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ประจาเดือน มีนาคม 2560

การวิ เ คราะห์ข้อ สอบ วิ ช า พ.ร.บ.ตารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.2547 ของ นสต.รุ่ น ที่ 5 โดย พ.ต.ท.สธน ตะกรุ ด โทน
วิชานี้เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร มีจานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต มีคะแนน 50 คะแนนเป็นคะแนนเก็บ 12 คะแนน เป็นคะแนนสอบ
38 คะแนน ข้อสอบ 19 ข้อ โดยคะแนนสอบมีค่า ข้อละ 2 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 486 คน ผู้เข้าสอบทาคะแนนจากแบบทดสอบโดยยังไม่รวม
คะแนนเก็บได้คะแนนเฉลี่ย 26.04 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.299 ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการทราบว่ า ข้ อ สอบที่ ใ ช้ วั ด ผล นั ก เรี ย นนายสิ บ
ตารวจรุ่นที่ 5 มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้อย่างไร
1. ความยากง่าย
2. อานาจจาแนก
3. คุณภาพตัวลวง
ผู้วิจัยจึงได้นาคะแนนของผู้เข้าสอบทั้งหมด มาดาเนินการ โดยผู้วิจัยจะกาหนดให้ผู้ตอบข้อสอบถูกในข้อนั้น ๆ ได้ 1 คะแนน ดังนี้
1. ความยากง่าย โดยใช้สูตร
ผู้ตอบถูก
จานวนผู้ตอบข้อสอบทั้งหมด
ข้อสอบที่มีค่าอยู่ระหว่าง .20 - .80 เป็นข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ในระดับที่ใช้ได้
ถ้าข้อสอบ ข้อใดมีระดับค่าต่ากว่า .20 ถือว่าข้อสอบข้อนั้น อยู่ในระดับยาก
ถ้าข้อสอบ ข้อใดมีระดับค่าเกินกว่า .80 ถือว่าข้อสอบข้อนั้น อยู่ในระดับง่าย
2. อานาจจาแนก ในที่นี้จะใช้วิธีแบ่งกลุ่ม ร้อยละ 27 จากจานวนผู้เข้าสอบ 486 คน โดยแบ่งผู้ที่ทาคะแนนได้สูงสุด จานวน ร้อยละ 27
หรือ 133 คน และ ผู้ที่ทาคะแนนได้น้อย จานวน ร้อยละ 27 หรือ 133 คน
หลักการวิเคราะห์ ข้อสอบข้อนั้น ๆ จะต้องสามารถแยกคนเก่งออกจากคนอ่อน คือ กลุ่มเก่ง ย่อมทาข้อสอบได้มกกว่ากลุม่ อ่อน โดย
ใช้สูตร
ผู้ตอบถูกในกลุ่มเก่ง – ผู้ตอบถูกในกลุ่มอ่อน
จานวนผู้ตอบข้อสอบในกลุม่ เก่ง หรือ กลุม่ อ่อน
โดยผลการวิเคราะห์จะมีค่าสูงสุดถึง -1.00 หรือ 1.00
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น บวก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเก่งทาคะแนนได้มากกว่ากลุ่มอ่อน
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น ลบ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอ่อนทาคะแนนได้มากกว่ากลุ่มเก่ง
ในที่นี้ผู้วิจัยถือว่าข้อสอบที่มีอานาจจาแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไปเป็นข้อสอบที่มีอานาจจาแนกใช้ได้
3. คุณภาพตัวลวง จะใช้วิธีแบ่งกลุ่ม เช่นเดียวกับการหาอานาจจาแนก แต่จะใช้หลักการวิเคราะห์ว่าตัวลวงที่ดี คนในกลุ่มอ่อนจะต้องเลือก
มากกว่าคนในกลุ่มเก่ง เพราะฉะนัน้ จึงทาการวิเคราะห์โดยใช้สตู ร
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จดหมายข่ า ว ศู น ย์ฝึ กอบรมตารวจภู ธ รภาค 4
ผู้ตอบถูกในกลุ่มอ่อน – ผู้ตอบถูกในกลุ่มเก่ง
จานวนผู้ตอบข้อสอบในกลุ่มเก่ง หรือ กลุ่มอ่อน
โดยผลการวิเคราะห์จะมีค่าสูงสุดถึง -1.00 หรือ 1.00
