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 อํานาจจําแนก (discrimination)  หรือ  การจําแนก  เปนคาสถิติที่ใชอธิบายคุณภาพของ 
ขอสอบหรือขอคําถามรายขอโดยทั่วไป  มคีาอยูระหวาง  -1.00  ถึง  +1.00  ถามีคาเทากับ  1.00  ถือวา
มีคาอํานาจจําแนกที่สมบูรณ  ถามีคาเทากับ  -1.00  ถือวามีอํานาจจําแนกในทางตรงกันขามสูงสุด  
เปนลักษณะทีไ่มพึงปรารถนา  ไมคอยพบและไมนาพบถามีคาเทากับ  .00  นบัวาไมมอํีานาจจําแนก  
คาอํานาจจําแนกที่เปนบวกมีคาสูง  เปนสิ่งที่พึงปรารถนา  คาอํานาจจําแนกที่เปนลบเปนสิ่งที่ไมพึง
ปรารถนา 
 ในการหาคาอาํนาจจําแนกของขอสอบ  จะหาเฉพาะขอสอบแบบเลือกตอบ  ซ่ึงนอกจากจะ
หาเปนรายขอ  (คาอํานาจจําแนกทีว่ิเคราะหออกมาจะเปนคาอํานาจจําแนกของคําตอบที่ถูกของ 
ขอนั้น)  แลว  ยังมีการวเิคราะหหาคาอํานาจจําแนกของตวัลวงอื่น ๆ  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการ 
ปรับปรุงขอสอบขอนั้น  เพราะชวยใหทราบวาตัวลวงใดมีคุณภาพหรอืไมมีคุณภาพ  ทําใหสามารถ
ปรับปรุงขอสอบไดตรงจุด 
 อํานาจจําแนกมีหลายนยิาม  ในที่นี้จะกลาว  2  กรณี  คือ  กรณีของขอสอบวัดความถนัด   
ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงกลุม  (norm  referenced)  และขอคําถามที่เปน  rating  scale  กับกรณีขอสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์อิงเกณฑ  (criterion  referenced) 
 
 การหาคาอํานาจจําแนกของขอสอบความถนัดขอสอบวดัผลสัมฤทธิ์อิงกลุมและขอคําถาม 
 แบบ  Rating  scale 
 
 อํานาจจําแนกในกรณีนี้หมายถึงประสิทธิภาพของขอนัน้ในการจําแนกกลุมสูงกับกลุมต่ํา  
การจัดกลุมวาใครอยูในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา  นิยมใชคะแนนรวมเปนเครื่องตัดสินผูที่ไดคะแนนรวม
สูงจะไดรับการจัดใหเปนกลุมสูง  ผูที่ไดคะแนนรวมต่ําจะไดรับการจัดใหเปนกลุมต่ํา 
 
 การหาคาอํานาจจําแนกของขอสอบความถนัดและขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิอิงกลุม มีหลายวิธี  
วิธีหนึ่งที่ไดรับความนิยมและเขาใจงาย  คือ  วิธีหาจากสูตรที่วา  (สูตรของ  Pemberton  A.  Johnson) 
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อกลุมต่ําลุมสูงหรืจํานวนคนในก
ตํ่าถูกในกลุมจํานวนคนตอบสูงถูกในกลุมจํานวนคนตอบ −      ….. (1) r  =  

 
   r  เปนสัญลักษณแทนคาอํานาจจําแนก 
 จํานวนคนในกลุมสูงจะเทากันกับจาํนวนคนในกลุมต่ําเสมอ  ถากลุมสูงทุกคนตอบขอนั้น
ถูกหมด  และกลุมต่ําทุกคนตอบขอนั้นผิดหมด  จะไดคาอํานาจจําแนกเทากับ  1.00   
 กรณีวเิคราะหหาคาอํานาจจาํแนกของตวัเลือกอื่น ๆ  ที่เปนตัวลวงจะใชสูตรลักษณะกลับกัน  
คือ 
 

