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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบวัดความสามารถดานเหตุผล
ของแบบทดสอบระดับชาติระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง กลุมประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 464,532 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ด านเหตุ ผ ล ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 3 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน จํานวน 27 ขอ
วิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ (DIF) ดวยการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก และวัดขนาดการทําหนาที่
ตางกันของขอสอบ โดยใชเกณฑJodoin and Gierl (2001) ผลการวิจัยพบวา ขอสอบทําหนาที่ตางกันทุกขอ
โดยมีขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันแบบเอกรูป จํานวน 2 ขอ และขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันของขอสอบแบบอเนก
รูป จํานวน 25 ขอ แตเมื่อพิจารณาขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ พบวาทุกขอมีขนาดของการทํา
หนาที่ตางกันเพียงขนาดเดียวคือ ขนาดเล็ก ดังนั้นจึงสรุปไดวาขอสอบวัดความสามารถดานเหตุผลของการ
ทดสอบระดับชาติ(NT) มีความยุติธรรมทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
คําสําคัญ : การทําหนาที่ตางกันของขอสอบ, ความสามารถดานเหตุผล
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Abstract
The purposes of this research was to analyze the differential item functioning (DIF) in
reasoning abilities of the national test between male and female students. The sample were
464,532 grade 3 students in the academic year 2014. The research instruments was the
reasoning abilitiy test for third grade students. The logistic regression was used to analyz
DIF. The magnitude of Differential Item Functioning was measured by criteria proposed by
Jodoin and Gierl (2001 ).The result showed that all items were identified as DIF. Specifically,
2 items were flaged as uniform DIF, while 25 items were non-uniform DIF. When consider the
magnitude of differential item functioning, it was found that all test items were categoried into
the little or non DIF category.There fore, it can be summarized that NT test items were fair
both the male and female.
Keywords : Differential item function , Reasoning
บทนํา
การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ เปนการประเมินผูเรียนเพื่อสะทอน
คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งยังเปนตัวบงชี้คุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม ใชประกอบการตัดสินใจในการกํ าหนดนโยบายในระดับ ตาง ๆ ในระดั บ
สถานศึ ก ษาเป น การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของครู สร า งความมั่ น ใจกั บ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กําหนด การวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก็ เ ป น หลั ก ประกั น การเรี ย นรู
(accountability) อยางหนึ่ง ในการประเมินคุณภาพของนักเรียนวามีความรูหรือคุณลักษณะที่ตองการวัดอยู
ในระดับใด ซึ่งผลที่ไดจากการวัดมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา การทดสอบเปนวิธีการ
วัดผลการศึกษาวิธีหนึ่งที่นิยมใชมาก
การทดสอบเพื่อวัดความสามารถของผูเรียนนั้นตองมีการกําหนดจุดมุงหมายของการวัดที่ชั ดเจน
เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ ปจจุบันเครื่องมือวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา สวนใหญใชวัดพัฒนาการของผูเรียน
เชน แบบสอบ แบบสัมภาษณ แบบสังเกตและแบบสอบถาม แบบประเมินการเขียน เปนตน ผลของการวัดถูก
กําหนดคาใหเปนคะแนนซึ่งถือวาเปนเพียงตัวอยางของพฤติกรรมที่แสดงออกมา แตไมใชพฤติกรรมทั้งหมดของ
บุคคล เมื่อแปลผลของคะแนนแลวตองมีความหมายที่สื่อถึงคุณลักษณะภายในที่ตองการจะวัดไดถูกตองตาม
ความเป น จริ ง คะแนนที่ ไ ด เ ป น คะแนนดิ บ ไม มี ค วามสมบู ร ณ มี คุ ณลั กษณะเชิ งสั ม พั ทธ (Relative) ต อ ง
