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การพัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบดวย
คอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
Development of a Computerized Adaptive Testing of group learning
mathematics to fraction for phatomsueksa 6
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อ 1) พัฒนาคลังขอสอบ วิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 2) พัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบ และ 3) ประเมิน
ประสิทธิภาพของการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 ในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 2,090 คน จากโรงเรียน 58 โรง
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ฉบับ
แตละฉบับมี 40 ขอ คัดเลือกขอสอบตามเกณฑ ไดขอสอบเขาคลังขอสอบ 137 ขอ 2) การพัฒนาโปรแกรม
การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรดวยภาษา PHP ดวยการคัดเลือกขอสอบขอแรกและขอถัดไป
จากขอสอบที่มีคาความยากใกลเคียงที่สุดกับความสามารถของผูสอบที่ไดจากการประมาณคาในขั้นตอนแรก
ประมาณคาความสามารถของผูสอบดวยวิธี Bayesian Estimation และยุติการทดสอบดวยเกณฑความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณคาความสามารถนอยกวาเกณฑที่กําหนด
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ผลการหาคุณภาพขอสอบรายขอตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ และ
คัดเลือกขอสอบที่มีคาพารามิเตอรตามเกณฑ ไดกลุมขอสอบ จํานวน 137 ขอโดยมี คาอํานาจจําแนก (a) อยู
ระหวาง 0.302 ถึง 2.818 คาความยาก (b) อยูระหวาง -2.913 ถึง 2.976 คาโอกาสการเดาถูก (c) อยูระหวาง
0.101 ถึง 0.298 2) ผลการพัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะ โปรแกรมสามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการ
Windows XP การรายงานความสามารถของผูสอบเปนรายบุคคลเนื้อหา เรื่อง เศษสวน โดยเมื่อผูสอบทําการ
ทดสอบขอแรกไปจนยุติการทดสอบ โปรแกรมจะรายงานผลการสอบใหผูสอบทราบ 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบ ผลการประเมินของครูผูสอนคณิตศาสตร ปรากฏดังนี้
3.1) ดานความเปนประโยชน มีความเห็นวา โปรแกรมมีประโยชนตอการเรียนรูคณิตศาสตรอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 3.2) ดานความเปนไปได มีความเห็น
วา โปรแกรมมีความเปนไปไดที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และ
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 3.3) ดานความเหมาะสม มีความเห็นวา โปรแกรมมีความเหมาะสมที่
จะนําไปใชในการเรียนการสอน ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1
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0.56 3.4) ดานความถูกตองครอบคลุม มีความเห็นวา โปรแกรมใหผลการทดสอบไดถูกตองและครอบคลุมอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55
ABSTRACT
The purpose of this research was to develop a computerized adaptive Testing of
grade 6 the sample is the elementary pupil studies year that 6 2013 academic years s in
the Roi Et, 1,500 person amount, from 49 gamboge schools, which, get come to at random like,
many the step (Multi-stage Random Sampling), a tool that use in the saving collects the
data, for example, mathematics test, about, fraction, the primary school level studies year
that 6 a kind chooses to answer 4 the choice, 5 amounts are, each have 40, do 3 tests time,
be, time at 1 for seek examination quality lays follow test theory like, the standard originally,
(Classical Test Theory), seek difficulty value lays and power value separate to lay, already
choose the examination has that to have the quality traditionally test vacates 36, time at 2
for seek examination quality lays follow reaction examination theory, (Item Response
Theory), and choose the examination that have the quality follows, The standard, keep in
examination storehouse, and time at 3 for test test program fines to suit the ability of
person test that manage to test with the computer
The findings revealed the following :
1. examination quality follows test theory like, the standard originally, (Classical
Test Theory)
2. the test for seek parameter value s of the examination s follow reaction
examination theory, (Item Response Theory), the examination is valuable the parameter
traditionally at notes, 137 amounts are, by have , power value separates, (a), stay between
0.302 arrive at 2.818 difficulty value, (b), stay between -2.913 arrive at 2.976 chance view
value touches [cheap], (c), be between 0.101 arrive at 0.298
3. efficiency program test assessment likes to fine suit the ability s of person test
the assessment s of mathematics teacher , appear as follows
