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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ (อํานาจ

จําแนก ความยาก และโอกาสการเดา) และพารามิเตอรความสามารถผูสอบดวยวิธีของเบส และวิธีของเบสแบบมี

อิทธิพลเทสตเลท 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (DIF) ดวยวิธีของเบส (Bayes) 

และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) จําแนกตามเพศและสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรียน 3) เพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธของคาพารามิเตอรของขอสอบ  พารามิเตอรความสามารถผูสอบ และขนาดของการทําหนาท่ี

ตางกัน ระหวางวิธีของเบสและวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 

 ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหครั้งน้ี เปนคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือประเมิณคุณภาพ

การศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling Technique) 

จํานวน 1,000 คน จําแนกเปนชายและหญิง ท่ีอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล ใน

การวิเคราะหคาพารามิเตอรและการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ  

 ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 

 1. ผลการประมาณคาพารามิเตอรระหวางวิธีของเบส และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท พบวา

คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกท่ีประมาณดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลทประมาณคาไดดีกวา สวน

คาพารามิเตอรความยาก พารามิเตอรโอกาสการเดา และพารามิเตอรความสารถของผูสอบพบวา ท้ังสองวิธีประมาณ

คาไดไมแตกตางกันมากนัก  

 2. ผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ พบวาวิธีของเบสและวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล

เทสตเลท ตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ไดไมแตกตางกันมากนัก  

 3. ผลการศึกษาความสัมธผลการวิเคราะหระหวางวิธีของเบสและวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท ท่ี
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การเดา)   พารามิเตอรความสามารถผูสอบ ขนาดของการทําหนาท่ีตางกันจําแนกตามเพศ และขนาดของการทําหนาท่ี

1 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวจิัย วัดผลและสถติิการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  อีเมลล 

wiw_warasinee@hotmail.com 
2 อาจารย ภาควิจัยและจิตวิทยาประยกุต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
3 อาจารย ภาควิจัยและจิตวิทยาประยกุต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาคบรรยาย 

438 
 

                                                           



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

  

ตางกันสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรียน มีความสัมพันธกันสูงมีคา .579, .998, .912, .996, .978 และ .983 

ตามลําดับ 
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Abstract  

 This study aimed to: 1 )  compare the item parameters and person parameter among 

Bayesian and Bayesian TESTLET MODEL; 2) compare the differential item functioning (DIF) on gender 

and school locations variables with which estimate by the Bayesian (Bayes) and Bayesian TESTLET 

MODEL (Bayesγ); and3) analyze the correlation among item parameters, person parameters, DIF on 

gender and school location which estimating by Bayesian and Bayesian TESTLET MODEL. 

 The national test scores of grade sixth students in 2016 academic year were drawn from 

National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) by using the multi-stage 

random sampling technique. All one thousand cases of test scores were divided into two groups 

along gender (male vs female) and location (Bangkok and Metropolitan areas vs non Bangkok and 

Metropolitan areas) variables 

 The research results were as follows: 

 1.The research findings revealed that the discrimination parameter showed that the 

Bayesian Testlet Model (Bayesianγ) was the best estimator; the difficulty parameter, the guessing 

parameter and the ability level showed that the Bayesian Testlet Model (Bayesianγ), it is same.  

 2. The research findings revealed that the detection of Differential Item Functioning of 

the Bayesian (Bayes) and Bayesian TESTLET MODEL (Bayesγ), it is the same. 

 3 . Estimated parameter of the item parameters, person parameter, DIF on gender and 

school location of the Bayesian (Bayes) and Bayesian TESTLET MODEL (Bayesγ) were significantly 

correlated in all aspects (p<.0 1 ) , with high correlation (.5 7 9 , .9 9 8 , .9 1 2 , .9 9 6 , .9 7 8  and .9 8 3 

respectively). 

