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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการทดสอบเฉพาะบุคคลแบบ ซี เอ ที โดยใชกลยุทธหลายขั้นตอน
รูปแบบปรามิด แบบมีหลายขอในแตละขั้นและหาคุณภาพของแบบสอบที่สรางขึ้น กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงชั้นปท่ี 1 จํานวน 2,868 คน ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ระยะ คือ ระยะท่ีหนึ่งเปนการทดลองกลุม
ขอสอบ ระยะท่ีสองเปนการหาคาพารามิเตอรของขอสอบตามทฤษฎีการตอบสนองตอขอสอบแบบ 3 พารามิเตอร 
ระยะที่สามเปนการทดลองใชแบบสอบเฉพาะบุคคลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการทดสอบ และระยะท่ีส่ีเปนการหา
คุณภาพของแบบสอบเฉพาะบุคคล ผลการวิจัย พบวา 1. แบบสอบเฉพาะบุคคลแบบ ซี เอ ที วิชา EN101 มี 152 ขอ 
โดยจัดกลุมขอสอบตามคาความยากออกเปน 11 ระดับ ๆ ละ 6-43 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.500 ถึง 2.681 
คาความยากอยูระหวาง -3.614 ถึง 3.997 และคาการเดาอยูระหวาง 0.053 ถึง 0.300 2. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางคาความสามารถท่ีประมาณไดจากแบบสอบเฉพาะบุคคลแบบ ซี เอ ที กับคะแนนจากแบบสอบแบบคลาสสิก 
มีคาเทากับ 0.813 3. แบบสอบเฉพาะบุคคลแบบ ซี เอ ที มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางคะแนนความสามารถที่ประมาณไดจากแบบสอบเฉพาะบุคคลกับเกรดวิชา EN101 เทากับ 0.772 

 

คาํสาํคญั: ซี เอ ที การพัฒนาแบบสอบเฉพาะบุคคล การทดสอบเฉพาะบุคคล   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to develop a tailored test with a computerized adaptive test 
estimated by multi-stages strategies with multiple-item pyramidal model and to find the quality of the test. The 
samples were 2,868 first year students of Ramkhamhaeng University. There were 4 stages in developing  
test - to try out the items pool, to estimate item parameter by 3 parameters item response theory, to try out 
the computerized adaptive test, and to find the quality of the test. The findings of this research were as 
follows: 1. There were 152 items in EN101 computerized adaptive tailored test with 11 levels of difficulty and 
about 6-43 items in each level. The ranges of their discriminating power, item difficulty and guessing indices 
were from 0.500 to 2.681, from -3.614 to 3.997 and from 0.053 to 0.300, respectively. 2. The correlation 
coefficient between the ability estimated from tailored test and the score from classical test was 0.813. 3. The 
concurrent validity of the EN101 computerized adaptive tailored test determined from the correlation 
coefficient between the ability estimated from tailored test and EN101 grade was 0.772. 
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บทนํา 
 ในการวัดผลทางการศึกษาและจิตวิทยาน้ัน  
ส่ิงท่ีตองการจะวัดและตรวจสอบมักเปนคุณลักษณะ
(Traits) ตางๆ ท่ีเปนคุณลักษณะภายใน (Latent traits) 
ท่ีไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน ความสามารถใน
การคํานวณ ทักษะในการอานจับใจความ เปนตน 
ขอสอบเปนเ พียง ส่ิง เร า ท่ีกระ ตุนให บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาโดยการตอบขอสอบ (Response) 
เหลานั้น แลวก็พิจารณาวาบุคคลนั้นทําขอสอบได
ถูกตองกี่ขอ ไดกี่คะแนน ตอจากนั้นก็จะอนุมาน (Infer) 
จากจํานวนขอท่ีถูกโยงไปหาความสามารถที่แทจริง ซึ่ง
เปนคุณลักษณะภายในของผูสอบ (สงบ, 2525) 
 แบบสอบท่ีใชวัดคุณลักษณะภายในของผูสอบ
เทาท่ีผานมามักจะยึดทฤษฎีการวัดแบบคลาสสิก
(Classical test theory) ท่ีประกอบดวยกลุมขอสอบท่ีมี
ขอสอบจํานวนมากและจัดเรียงลําดับขอสอบท่ีแนนอน 
ผูสอบทุกคนจะตองทําขอสอบทุกขอในแบบสอบ
เหมือนกันหมด ซึ่งแบบสอบดังกลาวนี้จะประกอบดวย
ขอสอบท่ีมีความยากพอเหมาะกับผูสอบท่ีมีความ 
สามารถปานกลางเทานั้น (Vale and Weiss, 1975) 
ดังนั้น ในการทดสอบผลการวัดจะมีความถูกตอง
แมนยํา เมื่อผูสอบมีความสามารถปานกลาง และเมื่อใด
ก็ตามท่ีความสามารถของผูสอบเบ่ียงเบนไปจาก
ความสามารถปานกลาง ความคลาดเคล่ือนของการวัด
ก็จะเพ่ิมขึ้น แบบสอบท่ียึดทฤษฎีการวัดแบบคลาสสิก
นั้นมุงใหผูสอบทุกคนทําขอสอบทุกขอท่ีมีอยูในแบบ
สอบ โดยไมคํานึงวาขอสอบเหลานั้นจะเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูสอบหรือไม หากพิจารณาถึง
ผลกระทบในเชิงจิตวิทยาจะพบวาถาผูสอบตองสอบ
ขอสอบท่ียากเกินความสามารถแลวจะทําใหผูสอบเกิด
ความทอถอยในการทําขอสอบและมีแนวโนมท่ีจะตอบ
โดยการเดาสูง สวนขอสอบท่ีงายเกินไปก็ไมทาทายให
ผูสอบไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี ทําใหผูสอบเกิด
ความเบื่อหนาย ผลกระทบเหลานี้สงผลใหความถูกตอง
แมนยําของคะแนนลดตํ่าลง และเปนผลทําใหการ
ประมาณคาความสามารถของผูสอบคลาดเคล่ือนไป
จากความจริง (Weiss, 1974) 

