคการ
ปรับปรุงในตอนทายของบทความน้ี) 



 
ขอ  10.  สสารท่ีเกิดการเปล่ียนสถานะจากของแข็งไปเปนแกสเรียกวาเกิดปรากฏการณใด 

1. การหลอมเหลว 2.  การระเหิด       3.  การระเหย       4.  การควบแนน 
Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
10   TOTAL   1 (0.033)  25*(0.833)   4 (0.133)   0 (0.000) 
     High    0 (0.000)  10 (1.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Low     0 (0.000)  10 (0.909)   1 (0.091)   0 (0.000) 
     Diff    0 (0.000)   0 (0.091)  -1(-0.091)   0 (0.000) 

การวิจารณ: ขอน้ีงาย ใหปรับปรุงตัวลวง 1, 4 

 
ขอ  11.  ขอมูลขอใดเปนขอมูลเชิงปริมาณ 

1. หมายเลขโทรศัพท   2.  ระดับความคิดเห็น 
3.   จํานวนผูเขารวมอบรม   4.  ทะเบียนรถยนต 

 Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
11   TOTAL   0 (0.000)   1 (0.033)  29*(0.967)   0 (0.000) 
     High    0 (0.000)   0 (0.000)  10 (1.000)   0 (0.000) 
     Low     0 (0.000)   0 (0.000)  11 (1.000)   0 (0.000) 
     Diff    0 (0.000)   0 (0.000)  -1 (0.000)   0 (0.000) 

การวิจารณ: ขอน้ีงาย ควรปรับปรุงตัวลวง 1, 2, 4 

 
ขอ  12.  ผลไมชนิดใดท่ีมีประโยชนตอระบบการยอยอาหาร 

1. กลวย 2.  สับปะรด  3.  สม  4.  มะมวง 
Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
12   TOTAL   7 (0.233)  19*(0.633)   4 (0.133)   0 (0.000) 
     High    1 (0.100)   7 (0.700)   2 (0.200)   0 (0.000) 
     Low     4 (0.364)   6 (0.545)   1 (0.091)   0 (0.000) 
     Diff   -3(-0.264)   1 (0.155)   1 (0.109)   0 (0.000) 

การปรับปรุง: ควรปรับปรุงตัวลวง 3, 4 

 
ขอ  13.  ตัวแปรตามคือขอใด 

1. เพศ                2.  อายุ             3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    4.  วิธีสอน 
Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
13   TOTAL   1 (0.033)   1 (0.033)  24*(0.800)   4 (0.133) 
     High    0 (0.000)   0 (0.000)  10 (1.000)   0 (0.000) 
     Low     1 (0.091)   1 (0.091)   7 (0.636)   2 (0.182) 
     Diff   -1(-0.091)  -1(-0.091)   3 (0.364)  -2(-0.182) 

การปรับปรุง: ขอน้ีจําแนกได 
 



ขอ  14.  ขอใดคือหนวยวัดความยาวในระบบเมตริก 
1. ฟุต  2.  เมตร  3.  วา  4.  ไร 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
14   TOTAL   4 (0.133)  26*(0.867)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     High    2 (0.200)   8 (0.800)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Low     2 (0.182)   9 (0.818)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Diff    0#(0.018)  -1(-0.018)   0#(0.000)   0#(0.000) 

# is option that discriminates better than keyed answer 

การวิจารณ: ขอน้ีงาย ควรปรับปรุงตัวโจทยใหมีความยากที่เหมาะสม ในท่ีน้ีตัวโจทยมีลักษณะแนะคําตอบ   
โปรดสังเกตดังน้ี ตัวโจทย คือ “…ระบบเมตริก” คําตอบคือ “เมตร” 

 
ขอ  15.  รถยนต X เติมนํ้ามันเต็มถังสามารถว่ิงได 350 กม.  หากตองการใชรถยนต X ว่ิงเปนระยะทาง 1,000 กม. 
จะตองเติมนํ้ามันเต็มถังใหรถยนต X ทั้งสิ้นก่ีคร้ัง 