 

Keywords: Differential Item Functioning, TESTLET, BAYESIAN Method  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 การทดสอบในแตละครั้ง อาจเกิดความลําเอียงของแบบทดสอบซึ่งเกิดจากลักษณะของผูสอบท่ีแตกตาง

กัน เชน เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม เพศ ภาษา อายุ และประสบการณ เปนตน ปจจัยขางตนอาจสงผล ทําให

เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาสอบแตละกลุม ทําใหคะแนนท่ีไดเอนเอียงไปทางกลุมใดกลุมหน่ึง สาเหตุ

ดังกลาวอาจทําใหการประเมินคุณภาพไมตรงกับเปาหมายท่ีตั้งไว ซึ่งในการหาคุณภาพของแบบสอบท่ีวิเคราะห

คาพารามิเตอรของขอสอบสิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการพัฒนาแบบทดสอบ คือ แบบทดสอบตองมีความยุติธรรมกับผูสอบ
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ทุกกลุมไมเขาขางกลุมใดกลุมหน่ึงหรือทําใหกลุมใดกลุมหน่ึงเสียประโยชน ลักษณะการทําหนาท่ีของขอสอบประเภทน้ี

เรียกวา การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (Differential item functioning: DIF) (Holland & Wainer, 1993) ระยะ

หลังไดมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ เน่ืองจากมีการพัฒนาวิธีการ

ตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบหลายวิธี และแตละวิธีมีแนวคิด ขอดี ขอเสียตางกัน โดยท่ีคมศักดิ์  ช่ืนชม 

(2539)  จําแนกวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบตามทฤษฎีพ้ืนฐาน ไดเปน 2 กลุม ดังน้ี   กลุมท่ี 1 

กลุมท่ีใชหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory: IRT) และกลุมท่ี 2 กลุมท่ีใชหลักการ

ของทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical test theory: CTT) การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบการทํา

หนาท่ีตางของขอสอบท่ีผานมาอาจกลาวไดวาวิธีท่ีใชหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) เปนวิธีท่ีดีท่ีสุด 

แตมีขอจํากัด คือ ตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญ การคํานวณซับซอนและตองคํานวณหลายรอบ ขอมูลตองเปนตาม

ขอตกลงเบ้ืองตน  

 ในปจจุบันลักษณะของขอสอบมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งขอสอบรูปแบบหน่ึงท่ีพบในปจจุบันคือขอสอบท่ี

ใชโจทยรวมกันในหลายขอคําถาม เรียกวาขอสอบท่ีมีรูปแบบเทสตเลท ซึ่งขอสอบท่ีมีเทสตเลทน้ีขัดแยงกับขอตกลง

เบ้ืองตนของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ เรื่องความเปนอิสระของขอสอบ (จิติมา วรรณศรี, 2539; Lee, Cohen & 

Toro, 2009) ซึ่งจากการศึกษาท่ีผานมา พบวา มีการพัฒนาวิธีการและโมเดลตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชสําหรับ

วิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีมีลักษณะเทสตเลท ซึ่งวิธีของเบสเปนวิธีท่ีนิยมนํามาใชในการวิเคราะห

ขอสอบดวยทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ เพ่ือการใชในการประมาณคาพารามิเตอรและตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกัน

ของขอสอบ โดยวิธีของเบสท้ังในแบบท่ีคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทและไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทมีขอดีท่ีใช

ขอมูลท่ีมีอยูอยางครบถวน ไมมีปญหาในสวนการประมาณคา ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของ

เบสท้ังในแบบท่ีคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทและไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลท เพ่ือคนหาวาวิธีใดจะมีประสิทธิภาพ

และคุมคาท่ีสุดในการนําไปใชวิเคราะหขอสอบท่ีมีลักษณะเทสตเลท 

 สวนตัวแปรท่ีผูวิจัยเลือกมาพิจารณาคือตัวแปรเพศและสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรียนเน่ืองจาก

เปนตัวแปรท่ีคาดวามีผลในบริบทของประเทศไทย จากผลการวิจัยหลายเรื่องท่ีพบวา แบบทดสอบท่ีใชการทําหนาท่ี

