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การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์
ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์*
การทดสอบแบบปรับเหมาะ (adaptive testing or tailored testing) เป็ นการทดสอบที่มงุ่ วัดคุณลักษณะที่
ต้ องการ โดยการคัดเลือกข้ อสอบตามความสามารถของผู้สอบในระหว่างกระบวนการทดสอบ การคัดเลือกข้ อสอบ
จะพิจารณาจากผลการตอบข้ อสอบหรือข้ อคาถามที่มีมาก่อน ถ้ าตอบข้ อสอบข้ อนันได้
้ ถกู ต้ อง ข้ อสอบข้ อต่อไปก็
จะยากขึ ้นแต่ถ้าตอบข้ อสอบข้ อนันผิ
้ ดข้ อสอบข้ อต่อไปก็จะง่ายลง (Weiss,1983; Weiss and Schleisman, 1999)
แบบทดสอบที่ใช้ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะจึงเป็ นแบบทดสอบที่ประกอบไปด้ วยชุดของข้ อสอบที่แตกต่างกัน
สาหรับการสอบของแต่ละบุคคลซึ่งเป็ นลักษณะที่ตรงกันข้ ามกับแบบทดสอบแบบประเพณีนิยม (conventional
tests)ที่ผ้ สู อบทุกคนจะถูกสอบด้ วยแบบทดสอบชุดเดียวกัน Weiss (1988,1990)
แบบทดสอบแบบปรับเหมาะฉบับแรก ได้ แก่ แบบทดสอบเชาว์ปัญญาของบิเนท์ (Binet intelligence test)
พัฒนาขึ ้นโดย Alfred Binet นักจิ ตวิทยาชาวฝรั่งเศส แบบทดสอบเชาว์ปั ญญาของบิเนท์ใช้ การเลือกชุดของ
ข้ อสอบเบื ้องต้ นตามระดับอายุ (ความยาก) ข้ อสอบจะถูกให้ คะแนนและถูกเลือกให้ ผ้ สู อบทาตามทางเลือกที่
กาหนดไว้ คงที่ (fixed branching) โดยผู้บริหารการสอบ เมื่อผู้สอบทาข้ อสอบในระดับอายุจริ งได้ ไม่ถูกต้ องก็
จะถูกให้ ท าข้ อสอบในระดับอายุที่ ต่ากว่า แต่ถ้ าท าได้ ถูกต้ องก็จะถูกให้ ทาข้ อสอบในระดับอายุที่สูงกว่า
จนกระทัง่ ถึงระดับเพดาน (Ceiling level) เมื่อผู้สอบทาข้ อสอบทุกข้ อไม่ถกู ต้ องหรือระดับพื ้นฐาน (basal level)
เมื่อผู้สอบทาข้ อสอบทุกข้ อได้ ถกู ต้ อง เกณฑ์ที่ใช้ ในการยุติการสอบจะแตกต่างกันตามระดับความสามารถของ
แต่ละบุคคลเมื่อสามารถระบุระดับเพดานและระดับพื ้นฐานของผู้สอบได้ (Weiss, 1983; Weiss, 1988,1990)
แม้ วา่ แบบทดสอบเชาว์ปัญญาของบิเนท์จะถูกนาไปใช้ อย่างแพร่หลายและเป็ นต้นฉบับในการกาหนดหลักการ
ของการทดสอบแบบปรับเหมาะในปั จจุบัน แต่แบบทดสอบเชาว์ปัญญาของบิเนท์ก็มีข้อจากัดที่ผ้ สู อบอาจ
แสดงผลการตอบไม่คงเส้ นคงวาระหว่างการทดสอบ ผู้สอบบางคนอาจทาข้ อสอบบางข้ อได้ ดีแตกต่างกัน
เนื่องจากอิทธิพลของเชื ้อชาติ เพศ วัฒนธรรม รวมทังยั
้ งมีคา่ ใช้ จ่ายในการทดสอบสูงและใช้ เวลาในการสอบ
มาก (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2538, 2545) แบบทดสอบแบบปรับเหมาะอื่น ๆ เริ่มพัฒนาขึ ้นปี ค.ศ. 1950 โดยเริ่ม
ตังแต่
้ การเขียนตอบลงบนกระดาษคาตอบ (paper-and-pencil) จนถึงการใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการทดสอบ
(computer assisted testing) ซึ่งมีการพัฒนาวิธีเลือกข้ อสอบเริ่ มต้ นและกาหนดเกณฑ์ในการยุติการสอบที่
แตกต่างกัน แต่ยงั คงใช้ หลักการที่เน้ นความเหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบเช่นเดียวกับแบบทดสอบ
เชาว์ปัญญาของบิเนท์ และมักจะเกี่ยวข้ องกับคาว่า เหมาะสม (tailored) ความไม่แน่นอนในการตอบ (responsecontingent) โปรแกรม (programmed) คอมพิ วเตอร์ (computerized) อัตโนมัติ (automated) แต่ละบุคคล
(individualized) ทางแยก (branched) และลาดับขันของการทดสอบ
้
(sequential testing) (Weiss, 1988, 1990)
*อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
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การด าเนิ น การทดสอบแบบปรั บ เหมาะจะเกี่ ย วข้ องกั บ ค าถามส าคั ญ 3 ค าถาม ได้ แก่
จะเลือกข้ อสอบที่ใช้ ในการเริ่ มต้ นการสอบได้ อย่างไร (How to START) จะเลือกข้ อสอบข้ อถัดไปได้ อย่างไร
(How to CONTINUE) และรู้ได้ อย่างไรว่าจะยุติการสอบ (How to STOP) (Thissen and Mislevy, 1990;
Wainer, 1990) ค าถามดังกล่าวจะไม่พบในการทดสอบแบบประเพณี นิ ย มเนื่ องจากในการเริ่ มต้ นท า
แบบทดสอบมักจะเริ่ มจากการทาข้ อสอบข้ อที่ 1 ข้ อต่อ ๆ ไป จนถึงข้ อสุดท้ าย แต่ในการทดสอบแบบปรับ
เหมาะการเลือกข้ อสอบที่ใช้ ในการประมาณค่าความสามารถเบื ้องต้ นหรือเป็ นขันตอนของการเริ
้
่มการทดสอบ
เป็ นที่สาคัญและมีผลต่อการประมาณค่าความ สามารถของผู้สอบเพื่อการเลือกข้ อสอบข้ อต่อไป รวมถึงการ
ยุติการสอบและการประมาณค่าความสามารถสุดท้ ายของผู้สอบ การเริ่มต้ นการสอบ การดาเนินการสอบและ
การยุติการสอบจึงเป็ นสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ การทดสอบแบบปรับเหมาะมีประสิทธิภาพสูงสุดและมักจะ
เป็ นประเด็นที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั พัฒนาเกี่ยวกับการทดสอบแบบปรับเหมาะ โดยทัว่ ไปการทดสอบแบบปรับ
เหมาะมักด าเนิ นการโดยเริ่ มจากการประมาณความสามารถของผู้สอบ คัดเลือกข้ อสอบที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้สอบและเสนอให้ ผ้ สู อบทา หลังจากนันจึ
้ งประมาณค่าความสามารถของผู้สอบอีกครังหนึ
้ ง่
ตรวจและประเมินคาตอบ พิจารณาว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ ในการยุติการสอบใช่หรือไม่ ถ้ าไม่ใช่ก็ดาเนินการ
คัดเลือกข้ อสอบข้ อต่อไป ถ้ าใช่ก็สิ ้นสุดการสอบสาหรับแบบทดสอบฉบับนัน้ และพิ จารณาว่าเสร็ จสิ ้นการ
ทดสอบทุกฉบับในแบบทดสอบชุดนันแล้
้ วใช่หรือไม่ ถ้ าไม่ใช่ก็ดาเนินการสอบแบบทดสอบฉบับต่อไป ถ้ าใช่
ก็ยตุ ิการสอบ (Thissen and Mislevy, 1990) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
1.
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6.

