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การวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบที่มีเทสตเลต ของแบบทดสอบระดับชาติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิธี BAYESIAN
The Analysis Differential Item Functioning by BAYESIAN TESTLET Model
of National Test Scores for Grade Sixth Students.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ (อํานาจ
จําแนก ความยาก และโอกาสการเดา) และพารามิเตอรความสามารถผูสอบดวยวิธีของเบส และวิธีของเบสแบบมี
อิทธิพลเทสตเลท 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ (DIF) ดวยวิธีของเบส (Bayes)
และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) จําแนกตามเพศและสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรียน 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธของคาพารามิเตอรของขอสอบ พารามิเตอรความสามารถผูสอบ และขนาดของการทําหนาที่
ตางกัน ระหวางวิธีของเบสและวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ เปนคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อประเมิณคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
ในรายวิช าภาษาอั งกฤษ ซึ่งไดม าจากการสุม แบบหลายขั้ น ตอน (Multi-stage Random Sampling Technique)
จํานวน 1,000 คน จําแนกเปนชายและหญิง ที่อยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล ใน
การวิเคราะหคาพารามิเตอรและการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ
ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. ผลการประมาณคาพารามิเตอรระหวางวิธีของเบส และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท พบวา
ค า พารามิ เตอร อํ า นาจจํ า แนกที่ ป ระมาณด ว ยวิ ธี ข องเบส แ บบมี อิ ท ธิ พ ลเทสต เลทประมาณค า ได ดี ก ว า ส ว น
คาพารามิเตอรความยาก พารามิเตอรโอกาสการเดา และพารามิเตอรความสารถของผูสอบพบวา ทั้งสองวิธีประมาณ
คาไดไมแตกตางกันมากนัก
2. ผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ พบวาวิธีของเบสและวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล
เทสตเลท ตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ ไดไมแตกตางกันมากนัก
3. ผลการศึกษาความสัมธผลการวิเคราะหระหวางวิธีของเบสและวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท ที่
ระดับนัยสําคัญ .01 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของคาพารามิเตอรของขอสอบ (อํานาจจําแนก ความยาก และโอกาส
การเดา) พารามิเตอรความสามารถผูสอบ ขนาดของการทําหนาที่ตางกันจําแนกตามเพศ และขนาดของการทําหนาที่
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัย วัดผลและสถิตกิ ารศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อีเมลล
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ตางกันสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรียน มีความสัมพันธกันสูงมีคา .579, .998, .912, .996, .978 และ .983
ตามลําดับ
คําสําคัญ: การทําหนาที่ตางกันของขอสอบ, เทสตเลท, วิธีของเบส

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
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การทดสอบในแตละครั้ง อาจเกิดความลําเอียงของแบบทดสอบซึ่งเกิดจากลักษณะของผูสอบที่แตกตาง
กัน เชน เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม เพศ ภาษา อายุ และประสบการณ เปนตน ปจจัยขางตนอาจสงผล ทําให
เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาสอบแตละกลุม ทําใหคะแนนที่ไดเอนเอียงไปทางกลุมใดกลุมหนึ่ง สาเหตุ
ดังกลาวอาจทํ าใหก ารประเมิน คุณ ภาพไมต รงกับ เปาหมายที่ตั้ งไว ซึ่งในการหาคุ ณ ภาพของแบบสอบที่ วิเคราะห
คาพารามิเตอรของขอสอบสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการพัฒนาแบบทดสอบ คือ แบบทดสอบตองมีความยุติธรรมกับผูสอบ
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ทุกกลุมไมเขาขางกลุมใดกลุมหนึ่งหรือทําใหกลุมใดกลุมหนึ่งเสียประโยชน ลักษณะการทําหนาที่ของขอสอบประเภทนี้
เรียกวา การทําหนาที่ตางกันของขอสอบ (Differential item functioning: DIF) (Holland & Wainer, 1993) ระยะ
หลังไดมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการในการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ เนื่องจากมีการพัฒนาวิธีการ
ตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบหลายวิธี และแตละวิธีมีแนวคิด ขอดี ขอเสียตางกัน โดยที่คมศักดิ์ ชื่นชม
(2539) จําแนกวิธีการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบตามทฤษฎีพื้นฐาน ไดเปน 2 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1
กลุมที่ใชหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory: IRT) และกลุมที่ 2 กลุมที่ใชหลักการ
ของทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical test theory: CTT) การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบการทํ า
หนาที่ตางของขอสอบที่ผานมาอาจกลาวไดวาวิธีที่ใชหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) เปนวิธีท่ีดีที่สุด
แตมีขอจํากัด คือ ตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญ การคํานวณซับซอนและตองคํานวณหลายรอบ ขอมูลตองเปนตาม
ขอตกลงเบื้องตน
ในปจจุบันลักษณะของขอสอบมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งขอสอบรูปแบบหนึ่งที่พบในปจจุบันคือขอสอบที่
ใชโจทยรวมกันในหลายขอคําถาม เรียกวาขอสอบที่มีรูปแบบเทสตเลท ซึ่งขอสอบที่มีเทสตเลทนี้ขัดแยงกับขอตกลง
เบื้องตนของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ เรื่องความเปนอิสระของขอสอบ (จิติมา วรรณศรี, 2539; Lee, Cohen &
Toro, 2009) ซึ่งจากการศึกษาที่ผานมา พบวา มีการพัฒนาวิธีการและโมเดลตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชสําหรับ
วิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบที่มีลักษณะเทสตเลท ซึ่งวิธีของเบสเปนวิธีที่นิยมนํามาใชในการวิเคราะห
ขอสอบดวยทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ เพื่อการใชในการประมาณคาพารามิเตอรและตรวจสอบการทําหนาที่ตางกัน
ของขอสอบ โดยวิธีของเบสทั้งในแบบที่คํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทและไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทมีขอดีที่ใช
ขอมูลที่มีอยูอยางครบถวน ไมมีปญหาในสวนการประมาณคา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของ
เบสทั้งในแบบที่คํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทและไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลท เพื่อคนหาวาวิธีใดจะมีประสิทธิภาพ
และคุมคาที่สุดในการนําไปใชวิเคราะหขอสอบที่มีลักษณะเทสตเลท
สวนตัวแปรที่ผูวิจัยเลือกมาพิจารณาคือตัวแปรเพศและสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรียนเนื่องจาก
เปนตัวแปรที่คาดวามีผลในบริบทของประเทศไทย จากผลการวิจัยหลายเรื่องที่พบวา แบบทดสอบที่ใชการทําหนาที่
ตางกันตอกลุมเพศและภูมิศาสตรของผูสอบ ดังเชน ผลจากการวิจัยของ ชัชชัย เผาพงษ (2527) ซึ่งทําการศึกษาความ
ลําเอียงของขอสอบวัดความถนัดทางคณิ ตศาสตรและภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั่วประเทศ พบวา
ขอสอบบางขอมีความลําเอียงตอเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะ สรุศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2531) ทําการศึกษาความลําเอียง
ของแบบทดสอบแขงขันเพื่อบรรจุเขารับราชการครู ระหวางผูสอบเพศชายและเพศหญิง ทัศนิย พีรมนตรี (2530)
ทําการศึกษาความลําเอียงระหวางกลุมนักเรียนในกรุงเทพมหานครกับกลุมนักเรียนในภูมิศาสตรทั้ง 5 ภาค ของแบบ
สอบวิชาคณิตศาสตรของโครงการตรวจคุณภาพการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวาขอสอบมีความลําเอียง
ตอนักเรียนในภาคอื่นเมื่อเทียบกับกลุมนักเรียนในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งตัวแปรเพศและสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของ
โรงเรียนที่จบการศึกษาของผูสอบเปนตัวแปรที่สามารถแบงแยกความแตกตางไดเดนชัดและงายตอการนําผลการวิจัยที่
ไดไปประกอบการพิจารณาเพื่อนพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบ สุพัฒนา หอมบุปผา (2556) ศึกษาการทําหนาที่ตางกัน
ของขอสอบ และศึกษาลักษณะขอสอบที่เกิดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ สําหรับผูสอบจําแนกตามเพศ สถานที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตรของโรงเรียน พบวาลักษณะของขอสอบที่ตรวจพบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ เมื่อจําแนกตามเพศ