ตางกันตอกลุมเพศและภูมิศาสตรของผูสอบ ดังเชน ผลจากการวิจัยของ ชัชชัย เผาพงษ (2527) ซึ่งทําการศึกษาความ

ลําเอียงของขอสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตรและภาษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ัวประเทศ พบวา

ขอสอบบางขอมีความลําเอียงตอเพศใดเพศหน่ึงโดยเฉพาะ สรุศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2531) ทําการศึกษาความลําเอียง

ของแบบทดสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเขารับราชการครู ระหวางผูสอบเพศชายและเพศหญิง ทัศนิย พีรมนตรี (2530) 

ทําการศึกษาความลําเอียงระหวางกลุมนักเรียนในกรุงเทพมหานครกับกลุมนักเรียนในภูมิศาสตรท้ัง 5 ภาค ของแบบ

สอบวิชาคณิตศาสตรของโครงการตรวจคุณภาพการศึกษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวาขอสอบมีความลําเอียง

ตอนักเรียนในภาคอ่ืนเมื่อเทียบกับกลุมนักเรียนในกรุงเทพมหานคร อีกท้ังตัวแปรเพศและสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของ

โรงเรียนท่ีจบการศึกษาของผูสอบเปนตัวแปรท่ีสามารถแบงแยกความแตกตางไดเดนชัดและงายตอการนําผลการวิจัยท่ี

ไดไปประกอบการพิจารณาเพ่ือนพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบ สุพัฒนา หอมบุปผา (2556) ศึกษาการทําหนาท่ีตางกัน

ของขอสอบ และศึกษาลักษณะขอสอบท่ีเกิดการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ สําหรับผูสอบจําแนกตามเพศ สถานท่ีตั้ง

ทางภูมิศาสตรของโรงเรยีน พบวาลักษณะของขอสอบท่ีตรวจพบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ เมื่อจําแนกตามเพศ

สวนใหญขอสอบท่ีเกิดการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จะมีคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเพศน้ัน จึงทําใหขอสอบเขาขางเพศ

น้ัน และอาจเปนเพราะความสามารถท่ีแตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิงท่ีมีลักษณะความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจในเรื่องน้ัน ๆ ตางกัน เมื่อจําแนกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรียน สวนใหญสาเหตุท่ีทําให
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ขอสอบเกิดการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ อาจเปนเพราะประสบการณ ความคุนเคยเก่ียวกับเรื่องน้ัน สภาพแวดลอม 

และการฝกปฏิ บัติ ท่ีแตกตางกันระหวางนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนักเรียนนอกเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อริสฬา เตหลิ่ม (2559) ศึกษาประสิทธิผลการประมาณคาพารามิเตอรและการทํา

หนาท่ีตางกันของขอสอบ ดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสเลต 

(Bayesγ) พบวาวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลของเทสตเลต (Bayesγ) ประมาณคาพารามิเตอรไดดีท่ีสุดเมื่อการแจกแจง

ขอมูลเปนแบบปกติ นอกจากน้ีวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสเลต (Bayesγ)  สามารถควบคุม

ความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 ไดดี 

 จากผลขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการประมาณคาพารามิเตอร และวิเคราะหผลการทําหนาท่ีตางกัน

ของขอสอบโดยวิธีของเบสท้ังในแบบท่ีคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทและไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลท รวมไปถึง

ศึกษาความสัมพันธระหวางพารามิเตอรของขอสอบกับขนาดของการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จากแบบทดสอบท่ีมี

เทสตเลต (testlet) เพ่ือเปนการขยายความรูในเชิงทฤษฎีในการประมาณคาพารามิเตอรและการตรวจสอบการทํา

หนาท่ีตางกันของขอสอบ ใหตรงกับขอตกลงเบ้ืองตนของ สําหรับการวิเคราะหขอสอบตามแนวทางทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบ การศึกษาขางตนจึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของแบบทดสอบ เพ่ือไดขอคนพบท่ีเปน

ประโยชนตอผูท่ีนําวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบไปใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ใน

