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การวัดอิงกลุมการวัดอิงกลุม
(Norm (Norm -- Referenced  Measurement)Referenced  Measurement)

ความหมาย   การตีความหมายของคะแนน  โดยเปรียบเทียบกับกลุมผูสอบ

แนวคิด ความแตกตางระหวางบุคคล  (Individual Difference)

ลักษณะ  1.  กลุมผูสอบที่ใชเปรียบเทียบ เรียกวา กลุมปกติวิสัย

2.  ปกติวิสัย (Norm) คือ คะแนนดิบของกลุมผูสอบที่แปลงเปน 
ตําแหนงในกลุมผูสอบหรือคะแนนมาตรฐาน
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การวัดอิงกลุมการวัดอิงกลุม  ((ตอตอ))

3.  ตําแหนงในกลุมผูสอบ
1.  ตําแหนงอันดับที่  (Simple Rank)
2.  ตําแหนงเปอรเซนไทล  (Percentile Rank)

4.  คะแนนมาตรฐาน
1.  สเตไนน  (Stanine)
2.  คะแนนซี  (Z - score)
3.  คะแนนที  (T - score)
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การวัดอิงเกณฑการวัดอิงเกณฑ
(Criterion (Criterion -- Referenced  Measurement)Referenced  Measurement)

ความหมาย   การตีความหมายของคะแนน  โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

ท่ีกําหนดไวลวงหนา

แนวคดิ          การเรียนเพื่อรู (Learning for Mastery) เนนการบรรยาย
ลักษณะงานและรายงานผลการเรียนรูเปนรายบุคคล

ลักษณะ         1.  เกณฑท่ีกําหนดไวลวงหนา  หมายถึง  ระดับ หรือ
คาของผลสัมฤทธิ์หรือการปฏิบตัิงาน

2.  การกําหนดเกณฑขึ้นอยูกับดุลยพินจิของผูสอน
3.  เปนการตคีวามหมายคะแนนของผูเรียนเปนรายบุคคล 

ไมเก่ียวกับผูเรียนคนอื่นหรือกลุมผูสอบ
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ลักษณะของแบบทดสอบอิงกลุมลักษณะของแบบทดสอบอิงกลุม

1. แบบทดสอบวัดเนื้อหาทั่ว ๆ ไป  คําถามเชื่อมโยงเนื้อหาหลายเรื่อง

2. คะแนนดิบที่ไดจะแปลงเปนตําแหนงในกลุมผูสอบ  หรอื
คะแนนมาตรฐาน 

3. ขอสอบมีความยากปานกลาง  และ มีคาอํานาจจําแนกสูง

4. พัฒนาเปนแบบทดสอบมาตรฐาน

4

ลักษณะของแบบทดสอบอิงเกณฑลักษณะของแบบทดสอบอิงเกณฑ

1. แบบทดสอบวัดเนื้อหาเฉพาะเจาะจงตามเปาหมายการเรียนรู
ที่ตองการหรอืจุดประสงคการเรยีนรู

2. คะแนนดิบที่ได  จะแปลงเปนเปอรเซ็นตการตอบถูก  ในแตละ
จุดประสงคการเรียนรู

3. แบบทดสอบสั้น ๆ มีขอสอบไมเกิน  20 ขอ

4. ใชกับการเรียนการสอนในชั้นเรยีนหรือรายบุคคล
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
การวัดอิงกลุม/ การวัดอิงเกณฑ

1  การตรวจสอบคุณภาพขอสอบ (Test Item)

1.1 การทบทวนเนื้อหาของขอสอบ (Content Review Before Testing)

1.2 การตรวจสอบคาสถิติของขอสอบ (Item – Level Analysis)                
- ดัชนคีวามยาก (Difficulty Index)
- ดัชนีอํานาจจาํแนก (Discrimination Index)
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2  การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ (Test)
2.1  ความตรง (Validity)
2.2  ความเที่ยง (Reliability)

การทบทวนเนื้อหาของขอสอบการทบทวนเนื้อหาของขอสอบ

เปนการพิจารณาเนื้อหาสาระของตัวขอสอบกอนนําไปใชทดสอบเปนการพิจารณาเนื้อหาสาระของตัวขอสอบกอนนําไปใชทดสอบ                
ในสถานการณทดสอบจริงในสถานการณทดสอบจริง    

1.1.  ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู

2.2.  ตรวจสอบความเหมาะสมในการใชคําตรวจสอบความเหมาะสมในการใชคํา//  ขอความในตัวขอสอบไมใหขอความในตัวขอสอบไมให

ลําเอียงเขาขางผูสอบกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะลําเอียงเขาขางผูสอบกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ                

3.3.  ตรวจสอบความบกพรองทางดานเนื้อหาสาระหรือความไมชดัเจนตรวจสอบความบกพรองทางดานเนื้อหาสาระหรือความไมชดัเจน  

