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การสรางแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบ
ดวยคอมพิวเตอร วิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
Constructing Computerized Adaptive Testing in Chemistry
: Acid – Base for Matthayomsueksa 5 Students
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) สรางแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบ
และ 2) หาคุณภาพของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร
วิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีจํานวนนักเรียน
2,180 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage Random Sampling) จําแนกเปน 3 กลุม คือ
1) กลุมตัวอยางที่ใชทดสอบเพื่อหาคุณลักษณะของขอสอบรายขอตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical
Test Theory : CTT) จํานวน 300 คน 2) กลุมตัวอยางที่ใชทดสอบเพื่อหาคุณลักษณะของขอสอบรายขอตาม
ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory : IRT) จํานวน 1,800 คน และ 3) กลุมตัวอยางที่ใช
ทดสอบ เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร
จํานวน 80 คน มีผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการสรางแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร
วิชาเคมี เรื่อง กรด – เบส
1.1 คุณลักษณะของขอสอบรายขอตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม โดยใชแบบทดสอบ
6 ฉบับ ฉบับละ 65 ขอ พบวาไดขอสอบ จํานวน 300 ขอ โดยมีคาความยาก (p) ตั้งแต .20 ถึง .80 และคา
อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .25 ถึง .85
1.2 คุณลักษณะของขอสอบรายขอตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ โดยใชแบบทดสอบ 6
ฉบับ ฉบับละ 50 ขอ พบวาไดขอสอบ จํานวน 222 ขอ โดยมีคาอํานาจจําแนก (a) อยูระหวาง .390 ถึง 2.339
คาความยาก (b) อยูระหวาง -2.415 ถึง 2.400 และคาโอกาสการเดาถูก (c) อยูระหวาง .097 ถึง .298
1.3 โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะ สามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการ Windows
7 หรือ Windows 8 การรายงานความสามารถของผูสอบเปนรายบุคคล เมื่อผูสอบทําการทดสอบขอแรก
ไปจนยุติการทดสอบ โปรแกรมจะรายงานผลการสอบใหผูสอบทราบทันที
1.4 การประเมินความถูกตองเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยผูเชี่ยวชาญ
พบวา โปรแกรมมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชงานไดในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .58
2. ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบ
ดวยคอมพิวเตอร วิชาเคมี เรื่อง กรด – เบส
1
2
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2.1 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยนําแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบ
ที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยางที่ 3 จํานวน 80 คน ทดสอบ
2 ครั้งเวนระยะหางกัน 2 สัปดาห นําคะแนนความสามารถของผูสอบ 2 ครั้งมาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ซึ่งเป นคาความเชื่อมั่ นของแบบทดสอบ พบวา แบบทดสอบแบบปรับ เหมาะกับ ความสามารถผู สอบที่
ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอรมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .851
2.2 ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธของแบบทดสอบ โดยนําคะแนนความสามารถเฉลี่ยจาก
การสอบแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร 2 ครั้งกับผล
การเรียนวิชาเคมี มาหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ซึ่งเปนคาความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ พบวา
แบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอรมีคาความเที่ยงตรงเชิง
เกณฑสัมพันธเทากับ .884
คําสําคัญ

: แบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร,
วิชา เคมี : เรื่อง กรด – เบส, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ABSTRACT
The purpose of this research was to construct the Computer Adaptive Testing (CAT)
and investigate the quality of CAT in Chemistry : Acid–Base for Matthayomsueksa 5 Students
(grade 11). The sample was 2,180 primary students in the Mahasarakham province for the
academic year 2013 ; which were obtained using the Multi – stage Random sampling
technique. They were assigned to 3 groups : group 1 consists of 300 students who were
used for testing to find out each item quality based on the classical test theory (CTT), group
2 consists of 1,800 students who were used for testing to find out each item quality based
on the item response theory (IRT) and group 3 consists of 80 students who were used for
testing to find out quality of the computerized adaptive tests. The results of the study were
as follows :
1. The following were the result to the construct Computer Adaptive Test
(CAT) in Chemistry : Acid – Base
1.1 The item characteristic according to the classical test theory (CTT) using 6,
65 - item tests. It was found that 300 test items met the requirements were as follows :
the difficulties (p) was valued at .20 to .80 and the discriminating powers (r) was valued at
.25 to .85.
1.2 The item characteristic according to the item respond theory (IRT) using 6,
50 - item tests. It was found that 222 test items met the requirements were as follows : the
a – parameter was valued at .390 to 2.339 , the b – parameter was valued at -2.415
to 2.400 and the c – parameter was valued at .097 ถึง .298
1.3 The CAT is compatible with Window 7 or Window 8. After a student
has finished doing the test. It was reported the ability of the student was one of these :
excellent , good , moderate , fair and poor.