สวนใหญขอสอบที่เกิดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ จะมีคําศัพทที่เกี่ยวของกับเพศนั้น จึงทําใหขอสอบเขาขางเพศ
นั้น และอาจเปนเพราะความสามารถที่แตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิงที่มีลักษณะความสามารถ ความถนัด
และความสนใจในเรื่องนั้น ๆ ตางกัน เมื่อจําแนกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรียน สวนใหญสาเหตุที่ทําให
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ขอสอบเกิดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ อาจเปนเพราะประสบการณ ความคุนเคยเกี่ยวกับเรื่องนั้น สภาพแวดลอม
และการฝ ก ปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต า งกั น ระหว า งนั ก เรี ย นในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลนั ก เรี ย นนอกเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อริสฬา เตหลิ่ม (2559) ศึกษาประสิทธิผลการประมาณคาพารามิเตอรและการทํา
หนาที่ตางกันของขอสอบ ดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสเลต
(Bayesγ) พบวาวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลของเทสตเลต (Bayesγ) ประมาณคาพารามิเตอรไดดีที่สุดเมื่อการแจกแจง
ขอมูลเปนแบบปกติ นอกจากนี้วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสเลต (Bayesγ) สามารถควบคุม
ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ไดดี
จากผลขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประมาณคาพารามิเตอร และวิเคราะหผลการทําหนาที่ตางกัน
ของขอสอบโดยวิธีของเบสทั้งในแบบที่คํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทและไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลท รวมไปถึง
ศึกษาความสัมพันธระหวางพารามิเตอรของขอสอบกับขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ จากแบบทดสอบที่มี
เทสตเลต (testlet) เพื่อเปนการขยายความรูในเชิงทฤษฎีในการประมาณคาพารามิเตอรและการตรวจสอบการทํา
หน าที่ ต างกั น ของขอ สอบ ให ต รงกั บ ข อ ตกลงเบื้ อ งต น ของ สํ าหรั บ การวิ เคราะห ข อ สอบตามแนวทางทฤษฎี ก าร
ตอบสนองขอสอบ การศึกษาขางตนจึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงคุณ ภาพของแบบทดสอบ เพื่ อไดขอคนพบที่เป น
ประโยชนตอผูที่นําวิธีการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบไปใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ใน
การตัดสินใจวาสมควรตัดขอสอบที่พบวามีการทําหนาที่ตางกันออกจากแบบทดสอบหรือควรปรับปรุงขอสอบขอนั้น
เสียใหม เพื่อรักษาโครงสราง และคุณภาพของแบบทดสอบฉบับนั้นไว ซึ่งจะทําใหแบบทดสอบมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ (อํานาจจําแนก ความยาก และโอกาส
การเดา) และพารามิเตอรความสามารถผูสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลของเทสตเลท
(Bayesγ)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี
ของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) จําแนกตามเพศและสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของคาพารามิเตอรของขอสอบ พารามิเตอรความสามารถผูสอบ และขนาด
ของการทําหนาที่ตางกัน ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ)
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ เขาสอบเพื่ อ ประเมิน คุณ ภาพการศึกษาระดับ ชาติ ป การศึ กษา 2559 ซึ่ งเป น
นักเรียนที่เขาสอบวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนทั้งหมด 716,771 คน การเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยไดกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางจากการประชากรตามการวิเคราะหคุณภาพตามทฤษฎีทางทดสอบการตอบสนองของขอสอบ (IRT) และ
ตรวจสอบการทํ าหน าที่ ตางกั น ของขอ สอบ ตามเงื่อนไขกลุม ตัวอย างไม ต่ํากวา 10-20 เท าของจํานวนข อคํ าถาม
(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, หนา 311) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ใช 1,000 คน จําแนกเปนเพศและสถานที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรของโรงเรียน โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนเพื่อใหไดกลุมตัวอยาง 1,000 คน ที่แยกเปน