ของเนื้อหาในตัวขอสอบของเนื้อหาในตัวขอสอบ
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ขอเสนอแนะในการเขียนขอเสนอแนะในการเขียน//  ทบทวนเนื้อหาขอสอบทบทวนเนื้อหาขอสอบ

1.1.  ใชตารางกําหนดลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบใชตารางกําหนดลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ  ( (Table of Specifications)Table of Specifications)

2.2.  เขียนขอสอบใหมีจํานวนมากกวาขอสอบที่ตองการใชจริงเขียนขอสอบใหมีจํานวนมากกวาขอสอบที่ตองการใชจริง

3.3.  เขียนขอสอบไวลวงหนากอนนําขอสอบไปใชสอบจรงิเขียนขอสอบไวลวงหนากอนนําขอสอบไปใชสอบจรงิ

4.4.  เขียนขอสอบใหสามารถวดัระดับความคิดตามลําดับขั้นท่ีตองการวดัเขียนขอสอบใหสามารถวดัระดับความคิดตามลําดับขั้นท่ีตองการวดั

5.5.  เขียนขอสอบใหชัดเจนเขียนขอสอบใหชัดเจน  ใชไวยากรณและวรรคตอนถูกตองใชไวยากรณและวรรคตอนถูกตอง  
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ขอเสนอแนะในการเขียนขอเสนอแนะในการเขียน//  ทบทวนเนื้อหาขอสอบทบทวนเนื้อหาขอสอบ  ((ตอตอ))

6.6.  ใชภาษาใหเหมาะสมกับระดับความสามารถในการอานของผูสอบใชภาษาใหเหมาะสมกับระดับความสามารถในการอานของผูสอบ

7.7.  ถอยคําท่ีใชตองไมชี้แนะคาํตอบของขอสอบขออ่ืนถอยคําท่ีใชตองไมชี้แนะคาํตอบของขอสอบขออ่ืน  

8.8.  คําตอบของขอสอบตองเปนท่ียอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นคําตอบของขอสอบตองเปนท่ียอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น  

9.9.  ตรวจสอบขอสอบตรวจสอบขอสอบ  ใหมีความยากงายพอเหมาะใหมีความยากงายพอเหมาะ  และไมมีความลําเอียงและไมมีความลําเอียง    
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แบบพจิารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบถูกผิดแบบพจิารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบถูกผิด
  รายการตรวจสอบขอสอบรายขอรายการตรวจสอบขอสอบรายขอ

ใชใช ไมใชไมใช

1.1. ขอสอบแบบถูกผิดเหมาะสมที่สุดกับจุดประสงคการเรียนรูหรือขอสอบแบบถูกผิดเหมาะสมที่สุดกับจุดประสงคการเรียนรูหรือ
ผลการเรียนที่ตองการวัดใชหรือไมผลการเรียนที่ตองการวัดใชหรือไม

2.2. ขอความในขอสอบถูกหรือผิดอยางชัดเจนขอความในขอสอบถูกหรือผิดอยางชัดเจน    ใชหรือไมใชหรือไม

3.3. หลีกเล่ียงคําชี้แนะคําตอบวาเปนจริงหรือไมจริงหลีกเล่ียงคําชี้แนะคําตอบวาเปนจริงหรือไมจริง  ((ปกติปกติ    เสมอเสมอ  ๆๆ))
ใชหรือไมใชหรือไม

4.4. หลีกเล่ียงการถามในเรื่องเล็กหลีกเล่ียงการถามในเรื่องเล็ก  ๆๆ  นอยนอย  ๆๆ  ใชหรือไมใชหรือไม

5.5. หลีกเล่ียงการใชขอความเชิงปฏิเสธหลีกเล่ียงการใชขอความเชิงปฏิเสธ  ((โดยเฉพาะปฏิเสธซอนโดยเฉพาะปฏิเสธซอน))  ใชหรือไมใชหรือไม

6.6. ขอสอบในภาษางายขอสอบในภาษางาย  ๆๆ  และชัดเจนและชัดเจน    ใชหรือไมใชหรือไม
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ใชใช ไมใชไมใช

7.7. ขอความที่เปนความคิดเห็นขอความที่เปนความคิดเห็น    ไดระบุแหลงที่มาไวไดระบุแหลงที่มาไว    ใชหรือไมใชหรือไม  

8.8. ขอสอบที่ตอบถูกหรือตอบผิดขอสอบที่ตอบถูกหรือตอบผิด    ยาวใกลเคียงกันใชหรือไมยาวใกลเคียงกันใชหรือไม  

9.9. จํานวนขอสอบที่ตอบถูกและตอบผิดในแบบสอบใกลเคียงกันจํานวนขอสอบที่ตอบถูกและตอบผิดในแบบสอบใกลเคียงกัน    ใชหรือไมใชหรือไม  

