๑

จดหมายขาว ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔
ปที่ 1 ฉบับที่ 9

ประจําเดือน กันยายน 2560

จดหมายขาวศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 4 ฉบับนี้เปนฉบับที่ 9 เปนฉบับ
สุ ด ท า ยตามโครงการ ซึ่ ง กลุ ม งาน
อาจารยพิจารณาแลวเห็นวา จดหมาย
ขาวศูนยฝกอบรรมตํารวจภูธรภาค 4
ฉบั บ นี้ เ ป น ประโยชน ต อ วงการศึ ก ษา
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติในระดับ
หนึ่ง ไดใหบริการตีพิมพบทความของ
ศูนยฝกอบรมตาง ๆ ใหเปนที่แพรหลาย
แม จ ดหมายข า วฉบั บ นี้ จ ะเป น เพี ย ง
จดหมายข า วอิ เ ล็ ค โทรนิ ค ส ไม ไ ด
ตี พิ ม พ แต ก็ นั บ ว า สะดวกในการที่
ขาราชการตํารวจทั่วประเทศสามารถ
เขาถึง และ ดาวนโหลดไปอานได เรา
จึงมีแนวคิดที่จะนํ าองคค วามรูต าง ๆ
มาตีพิมพเผยแพรตอไป หวังวาเราคง
จะไดพบกันอีกในปงบประมาณหนานะ
ครับ

พิธีสวนสนามพิธีสงมอบงาน ผบช.ภ.๔
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

วั น ที่ 7 กั น ยายน 2560 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.คณิ ต ดวงหั ส ดี รอง ผบก.ศฝร.ภ.4 มอบ
ทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาจากสมาคมแมบานตํารวจ ประจําป 2560) ใหแกบุตร-ธิดา ขาราชการ
ตํ า รวจในสั ง กั ด ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร อ ย รวมจํ า นวน 3 ราย คื อ ระดั บ
ประถมศึกษา จํานวน 2 ทุน (ทุนละ 2,500 บาท) ไดแก 1.ด.ช.นรภัท ศรีนามล บุตรของ ด.ต.วิชัย
ศรีนามล 2.ด.ช.ภานุพงศ ชื่นคํา บุตรของ ด.ต.พงพิทักษ ชื่นคํา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 1 ทุน (ทุนละ 3,500 บาท) ไดแก น.ส.พัชรพร ตันติเมฆิน บุตรของ ร.ต.ท.หญิง มะลิวัลย
ตันติเมฆิน

วันที่ 8 ก.ย.2560 เวลา 09.00 น. นสต.กองรอยที่ 1 และ งานปกครองกองรอยที่
2 พรอมสิบเวร รวม 25 นาย เขารวมงานเยาวชนแหงชาติ ณ ศาลาประชาคม จังหวัด
ขอนแกน

๒

วั น ที่ 8 ก. ย . 60 เ ว ล า 15.30 น . ง าน
ปกครองกองรอ ย 3 นํ า นสต.เตรีย มการณ
ทํ า ค ว า ม ส ะอ าด ปรั บปรุ ง ภู มิ ทั ศ น เ ขต
รับผิดชอบ บริเวณบานผบก. ,บานรองฯ ผบก.
,รอบอาคารเรียนรวม และลาน ฮ.

วันที่ 14 ก.ย.2560 พ.ต.อ.คณิต ดวงหัสดี รอง ผบก.ศ
ฝร.ภ.4 รับมอบเสื้อนักดนตรี วง “mdd band ”ซึ่งเปนวง
ดนตรี ข อง ศฝร.ภ.4 โดยมี นั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจและ
ขาราชการตํารวจรวมเปนสมาชิกวง จาก พ.ต.ท.หญิง ชูศรี
ทองมนต เพื่อใชในภารกิจวงดนตรี

วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.ภาสกร
สถิตยุทธการ รอง ผบก.ศฝร.4 ควบคุมการฝกซอม
พิ ธี เ ดิ น สวนสนามของข า ราชการตํ า รวจฝ า ย
ปกครองและการฝก และนักเรียนนายสิบตํารวจ

๓

วันที่ 22 ก.ย. 60. นักเรียนนายสิบตํารวจ งานปกครองกองรอยที่ 2 ไดชวยกันจัดหองเรียนตัวอยางที่จะเปน
ตนแบบในการเปนมาตรฐาน. เพื่อสรางกระบวนการเรียนทางดานวิชาการภายในหองเรียน. ณ หอง 502 อาคาร
เรียนรวม ซึ่งรองรับจํานวนนักเรียน 100 นายตอ 1 หองเรียน พรอมทั้งอุปกรณการเรียนการสอน , ชุดเครื่องเสียง
แบบไรสาย , จอแสดงผลแบบ LED , เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมทั้งระบบวีดิโอคอนเฟอรเรนซ ครับ ตาม
นโยบายกระบวนการสรางตํารวจที่ดี

วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.อรุณรัตน ศรีเชียงสา ผกก.ฝายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.4
พรอมขาราชการตํารวจ ศฝร.ภ.4 รวมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจําป 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย หนาโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีนายสุวพงศ กิติภัทยพิบูลย รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปน
ประธานในพิธีฯ

๔

ประมวลภาพ
พิธีเดินสวนสนามเชิดชูเกียรติเกษียณอายุราชการ และ พิธีสงมอบงานของ ผบช.ภ.4 ใน วันที่ 29 ก.ย. 60

๕

บทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะหขอสอบ วิชา กฎหมายอาญา 1
หลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕8
ผูเขียน พ.ต.ท.รณยุทธ กลางการ
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ อ.เมือง จ. ขอนแกน

บทคัดยอ
รายงานผลการวิจั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห ขอ สอบ วิ ช า กฎหมายอาญา 1 หลั ก สู ตรนั กเรียนนายสิบตํา รวจ รุ น ที่ 5 พ.ศ. 2558 มี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห ขอสอบ ที่ใชวัดผล ประเมินผล ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปงบประมาณ 2557 ซึ่งเปนขอสอบ แบบปรนัย 4
ตัวเลือก เพื่อหาความยากงาย อํานาจจําแนก และ ประสิทธิภาพตัวลวง เพื่อใหไดขอสอบที่มีคุณภาพนําไปจัดทําเปนคลังขอสอบ และ นําผลการ
วิเคราะหขอสอบไปปรับปรุงแกไขขอสอบเดิม และ ปรับปรุงการออกขอสอบในครั้งตอไปใหไดมาตรฐานมากขึ้น
ผูศึกษาไดนําแบบทดสอบไปทําการสอบวัดผล นักเรียนนายสิบตํารวจ และนําผลสอบที่ไดมาทําการวิเคราะห เพื่อหาคาความยากงาย อํานาจ
จําแนก และคุณภาพตัวลวง โดยไดผล ดังนี้
1. คาความยากงาย ขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 จํานวน 56 ขอ มีระดับความยากงายอยูระหวาง 0.38 - 0.99 และ มีขอสอบ
ที่มีระดับความยากงายที่สามารถนําไปใชไดจํานวน 14 ขอ คิดเปนรอยละ 25 มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 42 ขอ เนื่องจากงายมาก และ มี
ขอสอบที่สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดจํานวน 14 ขอ
2. อํานาจจําแนก พบวา ขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 จํานวน 56 ขอ
มีอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.00 – 0.62 และ มีขอสอบที่มีอํานาจจําแนกที่สามารถนําไปใชไดจํานวน
26 ขอโดย คิดเปนรอยละ 45.61 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 30 ขอ เนื่องจากไมมีอํานาจจําแนก และ มีขอสอบที่สามารถนําไป ปรับปรุงพัฒนาไดจํานวน 11
ขอ สวนอีก 15 ขอ เก็บเพื่อนําไปใชตอไป
3. ประสิทธิภาพของตัวลวง คุณภาพตัวลวงจะมีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00
ถาผลการวิเคราะหเปน บวก แสดงใหเห็นวากลุมเกงเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมออน
ถาผลการวิเคราะหเปน ลบ แสดงใหเห็นวากลุมออนเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมเกง
ในที่นี้ผูวิจัยถือวาตัวเลือกที่มีผูเลือก - 0.20 ขึ้นไปเปนตัวเลือกที่ใชได สวนตัวเลือกที่มีคา ต่ํากวานั้น ผูวิจัยถือวาเปนตัวเลือก ที่เปนตัวลวง
ที่ใชไมได เนื่องจากขอสอบมีทั้งหมด 56 ขอ จะเปนตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกตองจํานวน 56 ตัว และ อีก 168 ตัว คือตัวเลือกที่เปนตัวลวง
คุณภาพตัวลวงของขอสอบนี้จะมีคาอยูระหวาง 0.00 – - 0.25 มีตัวลวงที่ใชไดจํานวน 3 ตัว คิดเปนรอยละ 1.78 ของตัวลวง
ทั้งหมดจํานวน 168 เปนตัวลวงที่จะตองนําไปปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 165 ตัวลวง
เปนไปตามวัตถุประสงคของผูทําการศึกษาที่ตองการวัดคุณภาพของขอสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน และ นําผลการวิเคราะหไปปรับปรุง
คุณภาพของขอสอบใหดียิ่งขึ้นไป
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดรับความกรุณาจาก พล.ต.ต.ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ ที่ไดใหการสนับสนุน
การวิจัยครั้งนี้ในดานตาง ๆ จนทําใหการวิจัยครั้งนี้สามารถดําเนินการจนสําเร็จลุลวง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

1. บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 (ศฝร.ภ. 4) ประจําปงบประมาณ 2557 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ 1 ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ ในปงบประมาณ 2557 ศฝร. ภ. 4 เปด
การอบรม หลักสูตรที่ใชระยะเวลาในการฝกอบรม 8 สัปดาหขึ้นไป จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ และ หลักสูตรการ

๖
ฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปข้ึนไปเพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรถึง
รอยตํารวจเอก มีผูเขารับการอบรมรวมทั้งสองหลักสูตรจํานวน 588 คน ซึ่งผูเขารับการอบรมสามารถผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการได
ครบทุกคน (คิดเปนรอยละ 100) ทําใหผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑคุณภาพระดับ “ดีมาก” (ศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 4, 2557 : 15)
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของ ศฝร.ภ.4 ในสวนนี้วา ควรตรวจสอบคุณภาพของขอสอบดวยวามีระดับความยากงายและมีคาอํานาจการจําแนกมากนอยเพียงใด รวมถึง
ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวลวงแตละขอ เพื่อใหการประเมินผลมีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นในระดับมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลใหสามารถคัด
แยกนักเรียนที่มีความรูในระดับตางๆ ออกจากกันได และจะนําไปสูการไมปลอยใหผูเขารับการอบรมที่มีความรูยังไมถึงเกณฑมาตรฐาน จบออกไป
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูพิทักษสันติราษฎร ซึ่งจะสงผลเสียตอหนวยงานตํารวจและสังคมและประเทศชาติอยางมาก
ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูรวมสอนในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ จึงเห็นวา ควรจัดใหมีการวิเคราะหขอสอบรายวิชา กฎหมายอาญา 1
ซึ่งผูวิจัยเปนอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชาดังกลาว เห็นวากฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่มีความสําคัญอยางมากตออาชีตํารวจ เพราะเปนหนาที่
โดยตรงของตํารวจที่จะตองเปนผูบังคับใช และ กฎหมายอาญาก็ยังมีสวนที่จะตองถูกนําไปเชื่อมโยงกับกฎหมายอาญาอื่น ๆ เชน เรื่อง ของเจตนาตาม
มาตรา 59 การกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตามมาตรา 90 หรือ การกระทําหลายกรรมหลายวาระ ตามมาตร 91 เปนตน การมีความรู
ในเนื้อหาวิชานี้อยางแตกฉานยอมทําใหการนํากฎหมายไปบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อํานวยความยุติธรรมใหแกคูกรณี เปนประโยชน ตอ
สังคม และ ประเทศชาติ โดยในการวิจัยครั้งนี้จะเนนการวิเคราะหระดับความยากงาย อํานาจจําแนก และประสิทธิของตัวลวง
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะหขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 ที่ใชประเมินผลการเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5 ประจําปการศึกษา 2557
2. เพื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพขอสอบรายวิชา กฎหมายอาญา 1 ใหไดมาตรฐาน
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 ที่ใชประเมินผลการเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวน รุนที่ 5 ประจําปการศึกษา
2557 โดยมีสาระสําคัญทีต่ องการวิเคราะห คือ
1) ระดับความยากงายของขอสอบ (item difficulty, p)
2) อํานาจจําแนก (discrimination, r)
3) ประสิทธิภาพของตัวลวง (distractor efficiency)
เครื่องมือวิจัย
1. ขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 ที่ใชประเมินผลการเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวน รุนที่ 5 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 56 ขอ
2. โปรแกรม Microsoft Excel 2013 และ SPSS Version 22 (ธานินทร ศิลปจารุ. 2555 : 415-416)
นิยามศัพทเฉพาะ (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777-779)
1. ขอสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice question; MCQ) เปนขอสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก ประเภทที่มีคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว
(one best answer)
2. ตัวโจทย (stem) คือ ขอมูลพื้นฐานหรือสถานการณที่กําหนดให ควรเปนขอความที่สั้น เขาใจงาย ใหเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะถาม
3. คําถาม (lead-in) เปนประโยคคําถามที่สมบูรณ และเปนคําถามที่สามารถทําใหคิดถึงคําตอบได
4. คําตอบที่ถูกตอง (key) ตองมีคําตอบเดียว ชัดเจนและถูกตองสมบูรณที่สุด
5. ตัวลวง (distractor) ควรละมายคลายคลึงกับตอบที่ถูกนตองมากสุดทั้งไวยากรณและรูปแบบ ตลอดจนความยาว
6. ความยากงาย (difficulty, p) สัดสวนของจํานวนผูที่ตอบขอสอบขอนั้นไดถูกตอง ตอผูเขาสอบทั้งหมด
7. อํานาจจําแนก (discrimination, r) ขอสอบขอนั้นสามารถแยกระหวางผูเขาสอบที่เกงออกจากผูเ ขาสอบที่ไมเกงได
8. ประสิทธิภาพของตัวลวง (distractor efficiency) ตัวเลือกของขอสอบขอนั้น ที่ผูเขาสอบที่ไมเกงเลือกตัวเลือกนั้น มากกวาผูเขาสอบที่เกง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประโยชนตอผูวจิ ัย ในฐานผูส อน ผูวิจัยไดขอสอบ วิชา กฎหมายอาญา 1 ที่ไดมาตรฐาน
2. ศฝร.ภ. 4 นําผลที่ไดไปกําหนดนโยบายในการพัฒนาขอสอบรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรตางๆ ซึ่งจะชวย
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ ศฝร.ภ.4
3. นักเรียนหรือผูเขารับการอบรม ไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียน และไดทราบวาตนเอง
มีความรูเกี่ยวกับ กฎหมายอาญา 1 มากนอยเพียงใด และอยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. หลักสูตร และรายวิชา กฎหมายอาญา 1 วิชา ในภาควิชาเฉพาะ ของหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ มีจํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต มี
จํานวนคาบในชั้นเรียน จํานวน 48 ชั่วโมง ใชวิธีการสอนแบบบรรยายทั้งหมด มีการวัดผลโดยใช ปญหาขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนนเต็ม 150 คะแนน ประกอบดวย คะแนนเก็บซึ่งเปนคะแนนที่ไดจากดุลยพินิจ ของ อาจารยผูสอน จํานวน 38 คะแนน สวนอีก
112 คะแนนจะไดจากการทําแบบทดสอบ จํานวน 56ขอ โดยมีคาคะแนน ขอละ 2 คะแนน เกณฑสอบผาน คือ 90 คะแนน
สําหรับการทดสอบนักเรียนนายสิบตํารวจรุนที่ ๕ จะใชปญหาขอสอบ 1 ฉบับรวมกันหลายวิชา
วิชา กฎหมายอาญา 1 สอบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีวิชาที่สอบในชุดเดียวกัน ดังนี้
1. วิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ( ขอที่ 1 – ขอที่ 37)
2. วิชา กฎหมายอาญา 2 ( ขอที่ 38 – ขอที่ 93 )
2.ทฤษฎีการจัดสรางขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777)
2.1ขอสอบปรนัย (objective item) มีหลายประเภท ไดแก ขอสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice question; MCQ) ขอสอบแบบถูกผิด (true or
false) และขอสอบแบบจับคู (matching) จะเห็นไดวา ขอสอบแบบเลือกตอบ ประเภทเลือกคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว (one best answer) เปนประเภทที่ไดรับ
ความนิยมมากสุด เนื่องจากเปนเครื่องมือที่เหมาะตอการวัดความรู (cognitive domain) สามารถออกใหครอบคลุมเนื้อหา (high content validity) ตรวจใหคะแนน
ไดงายและรวดเร็ว เหมาะกับผูเขาสอบจํานวนมาก
2.2 หลักในการออกขอสอบแบบเลือกตอบ (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์. 2553 : 135-155) มีหลักการสําคัญ ดังนี้
1) ขอสอบตองสามารถวัดผลการเรียนรูที่สําคัญ ซึ่งเกี่ยวของกับผลการเรียนรูโดยตรงของรายวิชา
2) ขอสอบตองวัดในสิ่งที่ตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชาและเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
3) จํานวนขอควรเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใชในการทําขอสอบ
4) ขอสอบแตละขอควรมีอิสระตอกัน ไมควรใหผูเรียนตองรูคําตอบที่ถูกของขอกอนหนา จึงจะตอบคําถาม
ขอตอไปไดถูกตอง
2.3 วิธีการสรางขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777-779) มีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1) สรางโจทย (stem) เปนขอความที่สั้นกระชับ ใชภาษาที่ชัดเจนไมกํากวม
2) สรางคําถาม (lead-in) เขียนใหเปนประโยคที่สมบูรณ และสามารถคิดถึงคําตอบได โดยไมตองเห็นคําตอบกอน ตัวอยางเชน ............
3) สรางชุดคําตอบ (answer set) ซึ่งประกอบดวย
3.1) คําตอบถูก (key) ซึ่งจะตองถูกตอง ชัดเจน สมบูรณในตัวเอง และมีเพียงขอเดียวเทานั้น นอกจากนี้ ควรคละขอถูก เพื่อ
ปองกันไมใหผูตอบคาดเดาได เชน สวนใหญ ขอ ก. ถูก เปนตน
3.2) ลวง (distractor) ควรมีความคลายคลึงกับคําตอบถูกทั้งรูปแบบและไวยากรณ เปนคําที่มีอยูในตําราเรียน มีความสั้น-ยาว
ไมตางจากคําตอบถูกมากนัก เพื่อใหยากตอการคาดเดา
3.3) กรณีเปนตัวเลข ควรเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมากก็ไดตามความเหมาะสม
3.4)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แมวาการวิเคราะหขอสอบปรนัยจะเปนกระบวนพัฒนาขอสอบที่ครูผูสอบมักจะปฏิบัติกันเปนประจําอยูแลว แตก็ยังมีการนํามาใชใน
การศึกษาวิจัยอยูบาง ตัวอยางเชน สงวนชัย วัชระกวีศิลป (2552 : 101-107) ไดวิเคราะหขอสอบวิชาภาษาเยอรมัน ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2551 พบวา นักเรียนที่เขาสอบ ยังขาดความรูความเขาในเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ
คําศัพทและการอานเพื่อความเขาใจ ซึ่งควรนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวของในระดับมัธยมปลายตอไป จะเห็นไดวา นอกจากจะ
นําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอสอบไปปรับปรุงขอสอบแตละรายวิชาแลว ยังสามารถนําไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดอีกดวย

3. วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัย เพื่อวิเคราะหขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 ผูวิจัยไดดําเนินการตางๆ ดังนี้
1. ลักษณะของงานวิจัย
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
2. ประชากร
ไดแก นักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5 จํานวน 486 นาย
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3. เครื่องมือวิจัย
ขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 เปนขอสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก โดยมีกระบวนการสราง ดังนี้
1.1 จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ
1 ) วิเคราะหเนื้อหาวิชา กฎหมายอาญา 1 สําหรับนักเรียนนายสิบตํารวจ ( รณยุทธ กลางการ, 2557 : 1 – 121 ) โดย
ขอความอนุเคราะหจากคณาจารยในศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 ซึ่งมีประสบการณในการสอนในกลุมวิชาดานกฎหมาย ชวยตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหา
2 ) ใหนํ้าหนักของเนื้อหาแตละบท เพื่อกําหนดสัดสวนจํานวนขอสอบ พรอมทั้งกําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด โดย
คํานึงถึงขอบเขตของเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู ซึ่งพบวาเปนขอสอบจํานวน 56 ขอ
1.2 การสรางขอสอบ
1) ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวกับวิธีการสรางและขอดีขอจํากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (ไพศาล วรคํา. 2554 :
235 – 240; วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777-781; อนุวัติ คูณแกว. 2555 : 123-126)
2) ดําเนินการสรางขอสอบ ผูวิจัยไดสรางขอสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 56 ขอ โดยยึดหลักในการออกขอสอบ
แบบเลือกตอบของสุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2553 : 135-155) และวิธีการสรางขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบของวัลลี สัตยาศัย (2555 : 777-779)
3) ตรวจทานแบบทดสอบ หลังจากสรางขอสอบแลว ผูศึกษาไดนํามาตรวจทาน เพื่อใหไดแบบทดสอบที่ถูกตอง ครบถวน ตรง
ตามที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 นําขอสอบจัดสงใหฝายบริการการศึกษาจัดพิมพและจัดเตรียมชุดขอสอบ ซึ่งเปนการรวมขอสอบหลายวิชา เพื่อนําไปจัดสอบใน
เวลาเดียวกัน โดยที่ขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 อยูในลําดับขอที่ 38 – 93
4.2 ดําเนินการสอบตามกําหนดการที่ฝายบริการการศึกษากําหนด
4.3 นํากระดาษคําตอบไปตรวจใหคะแนน โดยใหศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยของแกนเปนผูตรวจโดยใชโปรแกรม Fox Pro
5. การวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากขอมูลการตอบขอสอบถูกเขียนขึ้นดวยโปรแกรม Fox Pro ซึ่งสามารถเปดอานดวยโปรแกรม EXCEL ไดเมื่อไดขอมูลแลว จึงนํา
ขอมูลมาดําเนินการ ดังนี้
5.1 นําขอมูลที่ไดจากเครื่องตรวจขอสอบ มาจัดเตรียมดวยโปรแกรม Excel เพื่อใหทราบวาผู
เขาสอบแตละคน เลือกตอบตัวเลือกใดในกระดาษคําตอบนั้น ๆ โดยจัดทําเปนตารางกําหนดวา ขอสอบแตละขอผูต อบเลือกตอบขอใด
5.2 ถายโอนขอมูลจาก Excel เขาสู SPSS แลวจึงดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดย
1) แจกแจงความถี่ เพื่อหาจํานวนผูตอบขอสอบในแตละขอ
2) จัดเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย แลวคัดเลือกผูเขาสอบที่ทําคะแนนไดคะแนนสูงจํานวน 243 คน (คิดเปน 50 % ของ
ผูเขาสอบทั้งหมด 486 คน) และ ผูเขาสอบที่ทําคะแนนไดคะแนนต่ําจํานวน 243 คน (คิดเปน 50%)
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
6.1 ความยากงาย
ระดับความยากงายของขอกระทงที่ใชตัวยอวา p หมายถึง สัดสวนของจํานวนผูทตี่ อบขอกระทง นั้น ๆ ไดถูกตองตอจํานวนผูตอบขอกระทง
นั้น ๆ ทั้งหมด หรือ หมายถึงจํานวนรอยละของผูตอบขอกระทงนั้นๆ ถูก ตัวอยางเชน มีคนเขาสอบ 100 คน มีคนทําขอกระทงที่ 1 ถูก 60 คน ดังนั้น ระดับ
ความยากงายของขอกระทงที่
1 จึงเปน 60 = .60 หรือ p =.60
100
จากตัวอยางและคําจํากัดความขางตน คาความยากงายจึงสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
ระดับความยากงายของขอกระทง = จํานวนผูตอบขอกระทงนั้น ๆ ถูก
จํานวนผูตอบทั้งหมด
( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545 : 143 )

๙
โดยหลักการทางทฤษฎีแลวขอกระทงที่ดีจะมีคาระดับความยากงายเปน 0.5 เพราะจะเปนขอ กระทงที่มีอํานาจจําแนกสูงสุด และ
ไดคาความเที่ยงสูง แตอยางไรตามในทางปฏิบัติทางการศึกษา ยังคงนิยม ที่จะจัดใหแบบสอบแตละฉบับมีทั้งขอกระทงที่งายหรือคอนขางงายจํานวน
หนึ่ง และ ในขณะเดียวกันก็มีขอกระทงที่ยาก หรือ คอนขางยากอีกจํานวนหนึ่ง แตจะมีขอกระทงที่มีคาความยากใกลเคียง 0.5 อยู เปนจํานวน
มาก ขอกระทงที่งายจะทําใหผูเขาสอบที่มีความรูนอยมีกําลังใจทําขอกระทงที่ตนพอจะทําได และ ขอกระทงที่ยากจะเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหกับผูเขาสอบที่มีความสามารถสูง นอกจากนั้นการ พิจารณาระดับความยากงายของแบบสอบถามที่เหมาะสม ยังตองขึ้นอยูกับจุดมุงหมายในการ
สอบตลอดทั้ง ประเภทของแบบสอบดวย นันแนลลี ( Nunnally,1967)ไดเสนอแนะโดยทั่วไปวา ขอกระทงประเภทถูกผิด คาความยากงายควรจะ
อยูระหวาง 0.60 – 0.95 สวนขอกระทงประเภทหลายตัวเลือก เชน 3 ตัวเลือก ควรจะมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.45- 0.90 และ ถาเปน
๔ ตัวเลือก คาความยากงายก็ควรจะมีคา อยูระหวาง 0.35 – 0.85 แตที่นิยมใชกันอยูทั่วไป มักจะยอมรับคาระหวาง 0.20 -0.80 ( เยาวดี วิบูลยศรี,
2545 : 144 - 145 )
ซึ่งสามารถแปลผลของคาความยากงาย ไดดังนี้ (มลิวัลย ผิวคราม. 2559ก : ออน-ไลน)
0.81 - 1.00 หมายความวา
งายมาก ควรตัดทิ้ง
0.61 - 0.80 หมายความวา งายพอใชได
0.51 - 0.60 หมายความวา คอนขางงาย ดี
0.50
หมายความวา ยากงายพอเหมาะ ดีมาก
0.40 - 0.49 หมายความวา คอนขางยาก ดี
0.20 - 0.39 หมายความวา ยาก พอใชได
ต่ํากวา - 0.19 หมายความวา
ยากมาก ควรตัดทิ้ง
6.2 อํานาจจําแนก
ขอกระทงที่ดีนั้น นอกจากจะตองมีระดับความยากงายพอเหมาะแลว จะตองมีอํานาจจําแนกที่ดีดวยอํานาจจําแนกของขอกระทง
หมายถึง ความสามารถของขอกระทงที่จะจําแนก หรือ แยกผูสอบออก ไดตามระดับความสามารถเชน สามารถจําแนกคนเกงออกจากคนออน หรือ คน
ที่มีความถนัดออกจากคนที่ไมมี ความถนัดเปนตน ( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545 : 146 )
การหาอํานาจจําแนกของขอสอบความถนัด และขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงกลุม มีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่ไดรับความนิยมและเขาใจงาย คือ วิธีหาจาก
สูตรที่วา ( สูตรของ Pemberton A. Johnson )
r = จํานวนคนตอบถูกในกลุมสูง - จํานวนคนตอบถูกในกลุมต่ํา
จํานวนคนในกลุมสูง หรือ กลุมต่ํา
r เปนสัญลักษณแทนคาอํานาจจําแนก
จํานวนคนในกลุมสูงจะเทากับจํานวนคนในกลุมต่ําเสมอ ถากลุมสูงทุกคนตอบขอนั้นถูกหมด และ กลุมต่ําทุกคนตอบขอนั้นผิดหมด
จะไดคาอํานาจจําแนกเทากับ 0( บุญชม ศรีสะอาด.2552 : ออนไลน )
ซึ่งสามารถแปลผลคาอํานาจจําแนก ไดดังนี้ (มลิวัลย ผิวคราม. 2559ข : ออน-ไลน)
1) คาเปนบวก แสดงวา ผูเขาสอบกลุมเกงทําไดมากกวากลุมออน
2) คาเปนลบ
แสดงวา ผูเขาสอบกลุมเกงทําไดมากกวากลุมออน
3) 0.00
แสดงวา ผูเขาสอบกลุมเกงกับกลุมอาน ทําไดเทาๆ กัน
4) 0.40 ขึ้นไป แสดงวา มีอํานาจการจําแนกที่ดมี าก
5) 0.30 - 0.39 แสดงวา มีอํานาจแนกพอใช แตควรปรับปรุง
6) 0.20 - 0.29 แสดงวา มีอํานาจจําแนกนอย ตองปรับปรุง
7) ต่ํากวา 0.19 แสดงวา ไมมีอํานาจจําแนก ไมควรนํามาใช
8) ตัวเลือก (key) ควรมีคาตั้งแต +0.20 ขึ้นไป
6.3 ประสิทธิภาพของตัวลวง
กรณีวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของตัวเลือกอื่น ๆ ที่เปนตัวลวง จะใชสูตรการวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกก็ได แตจะตางกันที่
คาที่ไดจะเปนคาลบ(– )

๑๐
ตัวลวงที่ดี (distractor) ควรมีคาตั้งแต - 0.20 ขึ้นไป (มลิวัลย ผิวคราม. 2559ข : ออน-ไลน) ซึ่งเปนการใชสูตรของอํานาจจําแนก
มาวิเคราะห โดยมีหลักการวาคนในกลุมสูงจะตองเลือกตัวเลือกที่เปนตัวลวงนอย กวาคนที่อยูในกลุมต่ํา ผลที่ไดจึงตองมีคาเปนลบ แตถาเมื่อใดก็ตาม
ประสิทธิภาพตัวลวงมีคาเปนบวก ก็แสดงวาตัวเลือกที่เปนตัวลวงนั้น คนที่อยูในกลุมสูงเลือกตอบมากกวาคนที่อยูในกลุมต่ํา
7. หลังจากไดผลการวิเคราะห
ผูวิจัยไดนําขอสอบที่มีคาความยากงาย อํานาจจําแนก และประสิทธิภาพของตัวลวงไมเหมาะสม
มาปรับปรุง กอนนําไปจัดเก็บเพื่อใชเปนขอสอบมาตรฐาน สําหรับใชในการสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 ในครั้งตอๆ ไป
8. การเผยแพรผลงาน
ผูวิจัยไดเผยแพรผลงานใน จดหมายขาวศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ ปที่ 1 ฉบับที่ ๓ ประจําเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งเปนจดหมาย
ขาวแบบดิจิตอลลงในเว็บไซตกลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.4
( http://school4.education.police.go.th/index.php/contact-us/2017-07-09-00-39-11 ) และ สงไปเผยแพรที่ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
ภาค ๓

4. ผลการวิเคราะหขอมูล

1. คาความยากงาย
จากการที่ผูวิจยั ไดดําเนินการวิเคราะหขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 จํานวน 56 (ขอ 38 - 93 ) ทําใหสามารถตอบวัตถุประสงคการ
วิจัยได ดังนี้
ขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 จํานวน 56 ขอ มีระดับความยากงายอยูระหวาง 0.38 - 0.99 และ มีขอสอบที่มีระดับความยากงายที่
สามารถนําไปใชไดจํานวน 14 ขอ คิดเปนรอยละ 25 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 42 ขอ เนื่องจากงายมาก และ มีขอสอบที่สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดจํานวน 14 ขอ ดังนี้
ระดับความงาย พอใช จํานวน 8 ขอ
ระดับคอนขางงายดี จํานวน 3 ขอ
ระดับยากพอใช
จํานวน 2 ขอ
คอนขางยากดี
จํานวน 1 ขอ
2. อํานาจจําแนก
ขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 จํานวน 56 ขอ มีอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.00 – 0.62 และ มีขอสอบที่มีอํานาจจําแนกที่สามารถ
นําไปใชไดจํานวน 26 ขอโดย คิดเปนรอยละ 45.61 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 30 ขอ เนื่องจากไมมีอํานาจจําแนก และ มีขอสอบที่สามารถนําไป ปรับปรุงพัฒนาไดจํานวน 11
ขอ สวนอีก 15 ขอ เก็บเพื่อนําไปใชตอไป ดังนี้
ระดับมีอํานาจจําแนกนอย ตองปรับปรุง
จํานวน 5
ขอ
ระดับมีอํานาจจําแนกพอใช แตควรปรับปรุง จํานวน 6
ขอ
ระดับมีอํานาจจําแนกที่ดีมาก
จํานวน 15 ขอ
3. ประสิทธิภาพของตัวลวง
คุณภาพตัวลวงจะมีคาอยูร ะหวาง -1.00 ถึง 1.00
ถาผลการวิเคราะหเปน บวก แสดงใหเห็นวากลุมเกงเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมออน
ถาผลการวิเคราะหเปน ลบ แสดงใหเห็นวากลุมออนเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมเกง
ในที่นี้ผูวิจัยถือวาตัวเลือกที่มีผูเลือก - 0.20 ขึ้นไปเปนตัวเลือกที่ใชได สวนตัวเลือกที่มีคาต่ํากวานั้น ผูวิจัยถือวาเปนตัวเลือก ที่เปนตัวลวง
ที่ใชไมได เนื่องจากขอสอบมีทั้งหมด 56 ขอ จะเปนตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกตองจํานวน 56 ตัว และ อีก 168 ตัว คือตัวเลือกที่เปนตัวลวง
คุณภาพตัวลวงของขอสอบนี้จะมีคาอยูระหวาง 0.00 – - 0.25 มีตัวลวงที่ใชไดจํานวน 3 ตัว คิดเปนรอยละ 1.78 ของตัวลวงทั้งหมด
จํานวน 168 เปนตัวลวงที่จะตองนําไปปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 165 ตัวลวง
4. การนําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพขอสอบรายวิชา กฎหมายอาญา 1
จากผลการวิเคราะหขอสอบรายวิชา กฎหมายอาญา 1 ผูวิจัยไดนําขอสอบที่มีระดับความยากงายและอํานาจการจําแนกไมเหมาะสม
รวมถึงขอที่ตัวลวงยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก ไปปรับปรุง ดังนี้

๑๑
4.1 ขอสอบขอที่ 48,50,59,64,67,68,70,72,73,78,79,80,81,84 เปนขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.30 – 0.79
ซึ่งเปนขอสอบที่มีทั้งความยาก และ งายปะปนกันอยู ซึ่งผูวิจัยจะพยายามปรับความยากงายของขอสอบใหมีระดับใกลเคียงกับคา 0.50 โดยผูวิจัย
จะพยายามปรับปรุงขอสอบใหมีคาระหวา 0.40 - 0.60 ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเปนคาที่นาจะเหมาะสมในการวัดผลประเมินผล โดยถาขอใดมีคาความยาก
มากก็จะปรับใหความงายเพิ่มขึ้น สวนขอใดมีความงายก็จะปรับใหมีความยากขึ้นมาอีก
ซึ่งผูวิจัยเห็นวาความยากงายของขอสอบนาจะเกิดจากการใชภาษาในการถามเพราะในวิชากฎหมายอาญา 1 ถอยคําที่ใชเปนถอยคําหรือ
ภาษากฎหมายที่ไมใชภาษาที่ใชอยูทั่วไป หรือ เรื่องบางเรื่องที่ใชในการออกสอบก็เปนเรื่องของการนํากฎหมายไปปรับใชกับขอเท็จจริง ซึ่งถาผูศึกษา
ไมเขาใจการใชภาษาในทางกฎหมายก็ อาจจะทํ าข อสอบกฎหมายไดคะแนนไมดีนั ก ซึ่งผูวิจัยจะไดนําขอคํา ถามไปปรับ ปรุ งพั ฒนาภาษาและ
วัตถุประสงคในการวัดใหเหมาะสมตอไป
4.2 ขอสอบขอที่ 38,42,44,45,46,47,48,51,66,75,93 เปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกระดับที่ เกิน +.20 แตยังไมถึง +0.40
จึงเปนขอสอบที่มีอํานาจอยูในระดับนอยถึงพอใช ซึ่งตองปรับปรุง ใหมีอํานาจจําแนกเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีการปรับปรุงก็จะปรับปรุงโดยการปรับภาษาให
เหมาะสม ไมใหผูอานสามรถเดาไดทันทีเมื่ออานขอสอบ นอกจากนี้คําตอบที่ถูกเมื่อนําไปรวมกับตัวเลือกที่เปนตัวลวงจะตองมีความหมาย หรือ กระทง
ความไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไมใหคําตอบที่ถูกเมื่อนํามาใชประกอบกับตัวลวงสามารถเห็นไดชัดเจนเลยวาเปนขอที่ถูก สวนขอสอบ ขอที่
50,53,59,62,64,68,70,71,72,73,79,80,81,83,84 เปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกดีมากก็จะนําไป เก็บไวในคลังขอสอบเพื่อนําไปใชในการ
วัดผล ประเมินผลตอไป
4.3 ขอสอบขอที่ 48,68,80 มีตัวเลือกที่ใชไดจากมีคาคุณภาพตัวลวง -.020 ขึ้นไป
ดังนี้
ขอที่ 48 ตัวเลือกที่ 2
ขอที่ 68 ตัวเลือกที่ 2
ขอที่ 80 ตัวเลือกที่ 1
นอกจากนั้น อีก 165 ตัวลวงที่เหลือเปนตัวลวงที่มีคาต่ํากวา -0.20 ทั้งหมด ซึ่งผูวิจัยเชื่อวานาจะเปนภาษาที่ใชในการสรางตัวเลือก มี
เนื้อความ และ ความหมายแตกตางจากคําตอบที่ถูก จนทําใหเมื่อนําไปรวมกันขอสอบปรนัย แลวผูตอบขอสอบสามารถตอบไดทันทีวาขอใดเปนขอที่
ถูก ซึ่งผูวิจัยจะนําตัวลวงที่มีคุณภาพทั้ง 3 ตัว ใน 3 ขอไปเก็บไวในคลังขอสอบ สวนที่เหลือก็จะนําไปปรับปรุงและพัฒนาดานภาษาใหมีความ
เหมาะสมเปนตัวเลือกที่เปนตัวลวงที่มีคุณภาพตอไป