 จะเห็นไดวาทฤษฎีการวัดแบบคลาสสิก ซึ่ง
เปนทฤษฎีการวัดท่ีนิยมใชวัดกันมาเปนเวลานานนั้นมี
พ้ืนฐานอยูบนขอตกลงเบ้ืองตนท่ีไมแกรงเทาท่ีควร 
(Weak assumption) ซึ่ง Hambleton และ Swaminathan 
(1985) ไดสรุปจุดออนของทฤษฎีการวัดแบบคลาสสิก
ไวดังนี้  
 1. คาสถิติของขอสอบ ไดแก คาความยาก 
และคาอํานาจจําแนกจะมีคาแปรเปล่ียนไปตามลักษณะ
ของกลุมตัวอยางท่ีนํามาใชในการวิเคราะห นั่นคือถา
กลุมตัวอยางเปล่ียนไปคาสถิติของขอสอบก็จะมีคา
เปล่ียนไป ดังนั้น ผลการวิเคราะหจึงใชไดจํากัดเฉพาะ
กลุมผูท่ีมีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยางท่ีนํามาใชใน
การวิเคราะหเทานั้น 
 2. การวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบ หรือ
การประมาณคาความสามารถของผูสอบอยูบนพ้ืนฐาน
ของการใชแบบสอบฉบับเดียวกันหรือแบบสอบท่ี
คูขนานกัน (Parallel tests) ถาใชแบบสอบตางฉบับกัน 
จะนําผลการวิเคราะหหรือคะแนนสอบมาเปรียบเทียบ
กันไมได ดังนั้น การเปรียบเทียบความสามารถระหวาง
ผูสอบจึงทําไดเฉพาะกลุมผูสอบที่ใชแบบสอบคูขนาน
หรือแบบสอบชุดเดียวกัน 
 3. ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนใน
การวัด (Error variance) จะมีคาคงที่ตลอดสําหรับผูสอบ 
ทุกระดับความสามารถ ซึ่งอาจจะไมจริงเพราะในแตละ
ระดับความสามารถของผูเรียนนาจะมีระดับของความ
คลาดเคล่ือนเกิดขึ้นแตกตางกันได 
 4. ทฤษฎีการวัดแบบคลาสสิกไมมีการศึกษา
ถึงความสัมพันธระหวางระดับความสามารถของผูสอบ
กับพฤติกรรมการตอบขอสอบเปนรายขอวามีความ
นาจะเปนหรือโอกาสในการตอบขอสอบถูกมีมากนอย
อยางไร  ไมมีสารสนเทศพ้ืนฐานที่จะชวยทํานาย
พฤติกรรมการตอบสนองขอสอบของผูสอบ  จึงมี
ประโยชนจํากัดในการพัฒนาขอสอบ การคัดเลือก
ขอสอบใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูสอบ 
การเปรียบเทียบคะแนนระหวางแบบสอบตางฉบับ การ
ตรวจสอบความลําเอียงของขอสอบ เปนตน 
