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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบและแบบทดสอบ

วัดความถนัดด้านตัวเลข โดยใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบที่เป็นโมเดลโลจิสติกแบบหนึ่ง สอง และสาม
พารามิเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตปริญญาตรี ปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2558 มีสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นนิสิตทางสายสังคมศาสตร์ จำานวน 2424 คน ตอบแบบ
ทดสอบความถนัดด้านตัวเลข ฉบับ ก และกลุ่มที่สองเป็นนิสิตทางสายวิทยาศาสตร์ จำานวน 2031 คน 
ตอบแบบทดสอบความถนัดด้านตัวเลข ฉบับ ข แบบทดสอบแต่ละฉบับเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
จำานวนฉบับละ 30 ข้อ ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม BILOG ผลการวิจัยพบว่า ค่าความ
ยากเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดความถนัดด้านตัวเลขฉบับ ก ยากกว่าฉบับ ข ค่าอำานาจจำาแนกเฉลี่ยของ
แบบทดสอบแตล่ะฉบับมคี่าพอกัน เมื่อใช้โมเดลโลจิสติกแบบหนึ่ง สอง และสามพารามิเตอร์ ค่าฟังก์ชัน
สารสนเทศของขอ้สอบแตล่ะขอ้ในแตล่ะฉบบั เมือ่ใชโ้มเดลโลจสิตกิแบบหนึง่พารามเิตอรม์คีา่สงูกวา่เมือ่
ใชโ้มเดลโลจสิตกิแบบสอง และสามพารามเิตอร ์ซึง่คา่ฟงักช์นัสารสนเทศทีว่เิคราะหโ์ดยใชโ้มเดลแบบสอง
พารามิเตอร์มีค่าต่ำากว่าโมเดลที่มีหนึ่งและสามพารามิเตอร์

คำ�สำ�คัญ: ฟังก์ชันสารสนเทศ ทฤษฎีการตอบข้อสอบ ความถนัดด้านตัวเลข 
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Abstract
The purpose of this study was to compare the item and test information function of 

numerical aptitude test using the item response theory of 1-, 2- and 3- model. There were 
two sample groups used in this study from the first year students of the Srinakharinwirot 
University in academic year 2015. The first group consisted of 2,424 social science area  
students took the numerical aptitude test A and the second group consisted of 2,031 scientific 
area students took the numerical aptitude test B. The numerical aptitude tests were 30 items 
with five alternatives which the part of selected testing to direct admission of Srinakharinwirot 
University. The data was analyzed by BILOG program. The result found that 1) the difficulty 
mean of the numerical aptitude test A was more difficult than those of test B 2) the item 
information function value in each test of the one- parameter logistic model is higher than 
values in the two- and three- parameter model and the values in the two- parameter model 
is lower values in the one- and three- parameter model. 
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บทนำา
แบบทดสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้สำาหรับ

ตรวจสอบความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนวา่บรรลุ
ผลตามวตัถปุระสงคท่ี์ต้องการหรือไม ่แบบทดสอบ
มีหลายชนิด ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความถนัดทางการ
เรียน หรือแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพของผู้เรียน 
ผลทีไ่ดจ้ากการวดัจะสะทอ้นถงึคุณลกัษณะของสิง่
ทีต่อ้งการจะวดัไดห้ากเคร่ืองมอืเหลา่น้ีมคีณุภาพที่
ดน่ีาเชือ่ถือ คณุลกัษณะของแบบทดสอบทีดี่ทีต่อ้ง
คำานงึถงึ ไดแ้ก ่คา่ความยาก อำานาจจำาแนก ความ
เที่ยงตรง และความเชื่อมั่น การหาคุณภาพของ
แบบทดสอบดังกล่าวมีทั้งแนวคิดของทฤษฎีแบบ
มาตรฐานเดิม ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป แต่ก็มี
จุดออ่นทีค่า่สถติทิีไ่ด้จากการวเิคราะหแ์ปรผนัตาม
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชท้ดสอบ แต่แนวคดิของทฤษฎกีาร
ตอบข้อสอบซึ่งเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มีมานานและ
สามารถแก้ปัญหาจุดอ่อนนั้นได้ แต่ยังไม่ได้นำาไป
ใชใ้นทางปฏบิติัมากนกัเนือ่งจากขอ้จำากดัเกีย่วกบั

ความยุ่งยากซับซ้อนในการคำานวณ อีกทั้งยังมีข้อ
จำากัดของโปรแกรมที่ใช้มีไม่แพร่หลายนัก   

ทฤษฎีการตอบข้อสอบมีแนวคิดที่
พยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ภายในตัวบุคคลกับพฤติกรรมการตอบข้อสอบ
โดยอาศัยฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ที่แสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการตอบข้อสอบแต่ละ
ข้อได้ถูกต้องกับระดับความสามารถของผู้สอบที่
วัดได้จากการตอบข้อสอบข้อสอบ เมื่อนำามาเขียน
กราฟจะได้โค้งลักษณะข้อสอบ (item Charac-
teristic Curve: ICC) จุดเด่นของทฤษฎีนี้คือค่า
พารามิเตอร์ของข้อสอบได้แก่ ค่าความยาก ค่า
อำานาจจำาแนกไม่แปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มผู้สอบ

การประมาณคา่ความสามารถของบคุคล
สามารถใชผ้ลการตอบขอ้สอบนัน้สรปุอา้งองิเกีย่ว
กบัความสามารถทีม่อียูใ่นตวับคุคล ซึง่ดชันทีีใ่ชว้ดั
ระดบัความถกูตอ้งแมน่ยำาในการประมาณคา่ความ
สามารถที่ต้องการวัดได้แก่ ค่าฟังก์ชันสารสนเทศ 
(information function) (Birnbaum, 1968: 



Journal of Education, Mahasarakham University 251 Volume 12 Number 1 January-March 2018 

419) คา่ฟงักช์นัสารสนเทศน้ีจะมคีา่มากหรอืน้อย
ข้ึนอยู่กับค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบอันได้แก่ ค่า
ความยาก ค่าอำานาจจำาแนก และค่าการเดา 

ในการวิจัยครั้งนี้มีความสนใจศึกษาและ
เปรียบเทียบค่าฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบ
และแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนด้าน
ตวัเลข ซึง่ผลทีไ่ดจ้ะนำาไปใช้พจิารณาเลอืกใช้แบบ
ทดสอบใหเ้หมาะสมกบับคุคลทีส่มคัรเขา้ศกึษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่เปรยีบเทยีบค่าฟังกชั์นสารสนเทศ

ของข้อสอบและแบบทดสอบวัดความถนัดด้าน
ตัวเลขฉบับ ก และฉบับ ข เมื่อวิเคราะห์โดยใช้
โมเดลโลจสิติกแบบหนึง่ สอง และสาม พารามเิตอร ์

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสัมพัทธ์ของ
แบบทดสอบวัดความถนัดด้านตัวเลขฉบับ ก และ 
ฉบับ ข

แหล่งข้อมูล
ตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ เป็น

นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มสีองกลุม่คือ กลุม่
นิสิตสายสังคมศาสตร์ จำานวน 2,424 คน ตอบ
แบบทดสอบความถนัดด้านตัวเลขฉบับ ก กลุ่ม
นิสิตสายวิทยาศาสตร์ จำานวน 2,031 คน ตอบ
แบบทดสอบความถนัดด้านตัวเลขฉบับ ข 

เครื่องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย เป็นแบบ
ทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดคำานวณ 
การเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจำานวน 
การวิเคราะห์หาเหตุผลจากข้อมูลว่าเพียงพอ
ต่อการตอบคำาถามหรือไม่ และการเปรียบเทียบ
เชิงปริมาณ มีจำานวนสองฉบับ คือ ฉบับ ก และ 
ฉบับ ข ฉบับละ 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัว

เลือก สร้างและพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์และทางด้านวัดผล 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ความถนดั (aptitude) เปน็โครงสรา้งทาง

จิตวิทยาเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ในการเรียนรู้หรือการปฏิบ้ติงานเมื่อพบเข้ากับ
สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งแต่ละบุคคลต้องการเรียนรู้
จากการสอน ชวาล แพรตักลุ ไดใ้หค้วามหมายของ
ความถนัดว่าเป็นขีดระดับความสามารถข้ันสูงสุด
ของบุคคล ท่ีเขาอาจมีได้ต่อการเรียนรู้และฝึกฝน
ในวิทยาการตลอดทักษะต่างๆ ถ้าหากเขาได้รับ
การฝกึและประสบการณท์ีเ่หมาะสม (ชวาล แพรตั
กุล. 2513 อ้างอิงจาก ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ. 2541: 16) และครอนบาคใหน้ยิามความ
ความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude 
Tests) เป็นกลุ่มความสามารถทางสมอง ที่ร่วม
กันทำางานเพื่อเพิ่มพูนความสำาเรจ็ในกิจกรรมทาง
ปัญญา (Cronbach, 1983 อ้างอิงจาก ล้วน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ. 2541: 15) 

ทฤษฎี ก � ร ตอบข้ อ สอบ  ( I t em  
Response Theory: IRT) 

ทฤษฎีการตอบข้อสอบมีความเชื่ อ 
พื้นฐานว่า พฤติกรรมการตอบข้อสอบของบุคคล
จะถกูกำาหนดจากคณุลกัษณะภายใน (latent trait) 
หรือความสามารถภายในท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลซึ่ง
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่อธิบาย
ความสัมพันธ์ได้ในรูปของฟังก์ชันคณิตศาสตร์
ระหว่างโอกาสในการตอบข้อสอบแต่ละข้อได้ถูก
ต้องกับระดับความสามารถของผู้สอบที่วัดได้จาก
การตอบข้อสอบ เมื่อนำามาเขียนกราฟจะได้โค้ง
ลักษณะข้อสอบ (item Characteristic Curve: 
ICC) ซึ่งสามารถกำาหนดลักษณะของข้อสอบด้วย
พารามิเตอร์ของข้อสอบ ได้แก่ ความยาก (b) 
อำานาจจำาแนก (a) และค่าการเดา (c) ทฤษฎีนี้
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มีข้อดีตรงท่ีค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบจะคงที่ 
ไม่แปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มผู้สอบไม่ว่าจะนำาไป
สอบกับผู้ใดก็ตาม และทำาให้เราคำานวณหาความ
สามารถที่แท้จริงของบุคคลได้เมื่อทราบลักษณะ
การตอบข้อสอบในแต่ละข้อของผู้เข้าสอบแต่ละ
คน (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545) 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีสำ�คญัของทฤษฎกี�ร
ตอบข้อสอบ

ข้อตกลงเบื้องต้นที่สำาคัญของทฤษฎีการ
ตอบข้อคำาถามที่สำาคัญมีดังนี้ (Hambleton & 
Swaminathan.1985: 16 - 30) 

ประการแรก มิติของลาเทนท์สเปส  
(Dimensionality of Latent Space) กล่าว
ถึง ลักษณะหรือความสามารถที่เป็นตัวกำาหนด
พฤติกรรมการตอบขอ้สอบจะมเีพียงลกัษณะเดียว 
เรียกว่า Unidimensional

ประการทีส่อง ไดแ้ก ่ความเปน็อสิระของ
การตอบข้อสอบ (Local Independence) หมาย
ถึง พฤติกรรมการตอบข้อสอบต่างๆ ในแบบ
ทดสอบของแต่ละคนมีความเป็นอิสระในเชิงสถิติ 
นัน่คือ การตอบข้อสอบขอ้หนึง่ไมม่ผีลตอ่การตอบ
ข้อสอบข้ออื่นในแบบทดสอบฉบับเดียว สามารถ
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

...(1)

เมื่อ Ui = 1, 2, 3, …, n แทน ผลการ
ตอบข้อสอบ n ข้อ เมื่อตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0

Pi แทน โอกาสทีผู่ส้อบคนหนึง่ทำาขอ้สอบ
ข้อที่ i ถูก

Qi = 1- Pi

ประการที่สาม โค้งลักษณะข้อสอบ 
(Item Characteristic Curve) เป็นฟังก์ชันทาง

คณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
ในการตอบข้อสอบข้อนั้นถูกกับระดับความ
สามารถของผู้สอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับโมเดลการตอบ
ข้อสอบว่าจะเป็นแบบพารามิเตอร์หนึ่งตัว สอง
ตัว หรือสามตัว 

พ�ร�มเิตอรข์องทฤษฎกี�รตอบขอ้สอบ

ทฤษฎี ก า รตอบ ข้อสอบ เ รี ยก ค่ า ท่ี
แทนคุณลักษณะของข้อสอบจากการวิเคราะห์ว่า 
“พารามิเตอร์” จำาแนกได้ 2 ชนิด (ศิริชัย กาญจน
วาสี. 2545) คือ

พาร ามิ เ ต อ ร์ ข อ ง ข้ อสอบ  ( I t em  
Parameter) ได้แก่

ค่าความยาก (b) หมายถึง สัดส่วนของ
คนที่ทำาข้อสอบข้อนั้นถูก หรือหมายถึงค่าที่แสดง
ถึงระดับความสามารถของผู้สอบ (ө) ที่จุดโค้ง
ลักษณะที่มีความชันมากที่สุด มีค่าตั้งแต่ - ∞ ถึง 
+ ∞ แตใ่นทางปฏบิตัมิกัมคีา่อยูร่ะหวา่ง -3 ถงึ +3 
แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นง่ายมาก และค่า +3 แสดง
ว่าข้อสอบนั้นยากมาก

ค่าอำานาจจำาแนก (a) หมายถึง ความ
สามารถของข้อสอบที่แยกเด็กออกเป็นสองพวก
คือพวกตอบถูกและพวกตอบผิด หรือหมายถึง
ค่าที่ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความชันของโค้ง
คุณลักษณะของข้อสอบ ณ จุดเปลี่ยนโค้งมีค่า
ตั้งแต่ - ∞ ถึง + ∞ แต่ในทางปฏิบัติมีค่าตั้งแต่ 0 
ถึง 2 เพราะค่า a ที่เป็นลบแสดงว่าข้อสอบไม่ดี 
ใช้ไม่ได้ต้องตัดทิ้ง ค่า 0 แสดงว่าข้อสอบไม่มีค่า
อำานาจจำาแนก คา่ +2 แสดงวา่ขอ้สอบมคีา่อำานาจ
จำาแนกสูง ในการคัดเลือกข้อสอบ ข้อที่คัดไว้จะมี
ค่า a ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

คา่สมัประสทิธิก์ารเดา (c) หมายถงึความ
น่าจะเป็นของบุคคลหนึ่งที่มีความสามารถต่ำาสุด
ที่จะตอบข้อสอบนั้นได้ถูกต้อง เป็นค่าที่แสดงถึง
โอกาสการตอบข้อสอบนั้นถูกโดยไม่มีความรู้ใน
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 ทฤษฎีการตอบขอสอบมีความเชื่อพ้ืนฐานวา พฤติกรรมการตอบขอสอบของบุคคลจะถูก
กําหนดจากคุณลักษณะภายใน (latent trait) หรือความสามารถภายในที่มีอยูในตัวบุคคลซึ่งเปนสิ่ง
ที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง แตอธิบายความสัมพันธไดในรูปของฟงกชันคณิตศาสตรระหวาง
โอกาสในการตอบขอสอบแตละขอไดถูกตองกับระดับความสามารถของผูสอบที่วัดไดจากการตอบ
ขอสอบ เมื่อนํามาเขียนกราฟจะไดโคงลักษณะขอสอบ (item Characteristic Curve : ICC)  ซึ่ง
สามารถกําหนดลักษณะของขอสอบดวยพารามิเตอรของขอสอบ ไดแก ความยาก (b) อํานาจ
จําแนก (a) และคาการเดา (c)  ทฤษฎีนี้มีขอดีตรงที่คาพารามิเตอรของขอสอบจะคงที่ ไมแปร
เปลี่ยนไปตามกลุมผูสอบไมวาจะนําไปสอบกับผูใดก็ตาม และทําใหเราคํานวณหาความสามารถที่
แทจริงของบุคคลไดเมื่อทราบลักษณะการตอบขอสอบในแตละขอของผูเขาสอบแตละคน  (ศิริชัย 
กาญจนวาส.ี  2545) 