r  =  
อกลุมตํ่าลุมสูงหรืจํานวนคนในก

 ุมสูงกนั้นในกลตอบตัวเลือจํานวนคนที่ ุมตํ่ากนั้นในกลตอบตัวเลือจํานวนคนที่ −  

 
 การหาคาอํานาจจําแนกตามหลักสูตร  1  นี้  (หรือตามวธีิอ่ืน  เชน  t-test,  point  biserial  
correlation,  homograph  ของ  Lawshe)  (บุญชม  ศรีสะอาด.    2514  :  58-66)  จะเหมาะสมมาก 
เมื่อมีผูสอบจํานวนมาก ๆ  ดงัที่ปฏิบัติกันในกระบวนการของการสรางแบบทดสอบใหเปนมาตรฐาน  
แตอาจมีปญหาเมื่อนํามาใชกบักรณีของการสรางขอสอบในชั้นเรยีนที่มจีํานวนผูเรียนนอย  เชน   
ไมถึง  50  คน  เพราะมีโอกาสพบไดวาทกุคนหรือเกือบทุกคนตอบขอนั้นถูกหมด  ผลการวิเคราะหจะ
ออกมาวาขอนัน้ไมมีอํานาจจาํแนกหรือจําแนกไดต่ํากวาทีต่องการ  และไดรับการพิจารณาวาเปนขอที่
ขาดคุณภาพ  การที่ทุกคนตอบถูกหมดอาจเนื่องจากขอสอบนั้นงายมาก  เพราะถามความจําผิวเผิน  
ลักษณะดังกลาวนี้สามารถกลาวไดวาขอสอบนั้นไมเหมาะสมไดซ่ึงถามีหลาย ๆ  ขอ  หรือทุกขอก ็
นับวาเปนการวัดที่บกพรองได  แตถาทุกคนหรือเกือบทกุคนตอบถูกเพราะเปนคนเกงหรือสามารถ
เรียนรูเร่ืองนั้นได  (โดยไมใชวัดความจําผิวเผิน)  ซ่ึงชี้ถึงการมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแลว
การที่ไดสรุปวาขอนั้นขาดคณุภาพยอมไมถูกตอง 
 
  การหาคาอํานาจจําแนกของขอความหรือขอคําถามที่เปนแบบ  rating  scale 
 
 นิยามหาจากความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนกลุมสูงกับกลุมต่ํา  โดยใช  t-test  จาก
สูตรที่วา 
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อกลุมต่ําลุมสูงหรืจํานวนคนในก
นกลุมต่ําความแปรปรวนกลุมสูงความแปรปรว

ลุมต่ําคาเฉล่ียกลุมสูงคาเฉลี่ยก
+
−      …..(2)              t  =  

 
 t  แทนคาอํานาจจําแนก  อํานาจจําแนกทีห่าจากสูตรนี้เปนกรณีพเิศษ  ที่ขอบเขตของ 
คาอํานาจจําแนกจะมากกวา  -1.00  กับ  +  1.00  อํานาจจาํแนกที่สมบูรณ  คา  t  จะเทากับคะแนนเตม็ 
 นอกจากจะนิยมใชสูตร  2  ในการหาคาอํานาจจําแนกของขอความหรือขอคําถามแบบ  
rating  scale  แลว  ยังนิยมหาจากสหสัมพนัธระหวางคะแนนของขอนัน้กับคะแนนรวมจากสูตรทีว่า 
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r  =  แทน  คาอํานาจจําแนก 
X  =  แทน  คะแนนของขอที่หาคาอํานาจจําแนก 
Y  =  แทน  คะแนนรวมของทุกขอ 