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 จากจุดออนของทฤษฎีการวัดแบบคลาสสิกท่ี
กลาวมาจึงทําใหทฤษฎีนี้ถูกมองวาเปนทฤษฎีท่ีไม
เพียงพอตอการประมาณความสามารถท่ีแทจริงและไม
สามารถแกปญหาอีกหลายประการของการวัดผลใน
ปจจุบัน นักทฤษฎีทางการวัดผลจึงไดชวยกันคิดและ
สรางทฤษฎีขึ้นมาใหมเพ่ือแกปญหาดังกลาว ทฤษฎี
หนึ่งท่ีนักวัดผลชวยกันพัฒนาขึ้นมาก็คือทฤษฎีการ
ตอบสนองตอขอสอบ (Item response theory) ผูท่ีทํา
การบุกเบิกทฤษฎีนี้กันอยางจริงจังก็คือ Lord, Birnbaum 
และ Rasch ทฤษฎีการตอบสนองตอขอสอบนี้บางทีก็
เรียกทฤษฎีความสามารถแฝง (Latent trait theory) 
หรือทฤษฎีโคงลักษณะขอสอบ (Item characteristic 
curve theory) 
 ตามท่ีไดกลาวมาแลววาแบบสอบที่ยึดทฤษฎี 
การวัดแบบคลาสสิกนั้น จะใชไดเหมาะกับผูท่ีมีความ 
สามารถในระดับปานกลางเทานั้น แตหากผูสอบท่ีมี
ความสามารถสูงหรือต่ํามาก ๆ แลวแบบสอบที่ยึด
ทฤษฎีการวัดแบบคลาสสิกก็จะมีผลทําใหความเชื่อมั่น
ของคะแนนผลการสอบตํ่ากวาท่ีควรจะเปน ปญหาเร่ือง
นี้สามารถแกไขโดยการประยุกตใชทฤษฎีตอบสนองตอ
ขอสอบ 
 การทดสอบเฉพาะบุคคล เปนการทดสอบที่
พยายามคัดเลือกขอสอบท่ีมีระดับความยากเหมาะสม
กับระดับความสามารถของผูสอบ การสอบครั้งหนึ่ง
ผูสอบแตละคนไมจําเปนตองสอบขอสอบเหมือนกันทุก
ขอท้ังฉบับ ผูสอบแตละคนจะตอบขอสอบเพียงบางขอ 
โดยจะตอบในขอท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถ 
ท้ังนี้เนื่องจากยึดหลักท่ีวาถาผูสอบตอบขอสอบท่ียากได
ถูกตอง ก็นาท่ีจะตอบขอสอบขอท่ีงายกวานั้นได จึงไม
จําเปนตองทําขอสอบท่ีงายกวา ในทางตรงกันขามหาก
ผูสอบตอบขอสอบงาย ๆ ผิดแลวขอสอบขอท่ียากกวา
น้ันก็นาจะผิดดวย จึงไมจําเปนตองทําขอท่ียาก ๆ 
ดังนั้นในการทดสอบเฉพาะบุคคลจึงตองมีการประมาณ
ระดับความสามารถของผูสอบกอน วิธีการท่ีงายและ
สะดวกก็คือใหผูสอบเริ่มทําขอสอบท่ีมีความยากปาน
กลางกอน ถาตอบผิดก็ใหตอบขอสอบขอท่ีงายกวานั้น
เปนขอตอไป แตถาตอบถูกก็จะใหตอบขอท่ียากกวานั้น 