1. 2  ครั้ง 2.  3 ครั้ง                3.  4  ครั้ง                4.  5  ครั้ง 
Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
15   TOTAL   0 (0.000)  27*(0.900)   3 (0.100)   0 (0.000) 
     High    0 (0.000)  10 (1.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Low     0 (0.000)   9 (0.818)   2 (0.182)   0 (0.000) 
     Diff    0 (0.000)   1 (0.182)  -2(-0.182)   0 (0.000) 

การวิจารณ: ขอน้ีงาย มองเห็นไดชัดเจนวาตัวลวง 1 ผิด และหากมีการเติมนํ้ามันกอนท่ีนํ้ามันเกาจะหมดถังแลว 
ตัวเลือก 3, 4 ก็มีโอกาสถูกเชนเดียวกัน อาจปรับโจทยใหชัดเจน 

 
ขอ  16.  กระดาษหนัก  5  กิโลกรัม  และเหล็กหลัก  5  กิโลกรัม  เม่ือนําไปช่ังบนตาช่ัง สิ่งใดจะหนักกวา 

1.  เหล็กหนักกวากระดาษ  2.  กระดาษหนักกวาเหล็ก 
3.   เหล็กหนักเทากับกระดาษ  4.  ไมมีขอใดถูก 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
16   TOTAL   2 (0.067)   1 (0.033)  25*(0.833)   2 (0.067) 
     High    0 (0.000)   0 (0.000)   8 (0.800)   2 (0.200) 
     Low     1 (0.091)   1 (0.091)   9 (0.818)   0 (0.000) 
     Diff   -1(-0.091)  -1(-0.091)  -1(-0.018)   2#(0.200) 

# is option that discriminates better than keyed answer 

การวิจารณ: ขอน้ีมีลักษณะคลายขอสอบเชาวน ทําใหมีกลุมสูง 2 คนไปเลือกตัวลวง 4 และกลุมตํ่าตอบถูก (9) 
มากกวากลุมสูง (8) จึงทําใหอํานาจจําแนกของตัวถูกมีคาติดลบ ถาเปนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา
โดยปกติ  ไมควรออกขอสอบเปนขอสอบเชาวน 

 
ขอ  17.  โปรแกรมคอมพิวเตอรใดเหมาะกับการนําเสนองานมากท่ีสุด 

1. Microsoft  word  2.  Microsoft PowerPoint 
3.     Microsoft  Excel  4.  Adobe  Photoshop 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
17   TOTAL   0 (0.000)  30*(1.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     High    0 (0.000)  10 (1.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Low     0 (0.000)  11 (1.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Diff    0 (0.000)  -1 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 

การวิจารณ: ขอน้ีงายเกินไปสําหรับผูตอบกลุมน้ี (ตอบถูก 100%) หากผูสอบเปนกลุมอ่ืน ขอน้ีอาจจะเปนขอสอบ 

ที่ดีก็ได 



 
ขอ  18.  การศึกษามีความสําคัญตอชีวิตมนุษยและสังคมอยางไร 

1. ชวยพัฒนาคนใหมีความรู  2.  ชวยสรางจํานวนประชากร 
3.  ชวยใหเกิดสันติภาพ  4.  ชวยใหประเทศชาติเกิดความสงบ 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
18   TOTAL  25*(0.833)   0 (0.000)   1 (0.033)   4 (0.133) 
     High    9 (0.900)   0 (0.000)   1 (0.100)   0 (0.000) 
     Low     7 (0.636)   0 (0.000)   0 (0.000)   4 (0.364) 
     Diff    2 (0.264)   0 (0.000)   1 (0.100)  -4(-0.364) 