10. 10. หลีกเล่ียงแบบแผนการตอบถูกหลีกเล่ียงแบบแผนการตอบถูก ( (T, F, T, FT, F, T, F) ) ใชหรือไมใชหรือไม  

11.11.  ถาปรับปรุงขอสอบใหมถาปรับปรุงขอสอบใหม    ขอสอบยังคงวัดตามจุดประสงคการเรียนรูเดิมขอสอบยังคงวัดตามจุดประสงคการเรียนรูเดิม    
ใชหรือไมใชหรือไม  

12.12.  มีการเวนระยะเวลาชวงหนึ่งมีการเวนระยะเวลาชวงหนึ่ง    กอนนําขอสอบมาพิจารณาทบทวนเนื้อหากอนนําขอสอบมาพิจารณาทบทวนเนื้อหา
ใชหรือไมใชหรือไม  

11

แบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบถูกผิดแบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบถูกผิด  ((ตอตอ))
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แบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบหลายตัวเลือกแบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบหลายตัวเลือก
  รายการตรวจสอบขอสอบรายขอรายการตรวจสอบขอสอบรายขอ

ใช ไมใช

1. ขอสอบแบบหลายตัวเลือกเหมาะสมที่สุดกับจุดประสงคการเรียนรูหรือ
ผลการเรียนรูท่ีตองการวัด  ใชหรือไม 

2. ตัวคําถามแตละขอเปนปญหาที่สําคัญหรือนาถาม  ใชหรือไม 

3. ตัวคําถามมีความสัมพันธกับคําตอบ  ใชหรือไม 

4 ตัวคําถามเปนประโยคบอกเลา  ใชหรือไม 

5. คําปฏิเสธถูกเนนเปนพิเศษ (ขีดเสนใต ตัวหนา) ใชหรือไม 
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ใช ไมใช

6. ใชไวยากรณในขอสอบคงเสนคงวา  ใชหรือไม 

7. ตัวเลือกแตละตัวสั้นและไมมีคําฟุมเฟอย  ใชหรือไม 

8. ตัวเลือกแตละตัว  มีรูปแบบเดียวกันและยาวใกลเคียงกัน  ใชหรือไม 

9. ขอสอบแตละขอมีคําตอบที่ถูกตอง  หรือถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
ใชหรือไม 

10. ตัวลวงแตละตัวมีความเปนไปได  ท่ีจะลวงคนที่ไมรูจริง  ใชหรือไม 

11. ไมมีตัวชี้แนะคําตอบในขอสอบ  ใชหรือไม 

13

แบบพจิารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบหลายตัวเลือกแบบพจิารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบหลายตัวเลือก  ((ตอตอ))
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ใช ไมใช

12. ตัวเลือกท่ีเปนขอความจัดเรียงตามตัวอักษร  ใชหรือไม 

13. ตัวเลือกท่ีเปนขอความจัดเรียงตามลําดับ (มากไปหานอย 
นอยไปหามาก) ใชหรือไม 

14.  หลีกเล่ียงตัวเลือกชนิด “ถูกทุกขอ” หรือ “ผิดทุกขอ” ใชหรือไม 

15. ถาปรับปรุงขอสอบใหม  ขอสอบยังคงวัดตามจุดประสงคการเรียนรู

เดิมใชหรือไม 

16. มีการเวนระยะเวลาไวชวงหนึ่ง  กอนนําขอสอบมาพิจารณาทบทวน

เนื้อหาใชหรือไม 

14

แบบพจิารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบหลายตัวเลือกแบบพจิารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบหลายตัวเลือก  ((ตอตอ))

แบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบจับคูแบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบจับคู
  รายการตรวจสอบขอสอบรายขอรายการตรวจสอบขอสอบรายขอ

ใช ไมใช

1.1. ขอสอบแบบจับคูเหมาะสมทีสุ่ดกับจุดประสงคการเรียนรูหรือขอสอบแบบจับคูเหมาะสมทีสุ่ดกับจุดประสงคการเรียนรูหรือ
ผลการเรียนรูท่ีตองการวัดผลการเรียนรูท่ีตองการวัด    ใชหรือไมใชหรือไม  

2.2. ทุกรายการในชุดของคําถามกับทุกรายการในชุดของคําตอบมีความเปนทุกรายการในชุดของคําถามกับทุกรายการในชุดของคําตอบมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกัน    ใชหรือไมใชหรือไม  

3.3. จํานวนรายการในชุดของคําตอบมากกวาหรือนอยกวารายการในชุดของจํานวนรายการในชุดของคําตอบมากกวาหรือนอยกวารายการในชุดของ  
คําถามคําถาม    ใชหรือไมใชหรือไม  