ขอตกลงเบ้ืองตนที่สําคญัของทฤษฎีการตอบขอสอบ 
 ขอตกลงเบ้ืองตนทีส่ําคัญของทฤษฎีการตอบขอคําถามทีส่ําคัญมีดังนี้  (Hambleton & 
Swaminathan.1985 : 16 - 30)    
 ประการแรก มิติของลาเทนทสเปส  (Dimensionality of Latent Space) กลาวถึง ลักษณะ
หรือความสามารถทีเ่ปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบขอสอบจะมีเพียงลักษณะเดียว เรียกวา 
Unidimensional 
 ประการที่สอง ไดแก ความเปนอิสระของการตอบขอสอบ (Local Independence)  
หมายถึง พฤติกรรมการตอบขอสอบตางๆ ในแบบทดสอบของแตละคนมีความเปนอิสระในเชิงสถิติ 
นั่นคือ การตอบขอสอบขอหนึ่งไมมีผลตอการตอบขอสอบขออ่ืนในแบบทดสอบฉบับเดียว สามารถ
เขียนเปนสมการไดดังนี้  
                 

n

1i

u1
i

u
inn2211

ii )(Q)(P]|uU,...,uU,uU[obPr


   ……….(1) 

เมื่อ Ui = 1, 2, 3, …, n   แทน ผลการตอบขอสอบ n  ขอ เมื่อตอบถูกให 1 ตอบผิดให 0 
                            Pi  แทน  โอกาสที่ผูสอบคนหนึ่งทาํขอสอบขอที่ i ถูก 
          Qi   =  1- Pi 
 ประการที่สาม  โคงลักษณะขอสอบ (Item Characteristic Curve)  เปนฟงกชันทาง
คณิตศาสตรที่แสดงความสัมพันธระหวางโอกาสในการตอบขอสอบขอนั้นถูกกับระดับความสามารถ
ของผูสอบ ซึ่งข้ึนอยูกับโมเดลการตอบขอสอบวาจะเปนแบบพารามิเตอรหนึ่งตัว สองตัว หรือสาม
ตัว  
 

พารามิเตอรของทฤษฎีการตอบขอสอบ 
ทฤษฎีการตอบขอสอบเรียกคาที่แทนคุณลักษณะของขอสอบจากการวิเคราะหวา 

“พารามิเตอร” จําแนกได 2 ชนิด (ศิรชิัย  กาญจนวาสี.  2545) คือ 
1.  พารามิเตอรของขอสอบ (Item Parameter) ไดแก 
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เรื่องนั้นๆ ค่า c มีค่าจาก 0 ถึง 1 จะคัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่า c ต่ำากว่า 0.3 ลงมา

พารามิเตอร์ของผู้สอบ (Examination 
Parameter) 

พารามิเตอร์ของผู้สอบได้แก่ ระดับ
ความสามารถของผู้สอบ (ө) เป็นศักยภาพของ
ผู้สอบที่ประมาณได้จากการกระทำาข้อสอบตาม
ทฤษฎีการตอบข้อสอบ ส่วนใหญ่มีค่าระหว่าง  
-3 ถึง +3 ค่า -3 แสดงว่าผู้สอบมีความสามารถ
ในระดับต่ำา และค่า +3 แสดงว่าผู้สอบมีความ
สามารถในระดับสูง

โมเดลที่ใช้ในทฤษฎีก�รตอบข้อสอบ

การวจิยัครัง้นีใ้ช้โมเดลโลจสิติก (Logistic 
Model) เปน็โมเดลทีพั่ฒนาขึน้เพ่ือใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ในการทดสอบ กรณีที่มีการตอบโดย
เดาได ้ซึง่จะทำาใหส้ว่นปลายต่ำาสดุของโค้ง (Lower 
Asymptote) ของ Pi (ө) ไมเ่ปน็ศนูย ์และบางครัง้
การสอบผู้สอบที่มีความสามารถสูง อาจจะไม่มี
ความรอบคอบพอในการตอบ จึงทำาให้เกิดความ
ผิดพลาดในการประมาณค่าความสามารถ ซึ่งค่า
ความรอบคอบของข้อสอบแต่ละข้อมีค่าน้อยกว่า 
1 จึงจำาเป็นต้องพิจารณาค่าพารามิเตอร์การเดา  
(Guessing Parameter) และความรอบคอบ 
(Careless) ดว้ย ซึง่แบง่เปน็โมเดลย่อยได้ 4 โมเดล
ตามจำานวนพารามิเตอร์ที่ใช้ โดยมีสมการดังนี้ 
(Hambleton and Swaminathan. 1985) ดังนี้

1. โมเดลที่ใช้พารามิเตอร์สองตัว (Two 
Parameter Logistic Model) เบิร์นบอม ได้
เสนอโมเดลที่ใช้อธิบายโค้งลักษณะข้อสอบโดยใช้
พารามิเตอร์สองตัว ได้แก่ ค่าความยาก และค่า
อำานาจจำาแนก โดยมีสมการดังนี้ 

...(2)

2 .  โมเดลท่ีใ ช้พารามิ เตอร์สามตัว 
(Three Parameter Logistic Model) โมเดลที่
ใช้พารามิเตอร์สามตัวเป็นโมเดลที่ใช้อธิบายถึง
ความไมเ่หมาะสมของเสน้โคง้ลกัษณะของขอ้สอบ
ตอนปลายล่าง คำานึงถึงเรื่องการเดาตอบ โดยมี
สมการดังนี้ 

...(3)

3. โมเดลที่ใช้พารามิเตอร์ตัวเดียว (One 
Parameter Logistice Model) เปน็โมเดลที ่ราสช์ 
(Rasch) เปน็ผูพ้ฒันาขึน้โดยถอืวา่ขอ้สอบทกุขอ้มี
ค่าอำานาจจำาแนกเท่ากันและไม่มีการเดา (a -= 1, 
C = 0) โมเดลนีบ้างทเีรยีกว่า ราสช์โมเดล (Rasch 
Model) โดยมีสมการดังนี้ 

...(4)

4. โมเดลที่ใช้พารามิเตอร์สี่ตัว (Four 
Parameter Logistic Model) ผู้สอบที่มีความ
สามารถสูงไม่ใช่จะตอบข้อสอบถูกเสมอไป บาง
ครัง้ผูส้อบเหลา่นีอ้าจจะมคีวามรอบคอบนอ้ยทัง้ที่
ความสามารถมเีหนอืแบบทดสอบ ทำาใหผู้ส้อบคน
นั้นไม่เลือกคำาตอบที่ถูก ซึ่งปัญหานี้แม็คโดแนลด์  
(McDonald) ได้เสนอในปี ค.ศ. 1967 โดยมีสูตร
สมการ ดังนี้

...(5)

จากโมเดลโลจิสติกแต่ละโมเดลข้างต้น 
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายมีดังนี้