การปรับปรุง: ควรปรับปรุงตัวลวง 2, 3 
 

ขอ  19.  จังหวัดใดตอไปน้ี  ไมไดอยูในเขตปริมณฑล 
1. จังหวัดสมุทรปราการ                  2.  จังหวัดนนทบุรี 
3.  จังหวัดปทุมธานี   4.  จังหวัดสมุทรสาคร 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
19   TOTAL   3 (0.100)   3*(0.100)   1 (0.033)  23 (0.767) 
     High    0 (0.000)   1 (0.100)   0 (0.000)   9 (0.900) 
     Low     3 (0.273)   0 (0.000)   0 (0.000)   8 (0.727) 
     Diff   -3(-0.273)   1 (0.100)   0 (0.000)   1#(0.173) 

# is option that discriminates better than keyed answer 

การวิจารณ: ถาพิจารณาเฉพาะตัวเลขแลว ขอน้ียาก (ตอบถูก 10%)  แตถาพิจารณาคําตอบแลว ขอน้ีนาจะเฉลยผิด 
ผูออกขอสอบเฉลยตัวเลือกที่สอง แตผูตอบสวนใหญ (76.7%) เลือกตัวท่ีสี่ ซึ่งนาจะเปนตัวเลือกที่ถูก 

 
ขอ  20.  อาหารม้ือที่สําคัญท่ีสุดในรอบ  1  วัน  ควรเปนอาหารมื้อใด 
             1.  มื้อเชา            2.  มื้อเทียง           3.  มื้อเย็น 4.  มื้อกอนนอน   

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
20   TOTAL  25*(0.833)   2 (0.067)   0 (0.000)   3 (0.100) 
     High   10 (1.000)   0 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Low     6 (0.545)   2 (0.182)   0 (0.000)   3 (0.273) 
     Diff    4 (0.455)  -2(-0.182)   0 (0.000)  -3(-0.273) 

การปรับปรุง: ขอน้ีจําแนกได แตควรปรับปรุงตัวลวง 3 
 

ขอ  21.  หนังสือพิมพฉบับแรกของไทยมีช่ือวาอะไร 
1. วิทยาจารย             2.  ราชกิจจานุเบกษา 
3.  บางกอกรีคอรเดอร            4.  ตุลยวิภาคพจนกิจ 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
21   TOTAL   3 (0.100)   8*(0.267)  16 (0.533)   3 (0.100) 
     High    2 (0.200)   2 (0.200)   4 (0.400)   2 (0.200) 
     Low     1 (0.091)   1 (0.091)   8 (0.727)   1 (0.091) 
     Diff    1 (0.109)   1 (0.109)  -4(-0.327)   1 (0.109) 

การปรับปรุง: ควรปรับปรุงโจทยและตัวลวง 1, 4 
 



ขอสอบขอ 21. โจทยนาจะไมชัดเจน ขอเท็จจริง คือ 
หนังสือพิมพฉบับแรกของเมืองไทย ช่ือ The Bangkok 
Recorder หรือหนังสือจดหมายเหตุฯ ของหมอบรัดเลย ซึ่ง
ออกในป พ.ศ. 2387 สวน “ราชกิจจานุเบกษา” เปนหนังสือ

ฉบับแรกท่ีออกโดยคนไทย ซึ่งออกในป พ.ศ. 2401 ดังน้ัน 
ถาตองการใหคําตอบเปน “ราชกิจจานุเบกษา” โจทยควร
จะเปนดังน้ี “หนังสือพิมพฉบับแรกท่ีออกโดยคนไทยมี 
ช่ือวาอะไร” 

 
ขอ  22.  บุคคลท่ีมีหนาท่ีจัดทําบัญชีตาม พรบ. การบัญชี 2543 คือใคร 

1. สมุหบัญชี 2.  กรรมการผูจัดการ 3.  พนักงานบัญชี 4.  ผูถือหุน 
Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
22   TOTAL  17 (0.567)   5*(0.167)   8 (0.267)   0 (0.000) 
     High    7 (0.700)   1 (0.100)   2 (0.200)   0 (0.000) 
     Low     4 (0.364)   2 (0.182)   5 (0.455)   0 (0.000) 
     Diff    3#(0.336)  -1(-0.082)  -3(-0.255)   0#(0.000) 