การตัดสินใจวาสมควรตัดขอสอบท่ีพบวามีการทําหนาท่ีตางกันออกจากแบบทดสอบหรือควรปรับปรุงขอสอบขอน้ัน

เสียใหม เพ่ือรักษาโครงสราง และคุณภาพของแบบทดสอบฉบับน้ันไว ซึ่งจะทําใหแบบทดสอบมีคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ (อํานาจจําแนก ความยาก และโอกาส

การเดา) และพารามิเตอรความสามารถผูสอบดวยวิธีของเบส (Bayes)  และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลของเทสตเลท 

(Bayesγ)   

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes)  และวิธี

ของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ)  จําแนกตามเพศและสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรียน  

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของคาพารามิเตอรของขอสอบ พารามิเตอรความสามารถผูสอบ และขนาด

ของการทําหนาท่ีตางกัน ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเขาสอบเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2559 ซึ่งเปน

นักเรียนท่ีเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวนท้ังหมด 716,771 คน  การเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยไดกําหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางจากการประชากรตามการวิเคราะหคุณภาพตามทฤษฎีทางทดสอบการตอบสนองของขอสอบ (IRT) และ

ตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ตามเง่ือนไขกลุมตัวอยางไมต่ํากวา 10-20 เทาของจํานวนขอคําถาม       

(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, หนา 311) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีใช 1,000 คน จําแนกเปนเพศและสถานท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตรของโรงเรียน โดยมีข้ันตอนการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนเพ่ือใหไดกลุมตัวอยาง 1,000 คน ท่ีแยกเปน
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เพศชาย 500 คน โดยแบงตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรคือ ในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล 250 คน นอกเขตกรุงเทพ

และปริมลฑล 250 คน และ เพศหญิง 500 คนโดยแบงตามสถานท่ีตั้งของโรงเรียนคือ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล 

250 คน กับนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล 250 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 วิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2559 ปรนัยจํานวน 40 ขอ สรางโดย

ผูเช่ียวชาญจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  

 การเก็บขอมูล  

 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลผลการตอบของนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิจากผลการตอบ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน) การดําเนินการแยกตามเพศและสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรยีน  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย             

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปน 4 ข้ันตอน คือ 

 1. คํานวณคาสถิติ พ้ืนฐาน ไดแกคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) คาความเบ 

(Skewness) คาความโดง (Kurtosis) เพ่ือบรรยายลักษณะการแจกแจงของคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษโดยใช

โปรแกรม SPSS  

 2. วิเคราะหโดยประยุกตใชโปรแกรม WinBUGS14 จากขอมูลผลการตอบขอสอบมีการใหคะแนนแบบ 

2 คา (Dichotomous) ในการวิเคราะหการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกศึกษาจากคา a[i] คาพารามิเตอร

ความยากศึกษาจากคา b[i] คาพารามิเตอรโอกาสการเดาศึกษาจากคา c[i] และพารามิเตอรความสามารถผูสอบศึกษา

จากคา z[i] ดังสมการโลจิสติก 3 PL ดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) 

ตอไปน้ี        สมการวิธีของเบส     p[j, i] = (c[i] + (1 - c[i]))*(1/(1+exp(-a[i]*(z[j]-b[i])))) 

 สมการวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท   

                                          p[j, i] = (c[i] + (1 - c[i]))*(1/(1+exp(-a[i]*((z[j]-b[i]-gamma[j, i])))))  

 ผูวิจัยไดแสงผลการวิเคราะหขอมูลในชวง 5001-2500 เน่ืองจากความถ่ีเริ่มคงท่ีตั้งแต 5001 ข้ึนไป โดย

การเบริน (Burn) ขอมูลกอนหนา 5001 (Fukuhara, 2009) 