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เพศชาย 500 คน โดยแบงตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรคือ ในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล 250 คน นอกเขตกรุงเทพ
และปริมลฑล 250 คน และ เพศหญิง 500 คนโดยแบงตามสถานที่ตั้งของโรงเรียนคือ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล
250 คน กับนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล 250 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ ใช ในการวิจัย ครั้งนี้ เป น แบบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา
ระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2559 ปรนัยจํานวน 40 ขอ สรางโดย
ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
การเก็บขอมูล
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลผลการตอบของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิจากผลการตอบ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) การดําเนินการแยกตามเพศและสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของโรงเรียน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. คํ า นวณค า สถิ ติ พื้ น ฐาน ได แ ก ค า เฉลี่ ย (Mean) ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) ค า ความเบ
(Skewness) คาความโดง (Kurtosis) เพื่อบรรยายลักษณะการแจกแจงของคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษโดยใช
โปรแกรม SPSS
2. วิเคราะหโดยประยุกตใชโปรแกรม WinBUGS14 จากขอมูลผลการตอบขอสอบมีการใหคะแนนแบบ
2 คา (Dichotomous) ในการวิเคราะหการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกศึกษาจากคา a[i] คาพารามิเตอร
ความยากศึกษาจากคา b[i] คาพารามิเตอรโอกาสการเดาศึกษาจากคา c[i] และพารามิเตอรความสามารถผูสอบศึกษา
จากคา z[i] ดั งสมการโลจิ สติ ก 3 PL ดว ยวิธีข องเบส (Bayes) และวิ ธีของเบสแ บบมี อิ ท ธิพ ลเทสต เลท (Bayesγ)
ตอไปนี้
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 เนื่องจากความถี่เริ่มคงที่ตั้งแต 5001 ขึ้นไป โดย
การเบริน (Burn) ขอมูลกอนหนา 5001 (Fukuhara, 2009)
3. วิ เคราะห โดยประยุ ก ต ใ ช โ ปรแกรม WinBUGS14 ในกรณี นี้ กํ า หนดให ตั ว แปรเพศชาย = 1
(Reference Group) และหญิ ง = 0 (Focal Group) และกํ า หนดให ตั ว แปรสถานที่ ตั้ ง อยู ในเขตกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล = 1 (Reference Group) และนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล = 0 (Focal Group) ซึ่งในการตรวจสอบ
การทําหนาที่ตางกันของขอสอบ ศึกษาไดจากคา Beta1[i] ดังสมการโลจิสติก 3 PL ดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี
ของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ตอไปนี้
สมการวิธีของเบส p[j, i] = (c[i] + (1 - c[i]))*(1/(1+exp(-a[i]*((z[j]-b[i]-(Beta1[i]*Group[j]))))))
สมการวิธีของเบสแบบมี 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 เนื่องจากความถี่เริ่มคงที่ตั้งแต 5001 ขึ้นไป โดย
การเบริน (Burn) ขอมูลกอนหนา 5001 (Fukuhara, 2009) และการพิจารณาถาคา val2.5pc และ val97.5pc ไม
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คลุม 0 และคาสมบูรณของขนาด DIF มากกวา .426 แสดงวาขอสอบขอนั้นจะเกิดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบอยู
ในระดับมาก (Vaughn, 2006)
4. วิเคราะหความสัมพันธของคาพารามิเตอรของขอสอบ (ความยาก อํานาจจําแนกและโอกาสการเดา)
พารามิเตอรความสามารถผูสอบ และการทําหนาที่ตางกัน ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพล
เทสตเลท (Bayesγ) โดยโปรแกรม SPSS ที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.01 โดยใชเกณฑการแปลขนาดความสัมพันธของ
โคเฮ็น (Cohen, 1988)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอสอบ O-NET ขอมูลจริง วิชา ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปรนัย 40 ขอ

วิธีของเบส (Bayes)

วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ)

การประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ
คาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ

ตรวจสอบการทําหนาที่ตา งกันของขอสอบ
จําแนกตามสถานที่ตั้ง
จําแนกตามเพศ
ทางภมิศาสตรโรงเรียน

การประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ
คาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ

ตรวจสอบการทําหนาที่ตา งกันของขอสอบ
จําแนกตามสถานที่ตั้ง
จําแนกตามเพศ
ทางภมิศาสตรโรงเรียน

ศึกษาความสัมพันธของพารามิเตอรของขอสอบ พารามิเตอรของผูส อบ และขนาดของการทําหนาทีต่ างกัน
ของขอสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ เคราะห ผู วิ จั ย ได วิ เคราะห ด ว ยวิ ธี ข องเบส (Bayes) และวิ ธี ข องเบส แ บบมี อิ ท ธิ พ ลเทสต เลท
(Bayesγ) โดยประยุกตใชโปรแกรม WinBUGS14 และนําผลการประมาณคามาเปรียบเทียบกันไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ และพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ
ดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ)
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1.1 เปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี
ของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ผลการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกพบวา คาพารามิเตอรอํานาจ
จําแนกที่ประมาณคาดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) สวนใหญจะมีคาสูงวาเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกที่ประมาณคาดวยวิธีของเบส (Bayes)
1.2 เปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรความยากของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของ
เบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ผลการประมาณคาพารามิเตอรความยากพบวา คาพารามิเตอรความยากที่
ประมาณค า ด ว ยวิ ธี ข องเบส แ บบมี อิ ท ธิ พ ลเทสต เลท (Bayesγ) ส ว นใหญ จ ะมี ค า สู ง ว า เล็ ก น อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ
คาพารามิเตอรความยากที่ประมาณคาดวยวิธีของเบส (Bayes)
1.3 เปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรโอกาสการเดาของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี
ของเบส แ บบมี อิ ท ธิ พ ลเทสต เลท (Bayesγ) ผลการประมาณค า พารามิ เตอร โอกาสการเดาของข อ สอบพบว า
คาพารามิเตอรโอกาสการเดาที่ไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) จะมีคาสูงกวาคาพารามิเตอร
โอกาสการเดาที่ปะมาณดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ)
1.4 เปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ ดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี
ของเบส แ บบมี อิ ท ธิ พ ลเทสต เ ลท (Bayesγ) ผลการประมาณค า พารามิ เ ตอร ค วามสามารถของผู ส อบพบว า
คาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบที่ประมาณคาดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีคาใกลเคียง
กับคาพารามิเตอรความยากที่ประมาณคาดวยวิธีของเบส (Bayes)
2. ผลเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ)
2.1 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ จําแนกตามเพศ
จากการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ ในการวิเคราะหครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหเพศชายเปน 1
เปนกลุมอางอิง และเพศหญิงเปน 0 เปนกลุมเปรียบเทียบ ซึ่งเมื่อนําความแตกตางของเพศไปทดสอบดวยสถิติที ก็จะ
สามารถใชเปนตัวบงชี้การทําหนาที่ตางกันของขอสอบในแตละขอได ซึ่งถาผลการทดสอบมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวา
ขอสอบขอนั้นเกิดการทําหนาที่ตางกันระหวางกลุมเพศ เมื่อสัมประสิทธิติดลบกลุมอางอิงจะเสียเปรียบในการตอบ แต
ถาคาสัมประสิทธิเปนบวกกลุมอางอิงจะไดเปรียบ ผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ ที่จําแนกตามเพศ
จากขอสอบวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 40 ขอ พบวาเมื่อตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบดวยวิธีของเบส
(Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ไมพบขอสอบตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ
2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ จําแนกตามสถานที่ตั้งภูมิศาสตรของ
โรงเรียน ผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ จําแนกตามสถานที่ตั้งภูมิศาสตรของโรงเรียน ในการ
วิเคราะหครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล เปน 1 เปนกลุมอางอิง และโรงเรียนนอกเขต