แผนภูมิที่ 1 ขันตอนการทดสอบแบบปรั
้
บเหมาะ

(Thissen and Mislevy, 1990)
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ประเภทของการทดสอบแบบปรับเหมาะ
การจาแนกประเภทของการทดสอบแบบปรับเหมาะพิจารณาได้ จากเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดสอบ
และยุทธวิธีที่ใช้ ในการทดสอบ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2538, 2545) มีรายละเอียด ดังนี ้
1. การทดสอบแบบปรับเหมาะจาแนกตามเครื่องมือที่ใช้
การทดสอบแบบปรั บ เหมาะจ าแนกตามเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้ 2 ประเภท ประเภทแรกเป็ น
การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ และประเภทที่ 2 เป็ นการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วย แบบทดสอบเชาวน์ ปัญญาของ
บิ เนท์ แบบทดสอบเลือกค าตอบเป็ นกลุ่มแบบสองขัน้ ตอน (Two-Stage Test) แบบทดสอบปรับระดับ
ความสามารถที่ยืดหยุ่น (Flexilevel Test) และแบบทดสอบกาหนดตามการแยกทาง (Branching Test) ส่วน
การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็ นการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ เพื่อความสะดวกในการ
คัดเลือกข้ อสอบและประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ เริ่มพัฒนาขึ ้นประมาณปี ค.ศ. 1970 (Weiss, 1983)
2. การทดสอบแบบปรับเหมาะจาแนกตามยุทธวิธีท่ ใี ช้ ในการทดสอบ
การทดสอบแบบปรับเหมาะจาแนกตามยุทธวิธีที่ใช้ ในการทดสอบได้ 2 ประเภท ประเภทแรก
เป็ นการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ ยทุ ธวิธีสองขันตอน
้
(Two-stage Strategies) และประเภทที่ 2 เป็ น
การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ ยุทธวิธีหลายขันตอน
้
(Multi-stage Strategies) ประกอบด้ วยยุทธวิธี
หลายขันตอนแบบทางแยกคงที
้
่ (Fixed-Branching) และยุท ธวิธีห ลายขัน้ ตอนแบบทางแยกแปรผัน
(Variable Branching)
ยุทธวิธีท่ ใี ช้ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะ
ยุท ธวิ ธี ที่ ใ ช้ ในการทดสอบแบบปรั บ เหมาะประกอบด้ ว ย ยุท ธวิ ธี ส องขัน้ ตอน (Two-stage
Strategies) และยุทธวิธีหลายขันตอน
้
(Multi-stage Strategies) มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ยุทธวิธีสองขัน้ ตอน (Two-stage Strategies)
ในปี ค.ศ. 1970 และ ปี ค.ศ. 1980 นักวิจยั ได้ มีความพยายามในการพัฒนาแบบทดสอบแบบ
ปรับเหมาะโดยเน้ นไปที่ขนตอนการคั
ั้
ดเลือกข้ อสอบ เพื่อให้ ได้ จานวนข้ อสอบที่น้อยที่สดุ ในการประมาณ
ค่าความสามารถของผู้ต อบได้ อย่ างถูกต้ อง ยุท ธวิธีสองขัน้ ตอนจึงได้ รับ การพัฒนาขึน้ เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยใช้ แบบทดสอบสองฉบับในการทดสอบสองขันตอน
้
แบบทดสอบแต่ละฉบับใน
แต่ละขันตอนจะประกอบไปด้
้
วยกลุม่ ของข้ อสอบที่มงุ่ วัดเนือ้ หาใดเนือ้ หาหนึ่งซึ่งกาหนดทิศทางการตอบ
สาหรับผู้สอบไว้ เรี ย กว่า testlets (Thissen and Mislevy, 1990) แบบทดสอบในแต่ละขันตอนมี
้
รายละเอียด ดังนี ้
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1.1 แบบทดสอบขั้นตอนแรกหรื อแบบทดสอบเพื่อกำหนดทิศทำง (first-stage test or
routing test)
แบบทดสอบขันตอนแรกหรื
้
อแบบทดสอบเพื่อกาหนดทิศทางเป็ นแบบทดสอบที่คอ่ นข้ างสัน้
ประกอบด้ วยข้ อสอบที่มีระดับความยากกระจายในช่วงกว้ างหรือมีระดับความยากง่ายปานกลาง เพื่อให้ ผ้สู อบ
ทาในขันตอนแรกและตรวจข้
้
อสอบทันทีเพื่อใช้ ผลการทดสอบเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบทดสอบในขันที
้ ่
สองโดยพิจารณาตามค่าความยากง่ายของแบบทดสอบที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้สอบซึ่ง
ประมาณได้ จากการทดสอบแบบทดสอบฉบับแรก (นันทิยา พึ่งคา, 2531; ศิริชยั กาญจนวาสี, 2538, 2545)
1.2 แบบทดสอบขั้นตอนที่สอง แบบทดสอบหลักหรื อแบบทดสอบวัดผล (secondstage test, main test or measurement test)
แบบทดสอบขันตอนที
้
่สอง แบบทดสอบหลักหรื อแบบทดสอบวัดผลเป็ นแบบทดสอบที่ถูก
คัดเลือกให้ เหมาะกับความสามารถของผู้สอบซึ่งประมาณได้ จากการทดสอบในขันแรกมั
้
กเป็ นแบบทดสอบที่
ยาวกว่าแบบทดสอบในขันแรกและประกอบด้
้
วยแบบทดสอบย่อย ประมาณ 3-5 ฉบับ แยกตามระดับความ
ยาก ในแต่ละฉบับจะมีข้อสอบจานวน 20-30 ข้ อ (นันทิยา พึ่งคา, 2531; สายชล อบทม, 2539) คะแนนที่ได้
จากแบบทดสอบแต่ละฉบับไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยตรง เนื่องจากข้ อสอบแต่ละฉบับมีความยากง่าย
ต่างกันวิธีนาคะแนนมาเปรียบเทียบกันอาจทาได้ โดยการนาคะแนนของแต่ละฉบับมาถ่วงด้ วยค่าความยาก
เฉลีย่ ของแต่ละฉบับเพื่อปรับค่าความยากให้ เท่ากัน (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2538, 2545)
การคัดเลือกข้ อสอบและจัดชุดของข้ อสอบในการทดสอบทังสองขั
้
นตอนดั
้
งกล่าว ศิริชยั กาญ
จนวาสี (2538, 2545) ได้ เสนอไว้ ว่าสามารถนาทฤษฎีการตอบสนองข้ อสอบ (Item Response Theory) มา
ประยุกต์ใช้ ได้ เพื่อให้ การประมาณค่าความสามารถของผู้สอบไม่ขึ ้นกับระดับความยากของแบบทดสอบ
ขันตอนการทดสอบโดยใช้
้
ยทุ ธวิธีสองขันตอน
้
แสดงได้ ในแผนภูมิที่ 2
1.
2.