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีความตองการที่จะ (1) วิเคราะหขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 ที่ใชประเมินผลการเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวน
รุนที่ 5 ประจําปการศึกษา 2557 และ (2) นําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพขอสอบรายวิชา จากการดําเนินการศึกษาวิจัยพบวา ขอสอบ
รายวิชากฎหมายอาญา 1 มีระดับความยากงาย อํานาจจําแนก และประสิทธิภาพของตัวลวง ดังนี้
1. คาความยากงาย ขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 จํานวน 56 ขอ มีระดับความยากงายอยูระหวาง 0.38 - 0.99 และ มีขอสอบที่มี
ระดับความยากงายทีส่ ามารถนําไปใชไดจํานวน 14 ขอ คิดเปนรอยละ 25 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 42 ขอ เนื่องจากงายมาก และ มีขอสอบที่สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดจํานวน 14 ขอ ดังนี้
ระดับความงาย พอใช จํานวน 8 ขอ
ระดับคอนขางงายดี จํานวน 3 ขอ
ระดับยากพอใช
จํานวน 2 ขอ
คอนขางยากดี
จํานวน 1 ขอ
2. อํานาจจําแนก พบวา ขอสอบวิชา กฎหมายอาญา 1 จํานวน 56 ขอ
มีอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.00 – 0.62 และ มีขอสอบที่มีอํานาจจําแนกที่สามารถนําไปใชไดจํานวน
26 ขอโดย คิดเปนรอยละ 45.61 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 30 ขอ เนื่องจากไมมีอํานาจจําแนก และ มีขอสอบที่สามารถ
นําไป ปรับปรุงพัฒนาไดจํานวน 11 ขอ สวนอีก 15 ขอ เก็บเพื่อนําไปใชตอไป ดังนี้
ระดับมีอํานาจจําแนกนอย ตองปรับปรุง
จํานวน 5
ขอ
ระดับมีอํานาจจําแนกพอใช แตควรปรับปรุง จํานวน 6
ขอ
ระดับมีอํานาจจําแนกที่ดีมาก
จํานวน 15 ขอ

๑๒
3. ประสิทธิภาพของตัวลวง คุณภาพตัวลวงจะมีคา อยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00
ถาผลการวิเคราะหเปน บวก แสดงใหเห็นวากลุมเกงเลือกตัวเลือกนัน้ มากกวาคนในกลุมออน
ถาผลการวิเคราะหเปน ลบ แสดงใหเห็นวากลุมออนเลือกตัวเลือกนัน้ มากกวาคนในกลุมเกง
ในที่นี้ผูวิจัยถือวาตัวเลือกที่มีผูเลือก - 0.20 ขึ้นไปเปนตัวเลือกที่ใชได สวนตัวเลือกที่มีคา ต่ํากวานั้น ผูวิจัยถือวาเปนตัวเลือก ที่เปนตัวลวง
ที่ใชไมได เนื่องจากขอสอบมีทั้งหมด 56 ขอ จะเปนตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกตองจํานวน 56 ตัว และ อีก 168 ตัว คือตัวเลือกที่เปนตัวลวง
คุณภาพตัวลวงของขอสอบนี้จะมีคาอยูระหวาง 0.00 – - 0.25 มีตัวลวงที่ใชไดจํานวน 3 ตัว คิดเปนรอยละ 1.78 ของตัวลวงทั้งหมด
จํานวน 168 เปนตัวลวงที่จะตองนําไปปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 165 ตัวลวง
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหคาความยาก อํานาจจําแนก และประสิทธิภาพของตัวลวง จะเห็นวา ขอสอบที่ดีนั้นใน 1 ขอจะตองมีคุณสมบัติ ครบทั้ง
3 ดาน มีคาความยากงายที่พอเหมาะ มีอํานาจจําแนกที่ดี และตัวเลือกที่เปนตัวลวงตองมีคาที่เหมาะสมจึงจะสามารถเก็บและนําไปใชตอไปได ซึ่ง
ในการวิเคราะหขอสอบในครั้งนี้ผูวิจัยพบวา มีปจจัยที่แทรกซอนหลายประการที่อาจทําใหผลการวิเคราะหขอสอบไมเปนไปตามที่ควรจะเปน ซึ่งผูวิจัย
จะนํามาพิจารณาในแตละดาน ดังนี้
1. ดานของตัวปญหาขอสอบเอง
1.1 การพิมพปญหาขอสอบ และ การจัดการสอบ วิชา กฎหมายอาญา 1 สอบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00
น. โดยมีวิชาที่สอบในชุดเดียวกัน ดังนี้
1. วิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ( ขอที่ 1 – ขอที่ 37)
2. วิชา กฎหมายอาญา 2 ( ขอที่ 38 – ขอที่ 93 )
การสอบในวิชานี้เปนการสอบวันแรก และ ขอสอบชุดนี้เปนชุดแรก ความไดเปรียบของผูเขาสอบคือ จะมีเวลาอานหนังสือมากกวา วิชาอื่นแรก
มีจํานวน 93 ขอ จะเห็นไดวาผูเขาสอบจะมีเวลาในการเตรียมตัวสอบมากกวาวิชาอื่น แตเมื่อมาเจอลักษณะของขอสอบที่เอาหลายวิชามารวมกัน
ขอสอบลักษณะนี้มักจะใชในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานมากกวาจะนํามาใชในการวัดผลประเมินผล เพราะผูสอนจะไมไดทราบภูมิรูของผูเขาสอบ
อยางแทจริง เพราะผูเขาสอบจะถูกกดดัน ดวยเวลาที่จะตองทําขอสอบใหทันเวลา โดยตองบริหารเวลาใหได ทําใหผลการวัดนี้ไมไดชี้ใหเห็นถึงความรูของผู
เขาสอบอยางแทจริง
1.2 สําหรับวิชา กฎหมายอาญา 1 มีจํานวนขอสอบ 56 ขอ โดยปญหาขอสอบ 1 ขอ มีคาคะแนนเทากับ 2 คะแนน การใหคาคะแนน
เชนนี้ ทําใหสามารถออกขอสอบไดนอย กลาวคือตองการคะแนน 112 คะแนน แตใชขอสอบเพียง 56 ขอวัด ทําใหผูออกปญหาขอสอบไมสามารถออก
ขอสอบไดคลอบคลุมเนื้อหา หรือ หากคลอบคลุมเนื้อหาก็ไมสามารถวัดผูเขาสอบดานพุทธพิสัย คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การ
วิเคราะห การสังเคราะห ประเมินคา ไดเมื่อออกปญหาขอสอบจริง ๆ ก็อาจจะวัดความรูผูเขาสอบในระดับแคความรูความจํา หรือ ความเขาใจ เทานั้น
ซึ่งการวัดในระดับดังกลาว ผูวิจัยเห็นวามีสวนสําคัญที่จะทําใหปญหาขอสอบงาย เพราะเพียงแคจําไดก็สามารถทําขอสอบไดแลว ไมไดใชความคิดอะไรมาก
นัก
แนวทางแกไข คือ ควรจะกําหนดปญหาขอสอบ 1 ขอ มีคาคะแนนเปน 1 คะแนน
1.4 การใชภาษาในการเขียนขอคําถาม ควรจะใชภาษาที่ผูออกปญหาขอสอบ และ ผูตอบปญหาขอสอบเขาใจตรงกัน หรือ มีความหมายที่
ตีความไดหลายทาง และ ไมควรมีความยาวมากจนเกินไป หรือ การออกแบบโจทกใหมคี วามสลับซับซอนจนผูเขาสอบงง
1.5 การใชภาษาในการสรางคําตอบที่ถูก ในวิชากฎหมายอาจจะเปนเรื่องที่เขาใจยากสําหรับคนที่ไมเคยเรียนกฎหมายมากอน เพราะกฎหมาย
เปนวิชาเฉพาะซึ่งตองอาศัยการตีความการปรับบทกฎหมายใหเขากับขอเท็จจริง การใชขอสอบแบบตัวเลือก ผูวิจัยเห็นวาไมนาจะเหมาะสมนัก เชน หาก
สอนแลวเนนเรื่องฎีกามาก ๆ พออกขอสอบก็เอาฎีกามาออกขอสอบ ก็กลายเปนเรื่องวัดความจําไป ขอสอบวิชากฎหมายควรเปนการออกในรูปแบบของ
การเขียน หรือ ใชโจทยเปนขอเท็จจริง เชน ใหโจทก 1 พารากราฟ สามารถถามได 5 ขอ คลายกับการตอบขอสอบภาษาอังกฤษ เชื่อวาผูเรียนนาจะได
ใชความคิด มากกวาการออกขอสอบปรนัยถามเปนเรื่อง ๆ ในแตละขอ
1.6 การใชภาษาในตัวเลือกที่เปนตัวลวง ควรจะมีความหมายใกลเคียง หรือ ไปในแนวทางเดียวกับคําตอบที่ถูก เพื่อใหผูเขาสอบไดใช
ความคิดในการแยกขอตอบวาควรจะเลือกขอใด
2. ผลการวิเคราะหขอสอบที่ไดในครั้งนี้ ชวยใหอาจารยผูสอนทราบวา เนื้อหาของ วิชา กฎหมายอาญา 1 ผูเรียนสวนใหญมักจะเรียนใน
รูปแบบของความรูความจําและ ความเขาใจ ไมคอยมีความเขาใจในเรื่องของการนํากฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ไปใช เชน เรื่อง เจตนา หรือ การกระทํา
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท หรือ หลายกรรมหลายวาระ ผูสอนจึงเห็นวา ควรจะปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอน โดยใหตัวอยาง และ ใหผูเรียนได
วิเคราะหในเรื่องนั้น มาก ๆ นอกจากนี้ตองพยายามใหผูเรียนไดเขาใจวากฎหมายสัมพันธอาญาสัมพันธกับกฎหมายอื่นอยางไร
ขอเสนอแนะ

๑๓
1. อยางไรก็ตาม แมวาการวิเคราะหขอสอบและปรับปรุงขอสอบตามที่ผูวิจัยไดดําเนินการไป จะชวยใหไดขอสอบที่มีคุณภาพมากขึ้น แตจากการความแตกตาง
ของผูเขารับการอบรมในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ผูวิจัยเห็นวา ควรนําขอสอบชุดดังกลาวไปทําการทดสอบ (try out) กับ เปาหมายกลุมตางๆ
เพื่ อ ให มี ค า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) มากขึ้ น รวมถึ ง นํ า ไปหาความสอดคล อ งของเนื้ อ หากั บ วั ต ถุ ป ระสงค (Index of Item-Objective
Congruence; IOC) ซึ่งจะชวยเพิ่มความเที่ยงตรง (validity) ของขอสอบ
2. จากการที่ขอสอบเลือกตอบ เปนขอสอบที่สามารถออกใหครอบคลุมเนื้อหาที่สอนได เหมาะกับการวัดความรู (cognitive domain) และใชวัดประเมิน
กับผูเขาสอบจํานวนมากได และเพื่อใหการวัดและประเมินผลรายวิชาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 รวมถึงรายวิชาอื่นๆ ที่เนน
ความรู ควรจัดใหมีการวิเคราะหขอสอบ เพื่อใหไดขอสอบที่มีมาตรฐาน
3. นําขอสอบที่มีมาตรฐาน มาจัดทําเปนคลังขอสอบ (item bank) เพื่อจัดทําชุดขอสอบฉบับมาตรฐาน ซึ่งควรประกอบดวยขอสอบที่มีความงายประมาณ
รอยละ 25 ปานกลางรอยละ 50 และยากรอยละ 25 (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777)
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ผูเขียน พ.ต.ท.หญิง สุมาลี ตะกรุดโทน
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ อ.เมือง จ. ขอนแกน
บทคัดยอ
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5 พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงคเพื่อ
วิเคราะห ขอสอบ ที่ใชวัดผล ประเมินผล ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปงบประมาณ 2557 ซึ่งเปนขอสอบ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อหา
ความยากงาย อํานาจจําแนก และ ประสิทธิภาพตัวลวง เพื่อใหไดขอสอบที่มีคุณภาพนําไปจัดทําเปนคลังขอสอบ และ นําผลการวิเคราะหขอสอบไป
ปรับปรุงแกไขขอสอบเดิม และ ปรับปรุงการออกขอสอบในครั้งตอไปใหไดมาตรฐานมากขึ้น
ผูศึกษาไดนําแบบทดสอบไปทําการสอบวัดผล นักเรียนนายสิบตํารวจ และนําผลสอบที่ไดมาทําการวิเคราะห เพื่อหาคาความยากงาย อํานาจ
จําแนก และคุณภาพตัวลวง โดยไดผล ดังนี้
1. คาความยากงาย ขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย จํานวน 37 ขอ มีระดับความยากงายอยูระหวาง 0.82 - 1.00 ซึ่งเปน
ขอสอบที่มีระดับความยากงาย ในระดับงายมาก ควรตัดทิ้ง ทั้ง 37 ขอ หรือ คิดเปน รอยละ 100 ของขอสอบทั้งหมด ซึ่งไมเหมาะที่จะนําไป
ปรับปรุงพัฒนา
2. ขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย จํานวน 37 ขอ มีอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.01 – 0.43 และ มีขอสอบที่มีอํานาจ
จําแนกที่สามารถนําไปใชไดจํานวน 5 ขอโดย คิดเปนรอยละ 13.51 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 32 ขอ เนื่องจากไมมีอํานาจจําแนก และ มีขอสอบที่สามารถ
นําไป ปรับปรุงพัฒนา และ นําไปใชได จํานวน 4 ขอ สวนอีก 1 ขอ มีอํานาจจําแนกที่ดีนําไปใชได ดังนี้
ระดับมีอํานาจจําแนกนอย ตองปรับปรุง
จํานวน 4 ขอ
ระดับมีอํานาจจําแนกที่ดีมาก
จํานวน 1 ขอ
3. ประสิทธิภาพของตัวลวง คุณภาพตัวลวงจะมีคาอยูร ะหวาง - 1.00 ถึง 1.00
ถาผลการวิเคราะหเปน บวก แสดงใหเห็นวากลุมเกงเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมออน
ถาผลการวิเคราะหเปน ลบ แสดงใหเห็นวากลุมออนเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมเกง
ในที่นี้ผูวิจัยถือวาตัวเลือกที่มีผูเลือก - 0.20 ขึ้นไปเปนตัวเลือกที่ใชได สวนตัวเลือกที่มีคาต่ํากวานั้น ผูวิจัยถือวาเปนตัวเลือก ที่เปนตัวลวง
ที่ใชไมได เนื่องจากขอสอบมีทั้งหมด 37 ขอ จะเปนตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกตองจํานวน 37 ตัว และ อีก 111 ตัว คือตัวเลือกที่เปนตัวลวง
คุณภาพตัวลวงของขอสอบนี้จะมีคาอยูระหวาง 0.00 ถึง – 0.35 มีตัวลวงที่ใชไดจํานวน 2 ตัว คิดเปนรอยละ 1.80 ของตัวลวง
ทั้งหมดจํานวน 111 เปนตัวลวงที่จะตองนําไปปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 109 ตัวลวง
เปนไปตามวัตถุประสงคของผูทําการศึกษาที่ตองการวัดคุณภาพของขอสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน และ นําผลการวิเคราะหไปปรับปรุง
คุณภาพของขอสอบใหดียิ่งขึ้นไป

