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การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพวิเตอร์ 

ดร.อมรรัตน์  สร้อยสงัวาลย์* 

การทดสอบแบบปรับเหมาะ (adaptive testing or tailored testing) เป็นการทดสอบท่ีมุง่วดัคณุลกัษณะท่ี
ต้องการ โดยการคดัเลือกข้อสอบตามความสามารถของผู้สอบในระหวา่งกระบวนการทดสอบ การคดัเลือกข้อสอบ
จะพิจารณาจากผลการตอบข้อสอบหรือข้อค าถามท่ีมีมาก่อน ถ้าตอบข้อสอบข้อนัน้ได้ถกูต้อง ข้อสอบข้อต่อไปก็
จะยากขึน้แตถ้่าตอบข้อสอบข้อนัน้ผิดข้อสอบข้อตอ่ไปก็จะง่ายลง (Weiss,1983; Weiss and Schleisman, 1999) 
แบบทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบแบบปรับเหมาะจึงเป็นแบบทดสอบท่ีประกอบไปด้วยชดุของข้อสอบท่ีแตกตา่งกนั
ส าหรับการสอบของแตล่ะบคุคลซึ่งเป็นลกัษณะท่ีตรงกันข้ามกับแบบทดสอบแบบประเพณีนิยม (conventional 
tests)ท่ีผู้สอบทกุคนจะถกูสอบด้วยแบบทดสอบชดุเดียวกนั Weiss (1988,1990)  
 แบบทดสอบแบบปรับเหมาะฉบบัแรก ได้แก่ แบบทดสอบเชาว์ปัญญาของบิเนท์ (Binet intelligence test) 
พัฒนาขึน้โดย Alfred Binet นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส แบบทดสอบเชาว์ปัญญาของบิเนท์ใช้การเลือกชุดของ
ข้อสอบเบือ้งต้นตามระดบัอาย ุ(ความยาก) ข้อสอบจะถกูให้คะแนนและถกูเลือกให้ผู้สอบท าตามทางเลือกท่ี
ก าหนดไว้คงท่ี (fixed branching) โดยผู้บริหารการสอบ เมื่อผู้สอบท าข้อสอบในระดบัอายุจริงได้ไม่ถูกต้องก็
จะถูกให้ท าข้อสอบในระดับอายุท่ีต ่ากว่า แต่ถ้าท าได้ถูกต้องก็จะถูกให้ท าข้อสอบในระดบัอายุท่ีสูงกว่า 
จนกระทัง่ถึงระดบัเพดาน (Ceiling level) เมื่อผู้สอบท าข้อสอบทกุข้อไมถ่กูต้องหรือระดบัพืน้ฐาน (basal level) 
เมื่อผู้สอบท าข้อสอบทกุข้อได้ถกูต้อง เกณฑ์ท่ีใช้ในการยตุิการสอบจะแตกตา่งกนัตามระดบัความสามารถของ
แตล่ะบคุคลเมื่อสามารถระบรุะดบัเพดานและระดบัพืน้ฐานของผู้สอบได้ (Weiss, 1983; Weiss, 1988,1990) 
แม้วา่แบบทดสอบเชาว์ปัญญาของบิเนท์จะถกูน าไปใช้อย่างแพร่หลายและเป็นต้นฉบบัในการก าหนดหลกัการ
ของการทดสอบแบบปรับเหมาะในปัจจุบัน แต่แบบทดสอบเชาว์ปัญญาของบิเนท์ก็มีข้อจ ากัดท่ีผู้สอบอาจ
แสดงผลการตอบไม่คงเส้นคงวาระหว่างการทดสอบ ผู้สอบบางคนอาจท าข้อสอบบางข้อได้ดีแตกต่างกัน
เน่ืองจากอิทธิพลของเชือ้ชาติ เพศ วฒันธรรม รวมทัง้ยงัมีคา่ใช้จ่ายในการทดสอบสงูและใช้เวลาในการสอบ
มาก (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2538, 2545) แบบทดสอบแบบปรับเหมาะอ่ืน ๆ เร่ิมพฒันาขึน้ปี ค.ศ. 1950 โดยเร่ิม
ตัง้แตก่ารเขียนตอบลงบนกระดาษค าตอบ (paper-and-pencil) จนถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทดสอบ 
(computer assisted testing) ซึ่งมีการพฒันาวิธีเลือกข้อสอบเร่ิมต้นและก าหนดเกณฑ์ในการยุติการสอบท่ี
แตกตา่งกนั แตย่งัคงใช้หลกัการท่ีเน้นความเหมาะสมกับความสามารถของผู้ สอบเช่นเดียวกับแบบทดสอบ
เชาว์ปัญญาของบิเนท์ และมกัจะเก่ียวข้องกบัค าวา่ เหมาะสม (tailored) ความไมแ่น่นอนในการตอบ (response-
contingent) โปรแกรม (programmed) คอมพิวเตอร์ (computerized) อัตโนมัติ (automated) แต่ละบุคคล 
(individualized) ทางแยก (branched) และล าดบัขัน้ของการทดสอบ (sequential testing) (Weiss, 1988, 1990)  
 

*อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ 
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          (Thissen and Mislevy, 1990)    
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การด าเนินการทดสอบแบบปรับเหมาะจะเก่ียวข้องกับค าถามส าคัญ 3 ค าถาม ได้แก่  
จะเลือกข้อสอบท่ีใช้ในการเร่ิมต้นการสอบได้อย่างไร (How to START) จะเลือกข้อสอบข้อถัดไปได้อย่างไร 
(How to CONTINUE) และรู้ได้อย่างไรว่าจะยุติการสอบ (How to STOP) (Thissen and Mislevy, 1990; 
Wainer, 1990) ค าถามดังกล่าวจะไม่พบในการทดสอบแบบประเพณีนิยมเน่ืองจากในการเร่ิมต้นท า
แบบทดสอบมกัจะเร่ิมจากการท าข้อสอบข้อท่ี 1 ข้อต่อ ๆ ไป จนถึงข้อสดุท้าย แต่ในการทดสอบแบบปรับ
เหมาะการเลือกข้อสอบท่ีใช้ในการประมาณคา่ความสามารถเบือ้งต้นหรือเป็นขัน้ตอนของการเร่ิมการทดสอบ
เป็นท่ีส าคญัและมีผลตอ่การประมาณคา่ความ สามารถของผู้สอบเพ่ือการเลือกข้อสอบข้อต่อไป รวมถึงการ
ยตุิการสอบและการประมาณคา่ความสามารถสดุท้ายของผู้สอบ การเร่ิมต้นการสอบ การด าเนินการสอบและ
การยตุิการสอบจึงเป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาเพ่ือให้การทดสอบแบบปรับเหมาะมีประสิทธิภาพสงูสดุและมกัจะ
เป็นประเดน็ท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัพฒันาเก่ียวกบัการทดสอบแบบปรับเหมาะ โดยทัว่ไปการทดสอบแบบปรับ
เหมาะมักด าเนินการโดยเร่ิมจากการประมาณความสามารถของผู้สอบ คัดเลือกข้อสอบท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้สอบและเสนอให้ผู้สอบท า หลงัจากนัน้จึงประมาณคา่ความสามารถของผู้สอบอีกครัง้หนึง่ 
ตรวจและประเมินค าตอบ พิจารณาวา่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีใช้ในการยตุิการสอบใช่หรือไม ่ถ้าไมใ่ช่ก็ด าเนินการ
คดัเลือกข้อสอบข้อต่อไป ถ้าใช่ก็สิน้สดุการสอบส าหรับแบบทดสอบฉบับนัน้และพิจารณาว่าเสร็จสิน้การ
ทดสอบทกุฉบบัในแบบทดสอบชดุนัน้แล้วใช่หรือไม ่ถ้าไมใ่ช่ก็ด าเนินการสอบแบบทดสอบฉบับต่อไป ถ้าใช่ 
ก็ยตุิการสอบ (Thissen and Mislevy, 1990) ดงัแสดงในแผนภมูิท่ี 1  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 1 ขัน้ตอนการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
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ประเภทของการทดสอบแบบปรับเหมาะ 

 การจ าแนกประเภทของการทดสอบแบบปรับเหมาะพิจารณาได้จากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบ
และยทุธวิธีท่ีใช้ในการทดสอบ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2538, 2545) มีรายละเอียด ดงันี ้

1. การทดสอบแบบปรับเหมาะจ าแนกตามเคร่ืองมือท่ีใช้  

 การทดสอบแบบปรับเหมาะจ าแนกตามเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ 2 ประเภท ประเภทแรกเป็น 
การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์และประเภทท่ี 2 เป็นการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของ
บิเนท์ แบบทดสอบเลือกค าตอบเป็นกลุ่มแบบสองขัน้ตอน (Two-Stage Test) แบบทดสอบปรับระดับ
ความสามารถท่ียืดหยุ่น (Flexilevel Test) และแบบทดสอบก าหนดตามการแยกทาง (Branching Test) ส่วน
การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือความสะดวกในการ
คดัเลือกข้อสอบและประมาณคา่ความสามารถของผู้สอบ เร่ิมพฒันาขึน้ประมาณปี ค.ศ. 1970 (Weiss, 1983)  

2. การทดสอบแบบปรับเหมาะจ าแนกตามยุทธวธีิท่ีใช้ในการทดสอบ  

การทดสอบแบบปรับเหมาะจ าแนกตามยทุธวิธีท่ีใช้ในการทดสอบได้ 2 ประเภท ประเภทแรก
เป็นการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ยทุธวิธีสองขัน้ตอน (Two-stage Strategies) และประเภทท่ี 2 เป็น
การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ยุทธวิธีหลายขัน้ตอน (Multi-stage Strategies) ประกอบด้วยยุทธวิธี
หลายขัน้ตอนแบบทางแยกคงท่ี (Fixed-Branching) และยุทธวิธีหลายขัน้ตอนแบบทางแยกแปรผัน 
(Variable Branching) 

ยุทธวธีิท่ีใช้ในการทดสอบแบบปรับเหมาะ 

 ยุทธวิธีท่ีใช้ในการทดสอบแบบปรับเหมาะประกอบด้วย ยุทธวิธีสองขัน้ตอน (Two-stage 
Strategies) และยทุธวิธีหลายขัน้ตอน (Multi-stage Strategies) มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ยุทธวธีิสองขัน้ตอน (Two-stage Strategies) 

ในปี ค.ศ. 1970 และ ปี ค.ศ. 1980 นกัวิจยัได้มีความพยายามในการพัฒนาแบบทดสอบแบบ
ปรับเหมาะโดยเน้นไปท่ีขัน้ตอนการคดัเลือกข้อสอบ เพ่ือให้ได้จ านวนข้อสอบท่ีน้อยท่ีสดุในการประมาณ
ค่าความสามารถของผู้ตอบได้อย่างถูกต้อง ยุทธวิธีสองขัน้ตอนจึงได้รับการพัฒนาขึน้เพ่ือตอบสนอง
วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว โดยใช้แบบทดสอบสองฉบบัในการทดสอบสองขัน้ตอน แบบทดสอบแต่ละฉบับใน
แตล่ะขัน้ตอนจะประกอบไปด้วยกลุม่ของข้อสอบท่ีมุง่วดัเนือ้หาใดเนือ้หาหนึ่งซึ่งก าหนดทิศทางการตอบ
ส าหรับผู้สอบไว้ เรียกว่า testlets (Thissen and Mislevy, 1990) แบบทดสอบในแต่ละขัน้ตอนมี
รายละเอียด ดงันี ้
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1.1 แบบทดสอบข้ันตอนแรกหรือแบบทดสอบเพ่ือก ำหนดทิศทำง (first-stage test or 
routing test)  