3.

4.

4.

4.

แผนภูมิที่ 2 ขันตอนการทดสอบแบบปรั
้
บเหมาะโดยใช้ ยทุ ธวิธีสองขันตอน
้
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สาหรับข้ อดีและข้ อจากัดของการทดสอบโดยใช้ ยุทธวิธีสองขันตอน
้
ศิริชัย กาญจนวาสี (2538,
2545) ได้ กล่าวไว้ วา่ มีข้อดีที่ช่วยลดจานวนข้ อสอบที่แต่ละคนจะต้ องทา โดยไม่ทาให้ ความแม่นยาในการ
วัดลดลง แต่มีข้อจากัดกรณีทดสอบกับคนจานวนมากในเวลาเดียวกัน การตรวจข้ อสอบกาหนดทิศทาง
จะต้ องรีบเร่งตรวจและใช้ คนจานวนมาก รวมทังการปรั
้
บเหมาะของกระบวนการทดสอบเกิดขึ ้นเพียงครัง้
เดียวหลังจากการทดสอบในขันแรก
้
ซึ่งถ้ าเกิดความคลาดเคลื่อนในขันนี
้ ้อาจทาให้ เกิดความคลาดเคลื่อน
ในการการทดสอบในขัน้ ที่ สองได้ ความคลาดเคลื่อนในการจ าแนกกลุ่มความสามารถของผู้ สอบอาจ
เกิดขึ ้นได้ ป ระมาณร้ อยละ 20ตลอดจนแบบทดสอบที่มีช่วงค่าความยากที่แคบจะท าให้ ได้ สารสนเทศ
ค่อนข้ างน้ อย แต่ถ้าสร้ างแบบทดสอบวัดผลในขันที
้ ่สองให้ มีช่วงความยากที่ค่อนข้ างกว้ างก็จะขัดแย้ งกับ
หลักการของการทดสอบแบบปรับเหมาะ ทังนี
้ ้ได้ เสนอแนะการแก้ ปัญหาดังกล่าวไว้ วา่ สามารถดาเนินการ
ได้ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ในการทดสอบแบบปรับเหมาะ
2. ยุทธวิธีหลายขัน้ ตอน (Multi-stage Strategies)
การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ ยุทธวิธีหลายขันตอนเป็
้
นการใช้ การทดสอบที่มากกว่า 2
ขันตอน
้
ในการกาหนดทางแยก (branch) ระหว่างการทดสอบ จาแนกได้ เป็ น รูปแบบการทดสอบแบบ
ทางแยกคงที่และรูปแบบการทดสอบแบบทางแยกแปรผัน (Hambleton and Swaminathan, 1985) มี
รายละเอียดดังนี ้
2.1 รูปแบบทำงแยกคงที่ (Fixed-branching model)
รู ป แบบทางแยกคงที่ ที่ ใ ช้ ในยุ ท ธวิ ธี ห ลายขั น้ ตอนเหมื อ นยุ ท ธวิ ธี ส องขั น้ ตอน
ในส่วนของการกาหนดทางแยกที่คงที่ แต่ตา่ งกันในส่วนของการตัดสินใจแยกทางซึ่งในการใช้ ยุทธวิธีสอง
ขันตอนก
้
าหนดการตัดสินใจเพียงครัง้ เดียวจากการทาแบบทดสอบกาหนดทิ ศทางในขันแรกไปการท
้
า
แบบทดสอบวัด ผลในขัน้ ที่ สอง ส่วนรู ปแบบทางแยกคงที่ใ นการใช้ ยุท ธวิธีหลายขัน้ ตอนจะก าหนดการ
ตัดสินใจหลังจากที่ ผ้ สู อบท าข้ อสอบในแต่ละข้ อตามโครงสร้ างของแบบทดสอบที่ก าหนดไว้ ล่วงหน้ า โดย
คานวณค่า พารามิ เ ตอร์ ข องข้ อสอบไว้ แ ล้ ว ผู้ส อบแต่ล ะคนจะได้ ท าแบบทดสอบที่ มีโ ครงสร้ างของ
แบบทดสอบเดีย วกัน แต่จ ะได้ ท าข้ อสอบในข้ อที่ แตกต่างกัน ตามกฎการคัดเลือกข้ อสอบที่ ก าหนดไว้
รูปแบบในการกาหนดโครงสร้ างของแบบทดสอบ สรุปได้ ดงั นี ้
1) รูปแบบปิ รามิดหรือรูปแบบโครงสร้ างต้ นไม้ (Pyramidal model) เป็ นรูปแบบที่มีการวิจัย
และการนาไปใช้ จานวนมาก มีการจัดโครงสร้ างของข้ อสอบเหมือนรูปทรงของปิ รามิดหรือต้ นไม้ โดยมีรูปแบบ
การกาหนดค่าความยาก วิธีการแยกทางและจานวนข้ อสอบที่แตกต่างกัน ประกอบด้ วย แบบขนาดความยาก
คงที่ (constant step size) แบบขนาดความยากแปรผัน (variable step size) แบบปิ รามิดข้ างตัด (truncated
pyramid) แบบปิ รามิดที่มีหลายข้ อในแต่ละขัน้ (multiple pyramids) และแบบปิ รามิดที่ให้ คา่ น ้าหนักตัวเลือก
เพื่อแยกทาง (differential response option branching) การทดสอบจะดาเนินการตามโครงสร้ างของ
แบบทดสอบและข้ อกาหนดในการแยกทางที่กาหนดไว้
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2) รูปแบบปรับระดับแบบยืดหยุ่นหรือรูปแบบเฟลกซิเลเวล (Flexilevel model) เป็ นรูปแบบที่