 
 การกําหนดคะแนนใหกับคําตอบในแตละระดับของขอความหรือขอคําถามแบบ  Rating  
scale  ทําใหมคีะแนนของขอนั้น  เมื่อมีคะแนนก็ทําใหสามารถวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก  ดังใน
สูตร  2  และสูตร  3  ซ่ึงถึงแมวาจะเปนการหาคาอํานาจโดยใชสถิติตางชนิดกันแตถาพิจารณาอยางลุม
ลึกแลวจะเหน็วาเปนสิ่งเดยีวกนั  ในการวเิคราะหตามสูตร  3  ถาคะแนนขอใดมีสหสมัพันธสูงกับ
คะแนนรวม  แสดงวาขอนัน้วัดไดสอดคลองกับแบบวดัทั้งฉบับ  นั่นคือสอดคลองกับการวดัของ 
ขอคําถามสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด  เปนการวดัในสิ่งเดียวกัน  นับวามีอํานาจจําแนกสูง  เมื่อมาหา
คาอํานาจจําแนกตามสูตร  2  ก็จะไดคา  t  สูงและจะไดรับการแปลความหมายวามีอํานาจจําแนกสูง
เชนกัน  เพราะกลุมสูงจะมีคาเฉลี่ยสูงหางจากกลุมต่ําที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาอยางชัดเจน  (อยางมีนัยสําคัญ) 
 ถาผูวิจัยหรือนกัวัดผลตองการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาตวัแปรที่วัดระหวาง
กลุมตาง ๆ  การเลือกเฉพาะขอที่มีคาอํานาจจําแนกสูง  (มีคุณภาพสูง)  จะชวยใหสามารถเปรียบเทียบ
ไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น  ในกรณีดังกลาวจึงควรวิเคราะหอํานาจจําแนกของ  rating  scale  แตละขอเพื่อ
คัดขอที่มีอํานาจจําแนกสูงเปนแบบวดัตอไป  ในการทดลองใชเครื่องมือแบบ  rating  scale  เพื่อทราบ
คาอํานาจจําแนกอันจะนํามาพิจารณาคัดเลือกขอที่มีคุณภาพสูงนั้น  ถาสามารถทดลองกับกลุมที่มี
จํานวนมาก ๆ  ไดก็มักไมพบปญหา  แตถาใชกับกลุมที่มีจาํนวนนอย  ซ่ึงตางก็มีคุณลักษณะดานนั้น
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มากเหมือน ๆ  กัน  หรือตางก็มีคุณลักษณะดานนั้นนอยเหมือน ๆ  กัน  ขอนั้นก็จะไมมีอํานาจจําแนก
หรือมีอํานาจจาํแนกต่ํากวาเกณฑ  การตดัขอนั้นออกตามผลการพิจารณาคาอํานาจจําแนกดังกลาว   
ก็อาจทําใหสูญเสียขอที่มีคุณคาในการวัดตรงที่ตองการได 
 
  การหาคาอํานาจจําแนกของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงเกณฑ 
 
 ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงเกณฑมีวิธีวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกหลายวิธี  ที่นิยมมี  2  วิธีคือ  
วิธีของ  Kryspin  และ  Feldluson  กับวิธีของ  Brennan 
 คาอํานาจจําแนกที่หาตามวธีิของ  Kryspin  และ  Feldluson  เรียกวา  sensitivity index  หา
จากสูตรที่วา 
 

          S  =  
ทั้งสอบจํานวนคนสอบ

ถูกกอนสอนจํานวนคนตอบถูกหลังสอนจํานวนคนตอบ −    …..(4) 

 
  S  =  แทน  คาอํานาจจําแนก 
 
 อํานาจจําแนกที่ศึกษาโดยวิธีนี้หมายถึง  ประสิทธิภาพของขอนั้นในการจําแนกกลุมที่เรียน
แลวกับกลุมที่ยังไมเรียน  ถาหลังสอนทุกคนตอบถูกหมดและกอนสอนทุกคนตอบผิดหมด  จะได 
คาอํานาจจําแนกเทากับ  1.00 
 กรณีวเิคราะหหาคาอํานาจจาํแนกของตวัเลือกอื่น ๆ  ที่เปนตัวลวงจะใชสูตรในลักษณะ 
กลับกัน  คือ 
 

S  =  ทั้งหมดจํานวนคนสอบ
 นหลังสอนตัวเลือกนัจํานวนคนตอบ นกอนสอนตัวเลือกนัจํานวนคนตอบ −  