ดําเนินการเชนนี้จนส้ินสุดการสอบ (Hambleton and 
Swaminathan, 1985; Weiss and Kingsbury, 1984) 
 การทดสอบเฉพาะบุคคลแตกตางจากวิธีการ
ทดสอบแบบคลาสสิก เนื่องจากการทดสอบเฉพาะ
บุคคลจะตองกําหนดสวนประกอบตาง ๆ ท่ีใชในการ
ดําเนินการสอบไวลวงหนาท้ังส้ิน สวนประกอบเหลานี้
ไดแก รูปแบบการตอบขอสอบ กลุมขอสอบ ระดับใน
การเริ่มตนทําขอสอบ กฎในการคัดเลือกขอสอบ วิธีการ
ใหคะแนน และเกณฑในการยุติการสอบ เนื่องจากความ
พยายามท่ีจะหาวิธีการและรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพใน
การทดสอบแนวใหมจึงตองมีกลยุทธตาง ๆ ในการสราง
และดําเนินการสอบ 
 จากการศึกษาของ Betz และ Weiss (1973) 
พบวาการทดสอบเฉพาะบุคคลจะใชขอสอบนอยกวา
การทดสอบแบบคลาสสิก จึงใชเวลาในการทําแบบสอบ
นอยลง ในขณะท่ีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงคงเดิม 
ท้ังนี้เพราะผูสอบไมเกิดความเบ่ือหนาย ชวยใหผูสอบ
เกิดความต้ังใจท่ีจะทําขอสอบ มีแรงจูงใจในการสอบ
สูงขึ้น โดยใชความสามารถที่แทจริงอยางเต็มท่ีอยู
ตลอดเวลา เปนผลใหไดคะแนนที่ไดเกิดจากความ 
สามารถท่ีแทจริง 
 บุญชม (2535) ไดต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับการ
ทดสอบแบบเทเลอรหรือการทดสอบเฉพาะบุคคลวา 
การนําทฤษฎีการตอบสนองตอขอสอบมาใชในการ
ประมาณคาความสามารถของผูสอบ ทําใหประมาณคา
ความสามารถของผูสอบไดเท่ียงตรงและเชื่อถือไดย่ิงขึ้น 
สวนการสรางแบบสอบและกระดาษ คําตอบ มีวิธีการ
ยากกวาแบบสอบแบบเดิมท่ีใชโดยทั่วไป การตอบก็
แตกตางไปจากแบบเดิมท่ีผูสอบเคยมีประสบการณ  
จึงยากตอการนําไปใชจริง เวนแตจะใชทดสอบโดยใช
ระบบคอมพิวเตอร 
 การท่ีจะกาวใหทันโลกยุคปจจุบันจําเปนอยาง
ย่ิงท่ีจะตองพัฒนาการทดสอบใหคูไปกับการพัฒนาส่ือ
การสอนท่ีไดมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการ
เรียนการสอน ดังนั้น การนําเอาคอมพิวเตอรมาใชใน
การสอบจึงเปนส่ิงท่ีเหมาะสมในวงการศึกษายุคโลกาภิวัตน 
จากการศึกษารูปแบบการทดสอบเฉพาะบุคคล พบวา
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เปนเรื่องท่ีนาสนใจและงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มีนอย 
สวนมากจะเปนการทดสอบในกระดาษเขียนตอบซึ่งมี
ปญหาในการดําเนินการสอบ ประกอบกับในปจจุบันมี
ความสะดวกในการวิเคราะหคาพารามิเตอรตาง ๆ มาก
ขึ้น และส่ิงสําคัญ คือ การพัฒนาดานคอมพิวเตอรและ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ี ทําใหสามารถ
ดําเนินการทดสอบตามวิธีการของการทดสอบเฉพาะ
บุคคลแบบ ซี เอ ที (Computerized adaptive testing)
เพ่ือเปนแนวทางในการใชคอมพิวเตอรในการทดสอบท่ี
สามารถนําไปใชไดจริง โดยเปนการนําขอสอบจากคลัง
ขอสอบมาใชใหเหมาะสมกับความสามารถของผูสอบ 
และเปนการลดจํานวนขอสอบและเวลาในการสอบลง 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการ
ทดสอบเฉพาะบุคคลแบบ ซี เอ ที ในวิชา EN101 ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะใช 
กลยุทธหลายขั้นตอน (Multi-stages strategies รูปแบบ 
ปรามิดแบบมีหลายขอในแตละขั้นตอน (Multiple-item 
pyramidal model) ซึ่งเปนรูปแบบที่ Krathworth, Huyser 
และ Linn เปนผูเสนอโดยการใหจํานวนขอในแตละขั้นมี
มากกวาหนึ่งขอ ท้ังนี้เพ่ือใหการตอบเพ่ือแยกทางได
ถูกตองมากย่ิงขึ้น ดังภาพที่ 1 