Frederic Lord พัฒนาขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1971 ในแบบทดสอบชื่ อ self-scoring flexilevel test (Thissen and
Mislevy, 1990) ซึ่งเป็ นแบบทดสอบที่ประกอบด้ วยข้ อสอบที่มีช่วงห่างของค่าความยากเท่ากัน โดยจัดเรี ยง
ข้ อสอบจากข้ อที่ง่ายที่สดุ ไปข้ อที่ยากที่สดุ การทดสอบจะเริ่มจากการให้ ผ้ สู อบทาข้ อสอบที่มีคา่ ความยากปาน
กลาง ถ้ าผู้สอบตอบข้ อสอบได้ ถูกต้ องข้ อสอบข้ อต่อไปจะยากขึ ้น แต่ถ้าผู้สอบตอบข้ อสอบได้ ไม่ถูกต้ องข้ อ
ต่อไปจะเป็ นข้ อที่ง่ายลง การทดสอบจะดาเนินการไปจนกระทัง่ ผู้สอบทาแบบทดสอบได้ จานวนครึ่งหนึ่งของ
แบบทดสอบก็ จ ะยุติ ก ารทดสอบ ในระยะแรกที่ มี ก ารพัฒนา ด าเนิ น การทดสอบโดยใช้ การตอบบน
กระดาษคาตอบ(paper-and-pencil) การเตรียมแบบทดสอบดาเนินการโดยการเรียงข้ อสอบจากข้อที่งา่ ยที่สดุ
ไปข้ อที่ยากที่สดุ และแบ่งข้ อสอบออกเป็ นสองกลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ข้ อสอบง่ายและกลุม่ ข้ อสอบยาก โดยมีข้อสอบที่
มีค่าความยากง่ายปานกลางจ านวนหนึ่งข้ อ ข้ อสอบในแต่ละกลุ่มจะถูกจัดพิ มพ์ แยกในแต่ ละส่วนของ
หน้ ากระดาษ (กลุ่มข้ อสอบง่ายอยู่ด้ านซ้ าย กลุ่มข้ อสอบยากอยู่ด้านขวา) ในการทดสอบจะใช้ การท า
สัญลักษณ์ (marking bubbles) สาหรับข้ อที่ตอบถูกและข้ อที่ตอบผิดแตกต่างกันโดยการใช้ สี (scratch-off)
ข้ อที่ตอบถูกจะทาเครื่องหมายจุดด้ วยสีน ้าเงิน ส่วนข้ อที่ตอบผิดจะทาเครื่องหมายจุดด้ วยสีแดง การทดสอบ
เริ่ มจากการให้ ผ้ สู อบทาข้ อสอบที่มีความยากง่ายปานกลางถ้ าตอบผิดก็เลือกข้ อสอบข้ อต่อไปในกลุ่มของ
ข้ อสอบง่ายซึ่งอยู่ด้านซ้ ายของกระดาษ ถ้ าตอบข้ อดังกล่าวถูกก็ทาเครื่องหมายจุดสีน ้าเงินและเลือกข้อสอบข้อ
ต่อไปในกลุม่ ข้ อสอบยากซึ่งอยู่ด้านขวาของกระดาษ แต่ถ้าตอบผิดก็ทาเครื่ องหมายจุดสีแดงในข้ อนัน้ และ
เลือกข้ อสอบข้ อต่อไปที่อยู่ในกลุม่ ข้ อสอบง่ายซึ่งอยู่ด้านซ้ ายของกระดาษ ดาเนินการจนกระทั่งทาข้ อสอบได้
ครึ่งหนึ่งของแบบทดสอบจึงยุติการสอบ
3) รูปแบบปรับระดับชัน้ (Stradaptive model) เป็ นรูปแบบที่ David J. Weiss พัฒนาขึ ้นในปี
ค.ศ. 1973 ในแบบทดสอบชื่อ Stratified adaptive (stradaptive) test โดยมีแนวคิดว่าบุคคลมีความสามารถที่
แปรผันได้ อย่ างเป็ นอิสระในการท าแบบทดสอบฉบั บหนึ่ ง ๆ ความคงเส้ นคงวาในการท าแบบทดสอบ
(consistency) จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ควรพิจารณา (Weiss, 1983) แบบทดสอบแบบปรับระดับชัน้ พัฒนามาจาก
แบบทดสอบแบบปิ รามิด แต่แตกต่างกันที่แบบทดสอบแบบปิ รามิดมีข้อสอบที่มีคา่ ความยากระดับเดียว ส่วน
แบบทดสอบแบบปรับระดับชันมี
้ ข้อสอบที่มีคา่ ความยากหลายระดับ (Hambleton and Swaminathan, 1985)
ค่าความยากของข้ อสอบจะถูกแบ่งเป็ นระดับชัน้ (stratified) แต่ละระดับชันประกอบด้
้
วยข้ อสอบที่มีค่าความ
ยากอยู่ในช่วงที่กาหนดเดียวกัน ในการทดสอบมีการดาเนินการคล้ ายกับการทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบเชาวน์
ปั ญญาของบิเนท์ โดยผู้สอบจะเริ่มทาข้ อสอบข้ อแรกที่แตกต่างกันตามระดับความสามารถเบือ้ งต้ น หลังจาก
นันก็
้ จะประมาณค่าความสามารถของผู้สอบจากข้ อสอบข้ อแรกเพื่อคัดเลือกข้ อสอบข้ อต่อไป ถ้ าผู้สอบตอบ
ข้ อสอบข้ อแรกถูกข้ อสอบข้ อต่อไปก็จะเป็ นข้ อที่ยากขึ ้น แต่ถ้าตอบผิดข้ อต่อไปจะเป็ นข้ อที่ง่ ายลง การทดสอบ
จะดาเนินการไปจนกระทั่งผู้สอบทาข้ อสอบในระดับนัน้ ได้ ไม่ถูกต้ องทุกข้ อหรื อจนถึงระดับเพดาน (ceiling
stratum) หรือทาคะแนนได้ ไม่เกินคะแนนที่ได้ จากการเดา (chance score)