 แบบทดสอบขัน้ตอนแรกหรือแบบทดสอบเพ่ือก าหนดทิศทางเป็นแบบทดสอบท่ีคอ่นข้างสัน้
ประกอบด้วยข้อสอบท่ีมีระดบัความยากกระจายในช่วงกว้างหรือมีระดบัความยากง่ายปานกลาง เพ่ือให้ผู้สอบ
ท าในขัน้ตอนแรกและตรวจข้อสอบทนัทีเพ่ือใช้ผลการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกแบบทดสอบในขัน้ท่ี
สองโดยพิจารณาตามค่าความยากง่ายของแบบทดสอบท่ีเหมาะสมกับระดบัความสามารถของผู้สอบซึ่ง
ประมาณได้จากการทดสอบแบบทดสอบฉบบัแรก (นนัทิยา พึ่งค า, 2531; ศิริชยั กาญจนวาสี, 2538, 2545)  

1.2  แบบทดสอบข้ันตอนท่ีสอง แบบทดสอบหลักหรือแบบทดสอบวัดผล (second-
stage test, main test or measurement test)  
   แบบทดสอบขัน้ตอนท่ีสอง แบบทดสอบหลกัหรือแบบทดสอบวดัผลเป็นแบบทดสอบท่ีถูก
คดัเลือกให้เหมาะกบัความสามารถของผู้สอบซึ่งประมาณได้จากการทดสอบในขัน้แรกมกัเป็นแบบทดสอบท่ี
ยาวกวา่แบบทดสอบในขัน้แรกและประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย ประมาณ 3-5 ฉบับ แยกตามระดบัความ
ยาก ในแตล่ะฉบบัจะมีข้อสอบจ านวน 20-30 ข้อ (นันทิยา พึ่งค า, 2531; สายชล อบทม, 2539) คะแนนท่ีได้
จากแบบทดสอบแตล่ะฉบบัไมส่ามารถเปรียบเทียบกนัได้โดยตรง เน่ืองจากข้อสอบแตล่ะฉบบัมีความยากงา่ย
ตา่งกนัวิธีน าคะแนนมาเปรียบเทียบกนัอาจท าได้โดยการน าคะแนนของแต่ละฉบับมาถ่วงด้วยค่าความยาก
เฉลีย่ของแตล่ะฉบบัเพ่ือปรับคา่ความยากให้เท่ากนั (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2538, 2545)  

การคดัเลือกข้อสอบและจดัชดุของข้อสอบในการทดสอบทัง้สองขัน้ตอนดงักลา่ว ศิริชยั กาญ
จนวาสี (2538, 2545) ได้เสนอไว้ว่าสามารถน าทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory) มา
ประยกุต์ใช้ได้เพ่ือให้การประมาณคา่ความสามารถของผู้สอบไมข่ึน้กบัระดบัความยากของแบบทดสอบ 

ขัน้ตอนการทดสอบโดยใช้ยทุธวิธีสองขัน้ตอน แสดงได้ในแผนภมูิท่ี 2 
 
 

 
 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 2 ขัน้ตอนการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ยทุธวิธีสองขัน้ตอน 
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 ส าหรับข้อดีและข้อจ ากดัของการทดสอบโดยใช้ยุทธวิธีสองขัน้ตอน ศิริชัย กาญจนวาสี (2538, 
2545) ได้กลา่วไว้วา่ มีข้อดีท่ีช่วยลดจ านวนข้อสอบท่ีแตล่ะคนจะต้องท า โดยไมท่ าให้ความแม่นย าในการ
วดัลดลง แตม่ีข้อจ ากดักรณีทดสอบกับคนจ านวนมากในเวลาเดียวกัน การตรวจข้อสอบก าหนดทิศทาง
จะต้องรีบเร่งตรวจและใช้คนจ านวนมาก รวมทัง้การปรับเหมาะของกระบวนการทดสอบเกิดขึน้เพียงครัง้
เดียวหลงัจากการทดสอบในขัน้แรก ซึ่งถ้าเกิดความคลาดเคลื่อนในขัน้นีอ้าจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ในการการทดสอบในขัน้ท่ีสองได้ ความคลาดเคลื่อนในการจ าแนกกลุ่มความสามารถของผู้ สอบอาจ
เกิดขึน้ได้ประมาณร้อยละ 20ตลอดจนแบบทดสอบท่ีมีช่วงค่าความยากท่ีแคบจะท าให้ได้สารสนเทศ
คอ่นข้างน้อย แตถ้่าสร้างแบบทดสอบวดัผลในขัน้ท่ีสองให้มีช่วงความยากท่ีค่อนข้างกว้างก็จะขดัแย้งกับ
หลกัการของการทดสอบแบบปรับเหมาะ ทัง้นีไ้ด้เสนอแนะการแก้ปัญหาดงักลา่วไว้วา่สามารถด าเนินการ
ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบแบบปรับเหมาะ 

2. ยุทธวธีิหลายขัน้ตอน (Multi-stage Strategies) 
การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้ยุทธวิธีหลายขัน้ตอนเป็นการใช้การทดสอบท่ีมากกว่า 2 

ขัน้ตอน ในการก าหนดทางแยก (branch) ระหว่างการทดสอบ จ าแนกได้เป็น รูปแบบการทดสอบแบบ
ทางแยกคงท่ีและรูปแบบการทดสอบแบบทางแยกแปรผนั (Hambleton and Swaminathan, 1985) มี
รายละเอียดดงันี ้

2.1 รูปแบบทำงแยกคงท่ี (Fixed-branching model) 
รูปแบบทางแยกคงท่ี ท่ี ใ ช้ ในยุทธวิ ธีหลายขัน้ตอนเหมือนยุทธวิ ธีสองขัน้ตอน  

ในสว่นของการก าหนดทางแยกท่ีคงท่ี แตต่า่งกนัในสว่นของการตดัสินใจแยกทางซึ่งในการใช้ยุทธวิธีสอง
ขัน้ตอนก าหนดการตดัสินใจเพียงครัง้เดียวจากการท าแบบทดสอบก าหนดทิศทางในขัน้แรกไปการท า
แบบทดสอบวัดผลในขัน้ท่ีสอง ส่วนรูปแบบทางแยกคงท่ีในการใช้ยุทธวิธีหลายขัน้ตอนจะก าหนดการ
ตดัสินใจหลงัจากท่ีผู้สอบท าข้อสอบในแต่ละข้อตามโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า โดย
ค านวณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบไว้แล้ว ผู้ สอบแต่ละคนจะได้ท าแบบทดสอบท่ีมีโครงสร้างของ
แบบทดสอบเดียวกันแต่จะได้ท าข้อสอบในข้อท่ีแตกต่างกันตามกฎการคัดเลือกข้อสอบท่ีก าหนดไว้ 
รูปแบบในการก าหนดโครงสร้างของแบบทดสอบ สรุปได้ดงันี ้ 

1) รูปแบบปิรามิดหรือรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Pyramidal model) เป็นรูปแบบท่ีมีการวิจัย
และการน าไปใช้จ านวนมาก มีการจดัโครงสร้างของข้อสอบเหมือนรูปทรงของปิรามิดหรือต้นไม้ โดยมีรูปแบบ
การก าหนดคา่ความยาก วิธีการแยกทางและจ านวนข้อสอบท่ีแตกตา่งกนั ประกอบด้วย แบบขนาดความยาก
คงท่ี (constant step size) แบบขนาดความยากแปรผนั (variable step size) แบบปิรามิดข้างตดั (truncated 
pyramid) แบบปิรามิดท่ีมีหลายข้อในแตล่ะขัน้ (multiple pyramids) และแบบปิรามิดท่ีให้คา่น า้หนกัตวัเลอืก
เพ่ือแยกทาง (differential response option branching) การทดสอบจะด าเนินการตามโครงสร้างของ
แบบทดสอบและข้อก าหนดในการแยกทางท่ีก าหนดไว้   
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2) รูปแบบปรับระดบัแบบยืดหยุ่นหรือรูปแบบเฟลกซิเลเวล (Flexilevel model) เป็นรูปแบบท่ี 
Frederic Lord พัฒนาขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1971 ในแบบทดสอบช่ือ self-scoring flexilevel test (Thissen and 
Mislevy, 1990) ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ีประกอบด้วยข้อสอบท่ีมีช่วงห่างของค่าความยากเท่ากัน โดยจัดเรียง
ข้อสอบจากข้อท่ีง่ายท่ีสดุไปข้อท่ียากท่ีสดุ การทดสอบจะเร่ิมจากการให้ผู้สอบท าข้อสอบท่ีมีคา่ความยากปาน
กลาง ถ้าผู้สอบตอบข้อสอบได้ถูกต้องข้อสอบข้อต่อไปจะยากขึน้ แต่ถ้าผู้สอบตอบข้อสอบได้ไม่ถูกต้องข้อ
ตอ่ไปจะเป็นข้อท่ีง่ายลง การทดสอบจะด าเนินการไปจนกระทัง่ผู้สอบท าแบบทดสอบได้จ านวนคร่ึงหนึ่งของ
แบบทดสอบก็จะยุติการทดสอบ ในระยะแรกท่ีมีการพัฒนา ด าเนินการทดสอบโดยใช้การตอบบน
กระดาษค าตอบ(paper-and-pencil) การเตรียมแบบทดสอบด าเนินการโดยการเรียงข้อสอบจากข้อท่ีงา่ยท่ีสดุ
ไปข้อท่ียากท่ีสดุและแบ่งข้อสอบออกเป็นสองกลุม่ ได้แก่ กลุม่ข้อสอบง่ายและกลุม่ข้อสอบยาก โดยมข้ีอสอบท่ี
มีค่าความยากง่ายปานกลางจ านวนหนึ่งข้อ ข้อสอบในแต่ละกลุ่มจะถูกจัดพิมพ์แยกในแต่ละส่วนของ
หน้ากระดาษ (กลุ่มข้อสอบง่ายอยู่ด้านซ้าย กลุ่มข้อสอบยากอยู่ด้านขวา) ในการทดสอบจะใช้การท า
สญัลกัษณ์ (marking bubbles) ส าหรับข้อท่ีตอบถูกและข้อท่ีตอบผิดแตกต่างกันโดยการใช้สี (scratch-off) 
ข้อท่ีตอบถกูจะท าเคร่ืองหมายจดุด้วยสีน า้เงิน สว่นข้อท่ีตอบผิดจะท าเคร่ืองหมายจุดด้วยสีแดง การทดสอบ
เร่ิมจากการให้ผู้สอบท าข้อสอบท่ีมีความยากง่ายปานกลางถ้าตอบผิดก็เลือกข้อสอบข้อต่อไปในกลุ่มของ
ข้อสอบง่ายซึ่งอยู่ด้านซ้ายของกระดาษ ถ้าตอบข้อดงักลา่วถกูก็ท าเคร่ืองหมายจดุสีน า้เงินและเลอืกข้อสอบข้อ
ตอ่ไปในกลุม่ข้อสอบยากซึ่งอยู่ด้านขวาของกระดาษ แต่ถ้าตอบผิดก็ท าเคร่ืองหมายจุดสีแดงในข้อนัน้และ
เลือกข้อสอบข้อตอ่ไปท่ีอยู่ในกลุม่ข้อสอบง่ายซึ่งอยู่ด้านซ้ายของกระดาษ ด าเนินการจนกระทั่งท าข้อสอบได้
คร่ึงหนึ่งของแบบทดสอบจึงยตุิการสอบ 