1.บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 (ศฝร.ภ. 4) ประจําปงบประมาณ 2557 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) ตัวบงชี้ที่ 1 ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ ใน
ปงบประมาณ 2557 ศฝร. ภ. 4 เปดการอบรม หลักสูตรที่ใชระยะเวลาในการฝกอบรม 8 สัปดาหขึ้นไป จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนักเรียน
นายสิบตํารวจ และ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปขึ้นไปเพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรถึงรอยตํารวจเอก มีผูเขารับการอบรมรวมทั้งสองหลักสูตรจํานวน 588 คน ซึ่งผูเขารับการอบรมสามารถผานการ
ทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการไดครบทุกคน (คิดเปนรอยละ 100) ทําใหผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑ
คุณภาพระดับ “ดีมาก” (ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4, 2557 : 15)
อยางไรก็ตาม คณะกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของ ศฝร.ภ.4 ในสวนนี้วา ควรตรวจสอบคุณภาพของขอสอบดวยวามีระดับความยากงายและมีคาอํานาจการจําแนกมากนอยเพียงใด
รวมถึงควรตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวลวงแตละขอ เพื่อใหการประเมินผลมีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นในระดับมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลให
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สามารถคัดแยกนักเรียนที่มีความรูในระดับตางๆ ออกจากกันได และจะนําไปสูการไมปลอยใหผูเขารับการอบรมที่มีความรูยังไมถึงเกณฑมาตรฐาน จบ
ออกไปปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูพิทักษสันติราษฎร ซึ่งจะสงผลเสียตอหนวยงานตํารวจและสังคมและประเทศชาติอยางมาก
ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูรวมสอนในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ จึงเห็นวาควรจัดใหมีการวิเคราะหขอสอบรายวิชา ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมาย เพราะวิชาดังกลาวเปนรากฐานของการเรียนกฎหมาย ซึ่งหากผูศึกษาไมเขาใจ หรือ ไมมีความรูในเรื่องของรากฐานแหงกฎหมาย ก็
จะทําใหขาดจิตสํานึกของการเปนผูบังคับใชกฎหมายที่ดี ซึ่งผูวิจัยเปนอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชาดังกลาว จึงตองทําการวิจัยในเรื่องนี้ โดยในการ
วิจัยครั้งนี้จะเนนการวิเคราะหระดับความยากงาย อํานาจจําแนก และประสิทธิของตัวลวง
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะหขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ที่ใชประเมินผลการเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5 ประจําปการศึกษา
2557
2. เพื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพขอสอบรายวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ใหไดมาตรฐาน
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ที่ใชประเมินผลการเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5
ประจําปการศึกษา 2557 โดยมีสาระสําคัญที่ตองการวิเคราะห คือ
1) ระดับความยากงายของขอสอบ (item difficulty, p)
2) อํานาจจําแนก (discrimination, r)
3) ประสิทธิภาพของตัวลวง (distractor efficiency)
เครื่องมือวิจัย
1. ขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ที่ใชประเมินผลการเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5 ประจําปการศึกษา 2557
จํานวน 37 ขอ
2. โปรแกรม Microsoft Excel 2013 และ SPSS Version 22 (ธานินทร ศิลปจารุ. 2555 : 415-416)
นิยามศัพทเฉพาะ (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777-779)
1. ขอสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice question; MCQ) เปนขอสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก ประเภทที่มีคําตอบที่ถูกตองเพียงขอ
เดียว (one best answer)
2. ตัวโจทย (stem) คือ ขอมูลพื้นฐานหรือสถานการณที่กําหนดให ควรเปนขอความที่สั้น เขาใจงาย เฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะถาม
3. คําถาม (lead-in) เปนประโยคคําถามที่สมบูรณ และเปนคําถามที่สามารถทําใหคิดถึงคําตอบได
4. คําตอบที่ถูกตอง (key) ตองมีคําตอบเดียว ชัดเจนและถูกตองสมบูรณที่สุด
5. ตัวลวง (distractor) ควรละมายคลายคลึงกับคําตอบที่ถูกตองมากสุดทั้งไวยากรณและรูปแบบ ตลอดจนความยาว
6. ความยากงาย (difficulty, p) สัดสวนของจํานวนผูที่ตอบขอสอบขอนั้นไดถูกตอง ตอผูเขาสอบทั้งหมด
7. อํานาจจําแนก (discrimination, r) ขอสอบขอนั้นสามารถแยกระหวางผูเขาสอบที่เกงออกจากผูเขาสอบที่ไมเกงได
8. ประสิทธิภาพของตัวลวง (distractor efficiency) ตัวเลือกของขอสอบขอนั้น ที่ผูเขาสอบที่ไมเกงเลือกตัวเลือกนั้น มากกวาผูเขาสอบที่
เกง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประโยชนตอผูวิจัย ในฐานะผูสอน ผูวิจัยไดขอสอบ วิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ที่ได มาตรฐาน
2. ศฝร.ภ. 4 นําผลที่ไดไปกําหนดนโยบายในการพัฒนาขอสอบรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรตางๆ ซึ่งจะชวยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของ ศฝร.ภ.4
3. นักเรียนหรือผูเขารับการอบรม ไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียน และไดทราบวาตนเองมีความรูเกี่ยวกับวิชา ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย มากนอยเพียงใด และอยูในเกณฑมาตรฐาน หรือไม

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

๑๖
หลักสูตร และรายวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย เปนวิชา ในภาควิชาเฉพาะ ของหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ มีจํานวนหนวยกิต 2
หนวยกิต มีจํานวนคาบในชั้นเรียน จํานวน 32 ชั่วโมง ใชวิธีการสอนแบบบรรยายทั้งหมด มีการวัดผลโดยใช ปญหาขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบดวย คะแนนเก็บซึ่งเปนคะแนนที่ไดจากดุลยพินิจ ของ อาจารยผูสอน จํานวน 26 คะแนน สวนอีก
74 คะแนนจะไดจากการทําแบบทดสอบ จํานวน 37 ขอ โดยมีคาคะแนน ขอละ 2 คะแนน เกณฑสอบผาน คือ 60 คะแนน
สําหรับการทดสอบนักเรียนนายสิบตํารวจรุนที่ ๕ จะใชปญหาขอสอบ 1 ฉบับรวมกันหลายวิชา
วิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย สอบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีวิชาที่สอบในชุดเดียวกัน ดังนี้
1. วิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ( ขอที่ 1 – ขอที่ 37)
2. วิชา กฎหมายอาญา 2 ( ขอที่ 38 – ขอที่ 93 )
ทฤษฎีการจัดสรางขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777)
ก. ขอสอบปรนัย (objective item) มีหลายประเภท ไดแก ขอสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice question; MCQ) ขอสอบแบบถูกผิด (true or
false) และขอสอบแบบจับคู (matching) จะเห็นไดวา ขอสอบแบบเลือกตอบ ประเภทเลือกคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว (one best answer) เปนประเภทที่ไดรับ
ความนิยมมากสุด เนื่องจากเปนเครื่องมือที่เหมาะตอการวัดความรู (cognitive domain) สามารถออกใหครอบคลุมเนื้อหา (high content validity) ตรวจใหคะแนน
ไดงายและรวดเร็ว เหมาะกับผูเขาสอบจํานวนมาก
ข. หลักในการออกขอสอบแบบเลือกตอบ (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์. 2553 : 135-155) มีหลักการสําคัญ ดังนี้
1) ขอสอบตองสามารถวัดผลการเรียนรูที่สําคัญ ซึ่งเกี่ยวของกับผลการเรียนรูโดยตรงของรายวิชา
2) ขอสอบตองวัดในสิ่งที่ตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชาและเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
3) จํานวนขอควรเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใชในการทําขอสอบ
4) ขอสอบแตละขอควรมีอิสระตอกัน ไมควรใหผูเรียนตองรูคําตอบที่ถูกของขอกอนหนา จึงจะตอบคําถาม
ขอตอไปไดถูกตอง
ค. วิธีการสรางขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777-779) มีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1) สรางโจทย (stem) เปนขอความที่สั้นกระชับ ใชภาษาที่ชัดเจนไมกํากวม
2) สรางคําถาม (lead-in) เขียนใหเปนประโยคที่สมบูรณ และสามารถคิดถึงคําตอบได โดยไมตองเห็นคําตอบกอน
3) สรางชุดคําตอบ (answer set) ซึ่งประกอบดวย
3.5) คําตอบถูก (key) ซึ่งจะตองถูกตอง ชัดเจน สมบูรณในตัวเอง และมีเพียงขอเดียวเทานั้น นอกจากนี้ ควรคละขอถูก เพื่อ
ปองกันไมใหผูตอบคาดเดาได เชน สวนใหญ ขอ ก. ถูก เปนตน
3.6) คําตอบที่เปนตัวลวง (distractor) ควรมีความคลายคลึงกับคําตอบถูกทั้งรูปแบบและไวยากรณ เปนคําที่มีอยูในตําราเรียน
มีความสั้น-ยาวไมตางจากคําตอบถูกมากนัก เพื่อใหยากตอการคาดเดา
3.7) กรณีเปนตัวเลข ควรเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมากก็ไดตามความเหมาะสม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แมวาการวิเคราะหขอสอบปรนัยจะเปนกระบวนพัฒนาขอสอบที่ครูผูสอนมักจะปฏิบัติกันเปนประจําอยูแลว แตก็ยังมีการนํามาใชใน
การศึกษาวิจัยอยูบาง ตัวอยางเชน สงวนชัย วัชระกวีศิลป (2552 : 101-107) ไดวิเคราะหขอสอบวิชาภาษาเยอรมัน ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2551 พบวา นักเรียนที่เขาสอบ ยังขาดความรูความเขาใจในเนื้อหาเกี่ยวกับ
ไวยากรณ คําศัพทและการอานเพื่อความเขาใจ ซึ่งควรนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวของในระดับมัธยมปลายตอไป จะเห็นไดวา
นอกจากจะนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอสอบไปปรับปรุงขอสอบแตละรายวิชาแลว ยังสามารถนําไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดอีก
ดวย

3. วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัย เพื่อวิเคราะหขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ผูวิจัยไดดําเนินการตางๆ ดังนี้
1. ลักษณะของงานวิจัย
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
2. ประชากร
ไดแก นักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5 จํานวน 486 นาย
3. เครื่องมือวิจัย

๑๗
ขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งเปนขอสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก โดยมีกระบวนการสราง ดังนี้
1.1 จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ
1 ) วิเคราะหเนื้อหาวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย สําหรับนักเรียนนายสิบตํารวจ (สุมาลี ตะกรุดโทน. 2557 : 1 – 84 )
โดยขอความอนุเคราะหจากคณาจารยในศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 ซึ่งมีประสบการณในการสอนในกลุมวิชาดานกฎหมาย ชวยตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหา
2 ) ใหน้ําหนักของเนื้อหาแตละบท เพื่อกําหนดสัดสวนจํานวนขอสอบ พรอมทั้งกําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยคํานึงถึง
ขอบเขตของเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู ซึ่งพบวาเปนขอสอบจํานวน 37 ขอ
1.2 การสรางขอสอบ
1 ) ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวกับวิธีการสรางและขอดีขอจํากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (ไพศาล วรคํา. 2554 : 235 –
240; วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777-781; อนุวัติ คูณแกว. 2555 : 123-126)
2) ดําเนินการสรางขอสอบ ผูวิจัยไดสรางขอสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 37 ขอ โดย
ยึดหลักในการออกขอสอบแบบเลือกตอบของสุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2553 : 135-155) และวิธีการสรางขอสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบของวัลลี สัตยาศัย (2555 : 777-779)
3) ตรวจทานแบบทดสอบ หลังจากสรางขอสอบแลว ผูศึกษาไดนํามาตรวจทาน เพื่อใหไดแบบทดสอบที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตามที่
กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 นําขอสอบจัดสงใหฝายบริการการศึกษาจัดพิมพและจัดเตรียมชุดขอสอบ ซึ่งเปนการรวมขอสอบหลายวิชา เพื่อนําไปจัดสอบในเวลา
เดียวกัน โดยที่ขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย อยูในลําดับขอที่ 1 - 37
4.2 ดําเนินการสอบตามกําหนดการที่ฝายบริการการศึกษากําหนด
4.3 นํากระดาษคําตอบไปตรวจใหคะแนน โดยใหศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยของแกนเปนผูตรวจโดยใชโปรแกรม Fox Pro
5. การวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากขอมูลการตอบขอสอบถูกเขียนขึ้นดวยโปรแกรม Fox Pro ซึ่งสามารถเปดอานดวย โปรแกรม EXCEL ไดเมื่อไดขอมูลแลว จึงนํา
ขอมูลมาดําเนินการ ดังนี้
5.1 นําขอมูลที่ไดจากเครื่องตรวจขอสอบ มาจัดเตรียมดวยโปรแกรม Excel เพื่อใหทราบวาผู เขาสอบแตละคน เลือกตอบตัวเลือกใดใน
กระดาษคําตอบนั้น ๆ โดยจัดทําเปนตาราง กําหนดวา ขอสอบ แตละขอผูต อบเลือกตอบขอใด
5.2 ถายโอนขอมูลจาก Excel เขาสู SPSS แลวจึงดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดย
1) แจกแจงความถี่ เพื่อหาจํานวนผูตอบขอสอบในแตละขอ
2) จัดเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย แลวคัดเลือกผูเขาสอบที่ทําคะแนนไดคะแนนสูง จํานวน 133 คน (คิดเปน 27% ของ
ผูเขาสอบทั้งหมด 486 คน) และผูเขาสอบที่ทําคะแนนไดคะแนน ต่ําจํานวน 133 คน (คิดเปน 27%)
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
6.1 ความยากงาย
ระดับความยากงายของขอกระทงที่ใชตัวยอวา p หมายถึง สัดสวนของจํานวนผูที่ตอบขอกระทงนั้น ๆ ไดถูกตองตอจํานวนผูตอบขอกระทงนัน้
ๆ ทั้งหมด หรือ หมายถึงจํานวนรอยละของผูตอบขอกระทงนั้นๆ ถูกตัวอยางเชน มีคนเขาสอบ 100 คน มีคนทําขอกระทงที่ 1 ถูก 60 คน ดังนั้น ระดับความยาก
งายของขอกระทงที่ 1 จึงเปน 60 = .60 หรือ p =.60
100
จากตัวอยางและคําจํากัดความขางตน คาความยากงายจึงสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
ระดับความยากงายของขอกระทง = จํานวนผูตอบขอกระทงนั้น ๆ ถูก
จํานวนผูตอบทั้งหมด
( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545 : 143 )
โดยหลักการทางทฤษฎีแลวขอกระทงที่ดีจะมีคาระดับความยากงายเปน 0.5 เพราะจะเปนขอกระทงที่มีอํานาจจําแนกสูงสุด และได
คาความเที่ยงสูง แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติทางการศึกษา ยังคงนิยม ที่จะจัดใหแบบสอบแตละฉบับมีทั้งขอกระทงที่งายหรือคอนขางงายจํานวน
หนึ่ง และ ในขณะเดียวกัน ก็มีขอกระทงที่ยาก หรือ คอนขางยากอีกจํานวนหนึ่ง แตจะมีขอกระทงที่มีคาความยากใกลเคียง 0.5 อยูเปนจํานวนมาก
ขอกระทงที่งายจะทําใหผูเขาสอบที่มีความรูนอยมีกําลังใจทําขอกระทงที่ตนพอจะทําไดและ ขอกระทงที่ยากจะเปนการสรางแรงจูงใจ ใหกับผูเขาสอบ

๑๘
ที่มีความสามารถสูง นอกจากนั้นการ พิจารณาระดับความยากงายของแบบสอบถามที่เหมาะสม ยังตองขึ้นอยูกับจุดมุงหมายในการสอบตลอดทั้ง
ประเภทของแบบสอบดวย นันแนลลี ( Nunnally,1967)ไดเสนอแนะโดยทั่วไปวา ขอกระทงประเภทถูกผิด คาความยากงายควรจะอยูระหวาง 0.60
– 0.95สวนขอกระทงประเภทหลายตัวเลือก เชน 3 ตัวเลือก ควรจะมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.45- 0.90 และ ถาเปน ๔ ตัวเลือก คาความ
ยากงายก็ควรจะมีคาอยูระหวาง 0.35 – 0.85 แตที่นิยมใชกันอยูทั่วไป มักจะยอมรับคาระหวาง 0.20 -0.80 ( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545 : 144 - 145 )
ซึ่งสามารถแปลผลของคาความยากงาย ไดดังนี้ (มลิวัลย ผิวคราม. 2559ก : ออน-ไลน)
0.81 - 1.00 หมายความวา งายมาก ควรตัดทิ้ง
0.61 - 0.80 หมายความวา งายพอใชได
0.51 - 0.60 หมายความวา คอนขางงาย ดี
0.50
หมายความวา ยากงายพอเหมาะ ดีมาก
0.40 - 0.49 หมายความวา คอนขางยาก ดี
0.20 - 0.39 หมายความวา ยาก พอใชได
ต่ํากวา - 0.19 หมายความวา ยากมาก ควรตัดทิ้ง
6.2 อํานาจจําแนก
ขอกระทงที่ดีนั้น นอกจากจะตองมีระดับความยากงายพอเหมาะแลว จะตองมีอํานาจจําแนกที่ดีดวยอํานาจจําแนกของขอกระทง
หมายถึง ความสามารถของขอกระทงที่จะจําแนก หรือ แยกผูสอบออกไดตามระดับความสามารถเชน สามารถจําแนกคนเกงออกจากคนออน หรือ คน
ที่มีความถนัดออกจากคนที่ไมมีความถนัดเปนตน ( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545 : 146 )
การวิเคราะหขอกระทงโดยการแบงกลุมสูง และ กลุม ต่ํา
จากสูตรการคํานวณหาคา p และ คา r จะเห็นวา เทคนิคการวิเคราะหขอกระทงที่กลาวมาคอนขางจะยุงยาก สิ้นเปลืองเวลาในการ
วิเคราะหและการคํานวณตาง ๆ มาก จึงไดมีความพยายามที่จะหาวิธีการที่งายขึ้นเพื่อใชในภาคปฏิบัติ เทคนิคที่นิยมนํามาใชกันมาก คือ เทคนิคการ
วิเคราะหที่เรียกวาเทคนิค 27 % นั้น กลุมตัวอยางจะตองมีจํานวนมากและการแจกแจงของคะแนนสอบจะตองมีลักษณะเปนโคงปกติ กลุมตัวอยาง
จะตองมีจํานวนมากและการแจกแจงของคะแนนสอบอาจจะไมเปนโคงปกตินั้น ก็ควรขยายจํานวนของกลุมสูง และ กลุมต่ําจาก 27 % เปน 30 % ๔๐% แทน เทคนิค 27 % ( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545 : 152 )
วิธีดําเนินการวิเคราะหขอสอบโดยการแบงกลุมสูงต่ํา มี ดังนี้
1. ตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบทั้งหมด
2. เรียงลําดับคะแนนจากสูงสุดไปหาต่ําสุด
3. เลือกผูที่ตอบไดคะแนนสูงสุด 27 % ของผูเขาสอบทั้งหมด
4. เลือกผูที่ตอบไดคะแนนต่ําสุด 27 % ของผูเขาสอบทั้งหมด
5. นําเอาผลการตอบขอสอบของทั้งสองกลุมไปแจกแจงในตาราง
ตารางแจกแจงผลการตอบขอสอบ
ขอที่