7

2.2 รูปแบบทำงแยกแปรผัน (Variable-branching model)
รูปแบบทางแยกแปรผันเป็ นรูปแบบการทดสอบที่ไม่ได้ กาหนดโครงสร้ างและไม่ได้ กาหนด
ข้ อสอบไว้ ลว่ งหน้ า ว่าถ้ าผู้สอบตอบถูกจะต้ องไปทาข้ อสอบข้ อใดหรือถ้ าตอบผิดจะต้ องไปทาข้ อสอบข้ อใดแต่
จะดาเนินการโดยใช้ ข้อสอบที่กาหนดค่าฟั งก์ชั่นสารสนเทศของข้ อสอบไว้ แล้ ว การคัดเลือกข้ อสอบเพื่ อให้
เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบจะดาเนินการโดยใช้ วิธีการทางสถิติในการประมาณค่าความสามารถซึง่
วิธีการประมาณค่าความสามารถที่นิยมใช้ มี 2 วิธี ได้ แก่ การประมาณค่าแบบเบย์ (Bayesian Estimation)
และการประมาณค่าแบบความเป็ นไปได้ สงู สุด (Maximum Likelihood Estimation)
การให้ คะแนนการทดสอบแบบปรับเหมาะ
Weiss (1974 อ้ างถึงใน สุพฒ
ั น์ สุกมลสันต์, 2536) ได้ กล่าวถึงวิธีการให้ คะแนนการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะไว้ หลายวิธี สรุปได้ ดงั นี ้
1. ให้ คะแนนตามค่าความยากของข้ อสอบที่ยากที่ สดุ ที่ ตอบถูก (The most difficult of items
answered correctly) เป็ นการให้ คะแนนโดยดูจากข้ อสอบทังหมดที
้
่ผ้ สู อบสามารถตอบได้ ถกู ต้ อง หากข้ อใดที่
มีคา่ ความยากสูงสุดที่ผ้ สู อบตอบถูก ถือว่าเป็ นค่าความสามารถของผู้สอบคนนัน้ ค่าความยากดังกล่าวควรเป็ น
ค่าความยากที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อทดสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้ อสอบ
2. ให้ คะแนนตามค่าเฉลี่ยความยากของข้ อที่ทาถูก (average difficulty of all items answered
correctly) เป็ นการให้ คะแนนโดยการน าค่ า ความยากของข้ อสอบทุ ก ข้ อที่ ผู้ สอบตอบ ถู ก
มาหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยความยากนี ้ถือเป็ นค่าความสามารถของผู้สอบคนนัน้
3. ให้ คะแนนตามค่าเฉลี่ยความยากของทุกข้ อที่ทา (average difficulty) วิธีการให้ คะแนนแบบนี ้
Lord เป็ นผู้เสนอ ในปี ค.ศ. 1970 โดยการนาค่าความยากของข้ อสอบทุกข้ อที่ผ้ สู อบได้ ตอบโดยไม่คานึงว่าจะ
ตอบถูกหรือไม่มาหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยนี ้ถือเป็ นค่าความสามารถของผู้สอบ
4. ให้ คะแนนตามค่าความยากของข้ อสุดท้ ายที่ตอบ (difficulty of the final item) นั่นคือไม่คานึง
ว่าขัน้ สุดท้ ายจะตอบถูกหรื อไม่ก็ ต าม จะถื อว่าค่าความยากของข้ อสอบข้ อสุดท้ ายที่ ผู้สอบตอบคือค่า
ความสามารถของผู้สอบผู้นนั ้
5. ให้ คะแนนตามค่าความยากของข้ อสอบที่ตอ่ จากขันสุ
้ ดท้ ายที่ตอบ (difficulty of (N+1)th item) ซึง่ มี
ลักษณะคล้ ายกับวิธีที่ 4 แต่เป็ นการตรวจสอบความสามารถต่อไปอีกขันหนึ
้ ่ง กล่าวคือ ถ้ าขันสุ
้ ดท้ ายที่ผ้ ตู อบ
สามารถตอบถูก คะแนนในขันต่
้ อไปก็จะเพิ่มขึ ้น แต่ถ้าขันสุ
้ ดท้ ายตอบผิดคะแนนขันต่
้ อไปก็จะลดลง
6. ให้ คะแนนตามกลวิธีของเบย์ (Bayesian strategies) ซึ่งมีหลายวิธีแต่ที่นิยมใช้ กนั มากคือ วิธีที่
เรียกว่า “วิธีของเบย์ที่ปรับปรุงให้ ทันสมัย ” (Bayesian updating) ซึ่งสามารถประมาณค่าความสามารถ
ของผู้สอบได้ คอ่ นข้ างคงที่
7. ให้ คะแนนโดยวิธีการประมาณค่าความเป็ นไปได้ สงู สุด (maximum likelihood) ซึ่งมีหลายวิธี
แต่ที่นิ ยมใช้ มากคื อ วิธีความเป็ นไปได้ สงู สุดแบบมีเงื่ อนไข (conditional maximum likelihood) การ
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ประมาณค่าวิธีนีม้ ีข้อจากัดกรณีที่ผ้ สู อบตอบข้ อสอบถูกหมดหรื อผิดหมดจะไม่สามารถประมาณค่าได้
ขันตอนการให้
้
คะแนนมี ดังนี ้ (Hambleton and Swaminathan, 1985 อ้ างถึงใน สุพฒ
ั น์ สุกมลสันต์)
ขันที
้ ่ 1 ประมาณค่าความสามารถเริ่มต้ น ( m ; m  0 ) โดยใช้ สตู ร ดังนี ้
 0 = ln ra /(k  ra )
เมื่อ ra   a1U1 ;
( U 1 = 1) เมื่อตอบถูก
( U 1 = 0) เมื่อตอบผิด
คือ อานาจจาแนกของข้ อสอบข้ อที่ i
a1
K
คือ จานวนข้ อทดสอบทังหมดที
้
่ผ้ สู อบตอบ
ขันที
้ ่ 2 หาค่า P1 ( m) และ Q1 ( m) โดยใช้ สตู ร ดังนี ้
P1 ( m )  c1  (1  c1 )