3) รูปแบบปรับระดบัชัน้ (Stradaptive model) เป็นรูปแบบท่ี David J. Weiss พฒันาขึน้ในปี 
ค.ศ. 1973 ในแบบทดสอบช่ือ Stratified adaptive (stradaptive) test โดยมีแนวคิดวา่บคุคลมีความสามารถท่ี
แปรผันได้อย่างเป็นอิสระในการท าแบบทดสอบฉบับหนึ่ง ๆ ความคงเส้นคงวาในการท าแบบทดสอบ 
(consistency) จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีควรพิจารณา (Weiss, 1983) แบบทดสอบแบบปรับระดบัชัน้พัฒนามาจาก
แบบทดสอบแบบปิรามิด แตแ่ตกตา่งกนัท่ีแบบทดสอบแบบปิรามิดมีข้อสอบท่ีมีคา่ความยากระดบัเดียว สว่น
แบบทดสอบแบบปรับระดบัชัน้มีข้อสอบท่ีมีคา่ความยากหลายระดบั (Hambleton and Swaminathan, 1985) 
คา่ความยากของข้อสอบจะถกูแบ่งเป็นระดบัชัน้ (stratified) แตล่ะระดบัชัน้ประกอบด้วยข้อสอบท่ีมีค่าความ
ยากอยู่ในช่วงท่ีก าหนดเดียวกนั ในการทดสอบมีการด าเนินการคล้ายกบัการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบเชาวน์
ปัญญาของบิเนท์ โดยผู้สอบจะเร่ิมท าข้อสอบข้อแรกท่ีแตกตา่งกนัตามระดบัความสามารถเบือ้งต้น หลงัจาก
นัน้ก็จะประมาณคา่ความสามารถของผู้สอบจากข้อสอบข้อแรกเพ่ือคดัเลือกข้อสอบข้อต่อไป ถ้าผู้สอบตอบ
ข้อสอบข้อแรกถกูข้อสอบข้อตอ่ไปก็จะเป็นข้อท่ียากขึน้ แตถ้่าตอบผิดข้อตอ่ไปจะเป็นข้อท่ีง่ายลง การทดสอบ
จะด าเนินการไปจนกระทั่งผู้สอบท าข้อสอบในระดบันัน้ได้ไม่ถูกต้องทุกข้อหรือจนถึงระดบัเพดาน (ceiling 
stratum) หรือท าคะแนนได้ไมเ่กินคะแนนท่ีได้จากการเดา (chance score) 
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2.2 รูปแบบทำงแยกแปรผัน (Variable-branching model) 
  รูปแบบทางแยกแปรผนัเป็นรูปแบบการทดสอบท่ีไม่ได้ก าหนดโครงสร้างและไม่ได้ก าหนด
ข้อสอบไว้ลว่งหน้า วา่ถ้าผู้สอบตอบถกูจะต้องไปท าข้อสอบข้อใดหรือถ้าตอบผิดจะต้องไปท าข้อสอบข้อใดแต่
จะด าเนินการโดยใช้ข้อสอบท่ีก าหนดค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของข้อสอบไว้แล้ว การคดัเลือกข้อสอบเพ่ือให้
เหมาะสมกบัความสามารถของผู้สอบจะด าเนินการโดยใช้วิธีการทางสถิติในการประมาณคา่ความสามารถซึง่
วิธีการประมาณค่าความสามารถท่ีนิยมใช้มี 2 วิธี ได้แก่ การประมาณค่าแบบเบย์ (Bayesian Estimation) 
และการประมาณคา่แบบความเป็นไปได้สงูสดุ (Maximum Likelihood Estimation)  
การให้คะแนนการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
 Weiss (1974 อ้างถึงใน สพุฒัน์ สกุมลสนัต์, 2536) ได้กลา่วถึงวิธีการให้คะแนนการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะไว้หลายวิธี สรุปได้ดงันี ้

1. ให้คะแนนตามค่าความยากของข้อสอบท่ียากท่ีสดุท่ีตอบถูก (The most difficult of items 
answered correctly) เป็นการให้คะแนนโดยดจูากข้อสอบทัง้หมดท่ีผู้สอบสามารถตอบได้ถกูต้อง หากข้อใดท่ี
มีคา่ความยากสงูสดุท่ีผู้สอบตอบถกู ถือวา่เป็นคา่ความสามารถของผู้สอบคนนัน้ ค่าความยากดงักล่าวควรเป็น
คา่ความยากท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อทดสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