P
i
(ө) แทน โอกาสที่ผู้สอบคนหนึ่งที่มี

ระดับความสามารถ ө จะตอบข้อสอบข้อที่ i ได้
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1.1 คาความยาก (b) หมายถึง สัดสวนของคนทีท่ําขอสอบขอนั้นถูก หรือหมายถงึคาที่
แสดงถึงระดับความสามารถของผูสอบ () ที่จุดโคงลักษณะที่มีความชันมากทีสุ่ด มีคาตั้งแต - ∞  
ถึง + ∞  แตในทางปฏิบัติมักมีคาอยูระหวาง -3 ถึง +3 แสดงวาขอสอบขอนั้นงายมาก และคา +3 
แสดงวาขอสอบนั้นยากมาก 

1.2 คาอํานาจจําแนก (a) หมายถึง ความสามารถของขอสอบที่แยกเด็กออกเปนสอง
พวกคือพวกตอบถูกและพวกตอบผิด หรือหมายถึงคาที่เปนสัดสวนโดยตรงกับความชันของโคง
คุณลักษณะของขอสอบ ณ จุดเปลี่ยนโคงมีคาตั้งแต - ∞ ถึง + ∞  แตในทางปฏิบัติมีคาตั้งแต 0 
ถึง 2 เพราะคา a ที่เปนลบแสดงวาขอสอบไมดี ใชไมไดตองตัดทิ้ง คา 0 แสดงวาขอสอบไมมีคา
อํานาจจําแนก คา +2 แสดงวาขอสอบมีคาอํานาจจําแนกสูง ในการคัดเลือกขอสอบ ขอที่คัดไวจะมี
คา a ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 

1.3 คาสัมประสทิธิ์การเดา (c) หมายถงึความนาจะเปนของบุคคลหนึ่งที่มี
ความสามารถต่ําสุดที่จะตอบขอสอบนั้นไดถูกตอง เปนคาที่แสดงถึงโอกาสการตอบขอสอบนั้นถูก
โดยไมมีความรูในเรื่องนั้นๆ  คา c มีคาจาก 0 ถึง 1 จะคัดเลือกขอสอบที่มีคา c ต่ํากวา 0.3 ลงมา 

2. พารามิเตอรของผูสอบ (Examination Parameter) 
พารามิเตอรของผูสอบไดแก ระดับความสามารถของผูสอบ () เปนศักยภาพของ

ผูสอบที่ประมาณไดจากการกระทําขอสอบตามทฤษฎีการตอบขอสอบ สวนใหญมคีาระหวาง  
 -3 ถงึ +3  คา -3 แสดงวาผูสอบมีความสามารถในระดับต่ํา และคา +3 แสดงวาผูสอบมี
ความสามารถในระดับสงู 

โมเดลที่ใชในทฤษฎีการตอบขอสอบ 
 การวิจัยครั้งนี้ใชโมเดลโลจิสติก (Logistic Model)   เปนโมเดลที่พัฒนาข้ึนเพ่ือให
เหมาะสมกับสถานการณในการทดสอบ  กรณีที่มีการตอบโดยเดาได ซึ่งจะทําใหสวนปลายต่ําสุด
ของโคง (Lower Asymptote) ของ Pi() ไมเปนศูนย และบางครั้งการสอบผูสอบที่มีความสามารถ
สูง อาจจะไมมีความรอบคอบพอในการตอบ จึงทําใหเกิดความผิดพลาดในการประมาณคา
ความสามารถ ซึ่งคาความรอบคอบของขอสอบแตละขอมีคานอยกวา 1  จึงจําเปนตองพิจารณา
คาพารามิเตอรการเดา (Guessing Parameter) และความรอบคอบ (Careless) ดวย ซึ่งแบงเปน
โมเดลยอยได  4 โมเดลตามจํานวนพารามิเตอรที่ใช โดยมีสมการดังนี้ (Hambleton and 
Swaminathan. 1985) ดังนี้ 

   1.  โมเดลที่ใชพารามิเตอรสองตัว (Two Parameter Logistic Model)  เบิรนบอม ได
เสนอโมเดลที่ใชอธิบายโคงลักษณะขอสอบโดยใชพารามเิตอรสองตัว ไดแก คาความยาก และคา
อํานาจจําแนก โดยมีสมการดังนี้  

 
            …………….. (2) 

                                   

6 
 

 2. โมเดลทีใ่ชพารามิเตอรสามตัว (Three  Parameter Logistic Model)  โมเดลทีใ่ช
พารามิเตอรสามตัวเปนโมเดลที่ใชอธิบายถงึความไมเหมาะสมของเสนโคงลักษณะของขอสอบตอน
ปลายลาง คํานึงถงึเรื่องการเดาตอบ  โดยมีสมการดังนี้  
 

                 …………………..(3) 
 
 3. โมเดลที่ใชพารามิเตอรตัวเดียว (One Parameter Logistice  Model) เปนโมเดลที่ 
ราสช (Rasch) เปนผูพัฒนาข้ึนโดยถือวาขอสอบทุกขอมีคาอํานาจจําแนกเทากันและไมมีการเดา (a 
-= 1, C = 0)  โมเดลนี้บางทีเรียกวา ราสชโมเดล (Rasch Model) โดยมีสมการดังนี้  

 
                                 ………………..(4) 
 

 4. โมเดลทีใ่ชพารามิเตอรสีต่ัว (Four  Parameter Logistic Model)  ผูสอบที่มี
ความสามารถสงูไมใชจะตอบขอสอบถูกเสมอไป บางครัง้ผูสอบเหลานี้อาจจะมีความรอบคอบนอย
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ถูกต้อง
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 แทน ค่าความยากที่แสดงระดับความ

สามารถท่ีแท้จริง ณ จุดที่โค้งชันที่สุดในกรณีที่
ไม่มีการเดาค่า b

i
 เท่ากับ ө ณ จุดความน่าจะ

เป็นเท่ากับ 0.5

a
i
 แทน คา่อำานาจจำาแนกของขอ้สอบขอ้ที ่

i ที่เป็นสัดส่วนของความชัน ณ ตำาแหน่ง ө  = b
i

D แทน scaling Factor มีค่าเท่ากับ 1.7

C
i
 แทน โอกาสที่ผู้สอบที่มีความสามารถ

ต่ำามากมีโอกาสจะทำาข้อสอบข้อนี้ได้ถูกต้อง หรือ
ค่าสัมประสิทธ์การเดา

ฟังก์ชันส�รสนเทศของข้อสอบ (Item 
Function Information) 

ฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบ หมายถึง 
ค่าที่แสดงถึงความถูกต้องแม่นยำาในการประมาณ
ค่าความสามารถจริงของบุคคล (q) ในการตอบ
ขอ้สอบแต่ละขอ้ ซ่ึงสามารถคำานวณได้จากสมการ 
(Hambleton ; Swaminathan and Roger. 
1991: 91) ดังนี้
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(ө) แทน โอกาสที่ผู้สอบที่มีความ

สามารถ ө สามารถตอบข้อสอบข้อที่ i ได้
ถูก  

  Q
i
(ө) แทน (1 - P

i
(ө)) 

 

ดังนั้น ฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบ
แต่ละโมเดลเป็นดังนี้ (Swaminathan and  

Hambleton: 1990: 107) มีดังนี้

พารามิเตอร์หนึ่งตัว 

พารามิเตอร์สองตัว 

พารามิเตอร์สามตัว 

ประสิทธิภาพสัมพัทธ์ของแบบทดสอบ 
(Hambleton ; Swaminathan and Roger. 
1991: 96) มีสูตรดังนี้

...(7)

จ ากสมกา ร ดั ง กล่ า ว  ค่ า ฟั ง ก์ ชั น
สารสนเทศของข้อสอบแต่ละข้อขึ้นอยู่กับความ
ชันของโค้งลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (ICC) ถ้า
โค้งลักษณะเฉพาะของข้อสอบชันมากข้ึนในขณะ
ที่ความแปรปรวนของการตอบข้อสอบถูกน้อยลง 
โค้งสารสนเทศของข้อสอบที่ระดับความสามารถ
นั้นๆ จะยิ่งสูงขึ้น ความสูงของโค้งสารสนเทศ
ของข้อสอบอยู่ที่ระดับความสามารถใด แสดงว่า
ขอ้สอบนัน้สามารถจำาแนกระดบัความสามารถของ
ผู้สอบได้ดี ณ ระดับความสามารถนั้น