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น บวก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอ่อนเลือกตัวเลือกนั้นมากกว่าคนในกลุ่มเก่ง
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น ลบ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเก่งเลือกตัวเลือกนั้นมากกว่าคนในกลุ่มอ่อน
ในที่นี้ผู้วิจัยถือว่าตัวลวงที่มีผเู้ ลือกไม่ว่าจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามเป็นตัวลวงที่ใช้ได้ไม่ว่าจะมีค่าเท่าใดก็ตาม
ผลการดาเนินการ ดังนี้
1. มีค่าความยกง่ายที่ ใช้ได้ 15 ข้อ และ ใช้ไม่ได้ 4 ข้อ
2. มีอานาจจาแนกที่ใช้ได้ 12 ข้อ และ ใช้ไม่ได้ 7 ข้อ
3. ตัวลวงที่ไม่มีคนเลือกเลย มีอยู่ 5 ตัวลวง ใน 5 ข้อ
การสอบ ของ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4 จะใช้การสอบโดยใช้แบบทดสอบรวมกัน และ ให้เวลาในการทารวมกัน ไม่ได้แยก
สอบเป็นรายวิชา การสอบแบบนีม้ ีข้อที่น่าสังเกต คือ ผู้เรียนจะไม่มโี อกาสพักเพื่อดูวิชาต่อไป แต่จะต้องทาให้จบไปเลย ทาให้การทาคะแนนอาจ
ไม่ดีนัก สาหรับผู้เข้าสอบที่ได้ได้ตงั้ ใจเรียนมาแต่ตน แต่สาหรับคนที่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนมาแต่ต้นการสอบแบบนี้ก็จะไม่เป็นอุปสรรค
สาหรับการวิเคราะห์ข้อสอบในครัง้ นี้ทาขึ้นเพื่อ พยายามสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐานในการวัดผล เพือ่ ที่จะได้สามารถทราบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอย่างแท้จริง

การวิ เคราะห์ข้อ สอบ วิ ชา ความรู้ เบื้อ งต้ นเกี่ย วกับ กฎหมาย ของ นสต.รุ่ น ที่ 5 โดย พ.ต.ท.หญิง สุม าลี ตะกรุ ด โทน
วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร มีจานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต มีคะแนน 100 คะแนนเป็นคะแนน
เก็บ 26 คะแนน เป็นคะแนนสอบ 74 คะแนน ข้อสอบ 37 ข้อ โดยคะแนนสอบมีคา่ ข้อละ 2 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 486 คน ผู้เข้าสอบทา
คะแนนจากแบบทดสอบโดยยังไม่รวมคะแนนเก็บได้คะแนนเฉลี่ย 71.21 คะแนน มีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 4.3.46
ผู้วิจัยต้องการทราบว่า ข้อสอบที่ใช้วัดผล นักเรียนนายสิบตารวจรุ่นที่ 5 มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้อย่างไร
1. ความยากง่าย
2. อานาจจาแนก
3. คุณภาพตัวลวง
ผู้วิจัยจึงได้นาคะแนนของผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด มาดาเนินการ โดยผู้วจิ ัยจะกาหนดให้ผู้ตอบข้อสอบถูกในข้อนั้น ๆ ได้ 1 คะแนน ดังนี้
1. ความยากง่าย โดยใช้สูตร
ผู้ตอบถูก
จานวนผู้ตอบข้อสอบทั้งหมด
ข้อสอบที่มีค่าอยู่ระหว่าง .20 - .80 เป็นข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ในระดับที่ใช้ได้
ถ้าข้อสอบ ข้อใดมีระดับค่าต่ากว่า .20 ถือว่าข้อสอบข้อนั้น อยู่ในระดับยาก
ถ้าข้อสอบ ข้อใดมีระดับค่าเกินกว่า .80 ถือว่าข้อสอบข้อนั้น อยู่ในระดับง่าย
2. อานาจจาแนก ในที่นี้จะใช้วิธแี บ่งกลุ่ม ร้อยละ 27 จากจานวนผู้เข้าสอบ 486 คน โดยแบ่งผูท้ ี่ทาคะแนนได้สูงสุด จานวน ร้อยละ 27
หรือ 133 คน และ ผู้ที่ทาคะแนนได้น้อย จานวน ร้อยละ 27 หรือ 133 คน