 3. วิเคราะห โดยประยุกตใชโปรแกรม WinBUGS14 ในกรณี น้ี กําหนดใหตัวแปรเพศชาย = 1 

(Reference Group) และหญิง = 0 (Focal Group) และกําหนดใหตัวแปรสถานท่ีตั้งอยู ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล = 1  (Reference Group) และนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล = 0 (Focal Group) ซึ่งในการตรวจสอบ

การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ศึกษาไดจากคา Beta1[i] ดังสมการโลจิสติก 3 PL ดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี

ของเบสแบบม ีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ตอไปน้ี 

 สมการวิธีของเบส  p[j, i] = (c[i] + (1 - c[i]))*(1/(1+exp(-a[i]*((z[j]-b[i]-(Beta1[i]*Group[j])))))) 

 สมการวิธีของเบสแบบม ีอิทธิพลเทสตเลท  

                          p[j, i] = (c[i] + (1 - c[i]))*(1/(1+exp(-a[i]*((z[j]-b[i]-gamma[j, i] -(Beta1[i]*Group[j])))))) 

 ผูวิจัยไดแสงผลการวิเคราะหขอมูลในชวง 5001-2500 เน่ืองจากความถ่ีเริ่มคงท่ีตั้งแต 5001 ข้ึนไป โดย

การเบริน (Burn) ขอมูลกอนหนา 5001 (Fukuhara, 2009) และการพิจารณาถาคา val2.5pc และ val97.5pc ไม
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คลุม 0 และคาสมบูรณของขนาด DIF มากกวา .426 แสดงวาขอสอบขอน้ันจะเกิดการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบอยู

ในระดับมาก (Vaughn, 2006) 

 4. วิเคราะหความสัมพันธของคาพารามิเตอรของขอสอบ (ความยาก อํานาจจําแนกและโอกาสการเดา) 

พารามิเตอรความสามารถผูสอบ และการทําหนาท่ีตางกัน ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพล

เทสตเลท (Bayesγ) โดยโปรแกรม SPSS ท่ีระดับนัยสําคัญ p < 0.01 โดยใชเกณฑการแปลขนาดความสัมพันธของ 

โคเฮ็น (Cohen, 1988) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  

สรุปผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหผูวิจัยไดวิเคราะหดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท 

(Bayesγ)   โดยประยุกตใชโปรแกรม WinBUGS14 และนําผลการประมาณคามาเปรียบเทียบกันไดดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ และพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ 

ดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ)  

ขอสอบ O-NET ขอมูลจริง วิชา ภาษาอังกฤษ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปรนัย 40 ขอ 

 

การประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ 

คาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ   

ตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 

จําแนกตามเพศ จําแนกตามสถานท่ีตั้ง 

ทางภมิศาสตรโรงเรยีน 

ศึกษาความสมัพันธของพารามิเตอรของขอสอบ พารามิเตอรของผูสอบ และขนาดของการทําหนาท่ีตางกัน      

ของขอสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) 

 

การประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ 

คาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ   

วิธีของเบส (Bayes) วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) 

ตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ  

จําแนกตามเพศ จําแนกตามสถานท่ีตั้ง 

ทางภมิศาสตรโรงเรยีน 
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1.1 เปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี

ของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ผลการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกพบวา คาพารามิเตอรอํานาจ

จําแนกท่ีประมาณคาดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) สวนใหญจะมีคาสูงวาเล็กนอยเมื่อเทียบกับ

คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกท่ีประมาณคาดวยวิธีของเบส (Bayes)   

1.2 เปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรความยากของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของ

เบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ผลการประมาณคาพารามิเตอรความยากพบวา คาพารามิเตอรความยากท่ี

ประมาณคาดวยวิธีของเบสแบบมี อิทธิพลเทสต เลท (Bayesγ) สวนใหญจะมีคาสูงวาเล็กนอยเมื่อเทียบกับ

คาพารามิเตอรความยากท่ีประมาณคาดวยวิธีของเบส (Bayes)   

1.3 เปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรโอกาสการเดาของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี

ของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ผลการประมาณคาพารามิเตอรโอกาสการเดาของขอสอบพบวา