3.1) the advantage side, there is an opinion that, a program is valuable build
[wasp] mathematics learning is in many level, by valuable share equal to 4.18 and participate
deviate the standard equals to 3.2) 0.45 possibility side, there is an opinion that ,a program
has will the possibility to will apply in the administration can learn in many level, by valuable
share equal to 4.10 and participate deviate the standard equals to 3.3) 0.64 suitability side ,
there is an opinion that, a program has will the suitability to will apply in instruction
education, in many levels, by valuable share equal to 4.27 and participate deviate the
standard equals to 3.4 0.56 justice side cover, there is an opinion that, a program can give a
result the test is is bingcorrect and cover in many level , by valuable share equal to 4.13
and participate deviate the standard equals to 0.55
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ทฤษฎีการทดสอบแนวใหมมุงขยายแนวคิดทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมใหมีขอบเขตที่กวางขวาง
ชัดเจน และนาเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยพยายามแกไขขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมใหมีความสมจริง
สมเหตุสมผลและเปนที่ยอมรับไดมากขึ้น เชนการผอนคลายขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของ
การวัด ยอมใหความคลาดเคลื่อนจากการวัดมีความแตกตางกันไปตามสถานการณของการวัดได รวมทั้ง
การศึกษาความคลาดเคลื่อนในการวัดวามีความแตกตางกันไปตามลักษณะของขอสอบและแบบสอบ ขึ้นกับ
ระดับความสามารถของผูสอบแตละบุคคล และคุณลักษณะของขอสอบแตละขอ พรอมทั้งพยายามวัด
คุณลักษณะภายใน หรือความสามารถที่แทจริงของแตละบุคคลตามแนวของ IRT ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม
จึงนาจะใหผลการวัดที่ชัดเจนตรงประเด็นมากขึ้นอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาขอสอบและแบบสอบให
สามารถนําไปใชในสถานการณตางๆของการทดสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถระบุนัยทั่วไปของคะแนน
จริงคุณภาพของแบบสอบตามเงื่อนไขของการทดสอบรวมทั้งการประเมินความสามารถที่แทจริงของผูสอบ
และบรรยายพฤติกรรมการตอบสนองขอสอบของผูสอบไดเปนอยางดี (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 6) ทฤษฎี
การตอบสนองขอสอบจึงเปนทฤษฎีที่ถือวาคุณลักษณะของขอสอบตางๆ เชน คาความยาก คาอํานาจจําแนก
และค าโอกาสในการเดาเป นค า ที่ป ระจําอยูกับข อนั้ น อย างคงที่ไม ขึ้น อยู กับความเก งความอ อนของผูส อบ
(Sample - Free) และถือวาความสามารถของผูสอบ (Ability) เปนลักษณะที่ประจําอยูในตัวผูสอบไม
เปลี่ยนไปตามคาความยากงายของขอสอบ (Test Free) นั่นคือไมเอาคุณสมบัติของขอสอบไปสัมพันธกับ
ความสามารถของผูสอบ ทําใหเครื่องมือวัดและสิ่งที่ถูกวัดเปนอิสระแกกัน (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 204)
การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบโดยใชคอมพิวเตอร (CAT) สามารถนํามาใช
สอบแทนการทดสอบแบบดั้งเดิมที่ใชกระดาษกับดินสอ(Paper and Pencil Test) ไดเปนอยางดีและมี
ประสิทธิภาพสูงกวาการทดสอบแบบเดิมหลายประการดังกลาวแลว ซึ่งในการนําแบบทดสอบทางการศึกษามา
ดําเนินการทดสอบดวยคอมพิวเตอร จะชวยใหการทดสอบมีความสะดวก รวดเร็วเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นจะ
ทราบผลการสอบทันที ลดทรัพยากรที่ใชในการทดสอบไมวาจะเปนวัสดุอุปกรณ บุคลากร ชวยลดการสูญเสีย
แรงงานซ้ําซอน ในการจัดทําขอทดสอบใหมทุกครั้งที่มีการสอบ ชวยอํานวยความสะดวกแกครูและอาจารย ใน
การเลือกขอทดสอบที่เคยใชแลวมาใชใหม หรือนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จากคุณลักษณะที่ดีของการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบโดยใชคอมพิวเตอร (CAT) ซึ่งเปนแบบทดสอบที่จัดและ
คัดเลือกขอสอบที่มีระดับความยากใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูสอบแตละคน ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะสรางและพัฒนาโปรแกรมที่ใชในการวัดความสามารถของผูสอบ ในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อพิจารณาเลือกขอสอบที่เหมาะกับความสามารถ
ของผูสอบแตละคน เพื่อใหสามารถประมาณคาความสามารถของผูสอบไดอยางถูกตอง มีความเชื่อมั่นและ
ความเที่ยงตรงอันเปนเปาหมายที่สําคัญของการวัดผลการศึกษา
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาคลังขอสอบวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยผานการหา
คุณภาพขอสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิม (Classical Test Theory) และทฤษฎี การ
ตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory)
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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3. เพื่ อประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของการทดสอบแบบปรั บ เหมาะกั บ ความสามารถของผู ส อบด ว ย