หลักการวิเคราะห์ ข้อสอบข้อนั้น ๆ จะต้องสามารถแยกคนเก่งออกจากคนอ่อน คือ กลุ่มเก่ง ย่อมทาข้อสอบได้มกกว่ากลุ่มอ่อน โดย
ใช้สูตร
ผู้ตอบถูกในกลุ่มเก่ง – ผู้ตอบถูกในกลุ่มอ่อน
จานวนผู้ตอบข้อสอบในกลุ่มเก่ง หรือ กลุ่มอ่อน
โดยผลการวิเคราะห์จะมีค่าสูงสุดถึง -1.00 หรือ 1.00
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น บวก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเก่งทาคะแนนได้มากกว่ากลุ่มอ่อน
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ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น ลบ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอ่อนทาคะแนนได้มากกว่ากลุ่มเก่ง
ในที่นี้ผู้วิจัยถือว่าข้อสอบที่มีอานาจจาแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไปเป็นข้อสอบที่มีอานาจจาแนกใช้ได้
3. คุณภาพตัวลวง จะใช้วิธีแบ่งกลุ่ม เช่นเดียวกับการหาอานาจจาแนก แต่จะใช้หลักการวิเคราะห์ว่าตัวลวงที่ดี คนในกลุ่มอ่อนจะต้องเลือก
มากกว่าคนในกลุ่มเก่ง เพราะฉะนัน้ จึงทาการวิเคราะห์โดยใช้สตู ร
ผู้ตอบถูกในกลุ่มอ่อน – ผู้ตอบถูกในกลุ่มเก่ง
จานวนผู้ตอบข้อสอบในกลุ่มเก่ง หรือ กลุ่มอ่อน
โดยผลการวิเคราะห์จะมีค่าสูงสุดถึง -1.00 หรือ 1.00
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น บวก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอ่อนเลือกตัวเลือกนั้นมากกว่าคนในกลุ่มเก่ง
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น ลบ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเก่งเลือกตัวเลือกนั้นมากกว่าคนในกลุ่มอ่อน
ในที่นี้ผู้วิจัยถือว่าตัวลวงที่มีผเู้ ลือกไม่ว่าจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามเป็นตัวลวงที่ใช้ได้ไม่ว่าจะมีค่าเท่าใดก็ตาม
ผลการดาเนินการ ดังนี้
1. มีค่าความยากง่ายที่ ใช้ไม่ได้ 37 ข้อ เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ ง่าย
2. มีอานาจจาแนกที่ใช้ได้ 5 ข้อ และ ใช้ไม่ได้ 32 ข้อ
3. ตัวลวงที่ไม่มีคนเลือกเลย มีอยู่ 26 ตัวลวง ใน 17 ข้อ
จะเห็นว่า ข้อสอบในวิชานี้ เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่า ความยากง่ายอยู่ในระดับง่ายทั้งหมด อานาจจาแนกก็น้อย ตัวลวงก็ไม่ดี ซึ่ง
แม้ว่าการสอบจะเป็นการสอบแบบรวมวิชา แต่นักเรียนก็สามารถทาคะแนนได้ดี ผู้วจิ ัยเชื่อว่าเกิดจากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เนื่องจากใน
วิชานี้ มีหัวข้อในเรื่องกฎหมายทีป่ ระชาชนควรรู้ หรือ การร่างกฎหมาย กฎหมายแพ่ง ซึ่งผู้เรียนได้เคยศึกษามาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดังนั้น เมื่อมาเจอข้อสอบในระดับนักเรียนนายสิบตารวจซึ่งไม่ค่อยแตกต่างกับ มัธยมศึกษาตอนปลายมากนัก ผู้เรียนจึงสามารถทาได้ไม่
ยากนัก ซึ่งในเรื่องนี้ผู้วิจัยก็จะนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบให้มีมาตรฐานต่อไป

การวิ เคราะห์ข้อ สอบ วิ ชา ประมวลกฎหมายอาญา 1 ของ นสต.รุ่ นที่ 5 โดย พ.ต.ท.รณยุ ทธ กลางการ