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1.4 Base on the CAT on 5 professional of media computer. The average of
the total finding was valued at 4.15 and the Standard Deviation was valued at .58
2. The following were the result to the analyzing the quality of adaptive
testing in Chemistry : Acid – Base
2.1 For the reliability by trying out the constructed tests with 80 students in
Group 2. They were tested twice, 2 weeks after Testing 1. The test-takers ability scores from
the CAT in the 2 testings were calculated to find out correlation coefficient which was the
test reliability. The reliability obtained was .851.
2.2 For the criterion-related validity by an ability mean score from the 2
testings from the CAT and score of chemistry were calculated to find out correlation
coefficient which was criterion-related validity, it was found that the criterion-related validity
was .884.
Keyword : Computerized Adaptive Tests (CAT), Chemistry : Acid–Base, Matthayomsueksa
5 Students
บทนํา

การวัดและประเมินผลเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อใหทราบ
ผลของการจัดการศึกษาวาบรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดไวหรือไม ในการวัดผลทางการศึกษาเปนการวัดทา
พฤติกรรมศาสตร หรือลักษณะทางจิตวิทยาซึ่งไมสามารถวัดคุณลักษณะ หรือความสามารถของผูสอบได
โดยตรงเหมือนกับการวัดทางวิทยาศาสตร นักวัดผลจึงไดพยายามสรางเครื่องมือและพัฒนาทฤษฎีการวัดตางๆ
ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบาย หรือทํานายคุณลักษณะที่แทจริงของบุคคลใหมีความถูกตองแมนยํามากที่สุด หรือมี
ความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด เครื่องมือที่นิยมใชกันทั่วไป คือ แบบทดสอบ ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือตรวจสอบ
ทางการศึกษาที่ใหบุคคลไดแสดงพฤติกรรมการเรียนรูของตนออกมา (อุทุมพร จามรมาน. 2535 : 75) แบบทดสอบ
ที่ใชวัดคุณลักษณะภายในของผูสอบที่ผานมาจะยึดหลักทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test
Theory : CTT) ซึ่งเปนทฤษฎีที่เนน การตรวจสอบความสัมพันธระหวางคะแนนที่สังเกตไดกับคะแนนที่แทจริง
โดยการวิเคราะหคุณภาพรวมของขอสอบและแบบทดสอบสําหรับผูสอบเฉพาะกลุม (ศิริชัย กาญจนวาสี.
2552 : 39) การดําเนินการทดสอบจะตองจัดชุดของแบบทดสอบใหแกกลุมผูสอบที่มีจํานวนขอสอบแนนอน
และใชสําหรับสอบกับผูสอบทุกคน โดยผูสอบทุกคนตองทําขอสอบทุกขอเหมือนกันในเวลาเดียวกัน แบบทดสอบ
ประกอบดวยขอสอบที่มีความยากและงายแตกตางกัน มีความเหมาะสมกับผูสอบที่มีความสามารถระดับปาน
กลางไมเหมาะสมกับผูสอบที่มีความสามารถสูงหรือต่ํา กลาวคือ มีขอสอบบางสวนที่งายเกินไปสําหรับผูที่มี
ความสามารถสูง และบางสวนยากเกินไปสําหรับผูสอบที่มีความสามารถต่ํา ขอสอบเหลานี้ขอสอบเหลานี้
รวมถึงขอสอบวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น เพื่อใชวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียน โดยยึด
หลักการสรางตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมอาจทําใหผูสอบเสียเวลาในการตอบขอสอบที่ไมเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทําใหผูสอบเกิดความเมื่อยลาเบื่อหนายกอใหเกิดการเดา ในการตอบขอที่ยาก
เกินไปสําหรับผูที่มีความสามารถต่ํา และเกิดความสะเพราสําหรับการตอบขอสอบที่งายเกินไปสําหรับผูที่มี
ความสามารถสูง ซึ่งนําไปสูการเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดที่สูงขึ้นได (สุพัฒน สุกมลสันต. 2538 : 197)
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จากขอจํากัดการทดสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม นักวัดผลจึงไดพยายามสรางเครื่องมือ
และพัฒ นาทฤษฎี การวัด ตา งๆ ขึ้ นมาเพื่อแกขอจํ ากั ดต างๆ ที่พบในทฤษฎี การทดสอบแบบดั้งเดิ ม โดยใช
แบบทดสอบที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของผูสอบแตละบุคคลได นั่นคือ ผูที่มีความสามารถต่ําควรจะ
ไดทําขอสอบขอที่งาย และผูที่มีความสามารถสูงควรจะไดทําขอสอบขอที่ยาก จากหลักการนี้กอใหเกิดการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบ (Adaptive testing) ขึ้นมา เพื่อแกขอจํากัดตางๆ ที่พบใน
ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมโดยมีเปาหมายที่จะดําเนินการสอบดวยการคัดเลือกขอสอบใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูสอบแตละบุคคล โดยอาศัยทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item response theory) มาใช