คอมพิวเตอร วิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไดพัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร
ในวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง เศษสวน ซึ่งมีความสําคัญดังนี้
1. ไดคลังขอสอบวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่นําไปใชในการเพื่อใช
ในการวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ไดโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบที่ดําเนินการทดสอบดวย
คอมพิวเตอรสําหรับวัดความสามารถกับนักเรียนเปนรายบุคคลไดที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อใชสําหรับการทดสอบวัดความสามารถและเนื้อหาตางๆ ตามที่ตองการ
3. ไดวิธีการประเมินประสิทธิภาพของการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบ
ดวยคอมพิวเตอร วิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วิธีการวิจัย
ดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาคลังขอสอบวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2555 ของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 13,343 คน จากโรงเรียน 795 โรง
กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในจังหวัดรอยเอ็ด จากโรงเรียน 58 โรง จํานวน 2,000 คน แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 เปนกลุมทดลองใชในการทดสอบหาคุณภาพขอสอบรายขอและหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ตามทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิม (Classical Test Theory) จํานวน 500 คน
กลุมที่ 2 เปนกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบเพื่อหาคุณภาพขอสอบรายขอตามทฤษฎี
การตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory : IRT) จํานวน 1,500 คน
ทั้ง 2 กลุม ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาคลังขอสอบ คือ แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่องเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดสรางขึ้นรวมทั้งสิ้น 200 ขอ จัดพิมพขอสอบ 5 ฉบับ ฉบับละ 40
ขอ เปนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใหคะแนนระบบ 0, 1 สรางขอสอบดังกลาวใหเปนขอสอบคูขนาน โดย
สรางจากฟาเซ็ตในชุดเดียวกัน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาคลังขอสอบ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตัวเอง จําแนกเปน 2 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้
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1. การดําเนินการทดสอบกับกลุมที่ 1 คือกลุมทดลอง (Try Out) จํานวน 500 คน เพื่อหา
คุณภาพขอสอบรายขอตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม(Classical Test Theory) มีขั้นตอนดังนี้
1.1 นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคามไปติดตอโรงเรียนที่ใชเปนกลุมทดลอง กลุมที่ 1 จํานวน 9 โรงเรียน
1.2 วางแผนดําเนินการสอบโดยติดตออาจารยผูสอนเพื่อขอความรวมมือในการ คุม
สอบชี้แจงวัตถุประสงคในการสอบ และวิธีการทําขอสอบ นัดหมายวัน เวลา และสถานที่สอบ
1.3 นําแบบทดสอบทั้ง 5 ฉบับที่สรางขึ้นไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนดําเนินการ
สอบทีละหอง นักเรียนแตละคนจะไดรับแบบทดสอบตางฉบับกัน แบบทดสอบแตละฉบับจะไดรับการทดสอบ
จากนักเรียน ฉบับละ 100 คน ไปทดสอบกับนักเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย
1.4 นําขอสอบที่สอบแลวไปตรวจใหคะแนน เพื่อหาวิเคราะหขอสอบตามทฤษฎีการ
ทดสอบแบบดั้งเดิม(Classical Test Theory) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
1.5 คัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ ปรับปรุงขอคําถาม เพื่อจัดชุดขอสอบที่
ครบตามเนื้อหา เรื่อง เศษสวน จํานวน 5 ฉบับ ฉบับละ 36 ขอ
2. การดําเนินการสอบกับกลุมตัวอยางที่ 2 จํานวน 1,500 คน เพื่อหาคุณภาพขอสอบ
รายขอตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory) มีขั้นตอนดังนี้
2.1 นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล จากคณะศึกษาศาสตรไปติดตอโรงเรียนที่
ใชเปนกลุมตัวอยาง กลุมที่ 1 จํานวนโรงเรียน 49 โรง
2.2 วางแผนดําเนินการสอบโดยติดตออาจารยผูสอนเพื่อขอความรวมมือในการคุมสอบ
ชี้แจงวัตถุประสงคในการสอบ และวิธีการทําขอสอบ นัดหมายวัน เวลา และสถานที่สอบ
2.3 นําแบบทดสอบทั้ง 5 ฉบับที่สรางขึ้นไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนดําเนินการ
สอบทีละหอง นักเรียนแตละคนจะไดรับแบบทดสอบตางฉบับกัน แบบทดสอบแตละฉบับจะไดรับการทดสอบ
จากนักเรียน ฉบับละ 300 คน
2.4 นําแบบทดสอบที่ไดรับการทดสอบแลวมาตรวจใหคะแนน ตรวจสอบความเปนมิติ
เดียวโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Factor Analysis) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและหาคาพารามิเตอร
ของขอสอบตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดผลการตอบขอสอบของนักเรียนครบตามจํานวนที่ตองการแลว ผูวิจัยไดนําขอมูล
ดังกลา วมาวิ เคราะห เพื่ อหาคุ ณภาพขอสอบรายขอตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้ งเดิม (Classical Test