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เปรียบเทียบความหมายกับเกณฑมาตรฐานอื่นแลวจึงแปลความหมายตอไปได (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555 : 10)
ดังนั้นในการสรางเครื่องมือตองคํานึงถึงคุณภาพเครื่องมือ
การวิ เ คราะห ขอสอบเปน เทคนิคของการตรวจสอบคุณภาพของขอสอบเปนรายขอ ตัว บงชี้
คุณภาพของขอสอบที่สําคัญไดแก คาความยาก คาอํานาจจําแนกของขอสอบ สวนคุณภาพของขอสอบทั้ง
ฉบั บ ประกอบด ว ยหลั ก ฐานแสดงความเที่ ย ง (Reliability) และความตรง (Validity) ที่ ไ ด ม าตรฐาน
โดยเฉพาะประเด็นดานความตรง เปนหัวใจสําคัญของคุณภาพของแบบทดสอบ ทั้งนี้เพราะความตรงเปน
คุณสมบัติของแบบทดสอบที่แสดงถึงความสามารถในการวัดไดถูกตองแมนยํา และการทําหนาที่ตางกันของ
ขอสอบและแบบสอบ (item and test unfairness) ก็เปนอีกลักษณะหนึ่งของการตรวจสอบคุณภาพดา น
ความตรง ในประเด็นของความยุติธรรม (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555 : 115)
การตรวจสอบในประเด็นของความยุติธรรมของขอสอบและแบบสอบ เปนการขจัดขอสอบที่ทํา
ใหเกิดปญหาความยุติธรรมระหวางขอสอบกับกลุมผูสอบตางๆ ที่มีลักษณะบางอยางแตกตางกัน การทํา
หนาที่ตางกันของขอสอบมักเกิดจากการปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางลักษณะของขอสอบกับลักษณะ
ของกลุมผูสอบ ที่มีผลตอคะแนน และลักษณะขอสอบเชน การใชภาษา ความเฉพาะของเนื้อหา โครงสราง
ของการวัด วิธีการที่เลือกใช เปนลักษณะของกลุมผูสอบ เชน เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิลําเนา
สังคม เพศ ภาษา อายุ ประสบการณ เปนตน เมื่อทั้งสองปจจัยมีปฏิสัมพันธตอกันจะทําใหขอสอบขอนั้น
เกิดการทําหนาที่แตกตางกัน (Differential Item Functioning : DIF) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555 : 116)
จึงมีผลตอคะแนนของขอสอบขอนั้น อันอาจนําไปสูความลําเอียงของขอสอบดานตาง ๆ เชน ความลําเอียง
ดานเพศ ความลําเอียงดานเชื้อชาติ เปนตน เพื่อพัฒนาแบบสอบใหมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับนําไปใช
ทดสอบตอไป วิธีการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ ที่นิยมใชตั้งแตเริ่มศึกษาการทําหนา ที่
ตางกันของขอสอบ จนถึงปจจุบันก็ยังไดรับความนิ ยมอยู คือ วิธีแมนเทล-แฮนสเชล วิธี SIBTEST และวิธี
ถดถอย โลจิสติก ทุกวิธีตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบได แตจะมีขอดี ขอเสีย ขอจํากัด ขนาด
ของกลุมตัวอยาง ความยาวของขอสอบ และลักษณะของเครื่องมือ ของแตละวิธีแตกตางกันออกไป ดังนั้น
ผูวิจัยควรศึกษาใหเขาใจและเลือกวิธีที่เหมาะสม เพื่อความถูกตองและประสิทธิภาพของการศึกษา ในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยเลือกวิธีถดถอยโลจิสติก เพราะเหมาะกับการสอบที่มีผูสอบจํานวนมาก ๆ เปนวิธีที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบไดดี สามารถตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบแบบเอก
รูปและอเนกรูปไดดี
การวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดดําเนินการจัดทําแบบทดสอบ
วัดความสามารถพื้นฐานที่สําคัญ 3 ดาน คือ ดานภาษา (Literacy) ดานคํานวณ (Numeracy) และดาน
เหตุผล (Reasoning abilities) ซึ่งถือเปนความสามารถพื้นฐานเบื้องตนสําคัญที่ใชในการเรียนรูในระดับที่
สูงขึ้น สําหรับการประเมินความสามารถดานเหตุผลของผูเรียนนั้น มีผลการประเมินหลายแหลงและกระแส
วิพากษวิจารณวา เด็กไทยควรไดรับการพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการใหเหตุผล
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ดั งนั้ น จึ งมี การประเมิ น ความสามารถด า นเหตุผ ลของผูเรีย นดว ย โดยใชบ ริบ ทหรือสถานการณเกี่ย วกั บ
วิ ทยาศาสตรและสิ่ งแวดล อม สั งคมศาสตรและ เศรษฐศาสตรร วมถึงการดํารงชีวิต (สํานักทดสอบทาง
การศึกษา, 2556 : 3)
สําหรับการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติเพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับประเทศ เปนการประเมินเพื่อกํากับ ติดตาม และควบคุม คุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศ ซึ่งผลการประเมินยังสะทอนสูคุณภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