2. ให้คะแนนตามค่าเฉลี่ยความยากของข้อท่ีท าถูก (average difficulty of all items answered 
correctly) เ ป็นการใ ห้คะแนนโดยการน าค่าความยากของข้อสอบทุก ข้ อท่ีผู้ สอบตอบ ถูก 
มาหาคา่เฉล่ีย คา่เฉล่ียความยากนีถื้อเป็นคา่ความสามารถของผู้สอบคนนัน้ 

3. ให้คะแนนตามค่าเฉล่ียความยากของทุกข้อท่ีท า (average difficulty) วิธีการให้คะแนนแบบนี ้
Lord เป็นผู้ เสนอ ในปี ค.ศ. 1970 โดยการน าคา่ความยากของข้อสอบทกุข้อท่ีผู้สอบได้ตอบโดยไม่ค านึงว่าจะ
ตอบถกูหรือไมม่าหาคา่เฉลี่ย คา่เฉลี่ยนีถื้อเป็นคา่ความสามารถของผู้สอบ 

4. ให้คะแนนตามคา่ความยากของข้อสดุท้ายท่ีตอบ (difficulty of the final item) นั่นคือไม่ค านึง
ว่าขัน้สุดท้ายจะตอบถูกหรือไม่ก็ตาม จะถือว่าค่าความยากของข้อสอบข้อสุดท้ายท่ี ผู้ สอบตอบคือค่า
ความสามารถของผู้สอบผู้นัน้ 

5. ให้คะแนนตามคา่ความยากของข้อสอบท่ีตอ่จากขัน้สดุท้ายท่ีตอบ (difficulty of (N+1)th item) ซึง่มี
ลกัษณะคล้ายกบัวิธีท่ี 4 แตเ่ป็นการตรวจสอบความสามารถตอ่ไปอีกขัน้หนึ่ง กลา่วคือ ถ้าขัน้สดุท้ายท่ีผู้ตอบ
สามารถตอบถกู คะแนนในขัน้ตอ่ไปก็จะเพ่ิมขึน้ แตถ้่าขัน้สดุท้ายตอบผิดคะแนนขัน้ตอ่ไปก็จะลดลง 

6. ให้คะแนนตามกลวิธีของเบย์ (Bayesian strategies) ซึ่งมีหลายวิธีแตท่ี่นิยมใช้กนัมากคือ วิธีท่ี
เรียกวา่ “วิธีของเบย์ท่ีปรับปรุงให้ทันสมยั” (Bayesian updating) ซึ่งสามารถประมาณค่าความสามารถ
ของผู้สอบได้คอ่นข้างคงท่ี 

7. ให้คะแนนโดยวิธีการประมาณคา่ความเป็นไปได้สงูสดุ (maximum likelihood) ซึ่งมีหลายวิธี
แต่ท่ีนิยมใช้มากคือ วิธีความเป็นไปได้สงูสดุแบบมีเง่ือนไข (conditional maximum likelihood) การ
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ประมาณค่าวิธีนีม้ีข้อจ ากัดกรณีท่ีผู้สอบตอบข้อสอบถูกหมดหรือผิดหมดจะไม่สามารถประมาณค่าได้ 
ขัน้ตอนการให้คะแนนมี ดงันี ้(Hambleton and Swaminathan, 1985 อ้างถึงใน สพุฒัน์ สกุมลสนัต์) 
 ขัน้ท่ี 1 ประมาณคา่ความสามารถเร่ิมต้น ( 0; m

m ) โดยใช้สตูร ดงันี ้
       0

 = ln  )/( aa rkr   
 เมื่อ  ;11Uara   ( 1U  = 1) เมื่อตอบถกู 
        (

1U  = 0) เมื่อตอบผิด 
        1a   คือ อ านาจจ าแนกของข้อสอบข้อท่ี i 
        K   คือ จ านวนข้อทดสอบทัง้หมดท่ีผู้สอบตอบ  
 ขัน้ท่ี 2 หาคา่ )(1 mP   และ )(1 mQ   โดยใช้สตูร ดงันี ้
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 เมื่อ m  คือ ความสามารถของผู้สอบท่ีประมาณคา่ได้ในครัง้ท่ี m 
   1a  คือ คา่อ านาจจ าแนกของข้อทดสอบข้อท่ี i 
   1b  คือ คา่ความยากของข้อสอบข้อท่ี i 
   1c  คือ คา่การเดาของข้อสอบข้อท่ี t 
   D คือ คา่คงท่ี ซึ่งมีคา่เท่ากบั 1.7 
   e  คือ คา่คงท่ี ซึ่งมีคา่เท่ากบั 2.7182 
 ขัน้ท่ี 3 หาคา่ปรับแก้ )( mh  โดยใช้สตูร 
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 ขัน้ท่ี 4 ประมารคา่ความสามารถของผู้สอบใหม ่ )1( m  โดยใช้สตูร 
     1m  = mm h  
 ขัน้ท่ี 5 ค านวณซ า้ในขัน้ท่ี 2, 3 และ 4 จนกระทัง่ mh  เข้าใกล้ศนูย์ ( mh  < 0.001) 
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การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในการทดสอบแบบปรับเหมาะ  

 การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทดสอบ (Computer Assisted Testing) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การตรวจข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การตดัเกรด การรายงานผลการสอบและการสร้างคลงัข้อสอบมี
การด าเนินการอย่างแพร่หลายระหวา่งปี ค.ศ. 1970 ถึง ปี ค.ศ. 1980 (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2545) ส าหรับ
การทดสอบแบบปรับเหมาะเร่ิมมีการประยุกต์คอมพิวเตอร์มาใช้ในโครงการวิจัยการทดสอบแบบปรับ
เหมาะโดยได้รับการสนับสนุนจาก U.S. Office of Naval Research ตัง้แต่ปลายปี ค.ศ. 1960 ถึงต้นปี 
ค.ศ. 1970 (Weiss, 1983, 2004)  
 คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีท่ีมีหน่วยความจ าขนาดใหญ่สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้ตวัหนังสือ
และรูปภาพได้จ านวนมาก สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้มีปฏิสมัพันธ์กับผู้สอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์จึงมีความเหมาะสมและประโยชน์ย่ิงต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในทดสอบแบบ
ปรับเหมาะท่ีต้องมีระบบการสง่ผา่นซึ่งสามารถน าข้อสอบออกจากคลงัข้อสอบและน าเสนอให้ผู้สอบตอบได้
อย่างรวดเร็ว โดยต้องมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกข้อสอบเร่ิมต้น การประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ
เพ่ือคดัเลือกข้อสอบระหวา่งกระบวนการทดสอบและการยตุิการสอบท่ีชดัเจน (van der Linden, 1999)  

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบแบบปรับเหมาะเกิดขึน้ในทุกกระบวนการของการ
ทดสอบตัง้แต่การสร้างคลังข้อสอบ การวิเคราะห์สารสนเทศของข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ การ
ประมาณคา่ความสามารถของผู้สอบ การยตุิการสอบ ข้อสอบจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และแสดงออก
ทางหน้าจอ (monitor) เพ่ือให้ผู้สอบตอบข้อสอบโดยผ่านทางแป้นพิมพ์ (keyboard) หรือ เมาส์ (mouse) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะท าหน้าท่ีเสมือนนักจิตวิทยาท่ีด าเนินการสอบโดยใช้แบบทดสอบเชาว์ปัญญา
ของบิเนท์ซึ่งจะช่วยก าหนดข้อสอบเร่ิมต้น ข้อสอบท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบในระหว่าง
กระบวนการทดสอบ และตดัสินยตุิการสอบ (Weiss, 2004)  

ขัน้ตอนในการด าเนินการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์จะเ ริ่มจากการ
ลงทะเบียนสอบและการกดรหัสผ่านบนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ ก่อนเร่ิมการทดสอบคอมพิวเตอร์จะ
แนะน าวิธีการตอบข้อสอบ มีการซกัซ้อมและทดลองการตอบ เมื่อผู้สอบมีความเข้าใจดีแล้วการสอบก็จะ
เร่ิมขึน้ โดยการสุ่มข้อสอบข้อแรก (initial item) จากคลงัข้อสอบซึ่งตามหลกัการทั่วไปจะเป็นข้อสอบท่ีมี
ความยากปานกลางหรือเป็นข้อสอบท่ีคดัเลือกให้เหมาะสมกับผู้สอบตามสารสนเทศท่ีได้รับ หลงัจาก
ตรวจข้อสอบจะมีการประมาณคา่ความสามารถเบือ้งต้นของผู้สอบ ถ้าตอบถูกข้อถัดไปจะยากขึน้ แต่ถ้า
ตอบผิดข้อถดัไปจะง่ายลง กระบวนการทดสอบจะด าเนินการเช่นนีซ้ า้ไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะถึงเกณฑ์การ
ยตุิการสอบท่ีก าหนดไว้ โปรแกรมจะยตุิการท างาน บนัทึกผลการสอบ รายงานผลความสามารถท่ีแท้จริง
ของผู้สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และพิมพ์รายงานไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2538, 2545) 
ดงัแสดงในแผนภมูิท่ี 3 
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แผนภมูิท่ี 3 ขัน้ตอนการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพวิเตอร์ 

 องค์ประกอบของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียด ดงันี ้
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 1. จุดเร่ิมต้นการทดสอบ (starting point)  

   การทดสอบควรเร่ิมต้นด้วยข้อสอบท่ีตรงกับความสามารถของผู้ สอบหรือใกล้เคียงกับ
ความสามารถของผู้สอบมากท่ีสดุ ซึ่งจะช่วยให้จ านวนข้อสอบท่ีใช้ในการทดสอบส าหรับแตล่ะบคุคลมีจ านวน
ลดลง (นันทิยา พึ่งค า, 2531) การเลือกข้อสอบข้อแรกอาจพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิท่ีผ่านมาของผู้สอบ 
(Hambleton, zaal และ Pieters (2000 อ้างถึงใน Latu and Chapman, 2002) โดยทัว่ไปนิยมเลือกข้อสอบท่ีมี
ความยากปานกลาง โดยอาจด าเนินการได้ใน 2 กรณี กรณีแรก กลุ่มผู้ สอบมีความสามารถใกล้เคียงกัน 
(homogeneous) หรือไมมี่ข้อมลูส าหรับผลสมัฤทธ์ิท่ีผา่นมาควรเร่ิมต้นด้วยข้อสอบท่ีมีคา่ความยากปานกลาง
เท่ากนัส าหรับทุกคน กรณีท่ีสอง ผู้สอบมีความสามารถแตกต่างกัน (heterogeneous) หรือมีข้อมลูเก่ียวกับ
การศกึษาของผู้สอบบ้าง ควรใช้คา่ความยากปานกลางท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สอบแตล่ะกลุม่ความสามารถ โดย
พิจารณาจากข้อมลูท่ีมีอยู่ เช่น กลุม่อาย ุระดบัชัน้ท่ีศกึษา เป็นต้น (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2545)  