 

ภาพท่ี 1 แสดงโครงสรางของการทดสอบเฉพาะบุคคลรูปแบบปรามิดแบบมีหลายขอในแตละข้ัน (Multiple-item Model) 

 
  จากภาพในขั้นท่ี 1 ถาผูสอบตอบขอสอบถูก 0 
ถึง 1 ขอ จะแยกไปทําขอสอบท่ี 4, 5 และ 6 ถาตอบ
ขอสอบถูก 2 ถึง 3 ขอ ก็จะแยกไปทําขอสอบขอท่ี 7, 8
และ 9 สําหรับในขั้นตอนอื่น ๆ ก็ในทํานองเดียวกัน 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ชั้นปท่ี 1 ท่ีไดมาจากการสุม
อยางงาย (Simple random sampling) จํานวน 2,868 
คน โดยแบงเปน 4 กลุมดังนี้ 

กลุมท่ี 1 เพ่ือทดลองกลุมขอสอบจํานวน 3 
ฉบับ ๆ ละ 150 คน 

กลุมท่ี 2 เพ่ือทดสอบหาคาพารามิเตอรของ
ขอสอบ 3 ฉบับ ดังนี้ 

 ฉบับท่ี 1 จาํนวน 767 คน 
ฉบับท่ี 2 จํานวน 768 คน 
ฉบับท่ี 3 จํานวน 773 คน 

กลุมท่ี 3 เพ่ือทดลองใชแบบสอบเฉพาะบุคคล 
10 คน 
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กลุมท่ี 4 เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบเฉพาะ
บุคคล 100 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบ
วิชา EN101 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งผูวิจัยเปน
ผูสรางขึ้น โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1. สรางขอสอบตามจุดประสงคและขอบเขตที่
กําหนดขึ้น จํานวน 3 ฉบับ ๆ ละ 100 ขอ 

2. นําแบบสอบท่ีสร างและปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชแลวนําผลมา
วิเคราะหตามทฤษฎีการวัดแบบคลาสสิก 

3 คัดเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพดีตามเกณฑ
ของทฤษฎีการวัดแบบคลาสสิก 

4. นําขอสอบท่ีผานการวิเคราะหแลวมา
จัดเปนชุด ๆ ละ 90 ขอ 

5. นําแบบสอบในขอ 4 ไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยาง 3 กลุม ๆ ละ 767, 768 และ 773 คน ตาม 
ลําดับ เพ่ือหาคาพารามิเตอรของขอสอบ แลวคัดเลือก
ขอสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑดังนี้ 

 5.1 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 
 5.2 คาความยาก -3.0 ถึง +3.0 
 5.3 คาการเดานอยกวา .3 

 อยางไรก็ตามเพ่ือใหไดขอสอบท่ีมีคาความ
ยากครอบคลุมผูสอบท่ีมีความสามารถสูง และผูสอบท่ีมี
ความสามารถต่ํา ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกขอสอบท่ีมีความ
ยากมากกวา 3.0 และนอยกวา -3.0 ไวดวย โดยขอสอบ
ท่ีคัดเลือกไวนี้มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.500 ถึง 
0.300 ไดขอสอบท้ังส้ินจํานวน 152 ขอ 
 6. นําขอสอบท่ีคัดเลือกตามเกณฑในขอ 5 มา
จัดเรียงตามคาความยากจากนอยท่ีสุดไปหามากท่ีสุด 
แลวจัดกลุมขอสอบตามชวงความยากตามรูปแบบปรามิด 
แบบหลายขอในแตละขั้น 

7. ดําเนินการสรางแบบสอบเฉพาะบุคคล โดย
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

7.1 ศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการ
ทดสอบเฉพาะบุคคลโดยละเอียด ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้ 

  1. สุมขอสอบจากกลุมขอสอบ โดยใช
คาความยากมาเปนหลักในการจัดตามรูปแบบปรามิด
แบบหลายขอในแตละขั้น 

  2. กําหนดระดับในการเริ่มทําขอสอบ 
โดยใหเริ่มจากขอท่ีมีความยากปานกลาง 

  3. กฎในการคัดเลือกขอสอบ จะใช
หลักวาถาผูสอบตอบขอสอบถูกตองขอตอไปจะมีคา
ความยากเพ่ิมขึ้น ถาตอบผิดขอตอไปก็จะมีคาความ
ยากลดลง 