 
 คาอํานาจจําแนกที่หาโดยวธีินี้  ที่จริงแลวเปนดรรชนีทีช้ี่ถึงประสิทธิภาพของการเรยีน 
การสอน  โดยใชแนวคิดพืน้ฐานที่วากอนสอนผูเรียนจะยังไมเกดิการเรียนรู  หลังจากสอนจบแลว 
ผูเรียนควรจะตองเกิดการเรยีนรูในเรื่องนัน้  ถาคาอํานาจจําแนกสูง  แสดงถึงวาการเรียนการสอนใน
สาระและจุดประสงคนั้นมีประสิทธิภาพ  เพราะสามารถพัฒนาผูเรียนจากกอนสอนไดมาก  (หมายถึง
ไดหลาย ๆ  คน)  ถามีคาต่ําแสดงถึงวาการเรียนการสอนในสาระและจุดประสงคนัน้มีประสิทธิภาพ  
เพราะพัฒนาผูเรียนไดนอยมาก  ที่ใชคําวาการเรียนการสอนในที่นีเ้ปนการชี้ถึงวามี  2  เร่ือง   
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ประกอบกัน  การที่ผูเรียนตอบขอนั้นถูกตองหลังสอนอาจเนื่องมาจากมีการสอนที่ดี  หรือผูเรียน 
ฉลาดมาก  หรือทั้งการสอนและผูเรียนทีด่ทีั้งคู 
 ลักษณะที่คาอํานาจจําแนกเปนดรรชนีที่ช้ีถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนดังกลาว  
จึงมีปญหาเมื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกจากผลการวัดในกลุมใดกลุมหนึ่งขอสอบนั้นอาจวัด 
จุดประสงคและเนื้อหาสาระที่ตองการวัดไดดี  แตการเรียนการสอนครั้งนั้นไมคอยมีประสิทธิภาพ  
(อาจเนื่องจากสอนไมดี  หรือผูเรียนออนมากหรือทั้งสองอยางประกอบกัน)  เปนผลใหมีคาอํานาจ
จําแนกต่ําไดทัง้ ๆ  ที่เปนขอที่ดี  หรือถาผูเรียนจํานวนมากรูเร่ืองนั้นมากอน  จํานวนคนตอบถูกกอน
สอนจะมีมาก  ทําใหอํานาจจาํแนกทีห่าตามวิธีนี้ไดคาต่ําทัง้ ๆ  ที่เปนขอที่ดี  อยางไรกต็ามลักษณะ
เชนนี้ไมคอยพบนัก 
 การวิเคราะหหาคาอํานาจจาํแนกโดยวิธีนี ้ นับวาเปนวิธีที่นาสนใจเฉพาะใหขอสนเทศ 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรยีนการสอนในเรื่องนั้น ๆ  ดังกลาว  สามารถนําไปใชกบัขอสอบแบบ 
อิงกลุม  และทีสํ่าคัญคือเหมาะสําหรับกรณทีี่ผูเรียนมีความสามารถใกลเคียงกันซึ่งถาหากคาอํานาจ
จําแนกตามวิธีการของการวิเคราะหขอสอบอิงกลุมจะพบปญหาไดคาอํานาจจําแนกต่ํา  ขอสําคัญอยู
ที่วาตองสรางแบบทดสอบเสร็จเรียบรอยพรอมที่จะสอบกอนทําการสอนเรื่องนั้นหรือวิชานัน้  จึงจะ
สามารถหาคาอํานานจําแนกโดยวิธีนีไ้ด 
 คาอํานาจจําแนกที่หาโดยวิธีของ  Brennan  หาจากสูตรที่วา 
 

          B  =  
งหมด รอบรูท้ัจํานวนผูไม
ตอบถูก รอบรูท่ีจํานวนผูไม

ดบรูท้ังหมจํานวนผูรอ
ถูกบรูท่ีตอบจํานวนผูรอ
−   …..(5) 