เขตพื้นที่การศึ กษา ในการหาคุณภาพของข อสอบ ดานความตรง ความเที่ยงและค าอํ านาจจําแนกของ
ขอสอบนั้นมีผูวิจัยหลายทานไดศึกษาไปมากแลว แตในดานของความยุติธรรมของขอสอบ ยังมีการศึกษา
นอย ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ ในความแตกตางกันทางดานเพศ ซึ่งอาจจะสงผล
ใหมีการไดเปรียบเสียเปรียบกันเกิดขึ้นในการทําขอสอบหรือแบบทดสอบ สําหรับแบบทดสอบที่ใชมีลักษณะ
เปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยสํานักทดสอบทาง
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการทํา
หนาที่ตางกันของขอสอบดานเหตุผลระหวางนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง โดยใชการวิเคราะหจากผลการ
ทดสอบระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 ดวยวิธีของโลจิสติก โดยจําแนกตามตัว
แปรเพศ เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบวัดความสามารถดานเหตุผลของแบบทดสอบ
ระดับชาติระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่
3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 464,532 คน เปนนักเรียนชาย 224,615 คน และเปนนักเรียนหญิง 239,917
คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความสามารถดานเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปที่
3 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2557 จํานวน 27 ขอ เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ไดผานกระบวนการใหผูเชี่ยวชาญจากคณะกรรมการในการออกขอสอบเพื่อหาคุณภาพของ
ขอสอบเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญที่มีความสามารถดานเนื้อหา มีประสบการณในการ
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ประสบการณในการออกขอสอบดานเหตุผล อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในการวัด
และประเมินผลการศึกษา จํานวน 3 ทาน ในการวิเคราะหสาเหตุการทําหนาที่ตางกันของขอสอบตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดกลุมผูเขาสอบโดยกําหนดกลุมเพศชายเปนกลุมอางอิง (Reference group)
และกลุมเพศหญิงเปนกลุมเปรียบเทียบ (Focal group)
2. การกําหนดคาของตัวแปรที่ใชในการศึกษา เพศชายเปน 1 และเพศหญิงเปน 0 เพื่อ
คํานวณหาคาสถิติตาง ๆ
3. การวิ เ คราะห การแจกแจงของคะแนนและคุณภาพของแบบทดสอบรายข อ โดยนํา
คะแนนที่ไดจากการทดสอบหาคาสถิติตางๆ ไดแก คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) คาความเบ (skewness) คาความโดง (kurtosis) คาความยาก (difficulty) และ คาอํานาจ
จําแนก (discrimination)
4. การวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบวัดความสามารถดานเหตุผลระหวางนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิง
การวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบดวยวิธีถดถอยโลจิสติก ของ Bruno and
Zumbo (1999 : 26) เปนการทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติ ดวยสถิติไค – สแควร และมีการกําหนดวิธี
การศึกษาเปนรูปแบบโมเดลที่เปนขั้น ๆ (step) โดยมีขั้นสําหรับการทดสอบ 3 ขั้น ดังนี้
1) ขั้ น ที่ 1 การกํ า หนดตัว แปรควบคุมหรือเลือกตัว แปรควบคุม (คะแนนรวมของ
ผูสอบ) เพื่อหาคาความสามารถในการตอบขอสอบถูกแตละขอ สามารถแสดงเปนสมการการวิเคราะหดังนี้
Y = a + b1TOT
โดยที่ Y = คะแนนรวมทํานายการตอบถูกแตละขอ (ตัวแปรตาม)
a = คาพารามิเตอรจุดตัด
b1 = อิทธิพลของความสามารถของผูสอบ(TOT) ตอการตอบขอสอบถูก
TOT = ความสามารถของผูสอบ
2) ขั้นที่ 2 การนําตัวแปรเพศเขาสูสมการโลจิสติก เพื่อศึกษาวาเพศมีผลตอการตอบ
ถูกของแตละขอ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรเพศชาย(1) เปนกลุมอางอิง และเพศหญิง(0) เปนกลุมเปรียบเทียบ
เพื่อเขาสูสมการการวิเคราะหดังนี้
Y = a + b1TOT + b2 GENDER
โดยที่
Y
= คะแนนรวมทํานายการตอบถูกแตละขอ(ตัวแปรตาม)
a
= คาพารามิเตอรจุดตัด
TOT
= ความสามารถของผูสอบ
GENDER = เพศชาย
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b1
b2
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= อิทธิพลของความสามารถของผูสอบ(TOT) ตอการตอบขอสอบถูก
= ความแตกตางของการตอบถูกระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