ฟังก์ชันสารสนเทศของแบบทดสอบ 
(Test Function Information) หมายถึง สัดส่วน
กลับกันกับกำาลังสองของความยาวของช่วงความ
เชื่อมั่น ซึ่งเป็นผลมาจากการประมาณค่าความ
สามารถของผู้สอบจากการตอบข้อสอบทั้งฉบับ 
ค่านี้แสดงถึงความถูกต้องแม่นยำาในการประมาณ
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ฟงกชันสารสนเทศของขอสอบ หมายถงึ คาที่แสดงถึงความถูกตองแมนยําในการประมาณ
คาความสามารถจริงของบุคคล () ในการตอบขอสอบแตละขอ ซึง่สามารถคํานวณไดจากสมการ 
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คา่ความสามารถจรงิ (ө) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั
ว่ามีมากน้อยเพียงใด ดังน้ันโค้งสารสนเทศของ
แบบทดสอบจงึเปน็ตวับง่ช้ีถงึความถกูตอ้งแมน่ยำา
ของค่าความสามารถที่ประมาณได้ ซึ่งแสดงได้ดัง
สมการ (Baker. 2001: 106) ต่อไปนี้ 

 

I
i
(ө) แทน ค่าอินฟอร์เมชันฟังก์ชันของ

ข้อสอบที่ i ณ ระดับความสามารถ ө
k แทน จำานวนข้อของแบบทดสอบ

ถา้เราทราบค่าสารสนเทศของขอ้สอบ เรา
สามารถสรา้งแบบทดสอบใหม้โีค้งสารสนเทศของ
แบบทดสอบ ณ ความสามารถระดับใดระดับหนึ่ง
ที่เราต้องการได้ เช่น ต้องการสร้างแบบทดสอบ
เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ได้รับทุนการศึกษาต่อต่าง

ประเทศ กต็อ้งสรา้งแบบทดสอบทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงสุดที่ระดับความสามารถสูงๆ นั่นคือ ให้มีโค้ง
สารสนเทศของแบบทดสอบสูง ณ ระดับความ 
สามารถสูงๆ 

  

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นำาผลการตอบข้อสอบจากกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาวิเคราะห์หาคุณภาพ
ของข้อสอบ โดยใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบ ด้วย
โปรแกรมสำาเร็จรูป BILOG 3.04 เพื่อประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบโดยใช้โมเดลโลจิสติก
แบบหนึ่งพารามิเตอร์ สองพารามิเตอร์ และสาม
พารามิเตอร์ และหาค่าฟังก์ชันสารสนเทศของ
ข้อสอบและแบบทดสอบความถนัดด้านตัวเลข
ฉบับ ก และฉบับ ข ณ ระดับความสามารถ (ө) 
ตั้งแต่ - 3 ถึง + 3 ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 1 – 
ตาราง 3 
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ประมาณคาความสามารถจริง ()  ของแบบทดสอบทั้งฉบับวามีมากนอยเพียงใด  ดังนั้นโคง
สารสนเทศของแบบทดสอบจึงเปนตัวบงชี้ถึงความถูกตองแมนยําของคาความสามารถที่ประมาณ
ได ซึ่งแสดงไดดังสมการ  (Baker. 2001: 106) ตอไปนี้   
 

                             
)(I)(I

k

1i
i  

  
 
            )(Ii   แทน คาอินฟอรเมชันฟงกชันของขอสอบที่ i  ณ ระดับความสามารถ  
 k     แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
 ถาเราทราบคาสารสนเทศของขอสอบ เราสามารถสรางแบบทดสอบใหมีโคงสารสนเทศของ
แบบทดสอบ ณ ความสามารถระดับใดระดับหนึ่งที่เราตองการได เชน ตองการสรางแบบทดสอบ
เพ่ือคัดเลือกบุคคลใหไดรับทุนการศึกษาตอตางประเทศ ก็ตองสรางแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดที่ระดับความสามารถสูง ๆ นั่นคือ ใหมีโคงสารสนเทศของแบบทดสอบสูง ณ ระดับ
ความสามารถสูง ๆ  
   
ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยไดนําผลการตอบขอสอบจากกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมาวิเคราะหหาคุณภาพของ
ขอสอบ โดยใชทฤษฎีการตอบขอสอบ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป BILOG 3.04 เพ่ือประมาณ
คาพารามิเตอรของขอสอบโดยใชโมเดลโลจิสติกแบบหนึ่งพารามิเตอร สองพารามิเตอร และสาม
พารามิเตอร และหาคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบและแบบทดสอบความถนัดดานตัวเลขฉบับ ก 
และฉบับ ข ณ ระดับความสามารถ () ตั้งแต - 3  ถึง + 3 ผลการวิเคราะหดังตาราง 1 –  ตาราง 3  
 
ตาราง 1  คาเฉลี่ยของคาอํานาจจําแนก คาความยาก และการเดาของแบบทดสอบวัดความถนัด
 ดานตัวเลข โดยใชทฤษฎีการตอบขอสอบโมเดลโลจิสติกแบบโมเดลหนึง่ สอง และสาม
 พารามิเตอร 
 
 ฉบับ ก ฉบับ ข 

Logistic Model อํานาจ
จําแนก (a) 

ความ
ยาก (b) 

การ
เดา (c) 

อํานาจ
จําแนก (a) 

ความ
ยาก (b) 

การเดา 
(c) 

หนึ่งพารามิเตอร - 0.911 - - 0.852 - 
สองพารามิเตอร 0.223 1.453  0.237 1.069 - 
สามพารามิเตอร 0.375 1.155 0.05 0.316 0.809 0.071 

 

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ยของค่าอำานาจจำาแนก ค่าความยาก และการเดาของแบบทดสอบวัดความถนัด
ด้านตัวเลข โดยใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบโมเดลโลจิสติกแบบโมเดลหนึ่ง สอง และสาม 
พารามิเตอร์

Logistic Model

ฉบับ ก ฉบับ ข

อำ�น�จ
จำ�แนก (a) 

คว�มย�ก 
(b) 

ก�รเด� 
(c) 

อำ�น�จ
จำ�แนก (a) 

คว�มย�ก 
(b) 

ก�รเด� 
(c) 

หนึ่งพารามิเตอร์ - 0.911 - - 0.852 -

สองพารามิเตอร์ 0.223 1.453 0.237 1.069 -

สามพารามิเตอร์ 0.375 1.155 0.05 0.316 0.809 0.071

จากตาราง 1 ค่าความยากเฉลีย่ของแบบ
ทดสอบวดัความถนดัด้านตวัเลขฉบบั ก และ ฉบบั 
ข เมื่อใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบโมเดลโลจิสติก
แบบหนึ่ง สอง และสามพารามิเตอร์ พบว่า แบบ
ทดสอบวัดความถนัดด้านตัวเลขฉบับ ก ยากกว่า
ฉบับ ข ค่าอำานาจจำาแนกเฉลี่ยจากการวิเคราะห์

ตามโมเดลหนึ่ง สอง และสามพารามิเตอร์มีค่า
พอกัน 

สำาหรับฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบ
แต่ละข้อของแบบทดสอบสอบวัดความถนัดด้าน
ตัวเลขฉบับ ก และ ฉบับ ข นำาเสนอดังตาราง 2 
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ต�ร�ง 2 ฟงัก์ชันสารสนเทศของขอ้สอบแตล่ะขอ้ในแบบทดสอบวัดความถนดัดา้นตวัเลขฉบบั ก และ
ฉบับ ข โดยใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบโมเดลโลจิสติกแบบหนึ่ง สอง และสาม พารามิเตอร์