4.4.  ขอความของแตละรายการในชุดของคําตอบขอความของแตละรายการในชุดของคําตอบ    สั้นและอยูทางดานขวามือสั้นและอยูทางดานขวามอื    
ใชหรือไมใชหรือไม  

5.5.  รายการในชุดของคําตอบรายการในชุดของคําตอบ    เรียงตามลําดับตัวอักษรหรือตัวเลขเรียงตามลําดับตัวอักษรหรือตัวเลข    ใชหรือไมใชหรือไม  
15
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ใชใช ไมใชไมใช

6.6. มีทิศทางชี้หลักการจับคูมีทิศทางชี้หลักการจับคู    ใชหรือไมใชหรือไม  

7.7. แตละรายการในชุดของคําถามแตละรายการในชุดของคําถาม    มีความเปนไปไดท่ีจะใชคําตอบไดมีความเปนไปไดท่ีจะใชคําตอบได
มากกวาหนึ่งรายการมากกวาหนึ่งรายการ    ใชหรือไมใชหรือไม  

8.8.  ทุกรายการของขอสอบแบบจับคูอยูบนหนากระดาษเดียวกันทุกรายการของขอสอบแบบจับคูอยูบนหนากระดาษเดียวกัน    ใชหรือไมใชหรือไม  

9.9.  ถาปรับปรุงขอสอบใหมถาปรับปรุงขอสอบใหม    ขอสอบยังวัดตามจุดประสงคการเรียนรูเดิมขอสอบยังวัดตามจุดประสงคการเรียนรูเดิม  
ใชหรือไมใชหรือไม  

10.10.  มีการเวนระยะเวลาไวชวงหนึ่งมีการเวนระยะเวลาไวชวงหนึ่ง    กอนนําขอสอบมาพิจารณาทบทวนกอนนําขอสอบมาพิจารณาทบทวน

เนื้อหาเนื้อหาใชหรือไมใชหรือไม  

16

แบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบจับคูแบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบจับคู  ((ตอตอ))

แบบพจิารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบตอบสั้นแบบพจิารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบตอบสั้น
  รายการตรวจสอบขอสอบรายขอรายการตรวจสอบขอสอบรายขอ

ใช ไมใช

1. ขอสอบแบบตอบสั้นเหมาะสมที่สุดกับจุดประสงคการเรียนรูหรือ
ผลการเรียนรูท่ีตองการวัด  ใชหรือไม 

2. ตัวคําถามสามารถตอบดวยตัวเลข  สัญลักษณ  คํา หรือ วลีสั้น ๆ
ใชหรือไม 

3. ตัวคําถามไมไดคัดลอกมาจากขอความในแบบเรียน  ใชหรือไม 

4. ตัวคําถามมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  ใชหรือไม 

5. ขอสอบแตละขอเวนชองวางใหตอบยาวเทากัน  ใชหรือไม 

6. ชองวางที่เวนใหตอบอยูทายตัวคําถาม  ใชหรือไม 

17



10

ใชใช ไมใชไมใช

7.7. ตัวคําถามไมมีตัวชี้แนะคําตอบตัวคําถามไมมีตัวชี้แนะคําตอบ    ใชหรือไมใชหรือไม  

8.8.  คําตอบเปนตัวเลขคําตอบเปนตัวเลข    ไดระบุจํานวนทศนิยมท่ีตองการไวไดระบุจํานวนทศนิยมท่ีตองการไว    ใชหรือไมใชหรือไม  

9.9.  คําตอบเปนตัวเลขท่ีตองแสดงหนวยคําตอบเปนตัวเลขท่ีตองแสดงหนวย    ไดระบุหนวยท่ีตองการไวไดระบุหนวยท่ีตองการไว

ใชหรือไมใชหรือไม  

10.10.  คําหรือวลีท่ีใชในตัวคําถามสะกดถูกตองคําหรือวลีท่ีใชในตัวคําถามสะกดถูกตอง    ใชหรือไมใชหรือไม  

11.11.  ถาปรับปรุงขอสอบใหมถาปรับปรุงขอสอบใหม    ขอสอบยังคงวัดตามจุดประสงคการเรียนรูเดิมขอสอบยังคงวัดตามจุดประสงคการเรียนรูเดิม

ใชหรือไมใชหรือไม  

12.12.  มีการเวนระยะเวลาไวลวงหนามีการเวนระยะเวลาไวลวงหนา    กอนนําขอสอบมาพิจารณาทบทวนกอนนําขอสอบมาพิจารณาทบทวน  

เนื้อหาเนื้อหาใชหรือไมใชหรือไม  18

แบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบตอบสั้นแบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบตอบสั้น  ((ตอตอ))

แบบพจิารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบความเรียงแบบพจิารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบความเรียง
  รายการตรวจสอบขอสอบรายขอรายการตรวจสอบขอสอบรายขอ