 
  B  แทน  คาอํานาจจําแนก 
 
 อํานาจจําแนกที่หาโดยวิธีนี้  หมายถึงประสทิธิภาพของขอนั้นในการจําแนกกลุมรอบรู   
กับกลุมไมรอบรู  ถากลุมรอบรูตอบถูกทุกคน  และกลุมไมรอบรูตอบผิดทุกคน  จะไดคาอํานาจ
จําแนกเทากับ  1.00  นอกจากจะใชคําวา  รอบรู  กับ  ไมรอบรู  แลว  ยังใชคําวา  สอบผาน  กับ   
สอบไมผาน  แทนคําทั้งสองไดตามลําดับ 
 กรณีวเิคราะหหาคาอํานาจจาํแนกของตวัเลือกอ่ืน ๆ  ท่ีเปนตัวลวง  จะใชสูตรในลักษณะ
กลับกัน  คือ 

B  =  
ดบรูทั้งหมจํานวนผูรอ

ตัวเลขนั้นบรูที่ตอบจํานวนผูรอ
งหมด รอบรูทั้จํานวนผูไม

กนั้นตอบตัวเลือ รอบรูที่จํานวนผูไม −  
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 สูตรในการหาคาอํานาจจําแนกโดยวิธีนี้  ก็คือสูตรในลักษณะเดยีวกนักับสูตร  1  ที่ใชหา 
คาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบอิงกลุม  ผูรอบรูในสูตร  5  เปรียบเสมือนคนในกลุมสูงในสูตร  1   
ผูไมรอบรูในสูตร  5  เปรียบเสมือนคนในกลุมต่ําในสตูร  1  จํานวนผูรอบรูและผูไมรอบรูอาจ 
ไมเทากัน  แตจํานวนคนในกลุมต่ําในสูตร  1  จะเทากนัเสมอ  ลักษณะดังกลาวนี้คาสวนในสูตร  1   
จึงเปนจํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา  ไมแยกกันเหมอืนลักษณะทีพ่บในสูตร  5 
 การวิเคราะหหาคาอํานาจจาํแนกโดยวิธีนีจ้ะมีปญหามากกวาทีห่าตามสูตร  4  ปญหาใน 
การใชสูตร  5  คือ   
  ปญหาประการแรก  เปนปญหาเนื่องมาจากจุดตัดและความสามารถของผูเรียนการ
กําหนดจุดตดัไวสูงหรือผูเรียนมีความสามารถต่ํา  หรือทั้งสองอยางประกอบกนั  อาจจะทําใหไมม ี
ผูรอบรู  เพราะทุกคนไดคะแนนไมถึงจดุตัด  เมื่อไมมีผูรอบรู  จํานวนผูรอบรูที่ตอบถูกก็ไมมีเชนกนั  
ดังนั้นในสูตร  5  กลายเปน 
 

B  =  
งหมด รอบรูทั้จํานวนผูไม
ตอบถูก รอบรูที่จํานวนผูไม

0
0
−  

 
  ถายึดตามหลักคณิตศาสตร  การหารดวยศูนย  (0)  ไมมีนิยม  กจ็ะไมสามารถหา 

คาอํานาจจําแนกได  ถาถือเอาวา  
0
0   มีคาเปนศูนย  สูตร  5  ก็จะกลายเปน 

 

B  =  
งหมด รอบรูทั้จํานวนผูไม
ตอบถูก รอบรูที่จํานวนผูไม  

 
 การคิดในลักษณะเชนนี้  คาอํานาจจําแนกทกุขอจะเปนลบ  ถาปราศจากเครื่องหมายลบ   
คา  B  จะกลายเปนความยาก  หรือคา  P  นั่นเอง  เพราะถาไมมีผูรอบรูแลวจํานวนผูไมรอบรูท้ังหมด 
ก็คือ จํานวนผูสอบทั้งหมด  และจํานวนผูไมรอบรูท่ีตอบถูกก็คือ  จํานวนผูตอบถูกทั้งหมดนั่นเอง 
 ในทํานองเดียวกันถาไมมีใครไดคะแนนต่ํากวาจดุตัด  จะไมมีผูไมรอบรู  สูตร  5  ก็จะ 
กลายเปน 
 

B  =  
0
0

ดบรูทั้งหมจํานวนผูรอ
ถูกบรูที่ตอบจํานวนผูรอ
−  
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 การหารดวยศูนย  (0)  ไมมีนิยาม  กจ็ะไมสามารถหาคาอํานาจจําแนกได  ถาถือเอาวา  
0
0   มี