  4. จัดแบบสอบเฉพาะบุคคล โดยขอ
แรกในขั้นแรกจะใชขอสอบท่ีมีคาความยากเปนคา มัธย
ฐานของกลุม ขั้นตอไปก็จัดใหมีขอสอบท่ีงายและยาก
กวาขั้นแรก เชน ขอ 2 จะงายกวาขอ 1 และขอ 3 จะ
ยากกวาขอ 1 

  5. ประมาณคาความสามารถของผูสอบ 
โดยใชหลักการของ Bayes 

  6. กําหนดเกณฑการยุติการสอบ ดังนี้ 
  1. คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานใน

การประมาณคาความสามารถผูสอบนอยกวาหรือ
เทากับ 0.4473 หรือ 

  2. หากคาความคลาดเคล่ือนสูงกวา 
0.4473 แตผูทําขอสอบครบ 6 กลุม (18 ขอ) แลวใหยุติ
การสอบได 

 7.2 นําขั้นตอนตาง ๆ มาเขียนผังงาน 
เพ่ือใหโปรแกรมเมอรชวยพัฒนาโปรแกรมใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

 7.3 บันทึกขอสอบท้ังตัวคําถาม ตัวเลือก 
เฉลย และคาพารามิเตอรของขอสอบพรอมคําส่ังในการ
ควบคุมการสอบตามลักษณะโครงสรางท่ีกําหนดลงใน
แผนบันทึกขอมูล 

 7.4 นําโปรแกรมที่สรางเสร็จไปทดลองใช
กับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร 

 7.5 ตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม
เพ่ือหาขอบกพรองตาง ๆ และหาทางแกไขปญหาและ
ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน จนกระท่ังไดโปรแกรมท่ีสมบูรณ 
จึงนําโปรแกรมที่สรางเสร็จไปใชกับกลุมตัวอยาง 
  7.6 จัดทําคูมือการใชโปรแกรมแบบสอบ
เฉพาะบุคคล 
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ผลการวิจยั 
 1.แบบสอบเฉพาะบุคคลแบบ ซี เอ ที วิชา
EN101 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีขอสอบจํานวน 
152 ขอ โดยแบงตามคาความยากออกเปน 11 ระดับ 
แตละระดับมีคาความยากภายในกลุมตางกันประมาณ 
0.69 แบบสอบเฉพาะบุคคลชุดนี้มีคาอํานาจจําแนก
กระจายอยูระหวาง 0.500 ถึง 2.681 คาความยาก
กระจายอยูระหวาง -3.614 ถึง 3.997 และคาการเดา
กระจายอยูระหวาง 0.053 ถึง 0.300 
 2. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคาความ 
สามารถท่ีประมาณไดจากแบบสอบเฉพาะบุคคลแบบ  
ซี เอ ที กับคะแนนจากแบบสอบแบบคลาสสิกมีคา
เทากับ 0.813 ซึ่งเปนคาท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.013.  
 3. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคาความ 
สามารถท่ีประมาณไดจากแบบสอบเฉพาะบุคคลแบบ  
ซี เอ ที กับเกรดวิชา EN101 มีคาเทากับ 0.772 ซึ่งเปน
คาท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 ดังนั้นจึงอาจกลาว
ไดวาแบบสอบเฉพาะบุคคลแบบ ซี เอ ที วิชา EN101 
นี้มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพ 
 
สรปุและวิจารณ์ผล 
 1. ในการสรางแบบสอบเฉพาะบุคคลแบบ     
ซี เอ ที ในครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางจากกลุมขอสอบท่ีไดผาน
การตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องการวัดเพียงมิติเดียว
และความเปนอิสระในการตอบขอสอบโดยการวิเคราะห
องคประกอบ ผลการตรวจสอบพบวาแบบสอบท้ัง       
3 ฉบับ มีคุณสมบัติในการวัดเพียงมิติเดียว และมีความ
เปนอิสระในการตอบขอสอบ ซึ่งเปนไปตามขอตกลง
เบ้ืองตนของทฤษฎีของการตอบสนองตอขอสอบ ดังนั้น
จึ งสามารถนําขอมูลจากแบบสอบทั้ ง  3 ฉบับมา
วิเคราะห โดยใชทฤษฎีการตอบสนองตอขอสอบ
โมเดลโลจิสติก 3 พารามิเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากการวิเคราะหขอสอบโดยใชทฤษฎีการ
ตอบสนองตอขอสอบโปรแกรม IRT(BAY) 1.0 ผูวิจัยได
คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาพารามิเตอรตามเกณฑท่ีกําหนด 
ทําใหไดกลุมขอสอบ (ltems pool) ท่ีดีจํานวน 152 ขอ 
หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําขอสอบจากกลุมขอสอบมาเรียง