Theory) และคุณภาพขอสอบรายขอตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory) ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
1. หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปร
2. วิเคราะหคุณภาพของขอสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test
Theory) หาคาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) คาความเที่ยงของแบบทดสอบ (rtt)
3. ตรวจสอบความเปนมิติเดียว ดวยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งหมุน
แกนโดยวิธีแวริแมกซ (Varimax
Method) สกัดตัวประกอบโดยวิธีองคประกอบหลัก (Principle
Component)
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4. วิเคราะหคุณภาพของขอสอบเปนรายฉบับทั้ง 5 ฉบับ เพื่อหาคาพารามิเตอรของ
ขอสอบ คือ คาอํานาจจําแนก คาความยากงาย และคาการเดาตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ โดยใช
โมเดลโลจิสติกแบบ 3 พารามิเตอร
5. ประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ โดยประมาณ
คาพารามิเตอรดังกลาวแยกกันเปนรายฉบับ 5 ฉบับ โดยกําหนดคาความสามารถของผูสอบใหเปนคาใดคาหนึ่ง
6. หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอสอบที่ใชเปนขอสอบรวมจากทุกฉบับ
7. ปรับคาอํานาจจําแนกและความยากงายของขอสอบจากฉบับหนึ่งไปสูฉบับหนึ่ง
8. หาคาเฉลี่ยของความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบรวมทั้ง 2 ฉบับ หลัง
ปรับสเกลแลว ทั้งนี้เปนขอสอบรวมขอเดียวกัน จึงควรมีคาพารามิเตอรเดียวกัน
9. คัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด คือ คาอํานาจจําแนก (a) มากกวา
0.300 คาความยาก (b) ตั้งแต -3.000 ถึง+3.000 คาการเดา (c) นอยกวา 0.300 (สุพัฒน สุกมลสันต. 2538 :
195) ผูวิจัยใชคาความยาก (b) ทุกคา ตั้งแต -3.000 ถึง +3.000 ทั้งนี้เพราะตองการใหคาความยากกระจาย
ตัวครอบคลุมและอยูในรูปของพื้นที่ใตโคงปกติ
10. จัดเก็บขอสอบที่ไดไวในคลังขอสอบ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางคลัง
ขอสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น เก็บขอสอบที่มีลักษณะเปนไฟลรูปภาพพรอมระบุมีคาพารามิเตอร
ดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบ
ดวยคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 แบงเปน 2 กลุม คือ
1. นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2555 โรงเรียนในจังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 90 คน ไดมาดวยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน
2. ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 15 คน ไดมาดวยวิธีสุมแบบ
หลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. แบบประเมิ น ความถู ก ต องเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบแบบปรั บ เหมาะด ว ย
คอมพิวเตอรโดยผูเชี่ยวชาญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
3. แบบประเมินความคิดเห็นของครูที่มีตอการใชงานโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะ
กับความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร
4. แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชงานโปรแกรมการทดสอบแบบปรับ
เหมาะกับความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะดําเนินการดังตอไปนี้
1. ขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบประเมินดําเนินการ
ดังนี้
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1.1 ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อขอความอนุเคราะห
จากผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาความเหมาะสมของแบบประเมิน
1.2 ประสานผูเชี่ยวชาญ เพื่อแจงและขอความอนุเคราะห
1.3 สงแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา จํานวน 5 ทาน
1.4 นําขอมูลที่ไดจากการประเมินของจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขและจัดทําเปน
ประเมินฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีตอการใชงานโปรแกรม
การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
2. การดําเนินการสอบเพื่อทดสอบโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะความสามารถ
ของผูสอบดวยคอมพิวเตอร ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
ขั้นตอนดังนี้
2.1 นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล จากคณะศึกษาศาสตรไปติดตอโรงเรียนที่
ใชเปนกลุมตัวอยาง กลุมที่ 2 จํานวนโรงเรียน 3 โรง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง
2.2 วางแผนการดําเนินการสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตรวจสอบความพรอม
ของโปรแกรมที่ใชในการดําเนินการสอบและความพรอมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2.3 ดําเนินการสอบโดยใหกลุมตัวอยางทดลองใชโปรแกรมแบบทดสอบแบบปรับเหมาะ
ความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามวันและเวลาที่กําหนด จํานวน 2 ครั้ง แตละครั้งเวน ระยะเวลาหางกัน 2 สัปดาห