คาเปนศูนย  สูตร  5  ก็จะกลายเปน 

B  =  ดบรูทั้งหมจํานวนผูรอ
ถูกบรูที่ตอบจํานวนผูรอ  

 
 การคิดในลักษณะเชนนี้  คาอํานาจจําแนกทกุขอจะเปนคาความยากของขอนั้นเพราะถาไมมี
ผูไมรอบรูแลว  จํานวนผูรอบรูท้ังหมดก็คือจํานวนผูสอบทั้งหมด  และจํานวนผูรอบรูท่ีตอบถูกก็คือ
จํานวนผูตอบถูกทั้งหมดนัน่เอง  คา  B  ท่ีคํานวณออกมามีแนวโนมมีคาสูงหรือคอนขางสูง 

 การกําหนดให  
0
0   มีคาเปนศูนยเพื่อใหสามารถหาคาอํานาจจําแนกไดนอกจากจะทําให

แยกไมออกระหวางคาอํานาจจําแนกกับคาความยากดังกลาว  ยังมีปญหาวาเปนคาอํานาจจําแนกตาม
นิยามหรือไม  เพราะในการคาํนวณไมไดอยูในรูปช้ีถึงการจําแนกระหวางสองกลุมนั้นเลย  การ
แกปญหาโดยเลือนจุดตัดสูงข้ึนหรือตํ่าลงเพื่อใหมีจํานวนผูรอบรูและไมรอบรูท้ังสองกลุมก็มีปญหาวา
ควรเล่ือนเปนเทาใดดี  การกระทําดังกลาวจะขัดตอความหมายของจดุตดัที่กําหนดไวแตเดมิหรือไม  
และอํานาจจําแนกจะเปนคาที่ไมแนนอน  แมวาจะมีขอมูลเพียงชุดเดียวก็ตาม  มาถึงจดุนี้การหาอํานาจ
จําแนกตามสูตร  4  ก็จะเดนข้ึนมา 
 ปญหาประการที่สอง  เปนปญหาเกี่ยวกับแนวความคดิ  การสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบ
อิงเกณฑจะมุงวัดวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูท่ีขอสอบนั้นมุงวัดหรือไมถาการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ  ผูเรียนทุกคนตอบขอสอบขอนั้นถูก  แสดงถึงวาผูเรียนไดบรรลุจุดประสงคนั้น  
นับวาเปนส่ิงที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง  แตลักษณะดังกลาวนี้เมื่อทําการวเิคราะหขอสอบจะพบวาเปนขอ
ท่ีงายมาก  ไมมีอํานาจจาํแนก  (ถาทุกคนตอบถูกหมด)  หรืออํานาจจําแนกต่ํา  (ถาสวนมากตอบถกู)  
หรืออาจหาอํานาจจําแนก  หรืออํานาจจําแนกต่ํากจ็ะตดัสินวาขอนั้นขาดคุณภาพอาจทําใหถูกตัดออก
ไมนํามาใชวัด  ถาเปนเชนนีจ้ะรูไดอยางไรวาจุดประสงคนั้น  มีผูเรียนบรรลุมากนอยเพียงใด  ขอสอบ
ขอนั้นอาจเปนขอท่ีดีเพราะสามารถวัดไดตรงจุดประสงคและเนื้อหาสาระที่มุงวัด  แตผลท่ีเกิดจากการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงจะทําใหอํานาจจําแนกของขอสอบนั้นต่ํามาก  หรือไมมีอํานาจ
จําแนหแลยอํานาจจําแนกของขอสอบนาจะเปนคุณลักษณะประจําตวัอยางบริสุทธ์ิไมนาจะไปขึ้นกบั
สภาพการเรียนการสอนอยางหมดตวัเชนนี้  ปญหานี้จะเกิดในลักษณะเดยีวกันกับขอท่ีไมมีใครทําถูก
เลยหรือถูกนอย  เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการเรยีนการสอน 
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 บทสรุป 
 