กรุงเทพฯ และปริมลฑล 0 เปนกลุมเปรียบเทียบ จากขอสอบวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 40 ขอ พบวาเมื่อตรวจสอบการ
ทําหนาที่ตางกันของขอสอบดวยวิธีของเบส (Bayes) มีขอสอบขอที่ 2 ที่มีการทําหนาที่ตางกัน ซึ่งตรวจพบขอสอบที่มี
การทําหนาที่ตางกันของขอสอบตรงกันกับวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) แตขนาดของการทําหนาที่
ตางกันของขอสอบที่วิเคราะหดวยเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีคาการทําหนาที่ตางกันของขอขออยูในระดับ
มาก ซึ่งสูงกวาวิธีของเบส (Bayes)
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3. ผลความสัมพันธของคาพารามิเตอรของขอสอบ พารามิเตอรความสามารถของผูสอบ และขนาดของการ
ทําหนาที่ตางกันของขอสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ)
3.1 ความสัมพันธของพารามิเตอรอํานาจจําแนกของขอสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาคาพารามิเตอรที่ไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี
ของเบส แ บบมี อิ ท ธิ พ ลเทสต เลท (Bayesγ) มี ค วามสอดคล อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น ผู วิ จั ย จึ ง ต อ งการศึ ก ษาผล
ความสั ม พั น ธ ข องค า พารามิ เตอร อํ า นาจจํ า แนกของข อ สอบของทั้ ง สองวิ ธี ซึ่ ง ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข อง
คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกพบวาคาพารามิเตอรที่ไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของ
เบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธกันในระดับสูง เทากับ .579 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 ความสัมพันธของคาพารามิเตอรความยากของขอสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบ
มีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาคาพารามิเตอรที่ไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของ
เบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลความสัมพันธ
ของคาพารามิเตอรความยากของขอสอบของทั้งสองวิธี ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคาพารามิเตอรความยากพบวา
คาพารามิ เตอรที่ ไดจ ากการประมาณค าด วยค าด วยวิธีข องเบส (Bayes) และวิธีข องเบส แบบมี อิท ธิ พ ลเทสต เลท
(Bayesγ) มีความสัมพันธกันสูงมาก เทากับ .998 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.3 ความสัมพันธของคาพารามิเตอรโอกาสการเดาของขอสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาคาพารามิเตอรที่ไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี
ของเบส แ บบมี อิ ท ธิพ ลเทสต เลท (Bayesγ) ไม ค วามสอดคล อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น ผู วิ จั ย จึ งต อ งการศึ ก ษาผล
ความสั ม พั น ธ ข องค า พารามิ เตอร โ อกาสการเดาของข อ สอบของทั้ ง สองวิ ธี ซึ่ ง ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข อง
คาพารามิเตอรโอกาสการเดาของขอสอบพบวาคาพารามิเตอรที่ไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes)
และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธกันสูงเทากับ .912 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
3.4 ความสัมพันธของคาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาคาพารามิเตอรที่ไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี
ของเบส แ บบมี อิ ท ธิพ ลเทสต เลท (Bayesγ) มี ค วามสอดคล อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น ผู วิ จั ย จึ งต อ งการศึ ก ษาผล
ความสัมพันธของคาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบของทั้งสองวิธี ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคาพารามิเตอร
ความสามารถของผูสอบ พบวาคาพารามิเตอรที่ไดจากการประมาณคาดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธกันสูง เทากับ .996 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.5 ความสัมพันธของขนาดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ จําแนกตามเพศ ระหวางวิธีของเบส (Bayes)
และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ ที่วิเคราะหดวยวิธี
ของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ผูวิจัยจึง