ตามคาความยากออกเปน 11 ระดับ โดยมีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.500 ถึง 2.681 คาความยากอยู
ระหวาง -3.614 ถึง 3.997 และคาการเดาอยูระหวาง 
0.053 ถึง 0.300 ซึ่งจะเห็นไดวาขอสอบชุดนี้มีคา 
พารามิเตอรอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมตามที่ Urry (1977) 
ไดเสนอแนะไว นอกจากนี้คาพารามิเตอรดังกลาวยัง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Thorndike (1982) และ 
Green et al. (1984) 
 2. ในการดําเนินการสอบโดยใชแบบสอบ
เฉพาะบุคคลแบบ ซี เอ ที นั้นจะตองดําเนินโดยใช
เครื่องคอมพิวเตอร โดยผูใชแบบสอบจะตองฟงคํา 
อธิบายในการทําขอสอบจากผูดําเนินการสอบ ผูสอบจะ
ทําการเลือกตัวเลือกท่ีตองการ เมื่อผูสอบตอบขอสอบ
ขอแรกเสร็จ คอมพิวเตอรจะปรากฏภาพขอสอบขอ
ตอไป ถาผูสอบตอบขอสอบชุดแรกถูกตองตั้งแต 2 ขอ
ขึ้นไป (จาก 3 ขอ) ขอสอบชุดตอไปจะมีระดับความยาก
เพ่ิมขึ้น แตถาผูสอบตอบขอสอบถูกไมเกิน 1 ขอ (จาก 
3 ขอ) ขอสอบชุดตอไปจะมีระดับความยากลดลง โดยที่
ผูสอบจะไมมีโอกาสทําขอสอบซ้ําขอเดิม การสอบจะ
ดําเนินไปเรื่อย ๆ จนกวาคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
ในการประมาณคาความสามารถของผูสอบจะมีคานอย
กวาหรือเทากับ 0.4473 หรือผูสอบทําขอสอบครบ    
18 ขอ จึงจะยุติการสอบ หลังจากนั้นบนจอภาพจะปรากฏ 
ผลการสอบวาผูสอบทําขอสอบท้ังหมดกี่ขอ ถูกกี่ขอ ใช
เวลาทํากี่นาที และความสามารถของผูสอบเปนเทาไร 
 ขอสังเกตที่พบในขณะที่นักศึกษากําลังสอบ
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร ก็คือนักศึกษาสวนใหญจะตั้งใจ
สอบ มีความสนใจ และกระตือรือรนในการทําขอสอบ
เปนอยางดี ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดท่ีจะนําการทดสอบ 
แบบนี้มาใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ท้ังนี้
เพราะมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีศูนยคอมพิวเตอร
ขนาดใหญท่ีสามารถจัดสอบไดครั้งละมาก ๆ และใช
เวลาในการสอบแตละคร้ังเพียงเล็กนอย (ไมเกิน 5 
นาที) ก็สามารถประมาณคาความสามารถของผูสอบได
ถูกตองตรงตามสภาพความเปนจริง นอกจากนี้การสอบ
โดยใชคอมพิวเตอรยังมีขอดีกวาการสอบโดยการเขียน
ตอบแบบเดิม (ตรึงใจ, 2534) ดังนี้ 
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1. ใชเวลาในการสอบนอย แตใหผลถูกตอง
ใกลเคียงกับความเปนจริง 