Qt ( m)

= 1  P1( m )
=

เมื่อ

eDa1 ( m  b1 )
Da1 (  m  b1 )
1 e

1 c
i
1  e Da1( m  b1)

คือ ความสามารถของผู้สอบที่ประมาณค่าได้ ในครัง้ ที่ m
a1 คือ ค่าอานาจจาแนกของข้ อทดสอบข้ อที่ i
b1 คือ ค่าความยากของข้ อสอบข้ อที่ i
c1 คือ ค่าการเดาของข้ อสอบข้ อที่ t
D คือ ค่าคงที่ ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 1.7
e คือ ค่าคงที่ ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 2.7182
ขันที
้ ่ 3 หาค่าปรับแก้ (hm ) โดยใช้ สตู ร
m

hm

=



D rm   Pi ( m )



 D 2  Pi ( m )Qi( m )

ขันที
้ ่ 4 ประมารค่าความสามารถของผู้สอบใหม่ ( m  1) โดยใช้ สตู ร
 m  1 =  m  hm
ขันที
้ ่ 5 คานวณซ ้าในขันที
้ ่ 2, 3 และ 4 จนกระทัง่ hm เข้ าใกล้ ศนู ย์ ( hm < 0.001)

9

การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะ
การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการทดสอบ (Computer Assisted Testing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตรวจข้ อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การตัดเกรด การรายงานผลการสอบและการสร้ างคลังข้ อสอบมี
การดาเนินการอย่างแพร่หลายระหว่างปี ค.ศ. 1970 ถึง ปี ค.ศ. 1980 (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2545) สาหรับ
การทดสอบแบบปรับ เหมาะเริ่ มมีการประยุกต์คอมพิวเตอร์ มาใช้ ใ นโครงการวิจัยการทดสอบแบบปรับ
เหมาะโดยได้ รับการสนับสนุนจาก U.S. Office of Naval Research ตังแต่
้ ปลายปี ค.ศ. 1960 ถึงต้ นปี
ค.ศ. 1970 (Weiss, 1983, 2004)
คอมพิวเตอร์เป็ นเทคโนโลยีที่มีหน่วยความจาขนาดใหญ่สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลทัง้ ตัวหนังสือ
และรูปภาพได้ จานวนมาก สามารถประมวลผลได้ อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ มีปฏิสมั พันธ์กับผู้สอบได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์จึงมีความเหมาะสมและประโยชน์ยิ่งต่อการนามาประยุกต์ใช้ ในทดสอบแบบ
ปรับเหมาะที่ต้องมีระบบการส่งผ่านซึ่งสามารถนาข้ อสอบออกจากคลังข้ อสอบและนาเสนอให้ ผ้ สู อบตอบได้
อย่างรวดเร็ว โดยต้ องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้ อสอบเริ่ มต้ น การประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ
เพื่อคัดเลือกข้ อสอบระหว่างกระบวนการทดสอบและการยุติการสอบที่ชดั เจน (van der Linden, 1999)
การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ ใ นการทดสอบแบบปรับเหมาะเกิดขึ ้นในทุกกระบวนการของการ
ทดสอบตัง้ แต่ก ารสร้ างคลังข้ อสอบ การวิเ คราะห์ สารสนเทศของข้ อสอบ การคัดเลือกข้ อสอบ การ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ การยุติการสอบ ข้ อสอบจะถูกเก็บไว้ ในคอมพิวเตอร์ และแสดงออก
ทางหน้ าจอ (monitor) เพื่อให้ ผ้ สู อบตอบข้ อสอบโดยผ่านทางแป้นพิมพ์ (keyboard) หรื อ เมาส์ (mouse)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะทาหน้ าที่เสมือนนักจิตวิทยาที่ดาเนินการสอบโดยใช้ แบบทดสอบเชาว์ปัญญา
ของบิ เ นท์ ซึ่งจะช่วยก าหนดข้ อสอบเริ่ มต้ น ข้ อสอบที่ เ หมาะสมกับ ความสามารถของผู้สอบในระหว่าง
กระบวนการทดสอบ และตัดสินยุติการสอบ (Weiss, 2004)
ขั ้นตอนในการด าเนิน การทดสอบแบบปรับ เหมาะโดยใช้ ค อมพิว เตอร์ จ ะเริ ่ ม จากการ
ลงทะเบียนสอบและการกดรหัสผ่านบนแป้นพิ มพ์ ของคอมพิ วเตอร์ ก่อนเริ่ มการทดสอบคอมพิวเตอร์ จ ะ
แนะนาวิธีการตอบข้ อสอบ มีการซักซ้ อมและทดลองการตอบ เมื่อผู้สอบมี ความเข้ าใจดีแล้ วการสอบก็จะ
เริ่มขึ ้น โดยการสุ่มข้ อสอบข้ อแรก (initial item) จากคลังข้ อสอบซึ่งตามหลักการทั่วไปจะเป็ นข้ อสอบที่มี
ความยากปานกลางหรื อเป็ นข้ อสอบที่คดั เลือกให้ เหมาะสมกับผู้สอบตามสารสนเทศที่ได้ รับ หลังจาก
ตรวจข้ อสอบจะมีการประมาณค่าความสามารถเบื ้องต้ น ของผู้สอบ ถ้ าตอบถูกข้ อถัดไปจะยากขึ ้น แต่ถ้า
ตอบผิดข้ อถัดไปจะง่ายลง กระบวนการทดสอบจะดาเนินการเช่นนีซ้ า้ ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะถึงเกณฑ์การ
ยุติการสอบที่กาหนดไว้ โปรแกรมจะยุติการทางาน บันทึกผลการสอบ รายงานผลความสามารถที่แท้ จริ ง
ของผู้สอบบนหน้ าจอคอมพิวเตอร์และพิมพ์รายงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ อง (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2538, 2545)
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3
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:
:

(

, 2545)