ข้อ
ฉบับ ก ฉบับ ข 

หนึ่ง
พ�ร�มิเตอร์

สอง 
พ�ร�มิเตอร์

ส�ม
พ�ร�มิเตอร์

ข้อ
หนึ่ง

พ�ร�มิเตอร์
สอง 

พ�ร�มิเตอร์
ส�ม

พ�ร�มิเตอร์

1 16.78 2.08 7.21 1 16.49 4.24 8.96

2 16.70 0.85 6.96 2 16.78 4.81 15.43

3 16.52 4.32 10.00 3 16.77 4.40 13.85

4 16.60 4.14 9.81 4 16.80 1.34 4.74

5 16.78 5.22 16.31 5 15.31 2.35 13.24

6 16.52 1.43 3.66 6 16.81 2.27 9.80

7 16.59 1.29 3.88 7 16.72 4.67 10.68

8 16.77 2.58 6.65 8 16.81 6.48 18.65

9 16.04 5.41 12.50 9 16.81 2.26 10.26

10 15.16 2.77 14.16 10 16.80 5.46 15.86

11 16.34 1.46 5.77 11 16.50 1.90 9.38

12 16.79 2.12 5.98 12 16.78 4.94 15.73

13 16.81 1.83 4.94 13 16.16 0.69 5.75

14 16.49 1.09 3.93 14 16.79 3.34 9.03

15 16.53 1.33 8.83 15 16.10 6.16 12.92

16 16.81 1.88 5.16 16 16.79 4.19 10.33

17 16.81 4.62 12.72 17 16.79 2.21 11.82

18 15.92 0.62 8.18 18 16.79 4.27 10.39

19 16.67 2.37 10.08 19 14.73 1.83 20.49

20 16.17 3.45 14.06 20 16.81 1.99 6.02

21 14.25 0.32 9.06 21 15.74 1.50 18.59

22 16.75 1.26 4.04 22 16.80 2.23 10.64

23 16.79 2.84 10.52 23 16.69 3.23 7.55

24 16.70 0.40 1.17 24 16.29 2.05 13.41

25 16.36 1.49 9.90 25 16.72 4.14 9.76

26 15.85 0.14 0.40 26 16.75 3.49 8.34

27 16.49 1.76 9.14 27 15.63 0.82 8.63

28 14.04 0.73 3.49 28 16.81 2.04 5.51

29 16.01 0.24 12.98 29 16.32 0.59 4.34

30 16.20 0.80 4.57 30 15.88 1.46 10.20
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จากตาราง 2 ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของ
ข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละฉบับ เมื่อใช้โมเดลโลจิ
สตกิแบบหน่ึงพารามเิตอรม์ค่ีาสงูกวา่เมือ่ใช้โมเดล
โลจิสติกแบบสอง และสามพารามิเตอร์ ซึ่งค่า
ฟังก์ชันสารสนเทศที่วิเคราะห์โดยใช้โมเดลแบบ

สองพารามิเตอร์มีค่าต่ำากว่าโมเดลที่มีหนึ่งและ
สามพารามิเตอร์

สำาหรับค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบ
ทดสอบแต่ละฉบับ ณ ที่ระดับความสามารถ -3 
ถึง +3 นำาเสนอดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบทดสอบความถนัดด้านตัวเลข ที่ระดับความสามารถ  
 ตามโมเดลโลจิสติกแบบหนึ่ง สอง และสามพารามิเตอร์

ө หนึ่งพ�ร�มิเตอร์ สองพ�ร�มิเตอร์ ส�มพ�ร�มิเตอร์

ฉบับ ก ฉบับ ข ฉบับ ก ฉบับ ข ฉบับ ก ฉบับ ข

-3 0.60 0.67 0.33 0.37 0.05 0.02

-2.5 1.30 1.47 0.49 0.61 0.10 0.07

-2 2.60 3.05 0.72 0.98 0.24 0.25

-1.5 4.65 5.71 1.02 1.51 0.60 0.77

-1 7.27 9.38 1.34 2.11 1.41 1.93

-0.5 10.16 13.18 1.56 2.58 2.72 4.02

0 12.96 15.39 1.57 2.69 4.76 7.55

0.5 14.83 14.95 1.41 2.37 6.73 10.95

1 14.79 12.77 1.19 1.83 7.61 12.20

1.5 12.55 10.02 0.97 1.34 7.79 12.19

2 8.99 6.96 0.78 0.97 7.33 9.34

2.5 5.47 4.10 0.61 0.71 5.69 5.10

3 2.90 2.10 0.48 0.53 3.39 2.54

จากตาราง 3 ณ ระดับความสามารถ 
-3 ถึง +3 ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบทดสอบ
แต่ละฉบับเมื่อใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบโมเดลโล
จิสติกแบบหนึ่ง สอง และสามพารามิเตอร์ พบว่า 

1. แบบทดสอบฉบับ ก ค่าฟังก์ชัน
สารสนเทศเมื่อวิเคราะห์ตามโมเดลโลจิสติกหนึ่ง
พารามิเตอร์มีค่าสูงกว่าเมื่อวิเคราะห์ตามโมเดล

โลจสิตกิแบบสองและสามพารามเิตอร ์คา่ฟงักช์นั
สารสนเทศแบบสองพารามิเตอร์มีค่าต่ำาสุด และ
ค่าฟังก์ชันสารสนเทศแบบสามพารามิเตอร์ให้ค่า
ฟังก์ชันสารสนเทศต่ำากว่าแบบหนึ่งพารามิเตอร์ 
แต่สูงกว่าแบบสองพารามิเตอร์ยกเว้นที่ระดับ
ความสามารถท่ีต่ำากว่า -1 ค่าฟังก์ชันสารสนเทศ
ที่ได้จะต่ำาสุด
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2. แบบทดสอบความถนัดด้านตัวเลข
ฉบับ ข ค่าฟังก์ชันสารสนเทศเมื่อวิเคราะห์ตาม
โมเดลโลจิสติกแบบหนึ่งพารามิเตอร์ให้ค่าสูงกว่า
แบบสองและสามพารามิเตอร์ ยกเว้นที่ระดับ
ความสามารถมากกว่า 1 เมื่อวิเคราะห์แบบสอง
พารามเิตอรใ์ห้คา่ฟงักชั์นสารสนเทศต่ำาสดุ ยกเวน้
ที่ระดับความสามารถน้อยกว่า -1 และค่าฟังก์ชัน
สารสนเทศแบบสามพารามเิตอรใ์หค่้าต่ำากวา่แบบ
หนึ่งพารามิเตอร์ แต่สูงกว่าแบบสองพารามิเตอร์ 
แต่ให้ค่าสูงสุดที่ระดับความสามารถมากกว่า 1

เมื่ อพิ จารณาค่ าสู งสุดของฟั งก์ ชัน
สารสนเทศในแต่ละโมเดลพบว่า ในโมเดลแบบ
หนึ่งพารามิเตอร์ค่าสูงสุดในแบบทดสอบฉบับ ก 
อยู่ที่ระดับความสามารถ 0.5 และ ฉบับ ข อยู่ที่ 

0 และค่อยๆ ลดต่ำาลง มีลักษณะสมมาตรกัน ค่า
ฟังก์ชันสารสนเทศเมื่อวิเคราะห์โมเดลแบบสอง
พารามเิตอรค์า่สงูสดุในแบบทดสอบฉบบั ก และ ข 
อยูท่ีร่ะดบัความสามารถ 0 เหมอืนกนั และคอ่ยๆ 
ลดต่ำาลงมีลักษณะสมมาตรเช่นเดียวกัน 