2. สามารถทราบผลการสอบทันที และสามารถ 
เก็บบันทึกผลการสอบไดดวย 

3. ผูสอบมีทัศนคติท่ีดีตอการสอบ กลาวคือ
ผูสอบจะไมเกิดความเบ่ือหนายในการทําขอสอบ ท้ังนี้
เพราะผูสอบไดทําการขอสอบท่ีเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของตน การทําขอสอบท่ียากเกินความ 
สามารถของตนจะทําใหผูสอบเกิดความทอถอยในการ
ทําขอสอบ และมีแนวโนมท่ีจะตอบขอสอบโดยการเดา
สูง สวนการทําขอสอบท่ีงายกวาระดับความสามารถก็
ไมทาทายใหผูสอบไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี ทําให
ผูสอบเกิดความเบ่ือหนาย ผลกระทบดังกลาวนี้จะสงผล
ตอความถูกตองแมนยําของคะแนนลดลง และเปนผลทํา
ใหการประมาณคาความสามารถของผูสอบสอบคลาด 
เคล่ือนไปจากความจริง (Weiss, 1974) นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ งามนิตย และปรีชา 
(2527) ท่ีพบวาผูสอบสวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอการสอบ
เฉพาะบุคคล 

 4. เปนการสอบที่ย่ัวยุผูสอบ ท้ังนี้เพราะมี
การปรับระดับความยากของขอสอบใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูสอบตลอดเวลา 

 5. นักเรียนสามารถมาสอบเมื่อไรก็ไดท่ี
พรอม โดยครูไมจําเปนตองมาดําเนินการสอบดวย
ตนเอง 
 3. ในการหาความเท่ียงตรงเชิงสภาพ พบวา 
คะแนนความสามารถจากแบบสอบเฉพาะบุคคลแบบ  
ซี เอ ที กับเกรดวิชา EN101 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.772 ซึ่งสามารถสรุปไดวาแบบสอบเฉพาะ
บุคคลแบบ ซี เอ ที วิชา EN101 นี้มีความเที่ยงตรงเชิง
สภาพสูง เหมาะสมท่ีจะเปนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผล
การศึกษาครั้งนี้ยังสอดคลองกับความเห็นของ Weiss 
and Kingsbury (1984) ท่ีวาการสอบแบบ ซี เอ ที มี
ความเที่ยงตรงพอ ๆ กันหรืออาจมากกวาการสอบแบบ
คลาสสิกส่ิงนี้ยอมแสดงใหเห็นวาการสอบแบบ ซี เอ ที 
สามารถใชแทนการสอบแบบคลาสสิกไดโดยที่ไมลด
ประสิทธิภาพในการประมาณความสามารถความสามารถ 

ของผูสอบแตอยางใด และยังพบอีกวาการสอบแบบ  
ซี เอ ที ดีกวาการสอบแบบคลาสสิกตรงท่ีสามารถลด
ความยาวของแบบสอบลงไดมากกวา 50 เปอรเซ็นต 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ทดสอบเฉพาะบุคคลรูปแบบอื่น ๆ เชนรูปแบบปรับ
ระดับชั้น รูปแบบเฟล็กซิเลเวล รูปแบบเบย หรือรูปแบบ
อ่ืน ๆ โดยทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
ทดสอบเฉพาะบุคคลในรูปแบบตาง ๆ ดวย 
 2. เนื่องจากทดสอบเฉพาะบุคคลแบบ ซี เอ ที 
เปนการสอบที่ ใหผูสอบกับเครื่องคอมพิวเตอรซึ่ ง
แตกตางจากการสอบแบบคลาสสิกท่ีใหเขียนตอบลงใน
กระดาษคําตอบ (Paper-pencil test) ดังนั้นจึงนาจะมี
การวิจัยเพ่ือประเมินผลกระทบในเชิงจิตวิทยา เชน 
ทัศนคติตอการสอบ ความสนใจในการทําขอสอบ 
แรงจูงใจในการทําขอสอบ และผลกระทบในดานการ
ดําเนินการสอบ 
 3. เนื่องจากการประมาณคาความสามารถของ
ผูสอบนั้นมีหลายวิธี ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบ 
เทียบวิธีการในการประมาณคาความสามารถของผูสอบ
วาวิธีใดเปนวิธี ท่ีมีประสิทธิภาพ และใหผลถูกตอง
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากท่ีสุด 
 4. ควรนําการทดสอบเฉพาะบุคคลแบบ ซี เอ ที 
ท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้มาใชในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา EN101 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยอาจเริ่มทดลองใชในการสอบซอมเพ่ือเปนโครงการ
นํารอง (Pilot project) กอนก็ได 
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