2.4 ใหกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มีตอการทดสอบ
แบบปรับเหมาะความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร หลังจากทําแบบทดสอบเรียบรอยแลว
3. ประเมินความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับความมีประโยชน ความเปนไปได
ความเหมาะสม และความถู กต องครอบคลุ มของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับ เหมาะด ว ยคอมพิว เตอร
ดําเนินการดังนี้
3.1 ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อขอความอนุเคราะห
จากผูบริหารโรงเรียนในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2 ประสานหัวหนาสถานศึกษาเพื่อแจงและขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และประสานครู นักเรียนที่ยินดีเขารวมทดลองใชโปรแกรม ตามวัน เวลาที่นัดหมาย กอนทําการทดลอง
ใชโปรแกรม
3.4 นําแบบประเมินที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคุณภาพของการโปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบที่ดําเนินการดวย
คอมพิวเตอร โดยการหาคาความเที่ยงของการทดสอบดวยเกณฑเชิงความเชื่อถือได (Validating Criteria)
ดวยการสอบซ้ํา ใชระยะเวลาหางกันประมาณ 2 สัปดาห
2. หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบประเมินความคิดเห็น
ที่มีตอการใชงานโปรแกรมและคูมือ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การพัฒนาคลังขอสอบวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1. ผลการหาคุณภาพขอสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิม (Classical Test
Theory)
1.1 คาความตรงเชิงเนื้อหา ดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับขอสอบ มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.60 – 1.00 ซึ่งรายละเอียดแสดงไวในภาคผนวก ง
1.2 ผลการหาคุณภาพขอสอบ จากการทดลองใช (Try Out) มีคาความยาก (p) และคา
อํานาจจําแนก (r) แลวคัดเลือกขอสอบที่ถูกมีคา p ตั้งแต ตั้งแต 0.21 ถึง 0.78 และคา r ตั้งแต ตั้งแต 0.22
ถึง 0.78 พบวาไดขอสอบที่อยูในเกณฑ จํานวน 180 ขอ
2. ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอรของขอสอบตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item
Response Theory )
ขอสอบที่นํามาสรางเปนคลังขอสอบนั้น เปนขอสอบกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง
เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทดสอบวัดความเขาใจ จัดทําเปนขอสอบเนื้อหาคลายคลึงกัน จํานวน 5 ฉบับ
เพื่อนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง ขอสอบมีคาพารามิเตอรตามเกณฑที่กําหนดไว จํานวน 137 ขอ โดยมี คา
อํานาจจําแนก (a) อยูระหวาง 0.302 ถึง 2.818 คาความยาก (b) อยูระหวาง -2.913 ถึง 2.976 คาโอกาส
การเดาถูก (c) อยูระหวาง 0.101 ถึง 0.298 ซึ่งรายละเอียดแสดงไวในภาคผนวก ฉ
3. ผลการตรวจสอบความเปนมิติเดียวของแบบทดสอบ (Unidimension Test)
ขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบกําหนดวา แบบทดสอบที่จะวิเคราะหดวย
โมเดลตางๆ ในทฤษฎีนี้ตองเปนแบบทดสอบที่มีมิติเดียว ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการตรวจสอบคุณสมบัติของความ
เปนมิติเดียวของแบบทดสอบแตละฉบับ โดยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ของผลการตอบ
ขอสอบของผูสอบแตละคนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แลวพิจารณาคาไอเกน (Eigenvalue) ในแตละ
องคประกอบที่มีคามากกวา 1.00
ตอนที่ 2 การพัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร
1. ผลการจัดทําโปรแกรม
1.1 ผลการออกแบบโปรแกรม องคประกอบของโปรแกรมประกอบดวย หนาจอหลักและ
หนาจอยอยๆ ซึ่งปุมคําสั่งตางๆ ดังนี้
1.1.1 หนาจอหลัก ประกอบดวยปุมคําสั่ง คูมือการใชงานโปรแกรม ลงทะเบียนทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ ซึ่งในสวนของหนาจอนี้ผูใชสามารถเขาไปศึกษาขอมูลเบื้องตนกอนทําการทดสอบโดย
ยอ และศึกษาขอมูลอยางละเอียดจากคูมือการใชงานโปรแกรม
1.1.2 หนาจอยอยๆ ประกอบดวยหนาจอตางๆ ดังนี้
1. หนาจอการลงทะเบียนสอบ
2. หนาจอแสดงการชื่อผูใช (User) และรหัสผาน (Password) ของผูสอบ
3. หนาจอแสดงเริ่มทําการทดสอบ
4. หนาจอแสดงการคัดเลือกขอสอบขอใหม
5. หนาจอแสดงการยุติการทดสอบ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน มีคานอยกวา 0.3
6. หนาจอแสดงการรายงานผลการสอบ
1.2 ผลการสรางผังงานโปรแกรม โดยออกแบบผังงานโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะ
ดวยคอมพิวเตอร ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
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1.2.1 เขาสูโปรแกรม เมื่อผูทดสอบเปดโปรแกรมเขาสูหนาจอการทดสอบ โปรแกรมจะ
แสดงปุมคําแนะนําเกี่ยวกับการใชโปรแกรมกอนที่จะเริ่มทําการทดสอบและใหผูสอบลงทะเบียนสอบ หลังจาก
นั้นเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลของผูสอบกอนลงมือทดสอบ
1.2.2 เริ่มตนการทดสอบจากขอสอบขอแรก ผูสอบแตละคนไดรับขอสอบที่แตกตางกัน
ผูสอบใชขอสอบขอแรกมีคาความยากปานกลางจัดใหกับผูสอบแตละคน เมื่อไมทราบคาสารสนเทศเบื้องตน