ต อ งการศึ ก ษาผลความสั ม พั น ธ ข องขนาดของการทํ าหน า ที่ ต างกั น ของข อ สอบของทั้ งสองวิ ธี ซึ่ งค าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธของขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบที่ไดจากการวิเคราะหดวยคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธี
ของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธสูง เทากับ .978 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3.6 ความสัมพันธของขนาดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ จําแนกตามสถานที่ตั้งภูมิศาสตรของโรงเรียน
ระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาขนาดของการทําหนาที่ตางกันของ
ขอสอบ ที่วิเคราะหดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกัน ผูวิจยั จึงตองการศึกษาผลความสัมพันธของขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบของทั้งสองวิธี
ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบที่ไดจากการวิเคราะหดวยคาดวยวิธีของเบส
(Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธสูง เทากับ .983และมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
อภิปรายผล
การอภิปรายผลในงานวิจัยนี้นําเสนอ 3 ประเด็นหลักตามวัตถุประสงค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ (อํานาจจําแนก ความยาก และโอกาสการเดา) และพารามิเตอร
ความสามารถผู ส อบ เมื่ อ พิ จ ารณาวิ ธี ป ระมาณค า พารามิ เตอร จ ากผลการประมาณค า อํ า นาจจํ า แนก พบว า
คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกที่ประมาณดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) สวนใหญจะมีคาสูงกวา
คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกที่ประมาณดวยวิธีของเบส (Bayes) นั้นคือการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกดวย
วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) จะมีคาอํานาจจําแนกที่สูงกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อริสฬา เต
หลิ่ม (2559) ที่ศึกษาผลการประมาณคาพารามิเตอรที่ไดจากการจําลองขอมูลระหวางวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของ
เบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) พบวาคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกที่ประมาณดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล
เทสตเลท (Bayesγ) ประมาณคาไดดีกวา เมื่อขอมูลมีการแจกแจงปกติ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้นํามูลที่ไดผลจากการสอบ
ระดับ ชาติ ที่ มี การแจกแจงแบบปกติม าทํ าการวิเคราะห และพบวาวิธีของเบสแบบมี อิท ธิพ ลเทสต เลท (Bayesγ)
ประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดีที่สุด
เมื่อพิจารณาที่ผลการประมาณคาพารามิเตอรความยากจะเห็นวาคาพารามิเตอรความยากที่ประมาณดวยวิธี
ของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีคาความยากใกลเคียงกัน ซึ่งคาพารามิเตอรความ
ยากที่ประมาณดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) จะมีคาสูงกวาเล็กนอย
เมื่อพิจารณาที่ผลการประมาณคาพารามิเตอรความสามารถผูสอบ จะเห็นวาคาพารามิเตอรความสามารถ
ผูสอบที่ประมาณดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีคาใกลเคียงกันมาก ซึ่งใน
การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบนั้น จะใหความสําคัญกับคาพารามิเตอรของขอสอบมากกวาในการวิเคราะห
คาพารามิเตอรผูสอบ
ในงานวิจัยครั้งนี้ที่ไดผลจากการสอบระดับชาติ ที่มีการแจกแจงแบบปกติ มาวิเคราะหขอสอบหากมองใน
ภาพรวมในการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ และพารามิเตอรความสามารถผูสอบ พบวาวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล
เทสตเลท (Bayesγ) จะใหผลที่ดีกวา เมื่อพิจารณาจากผลของคาอํานาจจําแนก ที่วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท
(Bayesγ) นั้ น ได ค า อํ า นาจจํ า แนกที่ ดี ก ว า ที่ ป ระมาณด ว ยวิ ธี ข องเบส (Bayes) ส ว นค า พารามิ เ ตอร ค วามยาก
คาพารามิ เตอรโอกาสการเดา และคาพารามิเตอรค วามสามารถผูสอบ ทั้งสองวิธีไมแตกตางกัน มากนั ก และเมื่ อ
พิจารณาดูจะพบวาผลการวิเคราะหดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) จะใหคาที่ดีกวาเนื่องจากกําจัด