แผนภูมิที่ 3 ขันตอนการทดสอบแบบปรั
้
บเหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์
องค์ ประกอบของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียด ดังนี ้
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1. จุดเริ่มต้ นการทดสอบ (starting point)
การทดสอบควรเริ่ ม ต้ นด้ วยข้ อสอบที่ ต รงกั บ ความสามารถของผู้สอบหรื อ ใกล้ เคี ย งกั บ
ความสามารถของผู้สอบมากที่สดุ ซึ่งจะช่วยให้ จานวนข้ อสอบที่ใช้ ในการทดสอบสาหรับแต่ละบุคคลมีจานวน
ลดลง (นันทิ ยา พึ่งค า, 2531) การเลือกข้ อสอบข้ อแรกอาจพิ จารณาจากผลสัมฤทธิ์ ที่ผ่านมาของผู้สอบ
(Hambleton, zaal และ Pieters (2000 อ้ างถึงใน Latu and Chapman, 2002) โดยทัว่ ไปนิยมเลือกข้ อสอบที่มี
ความยากปานกลาง โดยอาจดาเนิ นการได้ ใน 2 กรณี กรณีแรก กลุ่มผู้สอบมีความสามารถใกล้ เคียงกัน
(homogeneous) หรือไม่มีข้อมูลสาหรับผลสัมฤทธิ์ที่ผา่ นมาควรเริ่มต้ นด้ วยข้ อสอบที่มีคา่ ความยากปานกลาง
เท่ากันสาหรับทุกคน กรณีที่สอง ผู้สอบมีความสามารถแตกต่างกัน (heterogeneous) หรื อมีข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาของผู้สอบบ้ าง ควรใช้ คา่ ความยากปานกลางที่เหมาะสมสาหรับผู้สอบแต่ละกลุม่ ความสามารถ โดย
พิจารณาจากข้ อมูลที่มีอยู่ เช่น กลุม่ อายุ ระดับชันที
้ ่ศกึ ษา เป็ นต้ น (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2545)
ความสาคัญของจุดเริ่ มต้ นยังคงเป็ นที่โต้ แย้ งกันในกลุ่มนักวิจัย บางคนกล่าวว่าจุดเริ่ มต้ นไม่มี
ผลกระทบต่อการสอบถ้ ามีจานวนข้ อสอบมากพอ เช่น Lord (1977) อ้ างถึงใน ศิริชัย, 2545) ได้ ทาการทดลอง
ด้ วยสถานการณ์จาลอง โดยเริ่ มต้ นด้ วยข้ อสอบที่มีค่าความยากระดับต่าง ๆ พบว่าเกื อบไม่มีผลต่อความ
ถูกต้ องแม่นยาในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบเลย โดยเฉพาะกรณีที่มีข้ อสอบในคลังข้ อสอบ
จานวนมาก แต่บางคนกล่าวว่าจุดเริ่มต้ นที่ไม่เหมาะสมจะทาให้ ผ้ สู อบเกิดความวิตกกังวลและรู้สกึ ผิดหวังซึ่งมี
ผลกระทบต่อการทาแบบทดสอบ (Hambleton, zaal และ Pieters 2000 อ้ างถึงใน Latu and Chapman, 2002)
2. การคัดเลือกข้ อสอบและการประมาณค่ าความสามารถ (item selection and ability
estimate)
การคัดเลือกข้ อสอบและการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบมีประสิทธิภาพมากขึ ้นเมื่อนา
ทฤษฎีการตอบสนองข้ อสอบ (item response theory) มาประยุกต์ใช้ โดยทั่วไปนิยมใช้ วิธีที่สอดคล้ องกัน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคานวณ วิธีที่นิยมนามาใช้ ในการประมาณค่าความสามารถมี 2 วิธี ได้ แก่
วิธีการประมาณค่าความเป็ นไปได้ สงู สุด (Maximum Likelihood Estimate) และการประมาณค่าแบบเบย์
(Bayesian Estimate) วิธี ก ารคัด เลื อ กข้ อ สอบที่ ใ ช้ ส าหรั บ การประมาณค่า ความเป็ นไปได้ สูง สุด
ประกอบด้ วยการคัด เลือกข้ อสอบที่ มีค่าความยากสอดคล้ องกับ ค่าความสามารถที่ ป ระมาณได้ การ
คัดเลือกข้ อสอบที่มีตาแหน่งสารสนเทศ (ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนกและค่าการเดา) สูงสุดสอดคล้ อง
กับความสามารถที่ประมาณได้ และการคัดเลือกข้ อสอบที่ให้ สารสนเทศสูงสุดที่ตาแหน่งความสามารถนัน้
ส่วนวิธีก ารคัดเลือกข้ อสอบที่ ใช้ สาหรับ การประมาณค่าแบบเบยส์ใ ช้ ก ารคัดเลือกข้ อสอบข้ อที่ ยังไม่ได้
นามาใช้ ในการทดสอบนันที
้ ่จะให้ ค่าความแปรปรวนของค่าความสามารถที่คาดหวังมีค่าต่าสุด (นันทิยา
พึ่งคา, 2531; สายชล อบทม, 2539; ศิริชยั กาญจนวาสี, 2545)
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3. เกณฑ์ การยุติการสอบ (termination criteria or Stopping criteria)
ปั จจุบันมีการพัฒนาวิธีที่ใช้ ในการยุติการสอบหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้ มี 2 วิธี วิธีแรก คือ การ
ทดสอบจนกระทั่งได้ ระดับความคงที่ในการวัด (level of measurement stability or consistency) โดยการ
กาหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ วิธีที่สอง คือ การกาหนดจานวนข้ อสอบให้ คงที่ วิธีการกาหนด
ความยาวของแบบสอบให้ คงที่ช่วยให้ แน่ใจได้ ว่าผู้สอบได้ ทาข้ อสอบในจานวนข้ อสอบที่เท่ากันและช่วยให้
แบบทดสอบไม่ยาวเกินไป แต่ให้ คณ
ุ ภาพของการวัดผลที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีระดับความยากของข้ อสอบ
แตกต่างกัน การใช้ การยุติการสอบโดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดจึงเป็ นวิธีที่ดีกว่า (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2545; Hambleton, zaal และ Pieters 2000 อ้ างถึงใน Latu and Chapman, 2002)
4. จานวนและเนือ้ หาของข้ อสอบในคลังข้ อสอบ (Size and content of item banks)
ความตรงของแบบทดสอบขึน้ อยู่ กับ ความเกี่ ย วข้ อ งและความเหมาะสมของข้ อสอบที่ ใช้
แต่สาหรับ การทดสอบแบบปรับ เหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ความตรงของแบบทดสอบจะขึ ้นอยู่ก ับ ทัง้