หรือระดับความสามารถของผูสอบ ใชวิธีการกําหนดใหคาความสามารถเฉลี่ยของผูสอบที่มีการแจกแจงเปนรูป
โคงปกติ มีคาเทากับ 0.00 และคาความแปรปรวนมีคาเทากับ 1.00
1.2.3 ประมาณคาความสามารถของผูสอบ ดวยวิธีการแบบเบส (Bayesian Estimator)
หลักการ คือ ขอสอบทุกขอที่ยังไมไดนํามาใหผูสอบคนนั้นๆ สอบถือวาเปนขอสอบที่มีโอกาสนํามาใช กระบวนการ
นี้แสดงใหเห็นวาขอสอบใดๆ ในกลุมขอสอบที่นํามาใชในการทดสอบกับผูสอบคนใดก็ตามจะเปนขอสอบที่ลด
ความไมแนนอนในการประมาณคาความสามารถของผูสอบมากที่สุด ขอสอบที่นํามาใชกับผูสอบจะเปนขอสอบ
ที่มีระดับความยากใกลเคียงกับระดับความสามารถของผูสอบ
1.2.4 การคัดเลือกขอสอบขอใหม โดยเลือกจากขอสอบที่มีคาความยากใกลเคียงที่สุดกับ
ความสามารถของผูสอบที่ไดจากการประมาณคาในขั้นตอนแรก และมีอํานาจจําแนกดีที่สุดในกลุมขอสอบที่มี
ความยากงายเทากัน ขอสอบขอใดที่นํามาใหผูสอบตอบไปแลว จะไมนํามาพิจารณาเลือกใหผูสอบคนเดิมตอบอีก
นําผลการตอบของผูสอบจําแนกเปนถูกหรือผิดไปประมาณคาความสามารถและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการประมาณคาความสามารถ
1.2.5 เกณฑ ยุ ติ การทดสอบ การประมาณค าความคลาดเคลื่ อนในการประมาณค า
ความสามารถของผูสอบ ไดกําหนดใหคาความคลาดเคลื่อน นอยกวา 0.3
1.2.6 การรายงานความสามารถของผูสอบเปนรายบุคคลเนื้อหา เรื่อง เศษสวน โดยเมื่อ
ผูสอบทําการทดสอบขอแรกไปจนยุติการทดสอบ โปรแกรมจะรายงานผลการสอบใหผูสอบทราบดังนี้
1.2.6.1 ผลการวิ เคราะห ความสามารถของผูส อบจํ าแนกระดั บความสามารถของ
ผูสอบออกเปน 5 ระดับยอย คือ ยอดเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และปรับปรุง ผูสอบสามารถเทียบระดับ
ความสามารถของตนเองไดโดยใชระดับความสามารถที่ไดจากการทดสอบไปเทียบกับเกณฑ
1.2.6.2 สรุปผลการตอบขอสอบ จําแนกเปนรายขอและสรุปรวม โดยโปรแกรมแสดงผล
การวิเคราะหจํานวนขอสอบที่ผูสอบไดทําการทดสอบและคะแนนที่ไดจากการทดสอบ โดยผูสอบแตละคนจะ
ไดขอสอบที่แตกตางกันไป และมีจํานวนไมเทากัน
1.3 ภาษาที่เลือกใชในการพัฒนาโปรแกรม
ภาษาที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร คือ PHP
เนื่องจากเปนภาษาที่เรียนรูและนําไปใชงานไดงายและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับภาษาคอมพิวเตอรอื่นๆ และ
สามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการ Windows
2. ผลการทดลองใชโปรแกรมเบื้องตน
การประมวลผลและการรายงานผลการทดสอบมีความถูกตอง คงที่ และรายงานผลไดอยาง
รวดเร็ว การรับคําสั่งของปุมตางๆ มีความถูกตอง โปรแกรมจะยุติการทดสอบเมื่อคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการประมาณคาความสามารถของผูสอบนอยกวา 0.3 ในการทดสอบเนื้อหาเศษสวน เมื่อผูสอบทําขอสอบ
ครบ 20 ขอ ทั้งนี้ เมื่อการทดสอบเปนไปตามเกณฑการยุติจะมีขอความแสดงขึ้นมาวา “จบการทดสอบ” ซึ่ง
พบวาขอความดังกลาวจะแสดงขึ้นมาเมื่อผูสอบสอบขอสอบผานไปแลวอยางนอยจํานวน 8 ขอ
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3. ผลการจัดทําคูมือในการใชงานโปรแกรม
คูมือที่จัดทําขึ้นประกอบดวยรายละเอียดตางๆ คือ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม วัตถุประสงค
ของการทดสอบดวยโปรแกรม การนําโปรแกรมไปใชประโยชน และขั้นตอนในการใชงานโปรแกรม ซึ่งในสวน
ของขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม ประกอบดวย ระบบคอมพิวเตอรที่เหมาะสม วิธีการ
ติดตั้งโปรแกรม
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การเรียกใชโปรแกรม ประกอบดวย การเขาสูโปรแกรมการดําเนินการ
ทดสอบ (การปอนขอมูลผูสอบ เริ่มทําการสอบ) การแสดงผลการสอบ บันทึกผลการสอบพิมพผลการสอบ
4. ผลการทํางานของโปรแกรม
โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร มีความสามารถในการทํางานดังนี้
4.1 ระบบปฏิบัติการที่ใช คือ ระบบปฏิบัติการ Windows XP
4.2 โปรแกรมสามารถใหผูสอบปอนขอมูลสวนตัว เพื่อลงทะเบียนกอนสอบ ไดแก รหัส
นักเรียน ชื่อผูสอบ นามสกุล ชื่อผูใช (User) รหัสผาน (Password) อีเมล (E-mail) รหัสผาน และชื่อโรงเรียน
4.3 โปรแกรมสามารถคัดเลือกขอสอบที่เหมาะกับความสามารถของผูสอบและประมาณ
คาความสามารถของผูสอบไดอยางแมนยําและเชื่อถือไดดวยขอสอบจํานวนไมเกิน 20 ขอ โดยโปรแกรมทํา
การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรดวยรูปแบบแยกทางแปรผัน (Variable Branching Model)
เริ่มตนการทดสอบดวยขอสอบที่มีขอที่มีคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบสูงที่สุด ณ ระดับความสามารถของ
ผูสอบเทากับศูนย (0) ประมาณคาความสามารถของผูสอบดวยวิธีการของเบส
4.4 โปรแกรมสามารถรายงานผลการทดสอบไดทุกขั้นตอนของการทดสอบ โดยสามารถ
รายงานผลในการสอบ 5 ระดับ ดังนี้ ระดับยอดเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง พอใชและปรับปรุง
4.4.1 สรุปผลการตอบขอสอบ จําแนกเปนรายขอและสรุปรวม โดยโปรแกรมแสดงผล
การวิเคราะหจํานวนขอสอบที่ผูสอบไดทําการทดสอบและคะแนนที่ไดจากการทดสอบ โดยผูสอบแตละคนจะ
ไดขอสอบที่แตกตางกันไป และมีจํานวนไมเทากัน ในสวนนี้จึงเปนเพียงขอมูลเบื้องตนใหทราบถึงจํานวนขอสอบ
และคะแนนที่ไดจากการทดสอบของผูสอบคนนั้นๆ (ขอมูลที่ไดจากสวนนี้ไมสามารถที่จะนําคะแนนที่ไดมา