ใช ไมใช

1. ขอสอบแบบความเรียงเหมาะสมที่สุดกับจุดประสงคการเรียนรูหรือ
ผลการเรียนรูท่ีตองการวัด  ใชหรือไม 

2. ออกแบบคําถามใหสามารถวัดผลการเรียนรูในลําดับขั้นสูง  ใชหรือไม 

3. คําถามสัมพันธกับผลการเรียนรูท่ีต้ังใจวัด  ใชหรือไม 

4. คําถามแตละขอชี้ทิศทางคําตอบที่คาดหวังไว  ใชหรือไม 

5. ระบุประเด็นคําตอบที่จะใหคะแนนไว  ใชหรือไม 

6. กําหนดเวลาที่ใหตอบขอสอบไว  ใชหรือไม 

19
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ใชใช ไมใชไมใช

7.7. กําหนดเวลาใหตอบแตละประเด็นและกําหนดเวลาใหตอบแตละประเด็นและ//  หรือกําหนดคะแนนแตละหรือกําหนดคะแนนแตละ
ประเด็นในขอสอบประเด็นในขอสอบ    ใชหรือไมใชหรือไม  

8.8. ผูสอบทุกคนตองตอบคําถามขอเดียวกันผูสอบทุกคนตองตอบคําถามขอเดียวกัน    ใชหรือไมใชหรือไม  

9.9. ถาปรับปรุงขอสอบใหมถาปรับปรุงขอสอบใหม    ขอคําถามยังคงวัดตามจุดประสงคการเรียนรูขอคําถามยังคงวัดตามจุดประสงคการเรียนรู

เดิมเดิม    ใชหรือไมใชหรือไม  

10.10.  มีการเวนระยะเวลาไวชวงหนึ่งมีการเวนระยะเวลาไวชวงหนึ่ง    กอนนําขอสอบมาพิจารณาทบทวนกอนนําขอสอบมาพิจารณาทบทวน

เนื้อหาเนื้อหาใชหรือไมใชหรือไม  

20

แบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบความเรียแบบพิจารณาทบทวนเนื้อหาของขอสอบแบบความเรียงง  ((ตอตอ))

การวัดอิงกลุมการวัดอิงกลุม

การตรวจสอบคาสถิติของขอสอบการตรวจสอบคาสถิติของขอสอบ

1. 1. ดัชนีความยากดัชนีความยาก ( (Difficulty Index : p)Difficulty Index : p)

เปนตัวเลขแสดงเปอรเซ็นตของผูเขาสอบที่ตอบขอสอบถูกเปนตัวเลขแสดงเปอรเซ็นตของผูเขาสอบที่ตอบขอสอบถูก            
แตเขียนเปนสดัสวนแตเขียนเปนสดัสวน

p  =
จํานวนคนที่ตอบขอสอบถูก

จํานวนคนที่สอบทั้งหมด

21
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การวัดอิงกลุมการวัดอิงกลุม  ((ตอตอ))
การตรวจสอบคาสถิติของขอสอบการตรวจสอบคาสถิติของขอสอบ

ตัวอยางตัวอยาง  คาสถิติของขอสอบจากจํานวนผูตอบขอสอบทั้งหมด 30 คน

ตัวเลือก จํานวนคนตอบแตละตัวเลือก

ก 4
ข* 18
ค 6
ง 2

* ตัวถูก
วิธีคํานวณ

1. ตัวถูก (ข) , p  =  18/30  =  .60
2. ตัวลวง (ก) , p  =  4/30    =  .13 22

การวัดอิงกลุมการวัดอิงกลุม  ((ตอตอ))

การตรวจสอบคาสถิติของขอสอบการตรวจสอบคาสถิติของขอสอบ
2. 2. ดัชนีอํานาจจําแนกดัชนีอํานาจจําแนก ( (Discrimination Index : r)Discrimination Index : r)

เปนตัวเลขท่ีแสดงวาเปนตัวเลขท่ีแสดงวา    ขอสอบสามารถจําแนกผูเขาสอบที่เกงกับขอสอบสามารถจําแนกผูเขาสอบที่เกงกับ                  
ผูเขาสอบที่ออนออกจากกันไดมากนอยเพียงใดผูเขาสอบที่ออนออกจากกันไดมากนอยเพียงใด

คํานวณดชันีอํานาจจําแนกคํานวณดชันีอํานาจจําแนก    โดยวธีิหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยวธีิหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ            
พอยทพอยท--ไบซีเรียลไบซีเรียล ( (PointPoint--Biserial)  Biserial)  มีคาอยูระหวางมีคาอยูระหวาง  --1 1 ถึงถึง  ++11