เปนพื้นฐานในการดําเนินการสอบ ซึ่งจะมีการคัดเลือกขอสอบที่เหมาะสมกับความสามารถของผูสอบ และ
สามารถใหสารสนเทศอันเปนประโยชนเกี่ยวกับความสามารถของผูสอบแตละบุคคล และทําใหการทดสอบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการของการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบ เปนการคัดเลือกขอสอบใหเหมาะ
กับความสามารถของผูสอบในแตละบุคคล โดยอยูบนพื้นฐานของผลการตอบขอสอบขอที่ผานมาของผูสอบ
เมื่อผูสอบทําขอสอบขอแรกหรือชุดแรกที่มาจากการคัดเลือกจากกลุมขอสอบแลว จะมีการวิเคราะหระดับ
ความสามารถ หรือประเมินความสามารถของผูสอบเบื้องตน เพื่อคัดเลือกขอสอบขอตอไปที่มีคาความยาก
และอํานาจจําแนกเหมาะสมที่จะใชวัดระดับความสามารถของผูสอบ และประมาณระดับความสามารถของ
ผูสอบใหม จากนั้นก็จะเลือกขอสอบที่เหมาะสมขอตอไป โดยอาศัยหลักที่วา ถาการทําขอสอบที่ผานมาถูก
ขอถัดไปจะยากขึ้น แตถาทําขอสอบที่ผานมาผิด ขอถัดไปจะงายขึ้น กระบวนการนี้จะดําเนินการตอไปเรื่อยจน
สามารถประมาณระดับความสามารถของผูสอบไดอยางนาเชื่อถือ และมีความคลาดเคลื่อนต่ําตามเกณฑที่
กําหนดไวการทดสอบจึงจะยุติ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550 : 195)
การคัดเลือกขอสอบเพื่อใหเหมาะสมกับกับความสามารถของผูสอบแตละบุคคลนั้นมีหลายยุทธวิธี
ยุทธวิธีที่ทําใหการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ ยุทธวิธี
หลายขั้นตอน แบบทางแยกผันแปร (Variable Branching) ซึ่งเหมาะสมกับโมเดล 3 พารามิเตอรตามทฤษฎี
การตอบสนองขอสอบ ควรเลือกใชวิธี Maximum likelihood Estimation หรือ วิธี Bayesian Estimation
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชยุทธวิธีในการคัดเลือกขอสอบและการประมาณคาความสามารถของผูสอบตามยุทธวิธี
ของ Bayesian Estimation เนื่องจากสามารถประมาณคาความสามารถของผูสอบ และความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการประมาณคาความสามารถผูสอบจากคาพารามิเตอรของขอสอบในกลุมขอสอบที่ไดคํานวณ
คาพารามิเตอรของขอสอบไวแลว และประมาณคาความสามารถของผูสอบไดคอนขางคงที่ ใหสารสนเทศ
สูงสุด และสามารถประมาณคาความสามารถของผูสอบที่แทจริง (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550 : 205 - 208)
ในปจจุบันไดมีการนําคอมพิวเตอร และทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item response theory)
มาประยุกตใชกับการทดสอบแบบปรับเหมาะ (Adaptive testing) ซึ่งเรียกวา การทดสอบแบบปรับเหมาะกับ
ความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร (Computerized adaptive testing : CAT) โดยนํา
คอมพิวเตอร เขามาชวยในการวิเคราะหขอมูล และดําเนินการสอบ ซึ่งมีประโยชนตอการวัดผลการศึกษาเปน
อยางมาก เนื่องจากมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของการวัดอยางมาก (Segall. 2005) นอกจากนี้
CAT ยังสามารถลดจํานวนขอสอบ เพื่อใหผูสอบตอบขอสอบดวยจํานวนขอที่นอยลง แตมีประสิทธิภาพในการ
วัดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบแบบดั้งเดิมที่มีจํานวนขอสอบคงที่ในแบบทดสอบ (Fixed Item Test :
FIT) โดยทั่วไป ในการทดสอบดวย CAT สามารถที่จะลดจํานวนขอสอบลงไดครึ่งหนึ่ง โดยไมมีการสูญเสีย
ความแมนยําในการวัด ดังนั้นการทดสอบดวย CAT จึงชวยใหลดภาระงาน เวลา และคาใชจายลงไปไดมาก
(เบญจมาภรณ เสนารัตน และคณะ. 2557 : 22 - 23, Frey and Seitz. 2009 : 89)
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จากปญหาการทดสอบของทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม และลักษณะเดนการทดสอบแบบปรับ
เหมาะกับความสามารถของผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางแบบทดสอบ
แบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส สําหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชในการวัดผลไดอยางเที่ยงตรง สามารถบอก
ความสามารถที่แทจริงของผูสอบ สามารถพัฒนาผูเรียนตามความสามารถที่แทจริงได และเปนแนวทางในการ
สรางแบบทดสอบในวิชาอื่นๆ ที่ดําเนินการสอบโดยใชคอมพิวเตอร
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อสรางแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร
วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2. เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวย
คอมพิวเตอร วิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ความสําคัญของการวิจัย
1. ทําใหไดแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร
วิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชในการวัดผลได
อยางเที่ยงตรง บอกถึงความสามารถที่แทจริงของผูสอบ และสามารถพัฒนาผูเรียนตามความสามารถที่แทจริงได
2. เปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบในวิชาอื่นๆ ที่
ดําเนินการสอบโดยใชคอมพิวเตอร
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่1
ปการศึกษา 2556 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 11,297 คน จาก 35 โรง
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2556 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 2,180 คน จากโรงเรียน 12 โรง
ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling)
ขั้นตอนของการวิจัย
ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง จําแนกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาคุณลักษณะของขอสอบรายขอตามทฤษฎีการทดสอบ
แบบดั้งเดิม
1. นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดตอโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ 1 ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 300 คน

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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2. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนดําเนินการสอบทีละหอง
3. นําแบบทดสอบที่ไดรับการทดสอบแลวมาตรวจใหคะแนน เพื่อหาคุณลักษณะของขอสอบ
รายขอตามทฤษฎีการทอสอบแบบดั้งเดิมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบความเปนมิติเดียวและหาคุณลักษณะของขอสอบ
รายขอตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ มีขั้นตอนดังนี้
1. นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดตอโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยางที่ 2 ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูลกับ จํานวน 1,800 คน
2. นําแบบทดสอบที่ผานการหาคุณลักษณะขอสอบรายขอตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม
แลวเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนดําเนินการสอบทีละหอง แบบทดสอบแตละฉบับจะไดรับการทดสอบจาก
นักเรียน ฉบับละ 300 คน
3. ตรวจสอบความเปนมิติเดียว โดยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และหา
คาพารามิเตอรของขอสอบรายขอตามทฤษฎีการตอบขอสอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถ
ผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร วิชาเคมี เรื่อง กรด – เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
มีขั้นตอน ดังนี้
1. นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดตอโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยางที่ 3 ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค
จํานวน 80 คน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. วางแผนการดําเนินการสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตรวจสอบความพรอมของโปรแกรม
ที่ใชในการดําเนินการสอบ และความพรอมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3. ดําเนินการสอบ โดยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถ
ผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร วิชาเคมี เรื่อง กรด – เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4. นําผลการทดสอบมาหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถ
ผูสอบวิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แบบทดสอบ วิชา เคมี เรื่อง กรด – เบส
2. โปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะกับความสามารถผูที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร
3. แบบประเมิน ความถู กตอง และเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับ เหมาะกั บ
ความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร
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สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชหาคุณลักษณะของของขอสอบรายขอตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical
Test Theory : CTT) ไดแก คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คาความยากของขอสอบ และคาอํานาจจําแนก
ของขอสอบ
3. สถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบ ไดแก คาความเชื่อมั่น
(Reliability) และคาความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ (Criterion - related Validity))
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสรางแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวย
คอมพิวเตอร วิชา เคมี เรื่อง กรด–เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ผลการหาคุณลักษณะของขอสอบรายขอตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test
Theory)
1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นําแบบทดสอบ วิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส จํานวน 6 ฉบับ
ฉบับละ 65 ขอ มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับขอสอบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
พบวา ขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต .50 ถึง 1.00 จํานวน 378 ขอ
1.2 คาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) นําแบบทดสอบ วิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส
จํานวน 6 ฉบับ ฉบับละ 63 ขอ ทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ 1 พบวา ขอสอบที่มีคาความยาก (p) ตั้งแต .20 ถึง
.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ถึง 1.00 จํานวน 300 ขอ
2. ความเปนมิติเดียวของแบบทดสอบ (Unidimension Test)
นําแบบทดสอบวิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส จํานวน 6 ฉบับ ฉบับละ 50 ขอ มาทดสอบกับกลุม
ตัวอยางที่ 2 จํานวน 1,800 คน แลวนําผลการสอบมาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร พิจารณาคาไอเกน (Eigen Value) ในแตละองคประกอบที่มีคามากกวา 1.00 พบวาแบบทดสอบ
ทั้ง 6 ฉบับ มีคาไอเกนของตัวประกอบที่ 1 สูงกวาคาไอเกนของตัวประกอบอื่นๆ ที่เหลือ และตัวประกอบที่เหลือ
มีคาไอเกนที่ใกลเคียงกัน ซึ่งลักษณะนี้จึงสรุปไดวา แบบทดสอบที่ไดสามารถวัดความสามารถ หรือคุณลักษณะ
เดียว หรือมีความเปนมิติเดียวตรงตามขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ
3. คุณลักษณะของขอสอบรายขอตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory)
นําแบบทดสอบ จํานวน 6 ฉบับ ฉบับละ 50 ขอ ทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ 2 จํานวน 1,800 คน
เพื่อหาคาพารามิเตอรตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ พบวา มีขอสอบที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ จํานวน
222 ขอ โดยมีคาอํานาจจําแนก (a) อยูระหวาง .390 ถึง 2.339 คาความยาก (b) อยูระหวาง -2.415 ถึง
2.400 และคาโอกาสการเดาถูก (c) อยูระหวาง .097 ถึง .298 ไดคาเฉลี่ยของคาอํานาจจําแนก เทากับ .805
ซึ่งอยูในเกณฑดี คาความยาก เทากับ .958 ซึ่งอยูในเกณฑยากปานกลาง และคาโอกาสในการเดาถูก เทากับ
.210 ซึ่งอยูในเกณฑดี
4. ผลการสรางโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบ
ผูวิจัยไดนําโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบ
ดวยคอมพิวเตอร วิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นประเมินประสิทธิภาพ
เบื้องตนของโปรแกรม โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พบวา โปรแกรมมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช
งานไดในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .58 คาเฉลี่ยรายขออยู
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ระหวาง 3.60 ถึง 4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาอยูระหวาง .45 ถึง .89 เมื่อพิจารณารายขอพบวารายการ
ประเมินอยูในระดับมากทุกขอ
ตอนที่ 2 ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบที่ดําเนินการ
สอบดวยคอมพิวเตอร วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
1. ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability)
การวิเ คราะห คาความความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกั บ
ความสามารถผูสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นหาไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางคะแนนความสามารถ
จากการดําเนินการสอบบนดวยคอมพิวเตอร 2 ครั้ง ใชระยะเวลาหางกันประมาณ 2 สัปดาห ของนักเรียน
กลุมตัวอยางที่ 3 จํานวน 80 คน พบวา มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ .851
2. ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธของแบบทดสอบ (Criterion-related Validity)
การวิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถ
ผูสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นหาไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางคะแนนความสามารถเฉลี่ยของ
นักเรียนกลุมตัวอยางที่ 2 จํานวน 80 คน จากการดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร 2 ครั้ง กับคะแนนเกณฑ