# is option that discriminates better than keyed answer 

การวิจารณ: ขอน้ียาก ควรปรับปรุงตัวลวง 1, 4 
 

ขอ  23.  ระบบอุตสาหกรรมภาพยนตรในกระแสต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมีลักษณะคลายคลึงกับระบบใดตอไปน้ี
มากท่ีสุด 

1. การเดินเรือ การซ้ือขาย  แลกเปล่ียนสินคาและวัตถุดิบตางๆ 

2. การเดินเรือ การซ้ือขาย  แลกเปล่ียนสินคาและการลาอาณานิคม 

3. การปฏิวัติอุตสาหกรรม  การรวมตัวของชางฝมือ 

4. การปฏิวัติอุตสาหกรรม  เครื่องจักรและเทคโนโลยีถูกใชแทนแรงงานมนุษย  
Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
23   TOTAL   1 (0.033)  11*(0.367)   4 (0.133)  14 (0.467) 
     High    1 (0.100)   5 (0.500)   1 (0.100)   3 (0.300) 
     Low     0 (0.000)   3 (0.273)   0 (0.000)   8 (0.727) 
     Diff    1 (0.100)   2 (0.227)   1 (0.100)  -5(-0.427) 

การปรับปรุง: ควรปรับปรุงตัวลวง 1, 3 
 

ขอ  24.  ขอใดจับคูความสัมพันธของบุคคลและเหตุการณไม ถูกตอง 

1. ไอนสไตนกับจุดจบของสงครามโลกคร้ังท่ี  1 

2. นโปเลียนกับสงครามวอรดเตอรลู 

3. เอดิสันกับการคิดคนกลองภาพยนตร 
4. หลุยสปลาสเตอรกับการคนพบแบคทีเรีย 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
24   TOTAL  15*(0.500)   1 (0.033)  11 (0.367)   3 (0.100) 
     High    7 (0.700)   1 (0.100)   2 (0.200)   0 (0.000) 
     Low     4 (0.364)   0 (0.000)   5 (0.455)   2 (0.182) 
     Diff    3 (0.336)   1 (0.100)  -3(-0.255)  -2(-0.182) 

การปรับปรุง: ควรปรับปรุงตัวลวง 2 
 



ขอ  26.  ประเทศไทยนําระบบเศรษฐกิจแบบใดมาใชในปจจุบัน 
1. สังคมนิยม (socialism) 
2. เสรีนิยม (liberalism) 
3. ทุนนิยม (capitalism) 

                4.    ผสมผสาน (mixed  economy)  
   
Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
26   TOTAL   0 (0.000)   6 (0.200)  12 (0.400)  12*(0.400) 
     High    0 (0.000)   2 (0.200)   4 (0.400)   4 (0.400) 
     Low     0 (0.000)   1 (0.091)   6 (0.545)   4 (0.364) 
     Diff    0 (0.000)   1#(0.109)  -2(-0.145)   0 (0.036) 

# is option that discriminates better than keyed answer 

การปรับปรุง: ควรปรับปรุงตัวลวง 1, 2 
 

ขอ  27.  ขอใดไมใชปจจัยท่ีลูกคาควรคํานึงเม่ือเลือกบริษัทนําเท่ียว 
1. ช่ือเสียงของบริษัทนําเท่ียว 
2. ความสามารถของพนักงานท่ีขายโปรแกรมนําเท่ียว 
3. ราคาของโปรแกรมนําเท่ียว 
4. รายการนําเท่ียวท่ีนาสนใจ 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
27   TOTAL   0 (0.000)  30*(1.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     High    0 (0.000)  10 (1.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Low     0 (0.000)  11 (1.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Diff    0 (0.000)  -1 (0.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 

การวิจารณ: ขอน้ีงายเกินไปสําหรับผูตอบกลุมน้ี หากผูสอบเปนกลุมอ่ืน ขอน้ีอาจจะเปนขอสอบท่ีดีก็ได   
 