23
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การวัดอิงกลุมการวัดอิงกลุม  ((ตอตอ))

pq
s

XXr wr
pbis

−
=

สูตรสูตร

rpbis แทน    คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพอยท-ไบซีเรียล

xr            แทน    คาเฉล่ียของกลุมท่ีตอบขอสอบถูก   

xw           แทน   คาเฉล่ียของกลุมท่ีตอบขอสอบผิด 

s        แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งฉบบั

p       แทน   ดชันีความยากของขอสอบ

q         แทน 1-p 
24

การวัดอิงกลุมการวัดอิงกลุม  ((ตอตอ))

เกณฑการเลอืกขอสอบจากคาสถิติเกณฑการเลอืกขอสอบจากคาสถิติ

ตัวถูกที่ดีตัวถูกที่ดี
1.1 ดัชนีความยาก (p) ควรมีคาอยูระหวาง .20 ถึง .80
1.2 ดัชนีอํานาจจําแนก (r) ควรมีคาตั้งแต .20 ข้ึนไป

25
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การตรวจสอบคาสถิติของขอสอบการตรวจสอบคาสถิติของขอสอบ
แบบความเรียงแบบความเรียง

ใชวิธีเปอรเซ็นตใชวิธีเปอรเซ็นต  โดยการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดท้ังหมดกับโดยการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดท้ังหมดกับ                    
คะแนนเต็มท้ังหมดแลวคดิเปนเปอรเซนตคะแนนเต็มท้ังหมดแลวคดิเปนเปอรเซนต

วิธีการวิธีการ
1.1. เรียงลําดับผูสอบตามคะแนนรวมจากสูงลงมาหาต่ําเรียงลําดับผูสอบตามคะแนนรวมจากสูงลงมาหาต่ํา
2.2. เลือกผูสอบที่ไดคะแนนสูงเรียงลงมาจํานวนเลือกผูสอบที่ไดคะแนนสูงเรียงลงมาจํานวน  55  คนคน  เปนกลุมผูสอบเปนกลุมผูสอบ    

ท่ีไดคะแนนสงูท่ีไดคะแนนสงู  (27(27%,%, 33% 33% หรือหรือ  5050%)%)
33.  .  เลือกผูสอบที่ไดคะแนนต่ําเรียงขึ้นไปจํานวนเลือกผูสอบที่ไดคะแนนต่ําเรียงขึ้นไปจํานวน  55  คนคน  เปนกลุมเปนกลุม

ผูสอบที่ไดคะแนนต่ําผูสอบที่ไดคะแนนต่ํา  (27(27%,%, 33% 33% หรือหรือ  5050%)%)

26

การตรวจสอบคาสถิติของขอสอบการตรวจสอบคาสถิติของขอสอบ
แบบความเรียงแบบความเรียง  ((ตอตอ))

สูตรสูตร      จํานวนจํานวน  %% == คะแนนที่ไดท้ังหมดคะแนนที่ไดท้ังหมด  x 100x 100
คะแนนเต็มท้ังหมดคะแนนเต็มท้ังหมด  

ดัชนคีวามยากดัชนคีวามยาก                  == ((จํานวนจํานวน  %%  ของกลุมสูงของกลุมสูง  ++  จํานวนจํานวน  %%  ของกลุมต่ําของกลุมต่ํา))
22

ดัชนีอํานาจจําแนก = ((จํานวนจํานวน  %%  ของกลุมสูงของกลุมสูง)) –– ((จํานวนจํานวน  %%  ของกลุมต่ําของกลุมต่ํา))

27
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การตรวจสอบคาสถิติของขอสอบการตรวจสอบคาสถิติของขอสอบ
แบบความเรียงแบบความเรียง  ((ตอตอ))

ตัวอยางตัวอยาง   ผูสอบผูสอบ  1010  คนคน  ทําขอสอบความเรียงขอหนึง่ทําขอสอบความเรียงขอหนึง่  ซ่ึงมีคะแนนเต็มซ่ึงมีคะแนนเต็ม  
1010  คะแนนคะแนน    ปรากฏผลดงันี้ปรากฏผลดงันี้

กลุมผูสอบไดคะแนนรวมสูง (5คน)

9
8
8
7
6

กลุมผูสอบไดคะแนนรวมต่ํา (5คน)

3
3
2
1
2

คะแนนที่ได

คะแนนที่ไดท้ังหมด              38 11
คะแนนเต็มท้ังหมด               50 50

จํานวน % 76                                 22 28

การตรวจสอบคาสถิติของขอสอบการตรวจสอบคาสถิติของขอสอบ
แบบความเรียงแบบความเรียง  ((ตอตอ))

วิธีคํานวณวิธีคํานวณ

ดชันีความยาก         = (จํานวน% ของกลุมสูง + จํานวน % ของกลุมต่ํา) / 2
=  (76 + 22) / 2
=  49 %

ดชันีอํานาจจําแนก  = (จํานวน% ของกลุมสูง) – (จํานวน % ของกลุมต่ํา )
= 76 – 22
=  54 %