จากสมการ ขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันของขอสอบหรือลําเอียง เมื่อควบคุมคะแนนรวม มี
หลักการพิจารณาดังนี้
2.1) กรณี ที่คา สั มประสิทธิ์ของ b2 มีคาเปน บวกแสดงวาขอสอบขอนั้น ผูช ายมี
โอกาสตอบถูกมากกวาผูหญิงเมื่อควบคุมคะแนนรวม
2.2) กรณีที่คาสัมประสิทธิ์ของ b2 มีคาเปนลบแสดงวาขอสอบขอนั้นผูหญิงมีโอกาส
ตอบถูกมากกวาผูชายเมื่อควบคุมคะแนนรวม
2.3) ถ า b2 ไม sig แสดงว าผู ห ญิ งกั บ ผู ช ายมี โ อกาสตอบถู ก ไม แ ตกต า งกั น นั้ น
หมายถึงขอสอบขอนั้นมีความยุติธรรมกับผูสอบ
3) ขั้ น ที่ 3 เป น การศึกษาการทําหนาที่ตางกัน ของขอสอบ วาเปน การทําหนา ที่
ตางกันแบบใด ระหวางแบบเอกรูปกับอเนกรูป มีสมการการวิเคราะหดังนี้
Y = a1 + b1TOT + b2GENDER + b3(GENDER*TOT)
โดยที่ Y = คะแนนรวมทํานายการตอบถูกแตละขอ(รายขอ)หรือคะแนนรายขอเปนตัวแปรตาม
a =
คาพารามิเตอรจุดตัด
TOT = ความสามารถของผูสอบ
GENDER = เพศชาย
GENDER*TOT = ปฏิสัมพันธระหวางความสามารถของผูสอบกับเพศชาย
b1 = อิทธิพลของความสามารถของผูสอบ(TOT) ตอการตอบขอสอบถูก
b2 = ความแตกตางของการตอบถูกระหวางนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิง
b3 = ปฏิสัมพันธระหวางความสามารถของผูสอบ(คะแนนรวม)กับเพศชายตอการ
ตอบขอสอบถูก
4.1 หลักการจําแนกรูปแบบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบแบบเอกรูป (Uniform) และ
แบบอเนกรูป (Non-uniform) มีหลักการพิจารณา Bruno and Zumbo (1999 : 27) ดังตอไปนี้
1) การทําหนาที่ตางกันแบบเอกรูป พิจารณาจากการเปรียบเทียบคา χ2 ของขั้นที่
1 กับขั้นที่ 2 ถา ∆ χ2คํานวณ > ∆χ2ตาราง ยอมรับ ขั้นที่ 2 แสดงวาขอสอบขอนั้นเปนเอกรูป แตถา ∆
χ2คํานวณ < ∆χ2ตาราง ยอมรับ ขั้นที่ 1 แสดงวาขอสอบขอนั้นไมทําหนาที่ตางกัน คือผูหญิงและผูชายมี
โอกาสตอบถูกไมตางกัน
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2) การทําหนาที่ตางกันแบบอเนกรูป พิจารณาจากการเปรียบเทียบคา χ2 ของขั้น
ที่ 2 กับขั้นที่ 3 ถา ∆ χ2คํานวณ > ∆χ2ตาราง ยอมรับ ขั้นที่ 3 แสดงวาขอสอบขอนั้นเปนอเนกรูป แต
ถา
∆ χ2คํานวณ < ∆χ2ตาราง ยอมรับ ขั้นที่ 2 แสดงวาขอสอบขอนั้นเปนเอกรูป
4.2 การพิจารณาขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ (effect size)
การหาขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบโดยใชคาสถิติ R2 ซึ่งจะตัดสินขอสอบที่ทํา
หนาที่ตางกันเมื่อขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบที่มีขนาดปานกลางและขนาดใหญ ใชเกณฑของ
Jodoin and Gierl (2001 : 335) เพื่อตัดสินขนาดของ DIF 3 ระดับ ไดแก
DIF ขนาดเล็กนอย เมื่อมีคาความแตกตาง ∆R2 < .035
DIF ขนาดปานกลาง เมื่อมีคาความแตกตาง .035 ≤ ∆R2 ≤ .07
DIF ขนาดใหญ
เมื่อมีคาความแตกตาง ∆R2 > .26
ผลการวิจัย
ผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบดานเหตุผลของแบบทดสอบระดับชาติระหวาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
การตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบดวยวิธีถดถอยโลจิสติก แบบทดสอบดาน
เหตุผล จํานวน 27 ขอ ผลปรากฏวา ขอสอบทุกขอทําหนาที่ตางกันของขอสอบ และยังจําแนกการทําหนาที่
ตางกันได 2 แบบ คือ แบบเอกรูปและแบบอเนกรูป ขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันแบบเอกรูป จํานวน 2 ขอ
คือ ขอ 2 และ 10 คือนักเรียนชายมีโอกาสตอบถูกมากกวานักเรียนหญิงทุกระดับความสามารถและขอสอบที่
ทําหนาที่ตางกันของขอสอบแบบอเนกรูป จํานวน 25 ขอ คือ ขอ 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 และ 27 พบวา โอกาสในการตอบขอสอบถูกระหวาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมสม่ําเสมอกัน ขอสอบขอนั้นนักเรียนชายบางระดับความสามารถมีโอกาสตอบ
ถูกไดดีกวานักเรียนหญิงและนักเรียนหญิงบางระดับความสามารถมีโอกาสตอบถูกไดดีกวานักเรียนชาย และ
เมื่อพิจารณาขนาดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบพบวา ทุกขอมีขนาดของการทําหนาที่ตางกันเพียงขนาด
เดียว คือ ขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อพิจารณาขนาดของอิทธิพลแลวสรุปวาขอสอบทุกขอทําหนาที่ไมแตกต างกัน
แสดงดังตารารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบวัดความสามารถดานเหตุผลของแบบทดสอบ
ระดับชาติระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ขอ