 1.  วิธีหาคาอํานาจจําแนกของขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิอิงกลุมและของขอสอบความถนัดใชวิธี
เดียวกันและสามารถหาไดหลายวิธี  แตกตางไปจากวิธีหาคาอํานาจจําแนกของคําถามหรือขอความที่
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (rating  scale)  ซ่ึงนิยมหา  2  วิธี  ตามสูตร  2  และ  3  แตอยางไรก็
ตาม  อํานาจจาํแนกของขอสอบหรือขอคําถาม  3  ประเภทนี้มีนยิามตรงกัน  คือ  ประสิทธิภาพในการ
จําแนกกลุมสูงกับกลุมต่ํา 
 2.  วิธีหาคาอํานาจจําแนกของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงเกณฑมีหลายวิธี  วิธีของ  Kryspin  
และ  Feldluson  ท่ีหาตามสูตร  4  นิยามวา  อํานาจจําแนกคือ  ประสิทธิภาพในการจําแนกกลุมที่เรียน
แลวกับกลุมที่ยังไมไดเรียน  สวนวิธีของ  Brennan  ท่ีหาตามสูตร  5  มีนิยามวา  อํานาจจําแนก  คือ
ประสิทธิภาพในการจําแนกกลุมรอบรูกับกลุมไมรอบรู  ท้ังสองวิธีมีรากฐานการคํานวณมาจากสูตร  1 
 3.  คาอํานาจจาํแนกทีห่าตามวิธีตาง ๆ  แมจะเปนขอเดยีวกัน  วเิคราะหจากขอมูลเดียวกัน
โดยท่ัวไป  จะใหคาไมตรงกนั  วิธีอ่ืนจะใหคาคงที่  แตวธีิของ  Brennan  ตามสูตร  5  นั้น  ผูใชจดุตดั
แตกตางกนักจ็ะทําใหไดคาทีไ่มตรงกันได 
 4.  การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกไมวาจะเปนของเครือ่งมือชนิดใด  หรือหาโดยวิธีใด  
ควรวิเคราะหจากผลการสอบหรือการวัดหรือผลการสอบถามจากคนจํานวนมากจากหลายหอง  
ผูสอนหลายคน  ซ่ึงจะทําใหไดคาที่เที่ยงตรง  การวิเคราะหจากผลการวัดจากนักเรียนเพียงหองเดยีว
อาจเกิดปญหาหาคาอํานาจจาํแนกไมได  (ถาหาตามสูตร  5)  หรือไดคาอํานาจจําแนกต่ํามาก  (ถาหา
ตามสูตร  1,  2  และ  3)  เมื่อขอมูลการวัดท่ีนํามาวิเคราะหไมมีความแปรปรวนหรือมีความแปรปรวน
นอยมาก  โดยแตละคนลวนไดคะแนนสูง  อันเนื่องมาจากการเรียนการสอนครั้งนั้นประสบผลสูง  
หรือแตละคนลวนไดคะแนนต่ํา 
 5.  การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกตามสูตร  4  แมวาจะเปนวิธีของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
อิงเกณฑ  แตกส็ามารถนํามาใชกับขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิอิงกลุมได  และกรณีท่ีจําเปนตองวิเคราะห
จากขอมูลจํานวนไมมาก  จากผลการสอบของนักเรียนทีเ่รียนจากครูคนเดียว  นกัเรียนที่มี
ความสามารถใกลเคียงกัน  เชนนักเรยีนที่เกงทั้งหมด  วิธีนี้จะเหมาะสมกวาวิธีท่ีใชสูตร  1  หรือ  5 
 6.  คุณภาพดานอํานาจจําแนกควรพิจารณาหลังจากที่ไดกล่ันกรองคุณภาพในการวัดส่ิงที่
ตองการวัดมาแลว  (ดานผลสัมฤทธิ์พิจารณาวาวัดตรงตามจุดประสงคในเนื้อหาสาระที่มุงวดั)  นั่นคือ
ตองมีคุณภาพดานความเทีย่งตรงกอน  จึงจะนํามาพิจารณาดานอํานาจจําแนก 
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