29
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การตรวจสอบคาสถิติของขอสอบการตรวจสอบคาสถิติของขอสอบ
แบบความเรียงแบบความเรียง  ((ตอตอ))

เกณฑการเลือกขอสอบจากคาสถิติ    

ขอสอบความเรียงท่ีดีขอสอบความเรียงท่ีดี

ดัชนีความยาก  ควรมีคาอยูระหวาง 20% ถึง 80%

ดัชนีอํานาจจาํแนก  ควรมีคาตั้งแต 20% ขึ้นไป

30

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงกลุมการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงกลุม
ความตรงตามเนื้อหาความตรงตามเนื้อหา ( (Content validity)Content validity)

แบบทดสอบสามารถวัดตัวแทนของสิ่งท่ีตองการวัดไดดีเพียงใดแบบทดสอบสามารถวัดตัวแทนของสิ่งท่ีตองการวัดไดดีเพียงใด

วิธีการวิธีการ

1.1. ใชผูเชี่ยวชาญในสิ่งท่ีตองการวดัใชผูเชี่ยวชาญในสิ่งท่ีตองการวดั  วิเคราะหเชิงตรรกะวิเคราะหเชิงตรรกะ

2.2. พิจารณาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูพิจารณาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู

31
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แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับแบบประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรูจุดประสงคการเรียนรู

32

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญจุดประสงค
การเรียนรู

ขอสอบ

1 2 3 4

ขอเสนอแนะ

1. บอก
ความหมาย
ของการวัดได

1. การวัด หมายถึง อะไร

ก. การกําหนดตัวเลข

ข. การตัดสินคุณคา

ค. การรวบรวมขอมูล

ง. การนําแบบทดสอบไปใช

การใหคะแนนการใหคะแนน
11 ไมสอดคลองไมสอดคลอง 22 สอดคลองนอยสอดคลองนอย
33 สอดคลองคอนขางมากสอดคลองคอนขางมาก 44 สอดคลองมากสอดคลองมาก

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงกลุมการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงกลุม
ความเที่ยงของแบบทดสอบความเที่ยงของแบบทดสอบ

เปนความคงเสนคงวาของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบเปนความคงเสนคงวาของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ  

ท่ีวัดดวยแบบทดสอบคูขนานท่ีวัดดวยแบบทดสอบคูขนาน  ไดผลการวัดคลายคลึงกันไดผลการวัดคลายคลึงกัน

การหาการหา  สปสสปส  ความเที่ยงของแบบทดสอบความเที่ยงของแบบทดสอบ  ตามวิธีการตามวิธีการ  ของของ  

คูเดอรคูเดอร  และริชารดสันและริชารดสัน ( (Kuder&Richardson, 1937) Kuder&Richardson, 1937) คือคือ  สูตรสูตร  KRKR--2020

เกณฑการเลอืกคา สปส ความเที่ยง ควรมีคาตั้งแตควรมีคาตั้งแต  .80.80  ขึ้นไปขึ้นไป

33
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงกลุมการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงกลุม

สูตรสูตร

r20 แทน    คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบทดสอบ

n แทน    จํานวนขอสอบของแบบทดสอบทั้งฉบับ   

p  แทน   สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบขอนัน้ถูก 

q        แทน    สัดสวนของคนที่ตอบขอสอบขอนัน้ผิด 

S2 แทน   ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบบั          
34

การวัดอิงเกณฑการวัดอิงเกณฑ

การตรวจสอบคาสถิติของขอสอบการตรวจสอบคาสถิติของขอสอบ

1. 1. ดัชนีความยากดัชนีความยาก ( (difficulty index : p)difficulty index : p)

หาเชนเดียวกับดชันีความยากของการวัดอิงกลุม

2. 2. ดัชนีอํานาจจําแนกดัชนีอํานาจจําแนก    ใชวิธีการของใชวิธีการของ  เบรนนันเบรนนัน ( (1972)  1972)  เรียกวาเรียกวา  B   B -- indexindex
แสดงการจําแนกระหวางผูเขาสอบที่ผานคะแนนจุดตดักับ    

ท่ีไมผานคะแนนจุดตดั

35
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B - index    =

a a แทนแทน    จํานวนคําตอบถูกและไดคะแนนต่ํากวาคะแนนจุดตัดจํานวนคําตอบถูกและไดคะแนนต่ํากวาคะแนนจุดตัด

b  b  แทนแทน    จํานวนคําตอบถูกและไดคะแนนตั้งแตคะแนนจุดตัดข้ึนไปจํานวนคําตอบถูกและไดคะแนนตั้งแตคะแนนจุดตัดข้ึนไป

c c   แทนแทน    จํานวนคําตอบผิดและไดคะแนนต่ํากวาคะแนนจุดตัดจํานวนคําตอบผิดและไดคะแนนต่ํากวาคะแนนจุดตัด

d  d  แทนแทน    จํานวนคําตอบผิดและไดคะแนนตั้งแตคะแนนจุดตัดข้ึนไปจํานวนคําตอบผิดและไดคะแนนตั้งแตคะแนนจุดตัดข้ึนไป  