b2

กลุมที่ได
เปรียบ

1
2

0.35
0.08

ชาย
ชาย

χ2
χ22 - χ12
3090.43*
143.82*

R2

χ32 - χ22

รูป
แบบของ DIF

R22-R12

R32-R22

ขนาดของ
DIF

190.67*
0.04

อเนกรูป
เอกรูป

0.01
0.00

0.00
0.00

เล็ก
เล็ก
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0.02
-0.02
0.13
0.04
-0.11
0.33
-0.06
0.31
0.22
0.20
0.18
-0.04
0.06
0.04
0.13
0.02
-0.02
-0.24
0.10
-0.01
-0.25
0.30
-0.28
-0.24
-0.10

ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง

8.36*
7.63*
357.88*
42.65*
310.66*
2483.64*
71.38*
2215.85*
35.73*
1191.07*
3180.36*
29.74*
74.65*
39.20*
392.32*
5.53*
10.02*
1120.81*
236.98*
2.86
1238.60*
1864.67
1528.67*
1193.25*
223.38*
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48.47*
25.65*
10.93*
9.34*
639.23*
15.29*
78.82*
2.43
178.62*
95.04*
272.37*
10.86*
136.17*
330.09*
62.54*
71.66*
11.40*
460.30*
510.46*
136.72
332.69*
311.57*
199.28*
1087.66*
586.37*

อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
เอกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป
อเนกรูป