สำ าหรับค่ าฟั งก์ ชั นสารสนเทศ เมื่ อ
วิเคราะห์โมเดลแบบสามพารามิเตอร์ค่าสูงสุดใน
แบบทดสอบฉบบั ก อยูท่ีร่ะดบัความสามารถ 1.5 
และฉบับ ข อยู่ที่ระดับความสามารถ 1 และมีค่า
ค่อยๆ ลดลง มีลักษณะสมมาตรเช่นเดียวกัน 

เพื่อให้เห็นความชัดเจนเก่ียวกับฟังก์ชัน
สารสนเทศของแบบทดสอบที่วิเคราะห์แต่ละ
โมเดล ขอเสนอดังภาพที่ 1-4

ภ�พที่ 1: ฟังก์ชันอินฟอร์เมชั่นของแบบทดสอบฉบับ ก

12 
 

คอย ๆ ลดต่ําลง มีลักษณะสมมาตรกัน  คาฟงกชนัสารสนเทศเมื่อวิเคราะหโมเดลแบบสอง
พารามิเตอรคาสูงสุดในแบบทดสอบฉบับ ก และ ข อยูที่ระดับความสามารถ 0 เหมือนกัน  และคอย 
ๆ ลดต่ําลงมีลักษณะสมมาตรเชนเดียวกัน  

 สําหรับคาฟงกชันสารสนเทศเมื่อวิเคราะหโมเดลแบบสามพารามิเตอรคาสงูสุดใน
แบบทดสอบฉบับ ก อยูที่ระดับความสามารถ 1.5 และฉบับ ข อยูที่ระดับความสามารถ 1 และมีคา
คอย ๆ ลดลง มีลักษณะสมมาตรเชนเดียวกัน  

 

เพ่ือใหเหน็ความชัดเจนเก่ียวกับฟงกชันสารสนเทศของแบบทดสอบที่วิเคราะหแตละโมเดล 
ขอเสนอดังภาพประกอบตอไปนี ้

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 : ฟงกชันอินฟอรเมชั่นของแบบทดสอบฉบับ ก 
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ภาพประกอบ 2 : ฟงกชันอินฟอรเมชั่นของแบบทดสอบฉบับ ข 
 

    
ภาพประกอบ 3 : ฟงกชันอินฟอรเมชั่นของแบบทดสอบฉบับ ก และ ข เมื่อใช 
one-, two-, and three parameter model 
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ภาพประกอบ 2 : ฟงกชันอินฟอรเมชั่นของแบบทดสอบฉบับ ข 
 

    
ภาพประกอบ 3 : ฟงกชันอินฟอรเมชั่นของแบบทดสอบฉบับ ก และ ข เมื่อใช 
one-, two-, and three parameter model 

ภ�พที่ 2: ฟังก์ชันอินฟอร์เมชั่นของแบบทดสอบฉบับ ข

ภ�พที่ 3: ฟังก์ชันอินฟอร์เมชั่นของแบบทดสอบฉบับ ก และ ข  
เมื่อใช้ one-, two-, and three parameter model
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นอกจากนี้ยังได้นำาเสนอภาพประกอบ 
4 เปรียบเทียบให้เห็นฟังก์ชันสารสนเทศของแบบ

ทดสอบแต่ละฉบับเมื่อใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบ
แต่ละโมเดล

14 
 

      นอกจากนี้ยังไดนําเสนอภาพประกอบ 4 เปรียบเทียบใหเห็นฟงกชันสารสนเทศของ
แบบทดสอบแตละฉบับเมื่อใชทฤษฎีการตอบขอสอบแตละโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4-1: 
ฟงกชันอินฟอรเมชัน่
ของแบบทดสอบฉบับ ก 
และ ฉบับ ข เมื่อใช  
one-parameter model  

 

ภาพประกอบ 4-2: 
ฟงกชันอินฟอรเมชัน่
ของแบบทดสอบฉบับ ก 
และ ฉบับ ข เมื่อใช  
two-parameter model  

 

ภ�พที่ 4-3:  
ฟังก์ชันอินฟอร์เมชั่นของแบบ
ทดสอบฉบับ ก และ  
ฉบับ ข เมื่อใช้  
three-parameter model 

ภ�พที่ 4-1:  
ฟังก์ชันอินฟอร์เมชั่นของแบบ
ทดสอบฉบับ ก และ ฉบับ ข  
เมื่อใช้ one-parameter model 

ภ�พที่ 4-2:  
ฟังก์ชันอินฟอร์เมชั่นของแบบ
ทดสอบฉบับ ก และ ฉบับ ข  

เมื่อใช้ two-parameter model 

14 
 

      นอกจากนี้ยังไดนําเสนอภาพประกอบ 4 เปรียบเทียบใหเห็นฟงกชันสารสนเทศของ
แบบทดสอบแตละฉบับเมื่อใชทฤษฎีการตอบขอสอบแตละโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4-1: 
ฟงกชันอินฟอรเมชัน่
ของแบบทดสอบฉบับ ก 
และ ฉบับ ข เมื่อใช  
one-parameter model  

 

ภาพประกอบ 4-2: 
ฟงกชันอินฟอรเมชัน่
ของแบบทดสอบฉบับ ก 
และ ฉบับ ข เมื่อใช  
two-parameter model  
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อภิปรายผล 
 คาความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดความถนัดดานตัวเลขฉบับ ก และ ฉบับ ข เมื่อใช
ทฤษฎีการตอบขอสอบโมเดลโลจสิติกแบบหนึ่ง สอง และสามพารามิเตอร พบวา แบบทดสอบวัด
ความถนัดดานตัวเลขฉบับ ก ยากกวาฉบับ ข  คาอํานาจจําแนกเฉลี่ยจากการวิเคราะหตามโมเดล
หนึ่ง สอง และสามพารามิเตอรมีคาพอกัน ขอคนพบนี้นําไปสูการเลือกใชแบบทดสอบใหเหมาะกับ
คุณลักษณะของผูสอบซึ่งควรนําไปทดสอบกับผูสมัครเขาศึกษาตอทางสายวิทยาศาสตร เชน คณะ
วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มากกวาคณะทางสายสังคมศาสตร เพราะขอสอบมีความยาก
กวา   
 คาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบแตละขอทัง้ฉบับ ก และฉบับ ข เมื่อใชโมเดลโลจิสติก
แบบหนึ่งพารามิเตอรมีคาสูงกวาเมื่อใชโมเดลโลจสิติกแบบสอง และสามพารามิเตอร ซึ่งคาฟงกชัน
สารสนเทศที่วิเคราะหโดยใชโมเดลแบบสองพารามิเตอรมีคาต่ํากวาโมเดลที่มหีนึ่งและสาม
พารามิเตอร ยกเวนที่ระดับความสามารถมากกวา 1 ของแบบทดสอบความถนัดดานตัวเลขฉบับ ข 
และพบอีกวา เมื่อวิเคราะหแบบสองพารามิเตอรใหคาฟงกชันสารสนเทศต่ําสุด ยกเวนที่ระดับ
ความสามารถนอยกวา -1 ของแบบทดสอบความถนัดดานตัวเลขฉบับ ข และคาฟงกชันสารสนเทศ
แบบสามพารามิเตอรใหคาฟงกชนัสารสนเทศต่ํากวาแบบหนึ่งพารามิเตอรแตสูงกวาสอง
พารามิเตอร  จงึสรุปไดวาคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบแตละขอในฉบับ ก และ ฉบับ ข ใหผล
ทํานองเดียวกัน  และคาสงูสุดของฟงกชันสารสนเทศแบบหนึ่งพารามิเตอรของแบบทดสอบทั้งสอง
ฉบับมีคาสูงสุดที่ 0.5 และ 0 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับการวิจัยของ Anna Ziȩba 
(2013)  ที่ไดทําการวิจัยเก่ียวกับฟงกชันสารสนเทศตามโมเดลโลจิสติกหนึง่ และสองพารามิเตอร 
ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตรซึง่ใชทดสอบความรูและทักษะของนักศึกษา 
โดยการใหคะแนนแบบ 0 – 1  โดยใชโมเดลโลจิสติกแบบหนึ่งพารามิเตอรของรัสชโมเดล และสอง
พารามิเตอรโมเดลของเบิรนบอรม การศึกษานี้ใชกรณศีกึษาของขอสอบจํานวน 5 ขอ ที่กําหนดคา
ความยาก และคาอํานาจจําแนกมาให แลววิเคราะหตามโมเดลหนึง่พารามิเตอรและสองพารามิเตอร