ก

ข

กลุมสูง
ค
ง

ไมตอบ

ก

ข

ค

กลุมต่ํา

ง

ไมตอบ

เมื่อทําไดครบทั้ง 5 ขั้นตอนแลวก็หาอํานาจจําแนก ตามสูตร คือ
อํานาจจําแนก =

ผูตอบถูกในกลุมสูง – ผูตอบถูกในกลุมต่ํา
จํานวนคนในกลุมสูง หรือ จํานวนคนในลุมต่ํา
คาอํานาจจําแนกที่คํานวณไดจากสูตรดังกลาวขางตน ทําใหเราสามารถวิเคราะหไดวา คาอํานาจ จําแนกจะมีคาอยูในชวง – 1 หรือ 1 โดยคา
อํานาจจําแนกจะเปน – 1 เมื่อทุกคนในกลุมต่ําทําไดหมด ขณะที่ทุกคนในกลุมสูงทําผิดหมด คาอํานาจจําแนกจะเปน 1 เมื่อทุกคนในกลุมสูงทําถูก

๑๙
หมด ขณะที่ทุก คนในกลุมต่ําทําผิดหมด แตคาอํานาจจําแนกจะเปน 0 เมื่อมีจํานวนคนทําถูกในกลุมสูงและกลุมต่าํ เทากัน ( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545
: 154 )
ซึ่งสามารถแปลผลคาอํานาจจําแนก ไดดังนี้ (มลิวัลย ผิวคราม. 2559ข : ออน-ไลน)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

คาเปนบวก แสดงวา ผูเขาสอบกลุมเกงทําไดมากกวากลุมออน
คาเปนลบ
แสดงวา ผูเขาสอบกลุมเกงทําไดนอยกวากลุมออน
0.00
แสดงวา ผูเขาสอบกลุมเกงกับกลุมออน ทําไดเทาๆ กัน
0.40 ขึ้นไป แสดงวา มีอํานาจการจําแนกที่ดมี าก
0.30 - 0.39 แสดงวา มีอํานาจแนกพอใช แตควรปรับปรุง
0.20 - 0.29 แสดงวา มีอํานาจจําแนกนอย ตองปรับปรุง
ต่ํากวา 0.19 แสดงวา ไมมีอํานาจจําแนก ไมควรนํามาใช
ตัวเลือก (key) ควรมีคาตั้งแต +0.20 ขึ้นไป

6.3 ประสิทธิภาพของตัวลวง ในกรณีขอกระทงซึ่งนํามาวิเคราะหเปนขอกระทงหลายตัวเลือก
การวิเคราะหก็จะตองวิเคราะหตัวลวงดวย การวิเคราะหตัวลวงมีหลักอยูวา คนในกลุมต่ําจะตองเลือกมากกวาคนในกลุมสูงโดยจะใช
สูตรเดียวกับการหาอํานาจจําแนก ซึ่งผลการวิเคราะหตัวลวงก็จะตองมีคาอยูในชวง – 1 หรือ + 1 โดยคุณภาพตัวลวงจะเปน 1 เมื่อทุกคนในกลุม
สูงไมเลือก ขณะที่ทุกคนในกลุมต่ําเลือกทั้งหมดคุณภาพตัวลวงจะเปน + 1 เมื่อทุกคนในกลุมต่ํา ไมเลือกทั้งหมด ขณะที่ทุกคนในกลุมสูงเลือกทั้งหมด
แตคุณภาพตัวลวงจะเปน 0 เมื่อมีจํานวนคนเลือกเทากันในกลุมสูงและกลุมต่ํา หรือตัวเลือกนั้นไมมีใครเลือกเลยตัวลวงที่ดี (distractor) ควรมีคา
ตั้งแต - 0.20 ขึ้นไป (มลิวัลย ผิวคราม. 2559ข : ออน-ไลน)
7. หลังจากไดผลการวิเคราะห
ผูวิจัยไดนําขอสอบที่มีคาความยากงาย อํานาจจําแนก และ ประสิทธิภาพของตัวลวงที่ไมเหมาะสม
มาปรับปรุง กอนนําไปจัดเก็บเพื่อใชเปนขอสอบมาตรฐาน สําหรับใชในการสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ในครั้งตอๆ ไป
8. การเผยแพรผลงาน
ผูวิจัยไดเผยแพรผลงานใน จดหมายขาวศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ ปที่ 1 ฉบับที่ ๓ ประจําเดือน มีนาคม 2560 ซึ่ง
เปนจดหมายขาวแบบดิจิตอลลงในเว็บไซตกลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.๔ ( http://school4.education.police.go.th/index.php/contact-us/201707-09-00-39-11 ) และสงไปเผยแพรที่ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓

4.ผลการวิเคราะหขอมูล

จากการที่ผูวิจยั ไดดาํ เนินการวิเคราะหขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมาย จำนวน 37 (ขอ 1 – 37 ) ทําใหสามารถตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยได ดังนี้
1. คาความยากงาย
ขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย จํานวน 37 ขอ มีระดับความยากงายอยูระหวาง 0.82 - 1.00 ซึ่งเปนขอสอบที่มีระดับ
ความยากงาย ในระดับงายมาก ควรตัดทิ้ง ทั้ง 37 ขอ หรือ คิดเปน รอยละ 100 ของขอสอบทั้งหมด ซึ่งไมเหมาะที่จะนําไปปรับปรุงพัฒนา
2. อํานาจจําแนก
ขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย จํานวน 37 ขอ มีอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.01 – 0.43 และ มีขอสอบที่มีอํานาจ
จําแนกที่สามารถนําไปใชไดจํานวน 5 ขอโดย คิดเปนรอยละ 13.51 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 32 ขอ เนื่องจากไมมีอํานาจจําแนก และ มีขอสอบที่สามารถ
นําไป ปรับปรุงพัฒนา และ นําไปใชได จํานวน 4 ขอ สวนอีก 1 ขอ มีอํานาจจําแนกที่ดีนําไปใชได ดังนี้
ระดับมีอํานาจจําแนกนอย ตองปรับปรุง
จํานวน 4 ขอ
ระดับมีอํานาจจําแนกที่ดีมาก
จํานวน 1
ขอ
3. ประสิทธิภาพของตัวลวง
คุณภาพตัวลวงจะมีคาอยูระหวาง - 1.00 ถึง 1.00
ถาผลการวิเคราะหเปน บวก แสดงใหเห็นวากลุมเกงเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมออน

๒๐
ถาผลการวิเคราะหเปน ลบ แสดงใหเห็นวากลุมออนเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมเกง
ในที่นี้ผูวิจัยถือวาตัวเลือกที่มีผูเลือก - 0.20 ขึ้นไปเปนตัวเลือกที่ใชได สวนตัวเลือกที่มีคาต่ํากวานั้น ผูวิจัยถือวาเปนตัวเลือก ที่เปนตัวลวง
ที่ใชไมได เนื่องจากขอสอบมีทั้งหมด 37 ขอ จะเปนตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกตองจํานวน 37 ตัว และ อีก 111 ตัว คือตัวเลือกที่เปนตัวลวง
คุณภาพตัวลวงของขอสอบนี้จะมีคาอยูระหวาง 0.00 ถึง – 0.35 มีตัวลวงที่ใชไดจํานวน 2 ตัว คิดเปนรอยละ 1.80 ของตัวลวง
ทั้งหมดจํานวน 111 เปนตัวลวงที่จะตองนําไปปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 109 ตัวลวง
4. การนําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพขอสอบรายวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
จากผลการวิเคราะหขอสอบรายวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําขอสอบที่มีระดับความยากงายและ
อํานาจการจําแนกที่ไมเหมาะสม รวมถึงขอที่ตัวลวงยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก ไปปรับปรุง ดังนี้
4.1 ขอสอบขอที่ 1 - ๓๗ เปนขอสอบที่มีคาระดับความยากงายเกิน 0.80 ขึ้นไป ซึ่งเปนขอสอบที่มีขอคําถามที่งายมากควรตัดทิ้ง
ซึ่งผูวิจัยจะทําการปรับปรุงโดยการออกขอสอบใหมใหมีขอคําถามที่มีคาระดับความยากลดลงมาใหต่ํากวา 0.80 เพื่อใหอยูในระดับที่งายพอใช คือ
ระดับ 0.61 – 0.80 หรือ อาจจะเลยไปจนถึง 0.51 – 0.60 ซึ่งเปนระดับคอนขางงาย และ ดี
ผูวิจัยคิดวาการที่ขอสอบในวิชานี้ใชไมได นาจะเปนเพราะขอคําถามในการใชภาษา หรือ การวัดที่อาจจะเนนเปนการวัดผลในดานของ
ความจํา มากกวาดานอื่น ๆ ในวิชานี้เปนวิชาที่คอนขางใกลชิดกับผูเรียนเปนอยางมากโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู หรือกฎหมายแพง
ในชีวิตประจําวัน สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองรูและปฏิบัติ ดังนั้น การออกปญหาขอสอบในครั้งตอ ๆ ไป ควรจะวัดในเรื่องของความเขาใจ การ
นําไปใช ใหมากกวาการวัดความจํา สวนการวิเคราะห สังเคราะห หรือ ประเมินคา ผูวิจัยเห็นวาอาจจะเปนการวัดผลประเมินผลที่อาจจะสูงเกินไป
สําหรับหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ นอกจากนี้ การใชภาษาในขอคําถาม ก็ไมควรจะสื่อ หรือ นัยยะอะไรใหผูเขาสอบอานคําถามจบแลวสามารถ
ตอบไดทันทีซึ่งผูวิจัยก็จะไดนํา ขอคนพบในครั้งนี้ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการออกขอคําถามใหมีความเหมาะสมตอไป
4.2 ขอสอบขอที่ 11,25,28,32 เปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกระดับที่ เกิน +.20 แตยังไมถึง +0.50 ขึ้นไป จึงเปนขอสอบที่มีอํานาจ
จําแนกอยูในระดับนอยถึงพอใช ซึ่งตองปรับปรุง ใหมีอํานาจจําแนกเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีการปรับปรุงก็จะปรับปรุงโดยการปรับภาษาใหเหมาะสม ไมใหผูอาน
ขอสอบสามารถรูไดเลยวาขอนั้น ๆ คือ ขอที่ถูก โดยคําตอบที่ถูกควรมีเนื้อความหรือความหมายใกลเคียง กับตัวลวง เพื่อใหผูเขาสอบไดใชความคิดใน
การแยกแยะ ใหออกวาขอใดถูก หรือ ขอใดผิด สวนขอสอบ ขอที่ 12 เปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกดีมากก็จะนําไป เก็บไวในคลังขอสอบเพื่อนําไปใช
ในการวัดผลประเมินผลตอไป
4.3 ขอสอบขอที่ 11,12 มีตัวเลือกที่ใชไดเนื่องจากมีคาคุณภาพตัวลวง - 0.20 ขึ้นไป
ดังนี้
ขอที่ 11 ตัวเลือกที่ 1
ขอที่ 12 ตัวเลือกที่ 3
นอกจากนั้น อีก 109 ตัวลวงที่เหลือเปนตัวลวงที่มีคาต่ํากวา - 0.20 ทั้งหมด ซึ่งผูวิจัยซึ่งเห็นวานาจะเปนภาษาที่ใชในการสราง
ตัวเลือก มีเนื้อความ และ ความหมายแตกตางจากคําตอบที่ถูก จนทําใหเมื่อนําไปรวมกับขอสอบปรนัย แลวผูตอบขอสอบสามารถตอบไดทันทีวา
ตัวเลือกใดเปนคําตอบที่ถูก ซึ่งผูวิจัยจะนําตัวลวงที่มีคุณภาพทั้ง 2 ตัว ใน 2 ขอไปเก็บไวในคลังขอสอบ สวนที่เหลือก็จะนําไปปรับปรุงและพัฒนาดาน
ภาษาใหมีความเหมาะสมเปนตัวเลือกที่เปนตัวลวงที่มีคุณภาพตอไป