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00

เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

*χ2ตาราง = 3.84, ทุกขอมีคา p < .05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบดานเหตุผลระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจาก
ผลการทดสอบระดับชาติ โดยใชวิธีถดถอยโลจิสติก ไดผลดังนี้
1. ผลการวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงโดยพิจารณาควบคูกับขนาด
ของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ
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1.1 ขอสอบที่มีการทําหนาที่ตางกันทางนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงเมื่อพิจารณาจากตาราง
ไดแก
1.1.1 ขอสอบที่มีการทําหนาที่ตางกันไปทางนักเรียนชาย คือ 1 2 5 6 8 10 11 15
16 17 18 21 และ 24
1.1.2 ขอสอบที่มีการทําหนาที่ตางกันไปทางนักเรียนหญิง คือ 3 4 7 9 12 13 14 19
20 22 23 25 26 และ 27
1.2 ขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ พบวา ทุกขอมีขนาดของการทําหนาที่ตางกันเพียง
ขนาดเล็ก
1.3 การทําหนาที่ตางกันของขอสอบมี 2 แบบ คือ
1.3.1 ขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันแบบเอกรูป จํานวน 2 ขอ คือ 2 และ10 คือทุกระดับ
ความสามารถนักเรียนชายมีโอกาสตอบถูกมากกวานักเรียนหญิง
1.3.2 แบบอเนกรูป จํานวน 25 ขอ1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 พบวาโอกาสในการตอบข อสอบถูกระหวางนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงไมสม่ําเสมอกันเชนนักเรียนชายบางระดับความสามารถมีโอกาสตอบถูกไดมากกวานักเรียนหญิง
และนักเรียนหญิงบางระดับความสามารถมีโอกาสตอบถูกไดมากกวานักเรียนชาย
ดั งนั้ น จึ งสรุ ป ได ว า ข อสอบทุกขอทําหนาที่ไมแตกตางกัน และมีขนาดของการทําหน า ที่
ต า งกั น ของข อสอบมี ขนาดเล็ กซึ่ งถื อว า ยั งอยูในเกณฑดีและขอสอบวัดความสามารถดานเหตุผ ลของการ
ทดสอบระดับชาติมีความยุติธรรมทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
อภิปรายผล
ผูวิจัยขออภิปรายในประเด็นการวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบในการตรวจสอบผลการทํา
หนาที่ตางกันของขอสอบวัดความสามารถดานเหตุผลของแบบทดสอบระดับชาติ พบวาเมื่อคํานวณดวยวิธี
ถดถอยโลจิสติกพิจารณาคา χ2 ของ Bruno and Zumbo (1999 : 26) แลวพบขอสอบที่ทําหนาที่ตางกัน
ของขอสอบเปนจํานวนมาก แตถาพิจารณารวมกับขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบของ Jodoin
and Gierl พบวาขนาดของการทําหนาที่ตางกัน มีขนาดเล็ก ซึ่งไมมีอิทธิพลหรือสงผลตอการทําหนาที่ตางกัน
ของขอสอบ ดังนั้นจึงสรุปไดวา ไมพบขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันหรือทําหนาที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีความยุติธรรมทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ซึ่งสอดคลองผลการวิจัยของ Jodoin
and Gierl (2001 : 329 - 349) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการวัดขนาดอิทธิพลในการตรวจสอบการทําหนาที่
ตางกันของขอสอบ พบวา การวัดขนาดอิทธิพลโดยสถิติ R รวมกับการทดสอบนัยสําคัญจะไดคาที่ลดลงจน
เกือบจะเปนศูนย ทั้งที่ความเปนจริงขอสอบไมไดทําหนาที่ตางกัน ( NO DIF )( False Positive:FP) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอสอบยิ่งมีความยาวเพิ่มขึ้น FP ยิ่งใกลศูนยและในทางกลับกันการทดสอบนัยสําคัญของสถิติเพียง
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อยางเดียวจะทําใหได FP สูงกวาเล็กนอยหรือใกลเคียงจากคาปกติทั่วไป และสอดคลองผลการวิจัยของเกียรติ
กมล ทองงอก ( 2554 : 203) ที่พบวาผลการวัดระดับนัยสําคัญพบขอสอบที่ทําหนาที่ตางกัน 36 ขอ ถายึด