วิชานี้เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร มีจานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต มีคะแนน 150 คะแนนเป็นคะแนนเก็บ 38 คะแนน เป็นคะแนน
สอบ 112 คะแนน ข้อสอบ 56 โดยคะแนนสอบมีค่า ข้อละ 2 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 486 คน ผู้เข้าสอบทาคะแนนจากแบบทดสอบโดยยังไม่
รวมคะแนนเก็บได้คะแนนเฉลี่ย 92.46 คะแนน มีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 9.933
ผู้วิจัยต้องการทราบว่า ข้อสอบที่ใช้วัดผล นักเรียนนายสิบตารวจรุ่นที่ 5 มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้อย่างไร
1. ความยากง่าย
2. อานาจจาแนก
3. คุณภาพตัวลวง
ผู้วิจัยจึงได้นาคะแนนของผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด มาดาเนินการ โดยผู้วจิ ัยจะกาหนดให้ผู้ตอบข้อสอบถูกในข้อนั้น ๆ ได้ 1 คะแนน ดังนี้
1. ความยากง่าย โดยใช้สูตร
ผู้ตอบถูก
จานวนผู้ตอบข้อสอบทั้งหมด
ข้อสอบที่มีค่าอยู่ระหว่าง .20 - .80 เป็นข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ในระดับที่ใช้ได้
ถ้าข้อสอบ ข้อใดมีระดับค่าต่ากว่า .20 ถือว่าข้อสอบข้อนั้น อยู่ในระดับยาก
ถ้าข้อสอบ ข้อใดมีระดับค่าเกินกว่า .80 ถือว่าข้อสอบข้อนั้น อยู่ในระดับง่าย
2. อานาจจาแนก ในที่นี้จะใช้วธิ ีแบ่งกลุ่ม ร้อยละ 27 จากจานวนผู้เข้าสอบ 486 คน โดยแบ่งผู้ที่ทาคะแนนได้สูงสุด จานวน ร้อยละ 27
หรือ 133 คน และ ผู้ที่ทาคะแนนได้น้อย จานวน ร้อยละ 27 หรือ 133 คน
หลักการวิเคราะห์ ข้อสอบข้อนั้น ๆ จะต้องสามารถแยกคนเก่งออกจากคนอ่อน คือ กลุ่มเก่ง ย่อมทาข้อสอบได้มกกว่ากลุ่มอ่อน โดย
ใช้สูตร
ผู้ตอบถูกในกลุ่มเก่ง – ผู้ตอบถูกในกลุ่มอ่อน
จานวนผู้ตอบข้อสอบในกลุ่มเก่ง หรือ กลุ่มอ่อน

หน้า 4
โดยผลการวิเคราะห์จะมีค่าสูงสุดถึง -1.00 หรือ 1.00
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น บวก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเก่งทาคะแนนได้มากกว่ากลุ่มอ่อน
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น ลบ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอ่อนทาคะแนนได้มากกว่ากลุ่มเก่ง
ในที่นี้ผู้วิจัยถือว่าข้อสอบที่มีอานาจจาแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไปเป็นข้อสอบที่มีอานาจจาแนกใช้ได้
3. คุณภาพตัวลวง จะใช้วิธีแบ่งกลุ่ม เช่นเดียวกับการหาอานาจจาแนก แต่จะใช้หลักการวิเคราะห์ว่าตัวลวงที่ดี คนในกลุ่มอ่อนจะต้องเลือก
มากกว่าคนในกลุ่มเก่ง เพราะฉะนัน้ จึงทาการวิเคราะห์โดยใช้สตู ร
ผู้ตอบถูกในกลุ่มอ่อน – ผู้ตอบถูกในกลุ่มเก่ง
จานวนผู้ตอบข้อสอบในกลุม่ เก่ง หรือ กลุม่ อ่อน
โดยผลการวิเคราะห์จะมีค่าสูงสุดถึง -1.00 หรือ 1.00
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น บวก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอ่อนเลือกตัวเลือกนั้นมากกว่าคนในกลุ่มเก่ง
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น ลบ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเก่งเลือกตัวเลือกนั้นมากกว่าคนในกลุ่มอ่อน
ในที่นี้ผู้วิจัยถือว่าตัวลวงที่มีผเู้ ลือกไม่ว่าจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามเป็นตัวลวงที่ใช้ได้ไม่ว่าจะมีค่าเท่าใดก็ตาม