คาพารามิเตอรโอกาสการเดาท่ีไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) จะมีคาสูงกวาคาพารามิเตอร

โอกาสการเดาท่ีปะมาณดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) 

1.4 เปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ ดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี

ของเบสแบบมี อิทธิพลเทสต เลท (Bayesγ) ผลการประมาณคาพารามิ เตอรความสามารถของผูสอบพบวา

คาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบท่ีประมาณคาดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีคาใกลเคียง

กับคาพารามิเตอรความยากท่ีประมาณคาดวยวิธีของเบส (Bayes)  

2. ผลเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส

แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) 

2.1 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จําแนกตามเพศ 

จากการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ในการวิเคราะหครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดใหเพศชายเปน 1 

เปนกลุมอางอิง และเพศหญิงเปน 0 เปนกลุมเปรียบเทียบ ซึ่งเมื่อนําความแตกตางของเพศไปทดสอบดวยสถิติที ก็จะ

สามารถใชเปนตัวบงช้ีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบในแตละขอได ซึ่งถาผลการทดสอบมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวา

ขอสอบขอน้ันเกิดการทําหนาท่ีตางกันระหวางกลุมเพศ เมื่อสัมประสิทธิติดลบกลุมอางอิงจะเสียเปรียบในการตอบ แต

ถาคาสัมประสิทธิเปนบวกกลุมอางอิงจะไดเปรียบ ผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ท่ีจําแนกตามเพศ 

จากขอสอบวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 40 ขอ พบวาเมื่อตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธีของเบส 

(Bayes)  และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ไมพบขอสอบตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ  

2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จําแนกตามสถานท่ีตั้งภูมิศาสตรของ

โรงเรียน ผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จําแนกตามสถานท่ีตั้งภูมิศาสตรของโรงเรียน ในการ

วิเคราะหครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดใหโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล เปน 1 เปนกลุมอางอิง และโรงเรียนนอกเขต

กรุงเทพฯ และปริมลฑล 0 เปนกลุมเปรียบเทียบ จากขอสอบวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 40 ขอ พบวาเมื่อตรวจสอบการ

ทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) มีขอสอบขอท่ี  2 ท่ีมีการทําหนาท่ีตางกัน ซึ่งตรวจพบขอสอบท่ีมี

การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบตรงกันกับวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) แตขนาดของการทําหนาท่ี

ตางกันของขอสอบท่ีวิเคราะหดวยเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีคาการทําหนาท่ีตางกันของขอขออยูในระดับ

มาก ซึ่งสูงกวาวิธีของเบส (Bayes)  

ภาคบรรยาย 

444 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

  

3. ผลความสัมพันธของคาพารามิเตอรของขอสอบ  พารามิเตอรความสามารถของผูสอบ และขนาดของการ

ทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) 

3.1 ความสัมพันธของพารามิเตอรอํานาจจําแนกของขอสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส

แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาคาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี

ของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ผู วิจัยจึงตองการศึกษาผล

ความสัมพันธของคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกของขอสอบของท้ังสองวิธี ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ

คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกพบวาคาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของ

เบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธกันในระดับสูง เทากับ .579 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3.2  ความสัมพันธของคาพารามิเตอรความยากของขอสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบ

มีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาคาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของ

เบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลความสัมพันธ

ของคาพารามิเตอรความยากของขอสอบของท้ังสองวิธี ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของคาพารามิเตอรความยากพบวา

คาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 

(Bayesγ) มีความสัมพันธกันสูงมาก เทากับ .998 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3.3 ความสัมพันธของคาพารามิเตอรโอกาสการเดาของขอสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส

แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาคาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี

ของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ไมความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผล

ความสัมพันธของคาพารามิเตอรโอกาสการเดาของขอสอบของท้ังสองวิธี ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ

คาพารามิเตอรโอกาสการเดาของขอสอบพบวาคาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) 

และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธกันสูงเทากับ .912 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 

3.4 ความสัมพันธของคาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส

แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาคาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี

ของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผล

ความสัมพันธของคาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบของท้ังสองวิธี ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของคาพารามิเตอร

ความสามารถของผูสอบ พบวาคาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส

แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธกันสูง เทากับ .996  และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3.5 ความสัมพันธของขนาดการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จําแนกตามเพศ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) 

และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาขนาดของการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ท่ีวิเคราะหดวยวิธี

ของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ผูวิจัยจึง

ตองการศึกษาผลความสัมพันธของขนาดของการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบของท้ังสองวิธี ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของขนาดของการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีไดจากการวิเคราะหดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี

ของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธสูง เทากับ .978 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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3.6 ความสัมพันธของขนาดการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จําแนกตามสถานท่ีตั้งภูมิศาสตรของโรงเรียน 

ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาขนาดของการทําหนาท่ีตางกันของ

ขอสอบ ท่ีวิเคราะหดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสอดคลองไปใน

แนวทางเดียวกัน ผูวิจยัจึงตองการศึกษาผลความสัมพันธของขนาดของการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบของท้ังสองวิธี 

ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของขนาดของการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีไดจากการวิเคราะหดวยคาดวยวิธีของเบส 

(Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธสูง เทากับ .983และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลในงานวิจัยน้ีนําเสนอ 3 ประเด็นหลักตามวัตถุประสงค โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ผลการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ (อํานาจจําแนก ความยาก และโอกาสการเดา) และพารามิเตอร

ความสามารถผูสอบ เมื่อพิจารณาวิธีประมาณคาพารามิเตอรจากผลการประมาณคาอํานาจจําแนก พบวา 

คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกท่ีประมาณดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) สวนใหญจะมีคาสูงกวา

คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกท่ีประมาณดวยวิธีของเบส (Bayes) น้ันคือการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกดวย

วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) จะมีคาอํานาจจําแนกท่ีสูงกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อริสฬา เต

หลิ่ม (2559) ท่ีศึกษาผลการประมาณคาพารามิเตอรท่ีไดจากการจําลองขอมูลระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของ

เบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกท่ีประมาณดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล

เทสตเลท (Bayesγ) ประมาณคาไดดีกวา เมื่อขอมูลมีการแจกแจงปกติ ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ีนํามูลท่ีไดผลจากการสอบ

ระดับชาติ ท่ีมีการแจกแจงแบบปกติมาทําการวิเคราะห และพบวาวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) 

ประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดีท่ีสุด 

เมื่อพิจารณาท่ีผลการประมาณคาพารามิเตอรความยากจะเห็นวาคาพารามิเตอรความยากท่ีประมาณดวยวิธี

ของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีคาความยากใกลเคียงกัน ซึ่งคาพารามิเตอรความ

ยากท่ีประมาณดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) จะมีคาสูงกวาเล็กนอย  

เมื่อพิจารณาท่ีผลการประมาณคาพารามิเตอรความสามารถผูสอบ จะเห็นวาคาพารามิเตอรความสามารถ

ผูสอบท่ีประมาณดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีคาใกลเคียงกันมาก ซึ่งใน

การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบน้ัน จะใหความสําคัญกับคาพารามิเตอรของขอสอบมากกวาในการวิเคราะห

คาพารามิเตอรผูสอบ 

ในงานวิจัยครั้งน้ีท่ีไดผลจากการสอบระดับชาติ ท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ มาวิเคราะหขอสอบหากมองใน

ภาพรวมในการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ และพารามิเตอรความสามารถผูสอบ พบวาวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล

เทสตเลท (Bayesγ) จะใหผลท่ีดีกวา  เมื่อพิจารณาจากผลของคาอํานาจจําแนก ท่ีวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 

(Bayesγ) น้ันไดคาอํานาจจําแนกท่ีดีกวา ท่ีประมาณดวยวิธีของเบส  (Bayes) สวนคาพารามิเตอรความยาก