สาระสนเทศนี้เปนหลัก ทําใหตองตัดขอสอบออกจากแบบสอบเปนจํานวนมาก สาระสนเทศดังกลาวบอกให
ทราบเพียงวาขอสอบเกิดการทําหนาที่ตางกันแตไมรูสาระสนเทศอื่นเลย นั่นก็ถือวายังไมเพียงพอสําหรับการ
ตัดสินใจวาจะตัดขอสอบออกจากแบบสอบหรือคงขอสอบขอนั้นไวในแบบสอบ สวนการวัดขนาดอิทธิพลตาม
เกณฑ Jodoin and Gierl พบขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันที่มีขนาดอิทธิพลของการทําหนาที่ตางกันขนาดกลาง
จํานวน 2 ขอ พบขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันที่มีขนาดอิทธิพลของการทําหนาที่ตางกันขนาดใหญ จํานวน 2
ข อ ซึ่ งทั้ ง 4 ข อ ให ผ ลตรงกั บ ผลการวั ดระดับ นัย สําคัญ วาขอสอบทํ าหนาที่ ตางกัน หากพิจ ารณาผลการ
ตรวจสอบดวยวิธีถดถอยโลจิสติก โดยการวัดระดับนัยสําคัญ รวมกับผลการตรวจสอบดวยขนาดอิทธิพลที่มี
อิทธิพลระดับขนาดปานกลางขึ้นไป พบวาตองพิจารณาดําเนินการปรับปรุงขอสอบแลวตรวจสอบคุณภาพใหม
จากแบบสอบเพียง 4 ขอ จากผลการวิจัยการทําหนาที่ตางกันของขอสอบของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีโอกาสตอบขอสอบไดไมแตกตางกัน
ทุกระดับความสามารถ หมายความวานักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีโอกาสตอบขอสอบถูกเทากัน ซึ่งแสดงให
เห็นวาแบบทดสอบวัดความสามารถดานเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความยุติธรรมทุกคน สามารถนําผล
การทดสอบไปใชอางอิงพัฒนาการของผูเรียน ไดและถือวาแบบทดสอบมีคุณภาพสามารถนําไปเก็บในคลัง
ขอสอบเพื่อลดคาใชจายในการออกขอสอบ
ในการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบดวยวิธีการถดถอยโลจิสติก ของ Bruno and
Zumbo (1999 : 27) นี้ถือวาเปนวิธีการที่ถูกออกแบบมาสําหรับตรวจสอบขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันทั้งแบบ
เอกรูปและอเนกรูป และการวัดขนาดการทําหนาที่ตางกันของขอสอบไดถูกพัฒนาขึ้นจากวิธีถดถอยโลจิสติก
การตัดสินขนาดของการทําหนาที่ตางกันของขอสอบของ Jodoin and Gierl (2001 : 335) ถือวาเปนวิธีท่ีดี
เขาใจงายและสะดวกในการวิเคราะหขอสอบ การวิเคราะหขอสอบสามารถวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของ
ขอสอบและขนาดอิทธิพลของขอสอบไปพรอมกันได ซึ่งถือวาลดขั้นตอนของการวิเคราะหขอสอบได
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหการทําหนาที่ตางกันของขอสอบวัดความสามารถดานเหตุผ ลของ
แบบทดสอบระดั บ ชาติ ร ะหว า งนั ก เรี ย นชายและนั ก เรี ย นหญิ ง ด ว ยวิ ธี ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก (Logistic
Regression ) เปนลําดับขั้นในการวิเคราะหขอสอบดวยพารามิเตอรของขอสอบ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ขอสอบ
วัดความสามารถดานเหตุผลของแบบทดสอบระดับชาติ ทําหนาที่ไมตางกัน แสดงวานักเรียนชายและนักเรียน
หญิงมีโอกาสตอบขอสอบขอนั้นถูกไมตางกัน ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอสอบทําใหไดขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับขอสอบที่ไมทําหนาที่ตางกันของขอสอบ ซึ่งเปนประโยชนตอครูผูสอนในการพัฒนาขอสอบและแบบ
สอบเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา
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การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบลักษณะทํานองเดียวกัน
ในตัวแปรอื่น เชน ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา เปนเกณฑในการแบงกลุมเพราะในแตละภูมิภาคจะมี
ภาษาถิ่นและศาสนา ภูมิลําเนาที่ตางกัน วิเคราะหพรอมกันหลาย ๆ ดาน เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
และยืนยันขอสอบอีกครั้ง
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