เปรียบเทียบกับผูสอบคนอื่นๆ ได)
4.4.2 โปรแกรมสามารถบันทึกผลการสอบตั้งแตขอแรก จนกระทั้งสิ้นสุดการทดสอบ
โดยสามารถบันทึกผลขอมูลตางๆ ไดดังนี้
4.4.2.1 ขอมูลสวนตัว ไดแก ชื่อ-สกุล อีเมล
4.4.2.2 จํานวนขอสอบ ไดแก ขอสอบที่สอบไปแลวกี่ขอ และขอสอบที่ตอบถูกกี่ขอ
4.4.2.3 คาสารสนเทศของแบบสอบและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณ
คาความสามารถของผูสอบ และระดับความสามารถของผูสอบ
2. ผลการวิเคราะหคุณภาพของการพัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของ
ผูสอบดวยคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
เมื่อนําโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอรที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไปดําเนินสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 90 คน 2 ครั้ง ใชระยะเวลาหางกันประมาณ 2 สัปดาห นํา
คะแนนการสอบ 2 ครั้งนั้นมาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา คะแนนความสามารถจํานวน 2
ครั้ง มีคาความเที่ยงของแบบทดสอบเทากับ .885
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3. การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบ
ดวยคอมพิวเตอร
3.1 การหาคุณภาพโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับ ความสามารถของผูสอบดว ย
คอมพิวเตอร
ผูวิจัยไดนําโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
3.1.1 ผลการประเมินความถูกตองเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะ
ดวยคอมพิวเตอรโดยผูเชี่ยวชาญในภาพรวม พบวา โปรแกรมสามารถนําไปใชงานไดในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 มีคาเฉลี่ยรายขออยูระหวาง 3.83 ถึง 4.50
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานมี คา อยู ร ะหว า ง 0.41 ถึ ง 1.26 แสดงว า โปรแกรมสามารถนํ าไปใช ง านอย างมี
ประสิทธิภาพในระดับดี
3.1.2 ผลการประเมินความถูกตองเหมาะสมของคูมือ
ผลการประเมินความถูกตองเหมาะสมของคูมือการใชงานโปรแกรมการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรโดยผูเชี่ยวชาญในภาพรวม พบวา โปรแกรมสามารถนําไปใชงานไดในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 มีคาเฉลี่ยรายขออยูระหวาง 4.50
ถึง 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาอยูระหวาง 0.52 ถึง 0.55 แสดงวา คูมือการใชงานโปรแกรมสามารถ
นําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา รายการประเมินในระดับ
มากที่สุด
3.2 การประเมินโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบ
ผูวิจัยไดนําโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น ไปใหครูที่ทํา
การสอนคณิตศาสตรจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการทดสอบนักเรียนดวยคอมพิวเตอร จํานวน 15 คน
ทดลองใชโปรแกรม จากนั้นใหครูและนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการทดสอบดวยคอมพิวเตอร จํานวน 90 คน
ผลจากการประเมินปรากฏดังนี้
3.2.1 ผลการประเมินของครูผูสอนคณิตศาสตร
ผลการประเมินความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับความมีประโยชน ความ
เปนไปได ความเหมาะสม และถูกตองครอบคลุม ของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถ
ของผูสอบในภาพรวม พบวา ครูคณิตศาสตรมีความเห็นวาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.57 มีคาเฉลี่ยรายขออยูระหวาง 3.81 ถึง 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาอยูระหวาง 0.35 ถึง
0.75 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
3.2.2 ผลการประเมินของนักเรียน
ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นกลุ ม ตั ว อย า งที่ ดํ า เนิ น การทดสอบด ว ย
คอมพิวเตอรเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบ ใน
ภาพรวมพบวา นักเรียนมีความเห็นวาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบ มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 มีคาเฉลี่ย
รายขออยูระหวาง 3.74 ถึง 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาอยูระหวาง 0.21 ถึง0.74 เมื่อจําแนกเปนรายขอ
พบวา รายการประเมินอยูในระดับมากทุกขอ

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. การสรางกลุมขอสอบ ผูวิจัยสรางกลุมขอสอบจากแบบทดสอบ 5 ฉบับๆ ละ 40 ขอ ซึ่งสราง
จากตารางวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเดียวกัน และใหมีความยากใกลเคียงกัน จึงเปนแบบทดสอบ
คูขนานกัน แตมีขอสอบที่นํามาใชไดเพียง 137 ขอ
2. การตรวจสอบความเปนมิติเดียว (Unidimention Ters) โดยการวิเคราะห (Factor Analysis)
แลวพิจารณาไอเกนขององคประกอบ ผลปรากฏวา แบบทดสอบทั้ง 5 ฉบับ มีคาไอเกนขององคประกอบที่ 1
สูงกวาองคประกอบที่ 2 มาก และคาองคประกอบที่ 2 สูงกวาองคประกอบที่ 3 และองคประกอบตอไปเพียง
เล็กนอย
3. การพัฒนาระบบการทดสอบนี้มีการเลือกภาษาคอมพิวเตอรท่ีจะนํามาเขียนโปรแกรมการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบ โปรแกรมจัดการฐานขอมูล phpMyAdmin Database