ผลการดาเนินการ ดังนี้
1. มีค่าความยกง่ายที่ ใช้ได้ 13 ข้อ และ ใช้ไม่ได้ 43 ข้อ
2. มีอานาจจาแนกที่ใช้ได้ 25 ข้อ และ ใช้ไม่ได้ 31 ข้อ
3. ตัวลวงที่ไม่มีคนเลือกเลย มีอยู่ 16 ตัวลวง ใน 13 ข้อ
ข้อสังเกต วิชา ประมวลกฎหมายอาญา 1 เป็นข้อสอบในส่วนของความจา ซึ่งหาผู้เรียนท่องจาเป็นอย่างดี ก็จะสามารถทาข้อสอบได้
ดังนั้น เกณฑ์การทาข้อสอบของผูเ้ รียนจึงทาข้อสอบค่อนข้างได้ดี เพราะจาได้ความยากง่ายของข้อสอบจึงออกมาในลักษณะที่ง่ายมากกว่า ซึ่งใน
การพัฒนาข้อสอบให้ได้มาตรฐาน ผู้วิจัยจะเน้นการออกข้อสอบในรูปของความเข้าใจ และ การนาไปใช้เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐานต่อไป

การวิ เคราะห์ข้อ สอบ วิ ชา การป้อ งกันและปราบปรามยาเสพติ ด ของ นสต.รุ่ นที่ 5 โดย พ.ต.ท.ชลาพั น ธุ์ ทองแผ่น
วิชานี้เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร มีจานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต มีคะแนน 100 คะแนนเป็นคะแนนเก็บ 26 คะแนน เป็นคะแนนสอบ
74 คะแนน มีข้อสอบ 37 ข้อ โดยคะแนนสอบมีคา่ ข้อละ 2 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 486 คน ผูเ้ ข้าสอบทาคะแนนจากแบบทดสอบโดยยังไม่
รวมคะแนนเก็บได้คะแนนเฉลี่ย 51.09 คะแนน มีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 22.38
ผู้วิจัยต้องการทราบว่า ข้อสอบที่ใช้วัดผล นักเรียนนายสิบตารวจรุ่นที่ 5 มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้อย่างไร
1. ความยากง่าย
2. อานาจจาแนก
3. คุณภาพตัวลวง
ผู้วิจัยจึงได้นาคะแนนของผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด มาดาเนินการ โดยผู้วจิ ัยจะกาหนดให้ผู้ตอบข้อสอบถูกในข้อนั้น ๆ ได้ 1 คะแนน ดังนี้
1. ความยากง่าย โดยใช้สูตร
ผู้ตอบถูก
จานวนผู้ตอบข้อสอบทั้งหมด
ข้อสอบที่มีค่าอยู่ระหว่าง .20 - .80 เป็นข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ในระดับที่ใช้ได้
ถ้าข้อสอบ ข้อใดมีระดับค่าต่ากว่า .20 ถือว่าข้อสอบข้อนั้น อยู่ในระดับยาก
ถ้าข้อสอบ ข้อใดมีระดับค่าเกินกว่า .80 ถือว่าข้อสอบข้อนั้น อยู่ในระดับง่าย
2. อานาจจาแนก ในที่นี้จะใช้วธิ ีแบ่งกลุ่ม ร้อยละ 27 จากจานวนผู้เข้าสอบ 486 คน โดยแบ่งผู้ที่ทาคะแนนได้สูงสุด จานวน ร้อยละ 27
หรือ 133 คน และ ผู้ที่ทาคะแนนได้น้อย จานวน ร้อยละ 27 หรือ 133 คน
หลักการวิเคราะห์ ข้อสอบข้อนั้น ๆ จะต้องสามารถแยกคนเก่งออกจากคนอ่อน คือ กลุ่มเก่ง ย่อมทาข้อสอบได้มกกว่ากลุ่มอ่อน โดย
ใช้สูตร
ผู้ตอบถูกในกลุ่มเก่ง – ผู้ตอบถูกในกลุ่มอ่อน
จานวนผู้ตอบข้อสอบในกลุม่ เก่ง หรือ กลุม่ อ่อน

โดยผลการวิเคราะห์จะมีค่าสูงสุดถึง -1.00 หรือ 1.00
หน้า 5
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น บวก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเก่งทาคะแนนได้มากกว่ากลุ่มอ่อน
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น ลบ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอ่อนทาคะแนนได้มากกว่ากลุ่มเก่ง