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อิท ธิพ ลของเทสตเลตทําให ขอสอบมีความเปนอิสระออกจากกัน ตามขอตกลงเบื้องตนของวิเคราะหคุณ ภาพของ
ขอสอบตามทฤษฎีการตอบสนองของขอสอบ (IRT)
2. การตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ
การตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ พบวาผลการการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบที่
จําแนกตามเพศและจําแนกตามสถานที่ตั้งภูมิศาสตรของโรงเรียน ดวยวิธีวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี
อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีจํานวนขอที่พ บการทํ าหนาที่ตางกันของขอสอบไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาจํานวน
ขอสอบที่ตรวจพบจะเห็นวามีการตรวจพบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบเมื่อจําแนกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของ
โรงเรียนในขอสอบขอที่ 2 และขอสอบที่มีการทําหนาที่ตางกันของขอสอบตรงกันกับวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท
(Bayesγ) มีขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบอยูในระดับมาก ซึ่งสูงกวาวิธีของเบส (Bayes) แตไมพบการทํา
หนาที่ตางกันของขอสอบที่จําแนกตามเพศ ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากขอมูลที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้เปนขอมูลจริงและ
เปนเพียงการวิเคราะหจากวิชาภาษาอังกฤษวิชาเดียว จึงอาจทําใหไมเจอขอมูลที่แตกตางกันในการวิเคราะหทั้งสองวิธี
ในการวิจัยครั้งตอไปหากตองการเปรียบเทียบการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบของทั้งสองวิธีใหชัดเจน
ควรใชขอมูลที่ไดจากการแบบทดสอบที่หลากหลายทั้งเนื้อหาวิชาและรูปแบบของคําถาม หรืออาจทําการวิเคราะหจาก
การจําลองขอมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจการทําหนาที่ตางกันของขอสอบระหวางวิธีวิธีของเบส
(Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) ตอไป
3. ความสัมพันธระหวางคาพารมิเตอรของขอสอบ พารามิเตอรผูสอบ และการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนก คาพารามิเตอรความยาก คาพารามิเตอร
โอกาสการเดา คาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ และขนาดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบที่วิเคราะหดวยวิธีวิธี
ของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) มีความสัมพันธกัน ที่นัยสําคัญที่ .01 ทั้งนี้อาจ
เนื่ อ งจากวิธี ของเบส (Bayes) และวิ ธีข องเบส แบบมี อิ ท ธิพ ลเทสต เลท (Bayesγ) อยู บ นพื้ น ฐานของการวิ เคราะห
คุณ ภาพของข อ สอบตามทฤษฎี ก ารตอบสนองของขอ สอบ (IRT) และฟ งกชั น ของสมการเช น เดี ยวกั น จึ งทํ าให มี
ความสั ม พั น ธ ในระดั บ สู งมาก สอดคล อ งกั บ หลั ก การของ Campbell และ Fiske (1959) ที่ ว าการโมเดลในการ
ประมาณคาพารามิเตอรตางกันจากแบบทดสอบเดียวกัน คาพารามิเตอรที่ไดจึงมีความสัมพันธกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. การวิเคราะหคาพารามิเตอรขอสอบควรเลือกวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) เนื่องจากให
คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกสูงกวา วิธีของของเบส (Bayes)
2. การวิ เคราะห เพื่ อ ตรวจการทํ า หน า ที่ ต า งกั น ของข อ สอบควรเลื อ กวิ ธี ข องเบส (Bayes) เนื่ อ งจากมี
กระบวนการที่ไมซับซอน ซึ่งผลการวิเคราะหไดคาใกลเคียงกับวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ)
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจการทําหนาที่ตางกันของขอสอบระหวางวิธีวิธีของเบส
(Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) โดยใชขอมูลที่ไดจากการแบบทดสอบที่ห ลากหลายทั้ ง
เนื้อหาวิชาและรูปแบบของคําถาม หรืออาจทําการวิเคราะหจากการจําลองขอมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทั้ง
สองวิธีใหชัดเจนยิ่งขึ้น
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2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคาพารามิเตอรของขอสอบแบบ 3 PL และพารามิเตอรความสารถผูสอบ ดวยวิธี
ของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี อิทธิพลเทสตเลท (Bayesγ) กับโปรแกรมอื่นๆ
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