คือ ผลการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนกลุมตัวอยาง พบวา มีคาความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธโดยรวม เทากับ
.844
อภิปรายผล
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. การสรางคลังขอสอบ ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส 6 ฉบับ ฉบับละ 65ขอ
ไดขอสอบทั้งหมด 390 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบคูขนาน เนื่องจากสรางตามตารางการวิเคราะหจุดประสงค
การเรียนรู แลวนําขอสอบที่สรางขึ้นมาหาคุณภาพขอสอบ ดังนี้
1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง โดยผูเชี่ยวชาญมีขอสอบ
บางขอถูกตัดทิ้งไป เนื่องจากบางขอเปนขอสอบที่ไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรู ทําใหไดขอสอบที่จะนํามาหา
คุณลักษณะของขอสอบรายขอตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test Theory) จํานวน 378 ขอ
1.2 คุณลักษณะของขอสอบรายขอตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test
Theory) นําแบบทดสอบ 6 ฉบับ ฉบับละ 63 ขอ มาหาคุณลักษณะของขอสอบรายขอ คัดเลือกขอสอบที่มีคา
ความยาก (Item Difficulty) ตั้งแต .20 ถึง .80 และคาอํานาจจําแนก(Discriminating Power) ตั้งแต .20 ถึง
1.00 มีขอสอบบางขอถูกตัดทิ้งไป เนื่องจากขอสอบบางขอมีคาความยาก ต่ํากวา .20 หรือสูงกวา .80 แสดงวา
ขอสอบบางของายเกินไป หรือบางขอยากเกินไป ทําใหไดขอสอบที่จะนํามาตรวจสอบความเปนมิติเดียว
(Unidimension Test) และหาคุณลักษณะของขอสอบรายขอตามตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item
Response Theory) เพียง 300 ขอ
1.3 ความเปนมิติเดียวของขอสอบ โดยนําขอสอบ 300 ขอ จัดทําเปนแบบทดสอบ 6 ฉบับ
ฉบับละ 50 ขอ มาตรวจสอบความเปนมิติเดียว พบวา แบบทดสอบทั้ง 6 ฉบับ มีคาไอเกนขององคประกอบ
ที่ 1 สูงกวาองคประกอบที่ 2 มาก สวนองคประกอบอื่นๆ มีคาใกลเคียงกัน ลักษณะเชนนี้กลาวไดวาแบบทดสอบนี้
สามารถวัดความสามารถ หรือคุณลักษณะเดียวกัน หรือมีเพียงมิติเดียว (ศิริชัย กาญจนาวสี. 2550 : 49) ซึ่ง
สอดคลองกับขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response theory) ที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีกระบวนการสรางกลุมขอสอบที่สอดคลองกับทฤษฎี
โดยกลุมขอสอบที่สรางขึ้นมีเนื้อหาเปนเอกพันธ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขอสอบจากการวิเคราะหเนื้อหา ความคิด
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รวบยอด และจุดประสงคการเรียนรู แลวจัดทําเปนตารางเพื่อเปนแนวทางในการเขียนขอสอบ เปนผลใหขอ
คํ า ถามในแบบทดสอบมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการวั ด ความสามารถเพี ย งมิ ติ เ ดี ย ว สามารถนํ า แบบทดสอบนี้ ไ ป
ดําเนินการวิเคราะห เพื่อหาคาพารามิเตอรของขอสอบตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบได
1.4 คุณลักษณะของขอสอบรายขอตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response
Theory) โดยนําแบบทดสอบ 6 ฉบับ ฉบับละ 50 ขอ มาหาคุณลักษณะของขอสอบรายขอ คัดเลือกขอสอบ
ที่มีคาความยาก (b) ตั้งแต -3.00 ถึง +3.00 คาอํานาจจําแนก (a) มากกวา .30 และคาโอกาสการเดาถูก (c)
นอยกวา .30 มีขอสอบบางขอถูกตัดทิ้งไป เนื่องจากขอสอบบางขอมีคาอํานาจจําแนกที่ต่ําวาที่กําหนดไว คือ
.30 หรือบางขอมีคาโอกาสในการเดาถูกเกิน .30 ซึ่งอาจเกิดมาจากขอสอบงายเกินไปจนไมสามารถจําแนก
ความสามารถของผูสอบได หรือขอสอบยากเกินไปจนผูสอบไมสามารถทําไดจนเกิดการเดาขึ้น ทําใหคัดเลือก
ขอสอบที่นํามาใชเพื่อสรางคลังขอสอบในแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบ จํานวน 222 ขอ
2. การสรางแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร
ผูวิจัยไดติดตั้งโปรแกรม appservwin32-2.5.10 ซึ่งเปนโปรแกรมที่รวบรวมโอเพนซอรสซอฟแวรหลายๆ
อยางเขาดวยกัน ใชโปรแกรม phpMyAdmin Database Manager เวอรชั่น 2.10.2 จัดการฐานขอมูล
สําหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส เลือกใชภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากมีความยืดหยุน และงาย
ตอการใชคําสั่ง และใชระบบจัดการฐานขอมูลดวย MySQL Database เวอรชั่น 5.0.51b เนื่องจากเปนระบบ
จัดการฐานขอมูลที่แพรหลาย สามารถใชงานบนเครือขายได และเปนที่นิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน
3. ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบที่
ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร วิชา เคมี เรื่อง กรด–เบส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคาเทากับ
.851 ซึ่งถือวามีความเชื่อมั่นในระดับสูง แสดงใหเห็นวา แบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของ
ผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีความคงเสนคงวาในการวัดความสามารถของ
นักเรียนไดไมวาจะนําแบบทดสอบนี้ไปวัดกับนักเรียนกี่ครั้งก็สามารถวัดความสามารถของนักเรียนไดคงเดิม
สอดคลองกับการศึกษาของ ธงชัย นิลคํา และคณะ (2550-2551 : 27-35) ซึ่งศึกษาการสรางแบบทดสอบ
ปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบที่ดําเนินการสอบบนเว็บเพจ รายวิชา 0012001 : การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา แบบทดสอบที่สรางขึ้นมีความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .940 และสอดคลองกับการศึกษาของ ชัยมงคล ปนะสา (2551 : 98) ซึ่งศึกษาการ
สรางแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ในวิชาวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ .961 และสอดคลอง
กับการศึกษาของอัศวิน กิ่งแกว (2556 : 122) ซึ่งศึกษาและพัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถ
ของผูสอบดวยคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 พบวา แบบทดสอบที่สรางและพัฒนาขึ้น มีความเชื่อมั่น เทากับ .885
4. ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ (criterion-related validity) ของแบบทดสอบแบบปรับ
เหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร วิชา เคมี เรื่อง กรด–เบส สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคาเทากับ .884 ซึ่งถือวามีความเที่ยงตรงสูง แสดงใหเห็นวา คะแนนจากการสอบดวย
โปรแกรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความสัมพันธในทางบวกกับผลการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนกลุมตัวอยาง กลาวคือ
นักเรียนที่มีผลการเรียนในวิชาเคมีสูง ไดคะแนนสอบจากการทดสอบดวยแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับ
ความสามารถของผูสอบ ที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอรในระดับความสามารถสูง ขณะเดียวกันนักเรียนที่
มีผลการเรียนในวิชาเคมีต่ํา ไดคะแนนสอบจากการทดสอบดวยแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถ
ของผูสอบที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอรในระดับความสามารถต่ํา แสดงใหเห็นวาแบบทดสอบแบบปรับ
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เหมาะกับความสามารถของผูสอบ ที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอร ในวิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธในการวัดความสามารถของนักเรียนในวิชาเคมี และสามารถนํา
แบบทดสอบนี้ไปใชสําหรับการวัด และประเมินผลปลายภาคเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ได
โดยผูสอบจะไดทําขอสอบจํานวนนอย เพราะมีการจัดขอสอบที่มีคาความยากเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของผูสอบแตละคน ผูสอบจึงมีเสนทางในการตอบขอสอบแตกตางกัน และทําขอสอบในจํานวนที่ไมเทากัน
ดังนั้น ผูสอบจึงไมตองทําขอสอบทุกขอ ใชเวลาในการสอบนอย แตไดผลการวัดมีความเที่ยงตรง สอดคลองกับ
การศึกษาของขวัญฤดี ไกรรักษ (2548 : 90) ซึ่งศึกษาและสรางแบบทดสอบประมิดที่มีหลายขอในแตละขั้น
วัดทักษะการฟง วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ดําเนิน การสอบดวยคอมพิวเตอร พบวา มีคา
ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ เทากับ .699 และสอดคลองกับการศึกษาของ สุนันท พลอาษา และคณะ
(2550 : 36-46) ซึ่งศึกษาการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบ บนเว็บเพจ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ความรูพื้นฐานทางภาษาและการพัฒนาทักษะทางภาษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 พบวา แบบทดสอบที่สรางขึ้น มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เทากับ .922 และสอดคลองกับการศึกษาของ
ชัยมงคล ปนะสา (2551 : 99) ซึ่งไดศึกษาและสรางแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต ในวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีความเที่ยงตรงเชิง
เกณฑสัมพันธ เทากับ .739 และสอดคลองกับการศึกษาของ ไพรรอด ศิริจันทร และคณะ (2554 : 337 –
349) ซึ่งไดศึกษาการสรางแบบทดสอบพีระมิดที่มีหลายขอในแตละขั้น สาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน
เรื่องเชต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ดําเนินการสอบโดยใชคอมพิวเตอร พบวา มีความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ
โดยรวม เทากับ .746
7. เกณฑยุติการสอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่ดําเนินการสอบ
ดวยคอมพิวเตอรดวยคอมพิวเตอร คือ การยุติการสอบดวยคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณคา
ความสามารถของผูสอบที่นอยกวา .30 (รังสรรค เล็กมณี. 2540 : 59 ; เกียรติศักดิ์ สองแสง. 2547 : 128 ;
อํานาจ เกษศรีไพร) แตจากการทดลองใชโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผูสอบที่
ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น พบวา สามารถบรรลุเกณฑในการยุติการสอบดวยคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการประมาณคาความสามารถของผูสอบที่นอยกวา .30 เนื่องจากการทดสอบแบบปรับเหมาะดวย
คอมพิวเตอรที่นิยมใชจํานวนขอสอบเปนเกณฑยุติการสอบ (เกียรติศักดิ์ สองแสง. 2547 : 128) อาจจะสงผล
ใหการประมาณคาความสามารถผูสอบไมมีความนาเชื่อถือ ดังนั้น ผูวิจัยจึงปรับเกณฑการยุติการสอบเมื่อคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณคาความสามารถของผูสอบมีคานอยกวา .30 จึงยุติการสอบ
8. ประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ในขั้นตอนนี้เปน
ผลจากการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน เพื่อ
ประเมินความถูกตองเหมาะสมของโปรแกรม และตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของโปรแกรม พบวา ใน
ภาพรวมโปรแกรมสามารถนําไปใชงานไดในระดับมาก แสดงใหเห็นวา โปรแกรมสามารถนําไปใชงานไดกับ
กลุมเปาหมายในสถานการณ จริงไดเปน อยางดี และการสรา งโปรแกรมไดมีการออกแบบโปรแกรมโดยใช
คอมพิวเตอรในการทดสอบสามารถรายงานผลการทดสอบไดทันที นอกจากนั้นยังสามารถใชสื่อผสมในการ
จัดรูปแบบขอสอบและหนาจอคอมพิวเตอรได ทําใหการทดสอบมีความเหมาะสมกับการใชงานในสภาพ
ปจจุบันและกลุมเปาหมายที่ใชงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Parshall และคณะ (2002 : 23 - 25) ที่กลาว
ไววา ประโยชนหลักที่ไดจากการทดสอบดวยคอมพิวเตอร คือ การนําสื่อ นวัตกรรมตางๆ เขามาผสมผสานกัน
เพื่อจัดทํารูปแบบของขอสอบ การตอบโตระหวางคอมพิวเตอรกับผูสอบ การแสดงผลการทดสอบ และการให
คะแนนไดในทันที และสามารถรายงานผลการทดสอบใหผูใชทราบไดทันที
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ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชประโยชนทางการศึกษา ดังตอไปนี้
1.1 ผูนําโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอรไปใชในสถานการณ
จริงอยางมีประสิทธิภาพ ควรศึกษาคูมือการใชงานโปรแกรมอยางละเอียดในทุกประเด็น เพื่อใหเกิดความ
เขาใจในการใชงาน
1.2 โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะที่ดําเนินการสอบดวยคอมพิวเตอรสามารถนําไปใชใน
การวัดความสามารถของนักเรียนในการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด–เบส ไดทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลัง
เรียน หรือ ตัดสินผลการเรียน
1.3 ในการใชงานโปรแกรม ผูทดสอบจะตองทดสอบอยางเต็มความสามารถ และตองซื่อสัตย
ตอตนเอง เพื่อใหผลการวัดความสามารถมีความถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการปรับปรุง
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 การทดสอบดวยโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร เปนการทดสอบ
แบบไมจํากัดเวลา และไมเนนการนําผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แตเปนการทดสอบเพื่อเนน
การพัฒนาตนเองของผูสอบ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
2.1 ควรมีการสรางคลังขอสอบที่สามารถวัดความสามารถของผูสอบในหลายๆ ดาน ตามแนวคิด
การเรียนรูของบลูม (Bloom, s Taxonomy) โดยการจัดกลุมขอสอบที่วัดในแตละดานเปนชุด ๆ เมื่อผูสอบ
ตอบขอสอบในชุดแรกครบตามเกณฑที่กําหนด แลวจึงเลือกชุดขอสอบในชุดถัดไปจนครบทุกดานตามแนวคิด
การเรียนรูของบลูม
2.2 ควรมี ก ารสร า งคลั ง ข อ สอบที่ ส ามารถวั ด ความสามารถของผู ส อบได ค รอบคลุ ม ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการทดลอง ทักษะการแปลความหมายขอมูล ทักษะ
การตั้งสมมติฐาน ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ และเชื่อมโยงวิชาเคมีกับศาสตรอื่นๆ เปนตน
2.3 ควรมีการศึกษาสื่อประสมในการจัดรูปแบบของขอสอบวามีผลตอความสามารถผูสอบหรือไม
เชน ควรมีการเปรียบเทียบระหวางรูปภาพที่นํามาใช สีสัน ขนาดของรูปภาพ หรือตัวอักษร และชนิดของเสียง
วาสื่อประสมรูปแบบใดจะทําใหการทดสอบมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เอกสารอางอิง
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