ขอ  28.  ขอใดเปนอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทรับขอมูล (Input) 
1. คียบอรด            2  จอภาพแบบสัมผัส 
3.  เมาส             4.  หูฟง 

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
28   TOTAL  15 (0.500)   6 (0.200)   1 (0.033)   8*(0.267) 
     High    3 (0.300)   2 (0.200)   1 (0.100)   4 (0.400) 
     Low     6 (0.545)   3 (0.273)   0 (0.000)   2 (0.182) 
     Diff   -3(-0.245)  -1(-0.073)   1 (0.100)   2 (0.218) 

การวิจารณ: หากพิจารณาเพียงคา R จะถือวาขอน้ีใชได แตถาพิจารณาโดยรวมแลวขอน้ีนาจะมีปญหาหรือไม 
ผูเขียนไมคิดวา “หูฟง” เปนคําตอบที่ถูก คําตอบท่ีถูกนาจะเปนตัวลวงคือ คียบอรด จอภาพแบบสัมผัส และเมาส 
ตัวเลือกสามตัวน้ีนาจะเปนอุปกรณประเภทรับขอมูลผูตอบสวนหน่ึงจึงเดา “หูฟง” เพราะแตกตางจากสามตัวแรก 

ขอน้ีอาจปรับปรุงโจทยใหเปนดังน้ีก็ไดคือ “อุปกรณคอมพิวเตอรตัวใดท่ีไมเขาพวก” หรือ “ขอใดเปน
อุปกรณคอมพิวเตอรที่ไมใชอุปกรณประเภทรับขอมูล” 

 



ขอ  29.  สัตวชนิดใดใชประโยชนในการระบุตําแหนงจากเสียงสะทอนและเสียงกอง 
1. นกอินทรี        2.  คางคาว  3.  ผ้ึง  4.  แมลงหว่ี 

Item Group  Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
29   TOTAL   0 (0.000)  24*(0.800)   1 (0.033)   5 (0.167) 
     High    0 (0.000)   9 (0.900)   1 (0.100)   0 (0.000) 
     Low     0 (0.000)   7 (0.636)   0 (0.000)   4 (0.364) 
     Diff    0 (0.000)   2 (0.264)   1 (0.100)  -4(-0.364) 

การปรับปรุง: ควรปรับปรุงตัวลวง 1, 3 
 

ขอ  30  ขอใดเปนโปรแกรมท่ีใชในการเปดเว็บไซต 
1. Microsoft Office   2.  Internet  Explorer  (IE) 
3.  Notepad    4.  ไมมีขอใดถูก   

Item Group   Option 1    Option 2    Option 3    Option 4   
---- ----- ----------- ----------- ----------- ----------- 
30   TOTAL   0 (0.000)  29*(0.967)   1 (0.033)   0 (0.000) 
     High    0 (0.000)  10 (1.000)   0 (0.000)   0 (0.000) 
     Low     0 (0.000)  10 (0.909)   1 (0.091)   0 (0.000) 
     Diff    0 (0.000)   0 (0.091)  -1(-0.091)   0 (0.000) 

การปรับปรุง: ควรปรับปรุงตัวลวง 1, 4 
 
การพิจารณาผลการวิเคราะหขอสอบอยางรวดเร็ว 
สําหรับนักวิเคราะหขอสอบมือใหม คาท่ีควรพิจารณา

ในเบ้ืองตนคือคา Diff โดยตัวถูก จะตองมีคา Diff ไมตํ่า
กวา 0.20 จึงจะถือวาใชได และตัวลวงทุกตัวตองมีคา
อํานาจจําแนกติดลบ (-)  

 

 
เทคนิคอ่ืนๆ ในการปรับปรุงขอสอบ 
ขอสอบประเภทวัดระดับความจํามักจะจําแนกไมได 

ในการปรับปรุงอาจจะปรับปรุงท้ังโจทยและตัวเลือก เชน 
ขอ 9 “สีประจําวันอาทิตยคือสีใด” ซึ่งทุกคนตอบถูกหมด 
ก็อาจเปล่ียนสีประจําวันเปนวันอื่น เชน เปล่ียนเปนวัน
จันทร ดังน้ี 