ภาพประกอบ 4-3: 
ฟงกชันอินฟอรเมชัน่
ของแบบทดสอบฉบับ ก 
และ ฉบับ ข เมื่อใช  
three-parameter model  
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อภิปรายผล
ค่าความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบวัด

ความถนัดด้านตัวเลขฉบับ ก และ ฉบับ ข เมื่อใช้
ทฤษฎีการตอบข้อสอบโมเดลโลจิสติกแบบหนึ่ง 
สอง และสามพารามิเตอร์ พบว่า แบบทดสอบวัด
ความถนัดด้านตัวเลขฉบับ ก ยากกว่าฉบับ ข ค่า
อำานาจจำาแนกเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ตามโมเดล
หนึ่ง สอง และสามพารามิเตอร์มีค่าพอกัน ข้อค้น
พบนี้นำาไปสู่การเลือกใช้แบบทดสอบให้เหมาะกับ
คุณลักษณะของผู้สอบซึ่งควรนำาไปทดสอบกับผู้
สมคัรเขา้ศกึษาต่อทางสายวทิยาศาสตร ์เช่น คณะ
วทิยาศาสตร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์มากกวา่คณะ
ทางสายสังคมศาสตร์ เพราะข้อสอบมีความยาก
กว่า  

ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบแต่ละ
ข้อทั้งฉบับ ก และฉบับ ข เมื่อใช้โมเดลโลจิสติ
กแบบหน่ึงพารามิเตอร์มีค่าสูงกว่าเมื่อใช้โมเดล
โลจิสติกแบบสอง และสามพารามิเตอร์ ซึ่งค่า
ฟังก์ชันสารสนเทศที่วิเคราะห์โดยใช้โมเดลแบบ
สองพารามิเตอร์มีค่าต่ำากว่าโมเดลที่มีหนึ่งและ
สามพารามิเตอร์ ยกเว้นที่ระดับความสามารถ
มากกว่า 1 ของแบบทดสอบความถนัดด้าน
ตัวเลขฉบับ ข และพบอีกว่า เมื่อวิเคราะห์แบบ
สองพารามิเตอร์ให้ค่าฟังก์ชันสารสนเทศต่ำาสุด 
ยกเว้นที่ระดับความสามารถน้อยกว่า -1 ของ
แบบทดสอบความถนัดด้านตัวเลขฉบับ ข และ
ค่าฟังก์ชันสารสนเทศแบบสามพารามิเตอร์ให้ค่า
ฟังก์ชันสารสนเทศต่ำากว่าแบบหนึ่งพารามิเตอร์
แตส่งูกวา่สองพารามเิตอร ์จงึสรปุไดว้า่ค่าฟงักชั์น
สารสนเทศของข้อสอบแต่ละข้อในฉบับ ก และ 
ฉบับ ข ให้ผลทำานองเดียวกัน และค่าสูงสุดของ
ฟังก์ชันสารสนเทศแบบหนึ่งพารามิเตอร์ของแบบ
ทดสอบทั้งสองฉบับมีค่าสูงสุดที่ 0.5 และ 0 ซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับการวิจัยของ 
Anna Ziẹba (2013) ที่ได้ทำาการวิจัยเกี่ยวกับ

ฟังก์ชันสารสนเทศตามโมเดลโลจิสติกหนึ่ง และ
สองพารามิเตอร์ ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนคณติศาสตรซ์ึง่ใชท้ดสอบความรูแ้ละ
ทกัษะของนกัศกึษา โดยการใหค้ะแนนแบบ 0 – 1 
โดยใชโ้มเดลโลจสิตกิแบบหนึง่พารามเิตอรข์องรสัช์
โมเดล และสองพารามเิตอรโ์มเดลของเบริน์บอรม์ 
การศกึษานีใ้ชก้รณศีกึษาของขอ้สอบจำานวน 5 ขอ้ 
ที่กำาหนดค่าความยาก และค่าอำานาจจำาแนกมา
ให้ แล้ววิเคราะห์ตามโมเดลหนึ่งพารามิเตอร์และ
สองพารามิเตอร์เพื่อหาฟังก์ชันสารสนเทศ ซึ่งค่า
ฟงักช์นัสารสนเทศแบบหนึง่พารามเิตอรม์คีา่สงูสดุ
ที่ 0.25 ในระดับปานกลาง แต่ผลการวิจัยเกี่ยว
กับค่าฟังก์ชันสารสนเทศสูงสุดของการวิเคราะห์
แต่ละโมเดล ให้ผลแตกต่างจากงานวิจัยของ Ali 
Moghadamzadeh, Keyvan Salehi, Ebrahim 
Khodaie (2011: 1359 – 1367) ที่เปรียบ
เทียบฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบและแบบ
ทดสอบโดยใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบแบบหนึ่ง 
สอง และสามพารามิเตอร์โมเดล ซึ่งทำาวิจัยโดยใช้
ข้อมูลจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
อิราเนียน โดยทำาแบบทดสอบ NOET (National 
Organization for Educational Testing) ท่ีสุ่ม
อย่างมีระบบมาจำานวน 2,000 คน จากกลุ่มผู้
สอบคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ ผลของการวิจัยพบว่าค่า
ฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบและแบบทดสอบ
ตามโมเดลแบบสองพารามิเตอร์ให้ค่าสูงกว่าเมื่อ
ใชโ้มเดลหนึง่และสามพารามเิตอร ์ซึง่ตา่งจากงาน
วจิยัทีไ่ดค้รัง้นี ้ทีเ่ปน็ดงันีอ้าจเกดิจากประเภทของ
แบบทดสอบทีน่ำามาใชท้ดสอบซึง่เปน็แบบทดสอบ
ความถนัดทางการเรียนที่ได้จากการสั่งสมความรู้ 
ประสบการณ์ต่างๆ แล้วนำามาใช้ในการสอบ แต่
งานวิจัยในอดีตเป็นข้อสอบประเภทผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ที่ใช้ทดสอบความรู้จากสิ่งที่ได้เรียน
ในเนื้อหาวิชา อย่างไรก็ตามค่าฟังก์ชันสารสนเทศ
ทีไ่ดจ้ากการวิจยัครัง้นีใ้หผ้ลสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ในอดตีทีศ่กึษามานัน่คอื ณ ทีร่ะดบัความสามารถ
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ที่ค่าฟังก์ชันสารสนเทศมีค่าสูงสุด ค่าที่ได้จะมีค่า
ค่อยๆ ลดลง มีลักษณะสมมาตรเช่นเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ
สำาหรับการวิจัย ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ

แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนการปรับ
เหมาะของแบบทดสอบความถนัด การทำาหน้าที่
ต่างกันของแบบทดสอบ เป็นต้น

สำาหรับการนำาผลไปใช้ ผลที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้ทำาให้สามารถตัดสินใจเลือกนำาแบบ
ทดสอบความถนดัฉบบั ก ทีย่ากกวา่ไปทดสอบกบั
กลุม่ผูส้มคัรสอบสายทางวทิยาศาสตร ์นอกจากนี้
นีย้งัสามารถเลอืกขอ้สอบแตล่ะขอ้จากสารสนเทศ
ที่ได้เพื่อนำาไปใช้กับกลุ่มผู้สอบต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
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