จานวนและเนื อ้ หาของข้ อ สอบในคลัง ข้ อ สอบ นอกจากข้ อ สอบจะต้ อ งมีจ านวนมากเพียงพอในการ
ประมาณค่าระดับความสามารถของผู้สอบซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายกันได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมแล้ว ข้อ
ควรคานึงที่สาคัญประการหนึ่ง ก็คือ เนื ้อหาของข้ อสอบ เนื่องจากการมีข้อสอบในคลังจานวนมากทาให้ มี
โอกาสที่จะมีข้อสอบที่ไม่ดีได้ มาก ซึ่งข้ อสอบเหล่านันจะมี
้
ผลกระทบอย่างมากต่อการให้ คะแนนสุดท้ ายใน
การทดสอบแบบปรับเหมาะ เพราะในการทดสอบแบบปรับเหมาะมีการตรวจให้ คะแนนในทันที ข้ อสอบที่
ถูกเลือกให้ ผ้ สู อบทาจึงมีผลต่อความถูกต้ องในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบและการให้ คะแนน
สุดท้ ายโดยไม่มีการแก้ ไขหรื อย้ อนกลับได้ (Hambleton, zaal และ Pieters 2000 อ้ างถึงใน Latu and
Chapman, 2002)
ประโยชน์ ของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์
Green (1983 อ้ างถึงใน Wainer, 1990) และ Latu และ Chapman (2002) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของ
การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์ไว้ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ช่วยเพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพในการทดสอบ โดยเฉพาะภาระงานการทดสอบต่า ง ๆ ได้ แก่ การ
ดาเนินการทดสอบ การกาหนดเกณฑ์และการให้ คะแนน
2. แบบทดสอบที่ เก็ บไว้ ใ นคลังข้ อสอบในคอมพิวเตอร์ จะมีความปลอดภัย (security) ต่อการ
คัดลอกมากกว่า
3. ไม่มีข้อจากัดเรื่ องเวลา ผู้สอบสามารถทาแบบทดสอบในเวลาที่แตกต่างกันตามความพร้ อม
ของแต่ละบุคคลภายในช่วงเวลาที่กาหนด
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4. ผู้สอบไม่เกิดความท้ อแท้ ในการทาข้ อสอบ เนื่องจากเป็ นการคัดเลือกข้ อสอบที่ เ หมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล
5. การตรวจข้ อสอบมีความชัดเจนขึ ้น เนื่องจากไม่มีปัญหาที่เกิดจากกระดาษคาตอบ เช่น การทา
เครื่องหมายไม่ชดั เจน ความไม่ชดั เจนในข้ อที่เลือกเนื่องจากมีการลบเมื่อต้ องการเปลี่ยนคาตอบ เป็ นต้ น
6. ข้ อสอบสามารถตรวจให้ คะแนนและให้ ผลย้ อนกลับ (feedback) กับผู้สอบได้ ทนั ที
7. สามารถคัดเลือกข้ อสอบจากการตอบข้ อสอบเบื ้องต้ นได้ อย่างรวดเร็ว
8. ผู้สอบได้ ทาข้ อสอบที่มีความยาวเหมาะสมกับระดับความสามารถ
9. มีการเสนอข้ อสอบให้ ผ้ สู อบตอบในรูปแบบที่หลากหลายทังภาพนิ
้
่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ
ข้ อจากัดของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์
Latu และ Chapman (2002) กล่าวถึงข้ อจากัดของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ไว้
ดังนี ้
1. ความปลอดภัยของแบบทดสอบ (Test security) แม้ วา่ จะมีนกั วิจยั หลาย ๆ คน แสดงให้ เห็นว่า
การทดสอบแบบปรั บ เหมาะโดยใช้ คอมพิ ว เตอร์ มี ค วามปลอดภัย ของแบบทดสอบมากกว่า การท า
แบบทดสอบบนโต๊ ะ(desk drawer) แต่ก็มีนกั วิจยั บางท่านโต้ แย้ งว่าปั จจุบนั มีวิธีการขโมยข้ อสอบได้ หลาย
วิธี เช่น pager กล้ องขนาดเล็ก (miniature cameras) กล้ องวีดีโอ (video transmitters) เครื่องบันทึกวีดีโอ
ขนาดเล็ก (micro video recorders) นอกจากนีผ้ ้ สู อบสามารถคัดลอกข้ อสอบจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
ง่ายและรวดเร็วกว่าการคัดลอกข้ อสอบจากกระดาษคาตอบอีกด้ วย
2. ปั ญหาเกี่ยวกับผู้สอบ (Examinee issues) แม้ ว่าการทดสอบแบบปรับเหมาะจะมีประโยชน์ต่อผู้สอบ
มาก แต่ยังคงมีข้อจ ากัดเกี่ย วกับผู้สอบ เช่น ผู้สอบหลายคนไม่เคยชินกับการใช้ คอมพิวเตอร์ ทาให้ เกิ ด
ความวิตกกังวล ผู้สอบบางคนแสดงให้ เห็นว่าการนาเสนอโดยใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่งที่ย่งุ ยาก (difficult or
fatiguing) โดยเฉพาะการตอบโดยใช้ เมาส์หรือคีย์บอร์ด
3. ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ (Financial realities) การทดสอบแบบปรับเหมาะมีค่าใช้ จ่ายใน
การดาเนินการสร้ างแบบทดสอบการเตรี ยมการและการดาเนินการสอบที่ค่อนข้ างสูง เช่น Educational
Testing Service (ETS) ศึกษาค่าใช้ จ่ายในการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์พบว่ามีคา่ ใช้ จา่ ย
ที่ต้องจ่ายจริ งมากกว่าวิธีการทดสอบแบบประเพณีนิยม ดังจะเห็นได้ จากในสหรัฐอเมริ กาผู้สอบจะต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายมากกว่า 100 ดอลลาร์ เพื่อสอบ TOFEL ในระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ คอมพิวเตอร์
ค่าใช้ จ่า ยที่ แพงมากดัง กล่าวมาจากการพัฒนาคลังข้ อสอบ การบริ ห ารการทดสอบและการพัฒนา
โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่ายในการพัฒนาและการนาไปใช้ ในระบบที่สมบูรณ์ระหว่าง 3,000 -5,000
ดอลลาร์
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