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีความตองการที่จะ (1) วิเคราะหขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ที่ใชประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5 ประจําปการศึกษา 2557 และ (2) นําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพขอสอบรายวิชา จากการดําเนินการ
ศึกษาวิจัยพบวา ขอสอบรายวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย มีระดับความยากงาย อํานาจจําแนก และประสิทธิภาพของตัวลวง ดังนี้
1. คาความยากงาย ขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย จํานวน 37 ขอ มีระดับความยากงายอยูระหวาง 0.82 - 1.00 ซึ่งเปน
ขอสอบที่มีระดับความยากงาย ในระดับงายมาก ควรตัดทิ้ง ทั้ง 37 ขอ หรือ คิดเปน รอยละ 100 ของขอสอบทั้งหมด ซึ่งไมเหมาะที่จะนําไป
ปรับปรุงพัฒนา
2. ขอสอบวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย จํานวน 37 ขอ มีอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.01 – 0.43 และ มีขอสอบที่มีอํานาจ
จําแนกที่สามารถนําไปใชไดจํานวน 5 ขอโดย คิดเปนรอยละ 13.51 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 32 ขอ เนือ่ งจากไมมีอํานาจจําแนก และ มีขอสอบที่สามารถ
นําไป ปรับปรุงพัฒนา และ นําไปใชได จํานวน 4 ขอ สวนอีก 1 ขอ มีอํานาจจําแนกที่ดีนําไปใชได ดังนี้
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ระดับมีอํานาจจําแนกนอย ตองปรับปรุง
จํานวน 4 ขอ
ระดับมีอํานาจจําแนกที่ดีมาก
จํานวน 1 ขอ
3. ประสิทธิภาพของตัวลวง คุณภาพตัวลวงจะมีคาอยูระหวาง - 1.00 ถึง 1.00
ถาผลการวิเคราะหเปน บวก แสดงใหเห็นวากลุมเกงเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมออน
ถาผลการวิเคราะหเปน ลบ แสดงใหเห็นวากลุมออนเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมเกง
ในที่นี้ผูวิจัยถือวาตัวเลือกที่มีผูเลือก - 0.20 ขึ้นไปเปนตัวเลือกที่ใชได สวนตัวเลือกที่มีคาต่ํากวานั้น ผูวิจัยถือวาเปนตัวเลือก ที่เปนตัวลวง
ที่ใชไมได เนื่องจากขอสอบมีทั้งหมด 37 ขอ จะเปนตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกตองจํานวน 37 ตัว และ อีก 111 ตัว คือตัวเลือกที่เปนตัวลวง
คุณภาพตัวลวงของขอสอบนี้จะมีคาอยูระหวาง 0.00 ถึง – 0.35 มีตัวลวงที่ใชไดจํานวน 2 ตัว คิดเปนรอยละ 1.80 ของตัวลวง
ทั้งหมดจํานวน 111 เปนตัวลวงที่จะตองนําไปปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 109 ตัวลวง
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหคาความยาก อํานาจจําแนก และประสิทธิภาพของตัวลวง จะเห็นวา ขอสอบที่มีคุณภาพไดมาตรฐานจะตองมีคณ
ุ สมบัติ
ครบทั้ง 3 ดาน ในขอนั้น ๆ กลาวคือ มีคาความยากงายที่พอเหมาะ มีอํานาจจําแนกที่ดี และ ตัวเลือกที่เปนตัวลวงตองมีคาที่เหมาะสมจึงจะ
สามารถเก็บและนําไปใชตอไปได ซึ่งในการวิเคราะหขอสอบในครัง้ นี้ผูวิจัยพบวา มีปจจัยที่แทรกซอนหลายประการที่อาจทําใหผลการวิเคราะห
ขอสอบไมเปนไปตามที่ควรจะเปน ซึ่งผูวิจัยจะนํามาพิจารณาในแตละดาน ดังนี้
1. ดานของตัวปญหาขอสอบเอง
1.1 การพิมพปญหาขอสอบ และ การจัดการสอบ วิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย สอบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา
09.00 – 12.00 น. โดยมีวิชาที่สอบในชุดเดียวกัน ดังนี้
1. วิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ( ขอที่ 1 – ขอที่ 37 )
2. ประมวลกฎหมายอาญา 1 ( ขอ 38 – ขอ 93 )
ผูวิจัยเห็นวาการจัดทําปญหาขอสอบในลักษณะนี้ จะทําใหผูทําขอสอบเกิดความกดดัน เพราะในเวลา 3 ชั่วโมง ผูเขาสอบจะตองทํา
ขอสอบใหแลวเสร็จถึง 2 วิชา โดยจะตองบริหารเวลาเองซึ่งหากปญหาขอสอบวิชาใดยาก ผูเขาสอบก็จะใชเวลาในการทําขอสอบของวิชาอื่นเขาไปดวย
หากบริหารเวลาไมดีก็จะทําใหทําขอสอบโดยการเดาแทนที่จะใชความรูจริง ผูวิจัยเห็นวาการจัดทําปญหาขอสอบในอนาคตควรจะจัดทําเฉพาะวิชาใคร วิชา
มันอยาปะปนกัน เพื่อใหผูเขาสอบไดใชความรูในการตอบปญหาขอสอบในวิชานั้น ๆ อยางเต็มที่ ในกรณีนี้มีขอนาสังเกต คือ วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมาย เปนวิชา ที่สอบวิชาแรก และ ในวันนั้น ผูเขาสอบอาจจะอานหรือเตรียมตัวในวิชานั้นไดดีกวาวิชาที่ 2 ประกอบกับในวิชานี้มีวิชาที่ใชสอบเพียง
2 วิชาจึงทําใหผูเขาสอบสามารถเตรียมตัวไดดีกวาการสอบในขอสอบชุดเดียวกัน 4 วิชา แมวาใน 4 วิชาจํานวนขอที่ทํานั้นจะนอยแตก็จะมีปญหาใน
เรื่องของการเตรียมตัวเพราะการเตรียมตัวอานสําหรับ 2 วิชา ยอมดีกวาเตรียมตัวอานสําหรับ 4 วิชา
1.2 สําหรับวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย มีจํานวนขอสอบ 37 ขอ โดยปญหาขอสอบ 1 ขอ มีคาคะแนนเทากับ 2 คะแนน
การใหคาคะแนนเชนนี้ ทําใหสามารถออกขอสอบไดนอย เพราะสามารถออกขอสอบไดเพียง 37 ขอ แทนที่จะออก 74 ขอ ทําใหขอสอบที่ออกไมคลอบ
คลุมเนื้อหา แมจะวิเคราะหเนื้อหาไปแลวแตก็ไมสามารถวัดไดตามที่ควรจะเปน เชน กําหนดสัดสวนการวัดเอาไว เปนความรูความจํา รอยละ 40 ความ
เขาใจ รอยละ 30 การนําไปใชรอยละ 30 ก็จะวัดไดสัดสวนดังนี้ ความรูความจํา 15 ขอ ความเขาใจ 11 การนําไปใช 11 ขอ นอกจากนี้แมจะ
กําหนดสัดสวนในการวัดไวแลว แตบางครั้งผูออกขอสอบก็เลือกที่จะออกขอสอบเพื่อวัดความรูความจํา เพราะออกขอสอบงายดี ตัวเลือกก็ทําไมยาก ทํา
ใหสัดสวนที่ตองการวัดไมไดเปนไปตามตองการ กลายเปนวัดดานความรูความจํามากกวาที่ควรจะเปน ก็จะมีผลทําใหขอสอบงายไปถาผูสอบทําได และ
ยากไปถาผูออกปญหาขอสอบเอาเรื่องที่ไมนาจะเปนความจํา มาออกเปนปญหาขอสอบความจํา เชน การถามที่เปนตัวเลข เชน สงครามโลกครั้งที่ 2
เกิดขึ้นเมื่อปใด เชนนี้ ถาจําไดก็จะตอบถูก ขอสอบนั้นก็จะงาย ถาจําไมไดก็ตอบผิด ขอสอบขอนั้นก็จะเปนขอสอบยาก
แนวทางแกไข คือ ควรจะกําหนดปญหาขอสอบ 1 ขอ มีคาคะแนนเปน 1 คะแนน เพื่อจะไดสามารถวัดผลประเมินผลไดรอบดานมากยิ่งขึ้น
1.3 การใชภาษาในการเขียนขอคําถาม ควรจะใชภาษาที่ผูออกปญหาขอสอบ และ ผูตอบปญหาขอสอบเขาใจตรงกัน หรือ มีความหมายที่
ตีความไดหลายทาง และ ไมควรมีความยาวมากจนเกินไป หรือ การออกแบบโจทกใหมคี วามสลับซับซอนจนผูเขาสอบงง
1.4 การใชภาษาในการสรางคําตอบที่ถูก ภาษาที่ใชไมควรมีลักษณะที่เมื่อผูอาน อานแลวทราบไดทันที หรือ เมื่อนําไปใชเมื่ออยูรวมกับ
ตัวเลือกที่เปนตัวลวงแลว รู หรือ ควรรูไดทันทีวาเปนตัวเลือกที่ถูกตอง ไมควรใชคําวาถูกทุกขอ หรือ ไมมีขอถูก เพราะผูเขาสอบมักจะเดาเอาวาขอ
เหลานั้นเปนขอที่ถูก เพราะลักษณะของตัวเลือกแบบนี้ จะแตกตางจากตัวเลือกอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด
1.5 การใชภาษาในตัวเลือกที่เปนตัวลวง ควรจะมีความหมายใกลเคียง หรือ ไปในแนวทางเดียวกันกับคําตอบที่ถูก เพื่อใหผูเขาสอบไดใช
ความคิดในการแยกขอตอบวาควรจะเลือกขอใด
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1.6 การสอนที่ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดในชั้นเรียนในลักษณะของขอสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือกบอย ๆ เมื่อนํามาใชเปนขอสอบ
ในการวัดผล ประเมินผล หากนําแนวขอสอบเดิมมาปรับปรุงเพื่อใชทดสอบ โดยใชตัวเลือกเดิม หรือ ใกลเคียงกับขอสอบเดิม ก็อาจจะทําใหผูเขาสอบ
จําไดจนกลายเปนขอสอบนั้นวัดความจําเพียงอยางเดียว
2. ผลการวิเคราะหขอสอบที่ไดในครั้งนี้ ชวยใหอาจารยผูสอนทราบวา เนื้อหาของ วิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย มีเนื้อหาที่เปนทั้ง
ความจํา และ ความเขาใจรวมไปถึงการนําไปใช ที่ผานมาในวิชานี้จะมีเนื้อหาอยูในเรื่อง ของกฎหมายที่ประชาชนควรรู หรือ กฎหมายแพงใน
ชีวิตประจําวัน เปนกฎหมายที่ผูเรียนสวนใหญมักจะเรียนมาแลวในชวงชั้นมัธยมปลาย ซึ่งเมื่อมาเรียนตอในชวงที่เปนนักเรียนนายสิบตํารวจจึงทํา
ขอสอบในเรื่องนี้ไดดี สวนเนื้อหาในเรื่องของปรัชญา การรางกฎหมาย หรือ การตีความกฎหมายผูเรียนเพิ่งจะเขามาเรียนรูเมื่อเปนนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ เนื้อหาในบทนี้เปนเรื่องของความจําและการเชื่อมโยง หรือ การวิเคราะห เปนเรื่องที่เขาใจยาก ผูสอนจึงเห็นวา ควรจะปรับปรุงพัฒนาวิธีการ
สอน โดยใหนักเรียนไดวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น แลวเทียบเคียงวาเปนปรากฏการณของกฎหมายตามปรัชญาอะไร เชน ปจจุบันมีการตําหนิ
หรือ วิพากษวิจารณการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ ปรากฏการณเชนนี้เคยเกิดขึ้นในที่อื่น ๆ หรือ ไมและเปนปรากฏการณทางกฎหมายในเรื่องของ
ทฤษฎีสัจจะนิยม แบบอเมริกัน ที่ประชาชนเริ่มไมไววางใจผูบังคับใชกฎหมายเปนตน
ขอเสนอแนะ
1. อยางไรก็ตาม แมวาการวิเคราะหขอสอบและปรับปรุงขอสอบตามที่ผูวิจัยไดดําเนินการไป จะชวยใหไดขอสอบที่มีคุณภาพมากขึ้น แตจากความ
แตกตางของผูเขารับการอบรมในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ในดานวุฒิการศึกษา อายุ ผูวิจัยเห็นวา ควรนําขอสอบชุดดังกลาวไปทําการทดสอบ (try out)
กับ เปาหมายกลุมตางๆ เพื่อใหมีคาความเชื่อมั่น (reliability) มากขึ้น รวมถึงนําไปหาความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค (Index of ItemObjective Congruence; IOC) ซึ่งจะชวยเพิ่มความเที่ยงตรง (validity) ของขอสอบ
2. จากการที่ขอสอบเลือกตอบ เปนขอสอบที่สามารถออกใหครอบคลุมเนื้อหาที่สอนได เหมาะกับการวัดความรู (cognitive domain) และใชวัด
ประเมินกับผูเขาสอบจํานวนมากได และเพื่อใหการวัดและประเมินผลรายวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงรายวิชาอื่นๆ ที่เนนความรู ควร
จัดใหมีการวิเคราะหขอสอบ เพื่อใหไดขอสอบที่มีมาตรฐาน
3. นําขอสอบที่มีมาตรฐาน มาจัดทําเปนคลังขอสอบ (item bank) เพื่อจัดทําชุดขอสอบฉบับมาตรฐาน ซึ่งควรประกอบดวยขอสอบที่มีความงาย
ประมาณรอยละ 25 ปานกลางรอยละ 50 และยากรอยละ 25 (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777)
4. ขอสังเกตจากการวิจัยพบวา ความสัมพันธ ของความยากงาย อํานาจจําแนก และประสิทธิภาพตัวลวง จะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดในขอสอบ
แบบเลือกตอบ กลาวคือ ถาคาความยากงายไมดี งายไปจนตองตัดทิ้ง จะสงผลไปถึงวาขอสอบขอนั้น ๆ จะไมสามารถจําแนกคนเกงกับคนไมเกงออกจากกันได
เพราะจะมีคนตอบถูกหมด นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาตัวลวงทํางานไมได จึงมีแตคนเลือกตอบ ตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกตอง

6. เอกสารอางอิง

ธานินทร ศิลปจารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS และ AMOS. พิมพครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอารแอนดด.ี
ไพศาล วรคํา. (2554). การวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 2. มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ.
มลิวัลย ผิวคราม. หนวยที่ 13 การวิเคราะหขอสอบ : การหาความยากงายของขอสอบ. [ออน-ไลน]. แหลงที่มา :
http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/Learning/lesson_13/lesson13_p031.htm [14 ตุลาคม 2560ก].
มลิวัลย ผิวคราม. หนวยที่ 13 การวิเคราะหขอสอบ : การหาคาอํานาจจําแนกของขอสอบ. [ออน-ไลน]. แหลงที่มา :
http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/Learning/lesson_13/lesson13_p031.htm [14 ตุลาคม 2560ข].
เยาวดี วิบูลยศรี. การวัดผลและการสรางแบบสอบผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2545.
วัลลี สัตยาศัย. (2555).การสรางขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ, ธรรมศาสตรเวชสาร, 12(4), 777-781.
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4. (2557). รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ
ขอนแกน : ศฝร.ภ. 4.

พ.ศ. 25๕7.

๒๓
สงวนชัย วัชระกวีศิลป. (2552). การวิเคราะหขอสอบวิชาภาษาเยอรมัน ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับ
ตรง ประจําปการศึกษา 2551. มนุษยศาสตรสังคมศาสตร. 26(3), 101-117.
สุมาลี ตะกรุดโทน. (2557) เอกสารคําสอนวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ศ. 2547. ขอนแกน : ศฝร.ภ. 4.
สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์. (2553). หลักการวัดและประเมิน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
อนุวัติ คูณแกว. (2555). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูสูผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
******************************

บทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะหขอสอบ วิชา พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
หลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕8
ผูเขียน พ.ต.ท.สธน ตะกรุดโทน
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ อ.เมือง จ. ขอนแกน
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รายงานผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหขอสอบ วิชา พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5 พ.ศ.
2558 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห ขอสอบ ที่ใชวัดผล ประเมินผล ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปงบประมาณ 2557 ซึ่งเปนขอสอบ แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อหาความยากงาย อํานาจจําแนก และ ประสิทธิภาพตัวลวง เพื่อใหไดขอสอบที่มีคุณภาพนําไปจัดทําเปนคลังขอสอบ และ นํา
ผลการวิเคราะหขอสอบไปปรับปรุงแกไขขอสอบเดิม และ ปรับปรุงการออกขอสอบในครั้งตอไปใหไดมาตรฐานมากขึ้น
ผูศึกษาไดนําแบบทดสอบไปทําการสอบวัดผล นักเรียนนายสิบตํารวจ และนําผลสอบที่ไดมาทําการวิเคราะห เพื่อหาคาความยากงาย อํานาจ
จําแนก และคุณภาพตัวลวง โดยไดผล ดังนี้
1. คาความยากงาย ขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 จํานวน 19 ขอ มีระดับความยากงายอยูระหวาง
0.23-0.95 และ มีขอสอบที่มีระดับความยากงายที่สามารถนําไปใชไดจํานวน 15 ขอ คิดเปนรอยละ 78.95
2. อํานาจจําแนก ขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 จํานวน 19 ขอมี อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.00 –
0.56 และ มีขอสอบที่มีอํานาจจําแนกที่สามารถนําไปใชไดจํานวน 12 ขอโดย คิดเปนรอยละ 63.15
3. ประสิทธิภาพตัวลวง คุณภาพตัวลวงของขอสอบนี้จะมีคาอยูระหวาง 0.00 – 0.44 มีตัวลวงที่ใชไดจาํ นวน 6 ตัว คิดเปนรอยละ
10.52 ของตัวลวงทั้งหมดจํานวน 57 เปนตัวลวงที่จะตองนําไปปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 51 ตัวลวง
เปนไปตามวัตถุประสงคของผูทําการศึกษาที่ตองการวัดคุณภาพของขอสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน และ นําผลการวิเคราะหไปปรับปรุง
คุณภาพของขอสอบใหดียิ่งขึ้นไป
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดรับความกรุณาจาก พล.ต.ต.ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ ที่ไดใหการสนับสนุน
การวิจัยครั้งนี้ในดานตาง ๆ จนทําใหการวิจัยครั้งนี้สามารถดําเนินการจนสําเร็จลุลวง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

1.บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 (ศฝร.ภ. 4) ประจําปงบประมาณ 2557 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ 1 ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ ในปงบประมาณ 2557 ศฝร.ภ. 4 เปด
การอบรม หลักสูตรที่ใชระยะเวลาในการฝกอบรม 8 สัปดาหขึ้นไป จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ และ หลักสูตรการ

๒๔
ฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปขึ้นไปเพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลือ่ นไหลเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรถึง
รอยตํารวจเอก มีผูเขารับการอบรมรวมทั้งสองหลักสูตรจํานวน 588 คน ซึ่งผูเขารับการอบรมสามารถผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการได
ครบทุกคน (คิดเปนรอยละ 100) ทําใหผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑคุณภาพระดับ “ดีมาก” (ศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 4, 2557 : 15)
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของ ศฝร.ภ.4 ในสวนนี้วา ควรตรวจสอบคุณภาพของขอสอบดวยวามีระดับความยากงายและมีคาอํานาจการจําแนกมากนอยเพียงใด รวมถึง
ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวลวงแตละขอ เพื่อใหการประเมินผลมีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นในระดับมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลใหสามารถคัด
แยกนักเรียนที่มีความรูในระดับตางๆ ออกจากกันได และจะนําไปสูการไมปลอยใหผูเขารับการอบรมที่มีความรูยังไมถึงเกณฑมาตรฐาน จบออกไป
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูพิทักษสันติราษฎร ซึ่งจะสงผลเสียตอหนวยงานตํารวจ สังคม และ ประเทศชาติ อยางมาก
ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูรวมสอนในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ จึงเห็นวา ควรจัดใหมีการวิเคราะหขอสอบรายวิชา พระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งผูวิจัยเปนอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชาดังกลาว โดยในการวิจัยครั้งนี้จะเนนการวิเคราะหระดับความยากงาย อํานาจ
จําแนก และประสิทธิของตัวลวง
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะหขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ที่ใชประเมินผลการเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5 ประจําป
การศึกษา 2557
2. เพื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพขอสอบรายวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ใหไดมาตรฐาน
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ที่ใชประเมินผลการเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวจ
รุนที่ 5 ประจําปการศึกษา 2557 โดยมีสาระสําคัญทีต่ องการวิเคราะห คือ
1) ระดับความยากงายของขอสอบ (item difficulty, p)
2) อํานาจจําแนก (discrimination, r)
3) ประสิทธิภาพของตัวลวง (distractor efficiency)
เครื่องมือวิจัย
1. ขอสอบวิชา พระราชบัญญัตติ ํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ที่ใชประเมินผลการเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5 ประจําปการศึกษา
2557 จํานวน 19 ขอ
2. โปรแกรม Microsoft Excel 2013 และ SPSS Version 22 (ธานินทร ศิลปจารุ. 2555 : 415-416)
นิยามศัพทเฉพาะ (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777-779)
1. ขอสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice question; MCQ) เปนขอสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก ประเภทที่มีคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว
(one best answer)
2. ตัวโจทย (stem) คือ ขอมูลพื้นฐานหรือสถานการณที่กําหนดให ควรเปนขอความที่สั้น เขาใจงาย ใหเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะถาม
3. คําถาม (lead-in) เปนประโยคคําถามที่สมบูรณ และเปนคําถามที่สามารถทําใหคิดถึงคําตอบได
4. คําตอบที่ถูกตอง (key) ตองมีคําตอบเดียว ชัดเจนและถูกตองสมบูรณที่สุด
5. ตัวลวง (distractor) ควรละมายคลายคลึงกับคําตอบที่ถูกตองมากสุดทั้งไวยากรณและรูปแบบ ตลอดจนความยาว
6. ความยากงาย (difficulty, p) สัดสวนของจํานวนผูที่ตอบขอสอบขอนั้นไดถูกตอง ตอผูเขาสอบทั้งหมด
7. อํานาจจําแนก (discrimination, r) ขอสอบขอนั้นสามารถแยกระหวางผูเขาสอบที่เกงออกจากผูเ ขาสอบที่ไมเกงได
8. ประสิทธิภาพของตัวลวง (distractor efficiency) ตัวเลือกของขอสอบขอนั้น ที่ผูเขาสอบที่ไมเกงเลือกตัวเลือกนั้น มากกวาผูเขาสอบที่เกง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประโยชนตอผูวิจัย ในฐานะผูสอน ผูวิจัยไดขอสอบ วิชา พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ที่ได
มาตรฐาน
2. ศฝร.ภ. 4 นําผลที่ไดไปกําหนดนโยบายในการพัฒนาขอสอบรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรตางๆ ซึ่งจะชวย
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ ศฝร.ภ.4
3. นักเรียนหรือผูเขารับการอบรม ไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียน และไดทราบวาตนเอง

๒๕
มีความรูเกี่ยวกับ วิชา พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มากนอยเพียงใด และอยูในเกณฑมาตรฐาน
หรือไม

2. เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

หลักสูตร และรายวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 เปนวิชา ในภาควิชาทั่วไป ของหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ มีจํานวนหนวย
กิต 1 หนวยกิต มีจํานวนคาบในชั้นเรียน จํานวน 16 ชั่วโมง ใชวิธีการสอนแบบบรรยายทั้งหมด มีการวัดผลโดยใช ปญหาขอสอบแบบปรนัย 4
ตัวเลือก
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนนเต็ม 50 คะแนน ประกอบดวย คะแนนเก็บซึ่งเปนคะแนนที่ไดจากดุลยพินิจ ของ อาจารยผูสอน จํานวน 12 คะแนน สวนอีก 38
คะแนนจะไดจากการทําแบบทดสอบ จํานวน 19 ขอ โดยมีคาคะแนน ขอละ 2 คะแนน เกณฑสอบผาน คือ 25 คะแนน
สําหรับการทดสอบนักเรียนนายสิบตํารวจรุนที่ ๕ จะใชปญหาขอสอบ 1 ฉบับรวมกันหลายวิชา
วิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 สอบเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีวิชาที่สอบในชุดเดียวกัน
ดังนี้
1. วิชา ยุทธวิธีตํารวจ 1 ( ขอที่ 1 – ขอที่ 40)
2. วิชา พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ( ขอที่ 41 – ขอที่ 59 )
3. วิชา ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ( ขอที่ 60 – ขอที่ 78 )
4. วิชา ประวัติ โครงสราง ยุทธศาสตรฯ (ขอที่ 79 - ขอที่ 97 )
ทฤษฎีการจัดสรางขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777)
ก. ขอสอบปรนัย (objective item) มีหลายประเภท ไดแก ขอสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice question; MCQ) ขอสอบแบบถูกผิด (true or
false) และขอสอบแบบจับคู (matching) จะเห็นไดวา ขอสอบแบบเลือกตอบ ประเภทเลือกคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว (one best answer) เปนประเภทที่ไดรับ
ความนิยมมากสุด เนื่องจากเปนเครื่องมือที่เหมาะตอการวัดความรู (cognitive domain) สามารถออกใหครอบคลุมเนื้อหา (high content validity) ตรวจใหคะแนน
ไดงายและรวดเร็ว เหมาะกับผูเขาสอบจํานวนมาก
ข. หลักในการออกขอสอบแบบเลือกตอบ (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์. 2553 : 135-155) มีหลักการสําคัญ ดังนี้
1) ขอสอบตองสามารถวัดผลการเรียนรูที่สําคัญ ซึ่งเกี่ยวของกับผลการเรียนรูโดยตรงของรายวิชา
2) ขอสอบตองวัดในสิ่งที่ตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชาและเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
3) จํานวนขอควรเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใชในการทําขอสอบ
4) ขอสอบแตละขอควรมีอิสระตอกัน ไมควรใหผูเรียนตองรูคําตอบที่ถูกของขอกอนหนา จึงจะตอบคําถาม
ขอตอไปไดถูกตอง
ค. วิธีการสรางขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777-779) มีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1) สรางโจทย (stem) เปนขอความที่สั้นกระชับ ใชภาษาที่ชัดเจนไมกํากวม
2) สรางคําถาม (lead-in) เขียนใหเปนประโยคที่สมบูรณ และสามารถคิดถึงคําตอบได โดยไมตองเห็นคําตอบกอน
3) สรางชุดคําตอบ (answer set) ซึ่งประกอบดวย
3.1) คําตอบถูก (key) ซึ่งจะตองถูกตอง ชัดเจน สมบูรณในตัวเอง และมีเพียงขอเดียวเทานั้น นอกจากนี้ ควรคละขอถูก เพื่อ
ปองกันไมใหผูตอบคาดเดาได เชน สวนใหญ ขอ ก. ถูก เปนตน
3.2 )ตัวลวง (distractor) ควรมีความคลายคลึงกับคําตอบถูกทั้งรูปแบบและไวยากรณ เปนคําที่มีอยูในตําราเรียน มีความสั้น-ยาว
ไมตางจากคําตอบถูกมากนัก เพื่อใหยากตอการคาดเดา
3.3) กรณีเปนตัวเลข ควรเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมากก็ไดตามความเหมาะสม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แมวาการวิเคราะหขอสอบปรนัยจะเปนกระบวนพัฒนาขอสอบที่ครูผูสอนมักจะปฏิบัติกันเปนประจําอยูแลว แตก็ยังมีการนํามาใชใน
การศึกษาวิจัยอยูบาง ตัวอยางเชน สงวนชัย วัชระกวีศิลป (2552 : 101-107) ไดวิเคราะหขอสอบวิชาภาษาเยอรมัน ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2551 พบวา นักเรียนที่เขาสอบ ยังขาดความรูความเขาในเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ
คําศัพทและการอานเพื่อความเขาใจ ซึ่งควรนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวของในระดับมัธยมปลายตอไป จะเห็นไดวา นอกจากจะ
นําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอสอบไปปรับปรุงขอสอบแตละรายวิชาแลว ยังสามารถนําไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดอีกดวย
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3.วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัย เพื่อวิเคราะหขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ผูวิจัยไดดําเนินการตางๆ ดังนี้
1. ลักษณะของงานวิจัย
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
2. ประชากร
ไดแก นักเรียนนายสิบตํารวจ รุนที่ 5 จํานวน 486 นาย
3. เครื่องมือวิจัย
ขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนขอสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก โดยมีกระบวนการสราง ดังนี้
1.1 จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ
1) วิเคราะหเนื้อหาวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 สําหรับนักเรียนนายสิบตํารวจ (สธน ตะกรุดโทน. 2557 : 1
– 89 ) โดยขอความอนุเคราะหจากคณาจารยในศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 ซึ่งมีประสบการณในการสอนในกลุมวิชาดานกฎหมาย ชวยตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา
2) ใหน้ําหนักของเนื้อหาแตละบท เพื่อกําหนดสัดสวนจํานวนขอสอบ พรอมทั้งกําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยคํานึงถึง
ขอบเขตของเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู ซึ่งพบวาเปนขอสอบจํานวน 19 ขอ
1.2 การสรางขอสอบ
1) ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวกับวิธีการสรางและขอดีขอจํากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (ไพศาล วรคํา. 2554 : 235 240; วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777-781; อนุวัติ คูณแกว. 2555 : 123-126)
2) ดําเนินการสรางขอสอบ ผูวิจัยไดสรางขอสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 19 ขอ โดยยึดหลักในการออกขอสอบแบบ
เลือกตอบของสุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2553 : 135-155) และวิธีการสรางขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบของวัลลี สัตยาศัย (2555 : 777-779)
3) ตรวจทานแบบทดสอบ หลังจากสรางขอสอบแลว ผูศึกษาไดนํามาตรวจทาน เพื่อใหไดแบบทดสอบที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตามที่
กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 นําขอสอบจัดสงใหฝายบริการการศึกษาจัดพิมพและจัดเตรียมชุดขอสอบ ซึ่งเปนการรวมขอสอบหลายวิชา เพื่อนําไปจัดสอบใน
เวลาเดียวกัน โดยที่ขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 อยูในลําดับขอที่ 41-59
4.2 ดําเนินการสอบตามกําหนดการที่ฝายบริการการศึกษากําหนด
4.3 นํากระดาษคําตอบไปตรวจใหคะแนน โดยใหศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยของแกนเปนผูตรวจโดยใชโปรแกรม Fox Pro
5. การวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากขอมูลการตอบขอสอบถูกเขียนขึ้นดวยโปรแกรม Fox Pro ซึ่งสามารถเปดอานดวย โปรแกรม EXCEL ไดเมื่อไดขอมูลแลว จึงนํา
ขอมูลมาดําเนินการ ดังนี้
5.1 นําขอมูลที่ไดจากเครื่องตรวจขอสอบ มาจัดเตรียมดวยโปรแกรม Excel เพื่อใหทราบวาผู เขาสอบแตละคน เลือกตอบตัวเลือกใดใน
กระดาษคําตอบนั้น ๆ โดยจัดทําเปนตาราง กําหนดวา ขอสอบ แตละขอผูต อบเลือกตอบขอใด
5.2 ถายโอนขอมูลจาก Excel เขาสู SPSS แลวจึงดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดย
1) แจกแจงความถี่ เพื่อหาจํานวนผูตอบขอสอบในแตละขอ
2) จัดเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย แลวคัดเลือกผูเขาสอบที่ทําคะแนนไดคะแนนสูง จํานวน 133 คน (คิดเปน 27% ของผู
เขาสอบทั้งหมด 486 คน) และ ผูเขาสอบที่ทําคะแนนไดคะแนน ต่ําจํานวน 133 คน (คิดเปน 27%)
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
6.1 ความยากงาย
ระดับความยากงายของขอกระทงที่ใชตัวยอวา p หมายถึง สัดสวนของจํานวนผูที่ตอบขอกระทง นั้น ๆ ไดถูกตองตอจํานวนผูตอบขอกระทง
นั้น ๆ ทั้งหมด หรือ หมายถึงจํานวนรอยละของผูตอบขอกระทงนั้นๆ ถูกตัวอยางเชน มีคนเขาสอบ 100 คน มีคนทําขอกระทงที่ 1 ถูก 60 คน ดังนั้น ระดับความ
ยากงายของขอกระทงที่ 1 จึงเปน 60 = .60 หรือ p =.60
100
จากตัวอยางและคําจํากัดความขางตน คาความยากงายจึงสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
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ระดับความยากงายของขอกระทง = จํานวนผูตอบขอกระทงนั้น ๆ ถูก
จํานวนผูตอบทั้งหมด
( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545 : 143 )
โดยหลักการทางทฤษฎีแลวขอกระทงที่ดีจะมีคาระดับความยากงายเปน 0.5 เพราะจะเปนขอกระทงที่มีอํานาจจําแนกสูงสุด และ
ไดคาความเที่ยงสูง แตอยางไรตามในทางปฏิบัติทางการศึกษา ยังคงนิยม ที่จะจัดใหแบบสอบแตละฉบับมีทั้งขอกระทงที่งายหรือคอนขางงายจํานวน
หนึ่ง และ ในขณะเดียวกันก็มีขอกระทงที่ยาก หรือ คอนขางยากอีกจํานวนหนึ่ง แตจะมีขอกระทงที่มีคาความยากใกลเคียง 0.5 อยูเปนจํานวนมาก
ขอกระทงที่งายจะทําใหผูเขาสอบที่มีความรูนอยมีกําลังใจทําขอกระทงที่ตนพอจะทําได และ ขอกระทงที่ยากจะเปนการสรางแรงจูงใจ ใหกับผูเขา
สอบที่มีความสามารถสูง นอกจากนั้นการพิจารณาระดับความยากงายของแบบสอบถามที่เหมาะสม ยังตองขึ้นอยูกับจุดมุงหมายในการสอบตลอดทั้ง
ประเภทของแบบสอบดวย นันแนลลี ( Nunnally,1967) ไดเสนอแนะโดยทั่วไปวา ขอกระทงประเภทถูกผิดคาความยากงายควรจะอยูระหวาง 0.60
– 0.95 สวนขอกระทงประเภทหลายตัวเลือก เชน 3 ตัวเลือกควรจะมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.45- 0.90 และ ถาเปน ๔ ตัวเลือก คา
ความยากงายก็ควรจะมีคาอยูระหวาง 0.35 – 0.85 แตที่นิยมใชกันอยูทั่วไป มักจะยอมรับคาระหวาง 0.20 -0.80 ( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545 : 144 145 )
ซึ่งสามารถแปลผลของคาความยากงาย ไดดังนี้ (มลิวัลย ผิวคราม. 2559ก : ออน-ไลน)
0.81 - 1.00 หมายความวา งายมาก ควรตัดทิ้ง
0.61 - 0.80 หมายความวา งายพอใชได
0.51 - 0.60 หมายความวา คอนขางงาย ดี
0.50
หมายความวา ยากงายพอเหมาะ ดีมาก
0.40 - 0.49 หมายความวา คอนขางยาก ดี
0.20 - 0.39 หมายความวา ยาก พอใชได
ต่ํากวา - 0.19 หมายความวา ยากมาก ควรตัดทิ้ง
6.2 อํานาจจําแนก
ขอกระทงที่ดีนั้น นอกจากจะตองมีระดับความยากงายพอเหมาะแลว จะตองมีอํานาจจําแนกที่ดีดวยอํานาจจําแนกของขอกระทง
หมายถึง ความสามารถของขอกระทงที่จะจําแนก หรือ แยกผูสอบออกไดตามระดับความสามารถเชน สามารถจําแนกคนเกงออกจากคนออน หรือ คน
ที่มีความถนัดออกจากคนที่ไมมี ความถนัดเปนตน ( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545 : 146 )
การวิเคราะหขอกระทงโดยการแบงกลุมสูง และ กลุมต่ํา
จากสูตรการคํานวณหาคา p และ คา r จะเห็นวา เทคนิคการวิเคราะหขอกระทงที่กลาวมาคอนขางจะยุงยาก สิ้นเปลืองเวลาในการ
วิเคราะหและการคํานวณตาง ๆ มาก จึงไดมีความพยายามที่จะหาวิธีการที่งายขึ้นเพื่อใชในภาคปฏิบัติ เทคนิคที่นิยมนํามาใชกันมาก คือ เทคนิคการ
วิเคราะหทเี่ รียกวาเทคนิค 27 % นั้น กลุมตัวอยางจะตองมีจํานวนมากและการแจกแจงของคะแนนสอบจะตองมีลักษณะเปนโคงปกติ กลุมตัวอยาง
จะตองมีจํานวนมากและการแจกแจงของคะแนนสอบอาจจะไมเปนโคงปกตินั้น ก็ควรขยายจํานวนของกลุมสูง และ กลุมต่ําจาก 27 % เปน 30 % ๔๐% แทน เทคนิค 27 % ( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545 : 152 )
วิธีดําเนินการวิเคราะหขอสอบโดยการแบงกลุมสูงต่ํา มี ดังนี้
1. ตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบทั้งหมด
2. เรียงลําดับคะแนนจากสูงสุดไปหาต่ําสุด
3. เลือกผูที่ตอบไดคะแนนสูงสุด 27 % ของผูเขาสอบทั้งหมด
4. เลือกผูที่ตอบไดคะแนนต่ําสุด 27 % ของผูเขาสอบทั้งหมด
5. นําเอาผลการตอบขอสอบของทั้งสองกลุมไปแจกแจงในตาราง
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ตารางแจกแจงผลการตอบขอสอบ
ขอที่

กลุมสูง
ก
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ค

กลุมต่ํา
ง

ไมตอบ
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ข

ค

ง

ไมตอบ

เมื่อทําไดครบทั้ง 5 ขั้นตอนแลวก็หาอํานาจจําแนก ตามสูตร คือ
อํานาจจําแนก =

ผูตอบถูกในกลุมสูง – ผูตอบถูกในกลุมต่ํา
จํานวนคนในกลุมสูง หรือ จํานวนคนในลุมต่ํา
คาอํานาจจําแนกที่คํานวณไดจากสูตรดังกลาวขางตน ทําใหเราสามารถวิเคราะหไดวา คาอํานาจ จําแนกจะมีคาอยูในชวง – 1 หรือ 1 โดย
คาอํานาจจําแนกจะเปน – 1 เมื่อทุกคนในกลุมต่ําทําไดหมด ขณะที่ทุกคนในกลุมสูงทําผิดหมด คาอํานาจจําแนกจะเปน 1 เมื่อทุกคนในกลุม สูงทํา
ถูกหมด ขณะที่ทุก คนในกลุมต่ําทําผิดหมด แตคาอํานาจจําแนกจะเปน 0 เมื่อมีจํานวนคนทําถูกในกลุมสูงและกลุมต่ําเทากัน
( เยาวดี วิบูลยศรี, 2545 : 154 )
ซึ่งสามารถแปลผลคาอํานาจจําแนก ไดดังนี้ (มลิวัลย ผิวคราม. 2559ข : ออน-ไลน)
1) คาเปนบวก แสดงวา ผูเขาสอบกลุมเกงทําไดมากกวากลุมออน
2) คาเปนลบ
แสดงวา ผูเขาสอบกลุมเกงทําไดนอยกวากลุมออน
3) 0.00
แสดงวา ผูเขาสอบกลุมเกงกับกลุมออน ทําไดเทาๆ กัน
4) 0.40 ขึ้นไป แสดงวา มีอํานาจการจําแนกที่ดมี าก
5) 0.30 - 0.39 แสดงวา มีอํานาจแนกพอใช แตควรปรับปรุง
6) 0.20 - 0.29 แสดงวา มีอํานาจจําแนกนอย ตองปรับปรุง
7) ต่ํากวา 0.19 แสดงวา ไมมีอํานาจจําแนก ไมควรนํามาใช
8) ตัวเลือก (key) ควรมีคาตั้งแต +0.20 ขึ้นไป
6.3 ประสิทธิภาพของตัวลวง ในกรณีขอกระทงซึ่งนํามาวิเคราะหเปนขอกระทงหลายตัวเลือก
การวิเคราะหก็จะตองวิเคราะหตัวลวงดวย การวิเคราะหตัวลวงมีหลักอยูวา คนในกลุมต่ําจะตองเลือกมากกวาคนในกลุมสูงโดยจะใช
สูตรเดียวกับการหาอํานาจจําแนก แตเขียนสมการเสียใหม ดังนี้
คุณภาพตัวลวง =
ผูเลือกในกลุมต่ํา – ผูเ ลือกในกลุมสูง
จํานวนคนในกลุมสูง หรือ จํานวนคนในลุมต่าํ
ซึ่งผลการวิเคราะหตัวลวงก็จะตองมีคาอยูในชวง – 1 หรือ 1 โดยคุณภาพตัวลวงจะเปน – 1 เมื่อทุกคนในกลุมสูงเลือกทั้งหมด
ขณะที่ทุกคนในกลุมต่ําไมเลือก คุณภาพตัวลวงจะเปน 1 เมื่อทุกคน ในกลุมต่ํา เลือกทั้งหมด ขณะที่ทุกคนในกลุมสูงไมเลือก แตคุณภาพตัวลวงจะ
เปน 0 เมื่อมีจํานวนคนเลือกเทากันในกลุมสูงและกลุมต่ํา หรือตัวเลือกนั้นไมมีใครเลือกเลย
ตัวลวงที่ดี (distractor) ควรมีคาตั้งแต -0.20 ขึ้นไป (มลิวัลย ผิวคราม. 2559ข : ออน-ไลน) ซึ่งเปนการใชสูตรของอํานาจจําแนกมา
วิเคราะห โดยมีหลักการวาคนในกลุมต่ําจะตองทําไมได โดยในสูตร นั้นจะใชกลุมสูงเปนตัวตั้ง ซึ่งคาที่ไดจะเปนคาลบจึงจะเปนตัวลวงที่ดี แตในกรณี
ของผูวิจัย จะใชสูตรกลุมต่ําเปน ตัวตั้งในการลบ การไดคาเปนบวกจึงจะเปนตัวลวงที่ดี เพราะแสดงใหเห็นวาคนในกลุมต่ําทําไดมากกวาคนในกลุมสูง
ตัวลวงที่ดีจึงเปน +0.20 ขึ้นไป
7. หลังจากไดผลการวิเคราะห
ผูวิจัยไดนําขอสอบที่มีคาความยากงาย อํานาจจําแนก และประสิทธิภาพของตัวลวงที่ไมเหมาะสมมาปรับปรุง กอนนําไปจัดเก็บเพื่อใชเปน
ขอสอบมาตรฐาน สําหรับใชในการสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ในครั้งตอๆ ไป
8. การเผยแพรผลงาน
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ผูวิจัยไดเผยแพรผลงานใน จดหมายขาวศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๔ ปที่ 1 ฉบับที่ ๓ ประจําเดือน มีนาคม 2560 ซึ่ง
เปนจดหมายขาวแบบดิจติ อลลงใน เว็บไซตกลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.4 ( http://school4.education.police.go.th/index.php/contactus/2017-07-09-00-39-11 ) และ สงไปเผยแพรที่ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓

4. ผลการวิเคราะหขอมูล

จากการที่ผูวิจยั ไดดาํ เนินการวิเคราะหขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 จำนวน 19 (ขอ 41 - 59) ทําใหสามารถตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยได ดังนี้
1. คาความยากงาย
จากผลการวิเคราะหระดับความยากงายสามารถแปลความหมายไดดังนี้ ขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547
จํานวน 19 ขอ มีระดับความยากงายอยูระหวาง 0.23 - 0.95 และ มีขอสอบที่มีระดับความยากงายที่สามารถนําไปใชไดจํานวน 15 ขอ คิดเปนรอย
ละ 78.95 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 4 เนื่องจากงายมาก และ มีขอสอบที่สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดจํานวน 15 ขอ ดังนี้
ระดับความงาย พอใช จํานวน 8 ขอ
ระดับคอนขางงายดี จํานวน 3 ขอ
ระดับยากงายพอเหมาะ จํานวน 1 ขอ
ยากพอใชได
จํานวน 2 ขอ
2. อํานาจจําแนก
ขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตาํ รวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 จํานวน 19 ขอ มีอํานาจจําแนกอยูร ะหวาง 0.00 – 0.56 และ มีขอสอบที่มี
อํานาจจําแนกที่สามารถนําไปใชไดจํานวน 12 ขอโดย คิดเปนรอยละ 63.15 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 7 ขอ เนื่องจากไมมีอํานาจจําแนก และ มีขอสอบที่สามารถ
นําไป ปรับปรุงพัฒนาไดจํานวน 10 ขอ สวนอีก 2 ขอเปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกดีมากจึงเก็บไวใชตอไป ดังนี้
ระดับมีอํานาจจําแนกนอย ตองปรับปรุง
จํานวน 4 ขอ
ระดับมีอํานาจจําแนกพอใช แตควรปรับปรุง จํานวน 6 ขอ
ระดับมีอํานาจจําแนกที่ดีมาก
จํานวน 2 ขอ
3. ประสิทธิภาพของตัวลวง
คุณภาพตัวลวงจะมีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00
ถาผลการวิเคราะหเปน บวก แสดงใหเห็นวากลุมออนเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมเกง
ถาผลการวิเคราะหเปน ลบ แสดงใหเห็นวากลุมเกงเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมออน
ในที่นี้ผูวิจัยถือวาตัวเลือกที่มีผูเลือก + 0.20 ขึ้นไปเปนตัวเลือกที่ใชได สวนตัวเลือกที่มีคาต่ํากวานั้น ผูวิจัยถือวาเปนตัวเลือก ที่เปนตัว
ลวงที่ใชไมได เนื่องจากขอสอบมีทั้งหมด 19 ขอ จะเปนตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกตองจํานวน 19 ตัว และ อีก 57 ตัว คือตัวเลือกที่เปนตัวลวง
คุณภาพตัวลวงของขอสอบนี้จะมีคาอยูระหวาง 0.00 – 0.44 มีตัวลวงที่ใชไดจํานวน 6 ตัว คิดเปนรอยละ 10.52 ของตัวลวงทั้งหมด
จํานวน 57 เปนตัวลวงที่จะตองนําไปปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 51 ตัวลวง
4. การนําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพขอสอบรายวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547
จากผลการวิเคราะหขอสอบรายวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําขอสอบที่มีระดับความยากงาย
และอํานาจการจําแนกไมเหมาะสม รวมถึงขอที่ตัวลวงยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก ไปปรับปรุง ดังนี้
4.1 ขอสอบขอที่ 41,43,44,45,46,50,53,54,57,58,59 เปนขอสอบที่มีคาความยากงายในระดับที่เกิน 0.50 ขึ้นไป จะเปน
ขอสอบที่อยูในเกณฑที่มีความงาย ซึ่งผูวิจัยจะทําการปรับปรุงโดยการลดใหมีคาความยากงายอยูในระดับ 0.50 ซึ่งเปนคาที่มีความยากงายพอเหมาะดี
มาก สวนขอสอบขอ 49,55 เปนขอสอบที่มีคาความยากงายอยูในระดับที่ต่ํากวา 0.50 เปนขอสอบที่คอนมาทางยาก ถึงยากมาก
ผูวิจัย จะตองเพิ่มใหขอสอบนี้มีคาความงายมยากงายอยูในระดับ 0.50 สวนขอสอบขอที่ 56 เปนขอสอบที่มีความยากงายพอเหมาะ ดี
มาก ซึ่งผูวิจัยก็จะเก็บขอสอบขอดังกลาวไวในคลังขอสอบ เพื่อนําไปใชตอไป ซึ่งผูวิจัยเห็นวาความยากงายของขอสอบนาจะเกิดจากการใชภาษาในการ
ถามซึ่งบางกรณีอาจจะเปนการบอกคําตอบในตัว หรือ ชี้นําไปสูคําตอบได หรือ ขอสอบเปนขอสอบที่วัดความจํา ซึ่งถาผูเขาสอบจําไดก็จะตอบถูก ซึ่ง
ผูวิจัยจะไดนําขอคําถามไปปรับปรุงพัฒนาภาษาและวัตถุประสงคในการวัดใหเหมาะสมตอไป
4.2 ขอสอบขอที่ 41,43,44,48,49,52,53,56,57,59 เปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกระดับที่
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เกิน +.20 แตยังไมถึง +0.40 ขึ้นไป จึงเปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกอยูในระดับนอยถึงพอใช ซึ่งตองปรับปรุง ใหมีอํานาจจําแนกเพิ่มขึ้น ซึ่ง
วิธีการปรับปรุงก็จะปรับปรุงโดยการปรับภาษาใหเหมาะสม ไมใหผูอาน ขอสอบสามารถรูไดเลยวาขอคําตอบนั้น ๆ คือ ขอคําตอบที่ถูก เมื่อถูก
นําไปใชกับตัวลวงในขอนั้น ๆ โดยคําตอบที่ถูกควรมีเนื้อความหรือความหมายใกลเคียง กับตัวลวง เพื่อใหผูเขาสอบไดใชความคิดในการแยกใหออ
กวาตัวเลือกขอใดเปนตัวเลือกที่ถูก หรือ ตัวเลือกใดเปนขอที่ผิด สวนขอสอบ ขอที่ 45,50 เปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกดีมากก็จะนําไป เก็บไวใน
คลังขอสอบเพื่อนําไปใชในการวัดผล ประเมินผลตอไป
4.3 ขอสอบขอที่ 41,44,45,49,56,57 มีตัวเลือกที่ใชไดจากมีคาคุณภาพตัวลวง +.020 ขึ้นไป
ดังนี้
ขอที่ 41 ตัวเลือกที่ 2
ขอที่ 44 ตัวเลือกที่ 1
ขอที่ 45 ตัวเลือกที่ 2
ขอที่ 49 ตัวเลือกที่ 1
ขอที่ 56 ตัวเลือกที่ 4
ขอที่ 57 ตัวเลือกที่ 2
นอกจากนั้น อีก 51 ตัวลวงที่เหลือเปนตัวลวงที่มีคาต่ํากวา +0.20 ทั้งหมด ซึ่งผูวิจัยซึ่งนาจะเปนภาษาที่ใชในการสรางตัวเลือก มี
เนื้อความ และ ความหมายแตกตางจากคําตอบที่ถูก จนทําใหเมื่อนําไปรวมกันในขอสอบปรนัย แลวผูตอบขอสอบสามารถตอบไดทันทีวาขอใดเปน
ตัวเลือกที่ถูก ซึ่งผูวิจัยจะนําตัวลวงที่มีคุณภาพทั้ง 6 ตัว ใน 6 ขอไปเก็บไวในคลังขอสอบ สวนที่เหลือก็จะนําไปปรับปรุงและพัฒนาดานภาษาใหมี
ความเหมาะสมเปนตัวเลือกที่เปนตัวลวงที่มีคุณภาพตอไป

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีความตองการที่จะ (1) วิเคราะหขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ที่ใชประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนนายสิบตํารวน รุนที่ 5 ประจําปการศึกษา 2557 และ (2) นําผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพขอสอบรายวิชา จากการ
ดําเนินการศึกษาวิจัยพบวา ขอสอบรายวิชาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มีระดับความยากงาย อํานาจจําแนก และประสิทธิภาพของตัว
ลวง ดังนี้
1. คาความยากงาย ขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 จํานวน 19 ขอ มีระดับความยากงายอยูระหวาง 0.23-0.95
และ มีขอสอบที่มีระดับความยากงายที่สามารถนําไปใชไดจํานวน 15 ขอ คิดเปนรอยละ 78.95 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 4 เนื่องจากงายมาก และ มีขอสอบที่สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดจํานวน 15 ขอ ดังนี้
ระดับความงาย พอใช จํานวน 8 ขอ
ระดับคอนขางงายดี จํานวน 3 ขอ
ระดับยากงายพอเหมาะ จํานวน 1 ขอ
ยากพอใชได
จํานวน 2 ขอ
2. อํานาจจําแนก ขอสอบวิชา พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 จํานวน 19 ขอมีอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.00 – 0.56 และ
มีขอสอบที่มีอํานาจจําแนกที่สามารถนําไปใชไดจํานวน 12 ขอโดย คิดเปนรอยละ 63.15 โดยมีขอสอบที่จะตองนําไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
มีขอสอบที่จะตอง ตัดทิ้ง จํานวน 7 ขอ เนื่องจากไมมีอํานาจจําแนก และ มีขอสอบที่สามารถนําไป ปรับปรุงพัฒนาไดจํานวน 10 ขอ
สวนอีก 2 ขอ ดังนี้
ระดับมีอํานาจจําแนกนอย ตองปรับปรุง
จํานวน 4 ขอ
ระดับมีอํานาจจําแนกพอใช แตควรปรับปรุง จํานวน 6 ขอ
ระดับมีอํานาจจําแนกที่ดีมาก
จํานวน 2 ขอ
3. ประสิทธิภาพของตัวลวง คุณภาพตัวลวงจะมีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00
ถาผลการวิเคราะหเปน บวก แสดงใหเห็นวากลุมออนเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมเกง
ถาผลการวิเคราะหเปน ลบ แสดงใหเห็นวากลุมเกงเลือกตัวเลือกนั้นมากกวาคนในกลุมออน
ในที่นี้ผูวิจัยถือวาตัวเลือกที่มีผูเลือก + 0.20 ขึ้นไปเปนตัวเลือกที่ใชได สวนตัวเลือกที่มคี าต่ํากวานั้น ผูวิจัยถือวาเปนตัวเลือก ที่เปนตัวลวง
ที่ใชไมได เนื่องจากขอสอบมีทั้งหมด 19 ขอ จะเปนตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกตองจํานวน 19 ตัว และ อีก 57 ตัว คือ ตัวเลือกที่เปนตัวลวง

๓๑
คุณภาพตัวลวงของขอสอบนี้จะมีคาอยูระหวาง 0.00 – 0.44 มีตัวลวงที่ใชไดจํานวน 6 ตัว คิดเปนรอยละ 10.52 ของตัวลวงทั้งหมด
จํานวน 57 เปนตัวลวงที่จะตองนําไปปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 51 ตัวลวง
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหคาความยาก อํานาจจําแนก และประสิทธิภาพของตัวลวง จะเห็นวา ขอสอบที่ดนี ั้นใน 1 ขอจะตองมีคุณสมบัติ ครบทั้ง
3 ดาน มีคาความยากงายที่พอเหมาะ มีอํานาจจําแนกที่ดี และตัวเลือกที่เปนตัวลวงตองมีคาที่เหมาะสมจึงจะสามารถเก็บและนําไปใชตอไปได ซึ่ง
ในการวิเคราะหขอสอบในครั้งนีผ้ วู ิจัยพบวา มีปจจัยที่แทรกซอนหลายประการที่อาจทําใหผลการวิเคราะหขอสอบไมเปนไปตามที่ควรจะเปน ซึ่งผูวิจัย
จะนํามาพิจารณาในแตละดาน ดังนี้
1. ดานของตัวปญหาขอสอบเอง
1.1 การพิมพปญหาขอสอบ และ การจัดการสอบ วิชา พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 สอบเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา
09.00 – 12.00 น. โดยมีวิชาที่สอบในชุดเดียวกัน ดังนี้
1. วิชา ยุทธวิธีตํารวจ 1 ( ขอที่ 1 – ขอที่ 40)
2. วิชา พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ( ขอที่ 41 – ขอที่ 59 )
3. วิชา ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ( ขอที่ 60 – ขอที่ 78 )
4. วิชา ประวัติ โครงสราง ยุทธศาสตรฯ (ขอที่ 79 - ขอที่ 97 )
ผูวิจัยเห็นวาการจัดทําปญหาขอสอบในลักษณะนี้ จะทําใหผูทําขอสอบเกิดความกดดัน เพราะในเวลา 3 ชั่วโมง ผูเขาสอบจะตองทํา
ขอสอบใหแลวเสร็จถึง 4 วิชา โดยจะตองบริหารเวลาเองซึ่งหากปญหาขอสอบวิชาใดยาก ผูเขาสอบก็จะเอาเวลาในการทําขอสอบของวิชาอื่นเขาไปดวย
หากบริหารเวลาไมดีก็จะทําใหทําขอสอบไมทัน หรือ อาจใชวิธีการเดาแทน ไมไดใชความรูจริง ผูวิจัยเห็นวาการจัดทําปญหาขอสอบในอนาคตควรจะจัดทํา
เฉพาะวิชาใด วิชาหนึง่ ไมควรนํามาปะปนกัน เพื่อจะไดสามารถวัดความรูของผูเขาสอบอยางแทจริง
1.2 วิชา พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มีจํานวนขอสอบ 19 ขอ โดยปญหาขอสอบ 1 ขอ มีคาคะแนนเทากับ 2 คะแนน การให
คาคะแนนเชนนี้ ทําใหสามารถออกปญหาขอสอบไดนอย กลาวคือตองการคะแนน 38 คะแนน แตใชขอสอบเพียง 19 ขอวัด ทําใหผูออกปญหา
ขอสอบไมสามารถออกขอสอบไดคลอบคลุมเนื้อหา หรือ หากคลอบคลุมเนื้อหาก็ไมสามารถวัดผูเขาสอบไดคลอบคุมในสิ่งที่ตองการวัด เชนตองการวัดใน
เรื่องของ ความเขาใจ และ การนําไปใชก็อาจจะออกขอสอบในดานนั้น ๆ ไดไมมากนัก เพราะจํานวนขอสอบมีนอย
แนวทางแกไข คือ ควรจะกําหนดปญหาขอสอบ 1 ขอ มีคาคะแนนเปน 1 คะแนน
1.3 การใชภาษาในการเขียนขอคํ าถาม ควรจะใชภาษาที่ผูออกปญหาข อสอบ และ ผูตอบปญหาขอสอบเขาใจตรงกัน หรือ ไมควรมี
ความหมาย ที่ตีความไดหลายทาง และ ไมควรมีความยาวมากจนเกินไป หรือ การออกแบบปญหาขอสอบใหมีความสลับซับซอนจนผูเขาสอบสับสน
1.4 การใชภาษาในการสรางคําตอบที่ถูก ภาษาที่ใชไมควรมีลักษณะที่เมื่อผูอาน อานแลวทราบไดทันทีวาเปนคําตอบที่ถูก หรือ เมื่อนําไปใช
เมื่ออยูรวมกับตัวเลือกที่เปนตัวลวงแลวรู หรือ ควรรูไดทันทีวาเปนตัวเลือกที่ถูกตอง ไมควรใชคําวาถูกทุกขอ หรือ ไมมีขอถูก เพราะผูเขาสอบมักจะเดา
เอาวาขอเหลานั้นเปนขอที่ถูก เพราะลักษณะของตัวเลือกแบบนี้ จะแตกตางจากตัวเลือกอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด
1.5 การใชภาษาในตัวเลือกที่เปนตัวลวง ควรจะมีความหมายใกลเคียง หรือ ไปในแนวทางเดียวกับคําตอบที่ถูก เพื่อใหผูเขาสอบไดใช
ความคิดในการแยกขอตอบวาควรจะเลือกขอใด
2. ผลการวิเคราะหขอสอบที่ไดในครั้งนี้ ชวยใหอาจารยผูสอนทราบวา เนื้อหาของ วิชา พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งเปนกฎหมาย
ฉบับหนึ่ง ผูเรียนสวนใหญมักจะเรียนในรูปแบบของความรูความจํา ไมคอยมีความเขาใจในเรื่อง การนํากฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ไปใช ผูสอนจึงเห็นวา
ควรจะปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอน โดยการนําสถานการณ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม และ ภายในองคกร ที่เกี่ยวกับเรื่อง ของ พ.ร.บ.ตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2547 เชน เรื่องตํารวจโดนถายคลิป เปนเรื่องอะไรใน พ.ร.บ.นี้ มีวิธีดําเนินการอยางไร ใหนักเรียนรวมกันวิพากษ ใหมากขึ้น เพื่อ
ชวยใหผูเรียนไดมีความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ ไดมากขึ้น ซึ่งจะชวยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. อยางไรก็ตาม แมวาการวิเคราะหขอสอบและปรับปรุงขอสอบตามที่ผูวิจัยไดดําเนินการไป จะชวยใหไดขอสอบที่มีคุณภาพมากขึ้น แตจากความแตกตางของ
ผูเขารับการอบรมในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ผูวิจัยเห็นวา ควรนําขอสอบชุดดังกลาวไปทําการทดสอบ (try out) กับ เปาหมายกลุมตางๆ เพื่อใหมี
คาความเชื่อมั่น (reliability) มากขึ้น รวมถึงนําไปหาความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค (Index of Item-Objective Congruence; IOC)
ซึ่งจะชวยเพิ่มความเที่ยงตรง (validity) ของขอสอบ
2. จากการที่ขอสอบเลือกตอบ เปนขอสอบที่สามารถออกใหครอบคลุมเนื้อหาที่สอนได เหมาะกับการวัดความรู (cognitive domain) และใชวัดประเมิน
กับผูเขาสอบจํานวนมากได และเพื่อใหการวัดและประเมินผลรายวิชาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 รวมถึงรายวิชาอื่นๆ ที่เนน
ความรู ควรจัดใหมีการวิเคราะหขอสอบ เพื่อใหไดขอสอบที่มีมาตรฐาน
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3. นําขอสอบที่มีมาตรฐาน มาจัดทําเปนคลังขอสอบ (item bank) เพื่อจัดทําชุดขอสอบฉบับมาตรฐาน ซึ่งควรประกอบดวยขอสอบที่มีความงายประมาณ
รอยละ 25 ปานกลางรอยละ 50 และยากรอยละ 25 (วัลลี สัตยาศัย. 2555 : 777)
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