Manager เวอรชั่น 2.10.2 ซึ่งผูวิจัยไดเลือกภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรมเนื่องจากมีความยืดหยุนและงาย
ตอการใชคําสั่ง และใชระบบจัดการฐานขอมูลดวย MySQL Database เวอรชั่น 5.0.51b
4. การสรางและพัฒนาโปรแกรม ผูวิจัยไดเลือกใช PHP (Application PHP Script Language)
เนื่องจาก PHP สามารถเรียนรูไดงาย สามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลชนิดตางๆ ได
5. คาความเที่ยงของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ .885 ซึ่ง
ถือวามีความเชื่อมั่นในระดับสูง
6. เกณฑที่นิยมใชในการยุติการทดสอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร คือ การ
ยุติการสอบดวยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณคาความสามารถของผูสอบนอยกวา .30
7. ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรและ
คูมือการใชงานโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ ในขั้นตอนนี้ เปนผลจากการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและ
ดานวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน เพื่อประเมินความถูกตองเหมาะสมของโปรแกรมและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเบื้องตนของโปรแกรม พบวา ในภาพรวมโปรแกรมสามารถนําไปใชงานไดในระดับมาก
8. การทดลองโปรแกรมโดยกลุมผูใชงานในสถานการณจริง ในขั้นตอนนี้เปนการนําเอาโปรแกรม
ไปทดลองใชกับครูและนักเรียนซึ่งเปนผูใชงานหลักในสถานการณจริง เพื่อทดสอบดูวาโปรแกรมสามารถใชงาน
ไดจริงไดอยางเหมาะสมหรือไม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมดานการสอนของ บุญชม ศรีสะอาด
(2541 : 82) ที่กลาววา หลังจากที่พัฒนานวัตกรรมเสร็จเรียบรอยแลว จะตองนําไปทดลองใชเปนรายบุคคล
ทดลองใชเปนกลุมเล็ก กอนที่จะนําไปใชทดลองในหองเรียนจริงๆ เพื่อหาจุดบกพรอง และไดแนวทางในการ
ปรับปรุงนวัตกรรม
9. ผลการประเมินการใชโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรเกี่ยวกับความเห็น
ของผูใชงานเกี่ยวกับความมีประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และถูกตองครอบคลุมของโปรแกรม
ของกลุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 90 คน จํ า แนกเป น กลุ มครู ผู สอนคณิ ตศาสตร จํ านวน 15 คน และนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 90 พบวา ผูใชงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประโยชน ความเปนไปไดความ
เหมาะสม และถูกตองครอบคลุมของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ในภาพรวมและ
รายดาน อยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชประโยชนทางการศึกษา ดังตอไปนี้
1.1 ผูนําโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรไปใชในการวินิจฉัยความสามารถ
ของนักเรียน ควรศึกษาคูมือการใชงานโปรแกรมอยางละเอียดในทุกประเด็น เพื่อใหสามารถนําไปใชงานใน
สถานการณจริงอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรสามารถที่จะนําไปใชในการวัด
ความสามารถของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนไดทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลัง
เรียน
1.3 การทดสอบดวยโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร เปนการทดสอบ
แบบไมจํากัดเวลา และไมเนนการนําผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แตเปนการทดสอบเพื่อเนนการ
พัฒนาตนเองของผูสอบ
1.4 โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ใชคลังขอสอบที่หาคาพารามิเตอร
ของขอสอบจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 1,500 คน เรื่อง เศษสวน
ดังนั้น ผลการวัดความสามารถของผูทดสอบ จึงสามารถเทียบเคียงไดกับระดับความสามารถของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดรอยเอ็ดที่เรียน เรื่อง เศษสวนมาแลว
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
2.1 การศึกษาในครั้งนี้ เปนการพัฒนาคลังขอสอบในรายวิชาคณิตศาสตร โดยใชแนวคิดของบลูม
ที่ปรับปรุงใหมตามแนวคิดของ Anderson et al (2001) ที่แบงมิติดานกระบวนการออกเปน 6 กระบวนการ
คือ จํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค
2.2 ควรมีการสรางคลังขอสอบที่วัดไดหลายมิติ (Multidimension) มีการแบงมิติตามทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เชน มิติความสามารถในการแกปญหา มิติความสามารถในการใหเหตุผลมิติความสามารถใน
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ มิติความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ
ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และมิติการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนตน
2.3 ควรมีการศึกษาสื่อประสมในการจัดรูปแบบของขอสอบวาจะใชสื่อประสมรูปแบบใด จึงจะ
เหมาะสมที่สุด เชนควรมีการเปรียบเทียบระหวางรูปภาพที่นํามาใช สีสัน ขนาดของรูปภาพ หรือตัวอักษร และ
ชนิดของเสียง วาสื่อประสมรูปแบบใดจะทําใหการทดสอบมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2.4 ควรมีการศึกษาและประเมินผลการใชโปรแกรมในระยะยาวเมื่อมีการนําโปรแกรมการทดสอบ
ไปใชในสถานการณสอบจริง
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