การวัดอิงเกณฑการวัดอิงเกณฑ  ((ตอตอ))

ca
a

db
b

+
−

+

สูตรสูตร

36

การวัดอิงเกณฑการวัดอิงเกณฑ  ((ตอตอ))

ตัวอยางตัวอยาง  ผูเขาสอบผูเขาสอบ 5  5 คนคน  ทําแบบสอบอิงเกณฑทําแบบสอบอิงเกณฑ 5  5 ขอขอ    ปรากปรากฎฎคะแนนดังนี้คะแนนดังนี้

ขอท่ี
คนที่ รวม

1 2 3 4 5

1 1 1 1 1 1 5
2 1 1 0 0 1 3
3 1 1 1 1 0 4
4 1 1 1 1 0 4
5 1 0 1 0 0 2

p 1.0 .80 .80 .60 .40
B-index .00 .50 .50 1.0 -.17

คะแนนจุดตัดวารอบรูในจุดประสงคการเรียนรู  เทากับ 80% ( 4 คะแนน ) 37
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การวัดอิงเกณฑการวัดอิงเกณฑ  ((ตอตอ))

ตัวอยางตัวอยาง  การคํานวณดัชนีความยากและดัชนีอํานาจจําแนกของขอท่ี 3

วิธีการ 1. ดัชนีความยาก (p)  =  4 / 5  =  .80
2. ดัชนีอํานาจจําแนก (B-index) 

ถูก 1 3
ผลการตอบขอท่ี  3

ผิด 1 0

ไมรอบรู (2) รอบรู (3)
ผลการสอบทั้งฉบับ

B-index  = =  .50
11

1
03

3
+

−
+

4  คน

1  คน

38

การวัดอิงเกณฑการวัดอิงเกณฑ  ((ตอตอ))

เกณฑการเลอืกขอสอบจากคาสถิติเกณฑการเลอืกขอสอบจากคาสถิติ

ตัวถูกที่ดีตัวถูกที่ดี

1.  ดัชนีความยาก (p) ควรมีคาตั้งแต .60 ข้ึนไป

2.  ดัชนีอํานาจจําแนก (B – index) ควรมีคาเปนบวก

39
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ
ความตรงเชิงเนื้อหาความตรงเชิงเนื้อหา ( (Content Validity)Content Validity)

หาเชนเดียวกันกับการวัดอิงกลุมหาเชนเดียวกันกับการวัดอิงกลุม    
ความเที่ยงของแบบทดสอบความเที่ยงของแบบทดสอบ ( (Reliability of the test)Reliability of the test)

เปนความคงเสนคงวาเปนความคงเสนคงวา  ในการจําแนกผูสอบที่ถูกตัดสินวาในการจําแนกผูสอบที่ถูกตัดสินวา
รอบรูกับไมรอบรูรอบรูกับไมรอบรู    โดยใชการสอบจากแบบสอบฉบับเดียวกันโดยใชการสอบจากแบบสอบฉบับเดียวกัน  
22  คร้ังคร้ัง  หรือแบบสอบคูขนานหรือแบบสอบคูขนาน

40

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ  ((ตอตอ))

41

รอบรู P11
สอบครั้งที่ 1

ไมรอบรู P22

ไมรอบรู        รอบรู 

สอบครั้งที่ 2

ความเท่ียงของแบบทดสอบความเท่ียงของแบบทดสอบ



22

P00 แทนแทน        สัดสวนความสอดคลองในการจําแนกผูรอบรูกับไมรอบรูสัดสวนความสอดคลองในการจําแนกผูรอบรูกับไมรอบรู

p11 แทนแทน          สัดสวนผูท่ีถกูตัดสินวารอบรูท้ังสัดสวนผูท่ีถกูตัดสินวารอบรูท้ัง  22  คร้ังคร้ัง  หรือหรือ  22  ฉบับฉบับ

P22 แทนแทน        สัดสวนผูท่ีถกูตัดสินวาไมรอบรูท้ังสัดสวนผูท่ีถกูตัดสินวาไมรอบรูท้ัง  22  คร้ังคร้ัง  หรือหรือ  22  ฉบบัฉบบั

เกณฑการตัดสินคาเกณฑการตัดสินคา  สปสสปส  ความเทีย่งความเทีย่ง    ควรมีคาต้ังแตควรมีคาต้ังแต    .65.65  ขึ้นไปขึ้นไป

221100 ppp +=สูตรสูตร

42

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ  ((ตอตอ))
การหาคาการหาคา  สปสสปส  ความเทีย่งความเทีย่ง

สวัสดีครับสวัสดีครับ
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