คาพารามิเตอรโอกาสการเดา และคาพารามิเตอรความสามารถผูสอบ ท้ังสองวิธีไมแตกตางกันมากนัก และเมื่อ

พิจารณาดูจะพบวาผลการวิเคราะหดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) จะใหคาท่ีดีกวาเน่ืองจากกําจัด

ภาคบรรยาย 

446 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

  

อิทธิพลของเทสตเลตทําใหขอสอบมีความเปนอิสระออกจากกัน ตามขอตกลงเบ้ืองตนของวิเคราะหคุณภาพของ

ขอสอบตามทฤษฎีการตอบสนองของขอสอบ (IRT) 

2. การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 

การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ พบวาผลการการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ี

จําแนกตามเพศและจําแนกตามสถานท่ีตั้งภูมิศาสตรของโรงเรียน ดวยวิธีวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี

อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีจํานวนขอท่ีพบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาจํานวน

ขอสอบท่ีตรวจพบจะเห็นวามีการตรวจพบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบเมื่อจําแนกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของ

โรงเรียนในขอสอบขอท่ี 2 และขอสอบท่ีมีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบตรงกันกับวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 

(Bayesγ) มีขนาดของการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบอยูในระดับมาก ซึ่งสูงกวาวิธีของเบส (Bayes) แตไมพบการทํา

หนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีจําแนกตามเพศ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมากจากขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหครั้งน้ีเปนขอมูลจริงและ

เปนเพียงการวิเคราะหจากวิชาภาษาอังกฤษวิชาเดียว จึงอาจทําใหไมเจอขอมูลท่ีแตกตางกันในการวิเคราะหท้ังสองวิธี 

ในการวิจัยครั้งตอไปหากตองการเปรียบเทียบการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบของท้ังสองวิธีใหชัดเจน 

ควรใชขอมูลท่ีไดจากการแบบทดสอบท่ีหลากหลายท้ังเน้ือหาวิชาและรูปแบบของคําถาม หรืออาจทําการวิเคราะหจาก

การจําลองขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบระหวางวิธีวิธีของเบส 

(Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ตอไป 

3. ความสัมพันธระหวางคาพารมิเตอรของขอสอบ พารามิเตอรผูสอบ และการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนก คาพารามิเตอรความยาก คาพารามิเตอร

โอกาสการเดา คาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ และขนาดการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีวิเคราะหดวยวิธีวิธี

ของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธกัน ท่ีนัยสําคัญท่ี .01 ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองจากวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) อยูบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห

คุณภาพของขอสอบตามทฤษฎีการตอบสนองของขอสอบ (IRT) และฟงกชันของสมการเชนเดียวกัน จึงทําใหมี

ความสัมพันธในระดับสูงมาก สอดคลองกับหลักการของ Campbell และ Fiske (1959) ท่ีวาการโมเดลในการ

ประมาณคาพารามิเตอรตางกันจากแบบทดสอบเดียวกัน คาพารามิเตอรท่ีไดจึงมีความสัมพันธกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

1. การวิเคราะหคาพารามิเตอรขอสอบควรเลือกวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) เน่ืองจากให

คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกสูงกวา วิธีของของเบส (Bayes) 

2. การวิเคราะหเพ่ือตรวจการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบควรเลือกวิธีของเบส (Bayes) เน่ืองจากมี

กระบวนการท่ีไมซับซอน ซึ่งผลการวิเคราะหไดคาใกลเคียงกับวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรศึกษเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบระหวางวิธีวิธีของเบส 

(Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) โดยใชขอมูลท่ีไดจากการแบบทดสอบท่ีหลากหลายท้ัง

เน้ือหาวิชาและรูปแบบของคําถาม หรืออาจทําการวิเคราะหจากการจําลองขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของท้ัง

สองวิธีใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
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2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคาพารามิเตอรของขอสอบแบบ 3 PL และพารามิเตอรความสารถผูสอบ ดวยวิธี

ของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) กับโปรแกรมอ่ืนๆ 
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