 

ขอ  9.  สีประจําวันจันทรคือสีใด 

1. สีเขียว            2.    สม                 3.   เหลือง          4.    ชมพู 
 

หากผลการวิเคราะหในครั้งตอไปยังจําแนกไดไมดีอีก ก็อาจเปล่ียนเปนสองวัน ดังน้ี 

ขอ  9.  สีประจําวันจันทรและวันอังคารคือ ... ตามลําดับ 
1.   สีเหลืองและสีชมพู   2.   สีเขียวและสีชมพู   

                3.    สีชมพูและสีเหลือง   4.   สีชมพูและสีเขียว 

 
ขอมูลยอนกลับ 
ขอสอบท่ีเปนประเด็นสําคัญของวิชาท่ีนํามาวิเคราะห 

แตมีคนตอบถูกนอย ควรจะนําไปเนนในการสอนนักศึกษา
ในสาขาวิชาน้ีรุนตอไป เชน “ขอ 22. บุคคลท่ีมีหนาท่ีจัดทํา

บัญชีตาม พรบ. การบัญชี 2543 คือใคร” ซึ่งมีผูสอบประมาณ
ครึ่งหน่ึง (56.7%) ตอบ “สมุหบัญชี” ซึ่งเปนตัวเลือกท่ีผิด 
เปนตน 



สรุป จากสาระท่ีนําเสนอน้ี จะพบวา ถาไมมีการ
วิเคราะหและวิจารณขอสอบแลว ผูสอนจะไมมีโอกาสได
ทราบเลยวา ขอสอบแตละขอท่ีออกไปน้ันมีปญหาอยางไร 
ทําใหไมมีขอมูลยอนกลับในการนํามาปรับปรุงขอสอบ
กอนนําไปใชอีกในโอกาสตอไป ขอสอบท่ีเคยมีปญหา
อยางไรจึงยังคงมีปญหาอยูอยางน้ัน กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ 
ตอนเปนอาจารยใหมเคยออกขอสอบอยางไร เม่ือเวลาผาน
ไปหลายปก็ยังคงมีแนวโนมท่ีจะออกขอสอบเชนน้ัน 
ดังน้ัน การวิเคราะหขอสอบจะทําใหมีขอมูลยอนกลับใน
การนํามาปรับปรุงขอสอบในโอกาสตอไป ซึ่งเปนปจจัย
หน่ึงท่ีจะนําไปสูคุณภาพของการศึกษา และสงผลตอ
คุณภาพของบัณฑิตในท่ีสุด  

ในโอกาสตอไปจะไดนําเสนอวิธีการใชโปรแกรม 
TAP โดยละเอียด 
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จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน สาขาเอกคณิตศาสตร 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต (เอก
ระเบียบวิธีการทางสถิติ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร และนักวิเคราะหระบบ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปจจุบันเปนอาจารยประจําสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุง เทพ  และที่ปรึกษางานวิจัยและการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS ผลงานถึงป พ.ศ. 2551 
วิจัย 9 เรื่อง คูมือการทํางาน 10 เลม หนังสือทางวิชาการ 5 
เลม บทความทางวิชาการ 30 เรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร 9 
เรื่อง การพัฒนาขนาด ที่เหมาะสมของแปรงลบกระดาน   
เพ่ือจูงใจใหผูสอนลบกระดานหลังสอนเสร็จ (ขนาดท่ีใช
อยูในมหาวิทยาลัยกรุงเทพในปจจุบัน) เคยดํารงตําแหนง 
หัวหนาแผนกคณิตศาสตรและสถิติ ผูอํานวยการศูนย
คอมพิวเตอร ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา และ
บุคลากรดีเดนดานสนับสนุนวิชาการ ของสมาคมสถาบัน- 
อุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย สมาชิกนักวิจัยแหงชาติ  
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