ในที่นี้ผู้วิจัยถือว่าข้อสอบที่มีอานาจจาแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไปเป็นข้อสอบที่มีอานาจจาแนกใช้ได้
3. คุณภาพตัวลวง จะใช้วิธีแบ่งกลุ่ม เช่นเดียวกับการหาอานาจจาแนก แต่จะใช้หลักการวิเคราะห์ว่าตัวลวงที่ดี คนในกลุ่มอ่อนจะต้องเลือก
มากกว่าคนในกลุ่มเก่ง เพราะฉะนัน้ จึงทาการวิเคราะห์โดยใช้สตู ร
ผู้ตอบถูกในกลุ่มอ่อน – ผู้ตอบถูกในกลุ่มเก่ง
จานวนผู้ตอบข้อสอบในกลุม่ เก่ง หรือ กลุม่ อ่อน
โดยผลการวิเคราะห์จะมีค่าสูงสุดถึง -1.00 หรือ 1.00
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น บวก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอ่อนเลือกตัวเลือกนั้นมากกว่าคนในกลุ่มเก่ง
ถ้าผลการวิเคราะห์เป็น ลบ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเก่งเลือกตัวเลือกนั้นมากกว่าคนในกลุ่มอ่อน
ในที่นี้ผู้วิจัยถือว่าตัวลวงที่มีผเู้ ลือกไม่ว่าจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามเป็นตัวลวงที่ใช้ได้ไม่ว่าจะมีค่าเท่าใดก็ตาม
ผลการดาเนินการ ดังนี้
1. มีค่าความยกง่ายที่ ใช้ได้ 31 ข้อ และ ใช้ไม่ได้ 6 ข้อ
2. มีอานาจจาแนกที่ใช้ได้ 31 ข้อ และ ใช้ไม่ได้ 6 ข้อ
3. ตัวลวงที่ไม่มีคนเลือกเลย มีอยู่ 17 ตัวลวง ใน 14 ข้อ
วิชา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นวิชาที่ใหม่สาหรับ นักเรียนเพราะ ในมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะเรียนเน้นในเรื่อง
ของพิษภัยของยาเสพติดแบบทั่ว ๆ ไป แต่สาหรับการเรียนของนักเรียนนายสิบตารวจจะเป็นเรื่องของการป้องกัน และ ปราบปรามในระดับที่
เป็นเทคนิคทางวิชาชีพ ผู้เรียนจึงไม่มีความรู้เดิม จะเห็นได้จากความยากง่าย และ อานาจจาแนกของข้อสอบ ที่แสดงให้เห็นว่าหากไม่ตั้งใจเรียน
ก็จะทาไม่ได้ และ ถ้าตั้งใจเรียนก็จะทาได้ ผูเ้ รียนจะนาความรู้เดิมมาตอบข้อสอบไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจยั ก็จะพัฒนาข้อสอบให้มี มาตรฐาน
ต่อไป

งานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง เป็นงานวิจัย ที่ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4 ได้ใช้ในการ รับการตรวจการ
ประกันคุณภาพภายใน ประจาปีงบประมาณ 2558 นอกจากนี้ยังได้ส่งผลการวิจัยดังกล่าวไปเผยแพร่ยัง
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3 จังหวัด นครราชสีมา จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 เราได้พยายาม
รวบรวมความรู้ทางด้านวิชาการที่ เราชาวศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4 ได้ทา หรือ พัฒนาขึ้น เราหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่เราพยายามทา หรือ เผยแพร่ออกไปนั้น คงจะทาให้เกิดความคิดดี ๆ หรือ ผลงานดี ๆ
ให้แก่ประเทศชาติ จดหมายข่าวของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4 ยินดีรับบทความ หรือ ผลงานใด ๆ
ที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการตารวจของเราขอให้ท่านติดต่อ ส่งต้นฉบับมาได้ที่
กลุ่มงานอาจารย์
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4
272 หมู่ 14 ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000