 ความส าคญัของจุดเร่ิมต้นยังคงเป็นท่ีโต้แย้งกันในกลุ่มนักวิจัย บางคนกล่าวว่าจุดเร่ิมต้นไม่มี
ผลกระทบตอ่การสอบถ้ามีจ านวนข้อสอบมากพอ เช่น Lord (1977) อ้างถึงใน ศิริชัย, 2545) ได้ท าการทดลอง
ด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยเร่ิมต้นด้วยข้อสอบท่ีมีค่าความยากระดบัต่าง ๆ พบว่าเกือบไม่มีผลต่อความ
ถูกต้องแม่นย าในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบเลย โดยเฉพาะกรณีท่ีมีข้อสอบในคลงัข้อสอบ
จ านวนมาก แตบ่างคนกลา่ววา่จดุเร่ิมต้นท่ีไมเ่หมาะสมจะท าให้ผู้สอบเกิดความวิตกกงัวลและรู้สกึผิดหวงัซึ่งมี
ผลกระทบตอ่การท าแบบทดสอบ (Hambleton, zaal และ Pieters 2000 อ้างถึงใน Latu and Chapman, 2002) 

2. การคัดเลือกข้อสอบและการประมาณค่าความสามารถ (item selection and ability 
estimate)  

 การคดัเลือกข้อสอบและการประมาณคา่ความสามารถของผู้สอบมีประสิทธิภาพมากขึน้เมื่อน า
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (item response theory) มาประยกุต์ใช้ โดยทั่วไปนิยมใช้วิธีท่ีสอดคล้องกัน 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค านวณ วิธีท่ีนิยมน ามาใช้ในการประมาณค่าความสามารถมี 2 วิธี ได้แก่ 
วิธีการประมาณคา่ความเป็นไปได้สงูสดุ (Maximum Likelihood Estimate) และการประมาณค่าแบบเบย์ 
(Bayesian Estimate) วิธีการคัดเลือกข้อสอบท่ีใช้ส าหรับการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด 
ประกอบด้วยการคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากสอดคล้องกับค่าความสามารถท่ีประมาณได้ การ
คดัเลือกข้อสอบท่ีมีต าแหน่งสารสนเทศ (คา่ความยาก คา่อ านาจจ าแนกและค่าการเดา) สงูสดุสอดคล้อง
กบัความสามารถท่ีประมาณได้และการคดัเลือกข้อสอบท่ีให้สารสนเทศสงูสดุท่ีต าแหน่งความสามารถนัน้ 
ส่วนวิธีการคัดเลือกข้อสอบท่ีใช้ส าหรับการประมาณค่าแบบเบยส์ใช้การคดัเลือกข้อสอบข้อท่ียังไม่ได้
น ามาใช้ในการทดสอบนัน้ท่ีจะให้ค่าความแปรปรวนของค่าความสามารถท่ีคาดหวงัมีค่าต ่าสดุ (นันทิยา 
พึ่งค า, 2531; สายชล อบทม, 2539; ศิริชยั กาญจนวาสี, 2545) 
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 3. เกณฑ์การยุติการสอบ (termination criteria or Stopping criteria)  

 ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีท่ีใช้ในการยุติการสอบหลายวิธี แต่วิธีท่ีนิยมใช้มี 2 วิธี วิธีแรก คือ การ
ทดสอบจนกระทั่งได้ระดบัความคงท่ีในการวดั (level of measurement stability or consistency) โดยการ
ก าหนดระดบัความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ วิธีท่ีสอง คือ การก าหนดจ านวนข้อสอบให้คงท่ี วิธีการก าหนด
ความยาวของแบบสอบให้คงท่ีช่วยให้แน่ใจได้ว่าผู้สอบได้ท าข้อสอบในจ านวนข้อสอบท่ีเท่ากันและช่วยให้
แบบทดสอบไมย่าวเกินไป แตใ่ห้คณุภาพของการวดัผลท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากมีระดบัความยากของข้อสอบ
แตกตา่งกนั การใช้การยตุิการสอบโดยพิจารณาจากคา่ความคลาดเคลื่อนในการวดัจึงเป็นวิธีท่ีดีกว่า (ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2545; Hambleton, zaal และ Pieters 2000 อ้างถึงใน Latu and Chapman, 2002) 

4. จ านวนและเนือ้หาของข้อสอบในคลังข้อสอบ (Size and content of item banks) 

 ความตรงของแบบทดสอบขึน้อยู่กับความเก่ียวข้องและความเหมาะสมของข้อสอบท่ี ใช้  
แต่ส าหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ความตรงของแบบทดสอบจะขึน้อยู่กับทัง้
จ านวนและเนือ้หาของข้อสอบในคลงัข้อสอบ นอกจากข้อสอบจะต้องมีจ านวนมาก เพียงพอในการ
ประมาณคา่ระดบัความสามารถของผู้สอบซึ่งมีความแตกตา่งหลากหลายกนัได้อย่างถกูต้องเหมาะสมแล้ว ข้อ
ควรค านึงท่ีส าคญัประการหนึ่ง ก็คือ เนือ้หาของข้อสอบ เน่ืองจากการมีข้อสอบในคลงัจ านวนมากท าให้มี
โอกาสท่ีจะมีข้อสอบท่ีไมด่ีได้มาก ซึ่งข้อสอบเหลา่นัน้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการให้คะแนนสดุท้ายใน
การทดสอบแบบปรับเหมาะ เพราะในการทดสอบแบบปรับเหมาะมีการตรวจให้คะแนนในทันที ข้อสอบท่ี
ถกูเลือกให้ผู้สอบท าจึงมีผลตอ่ความถกูต้องในการประมาณคา่ความสามารถของผู้สอบและการให้คะแนน
สดุท้ายโดยไม่มีการแก้ไขหรือย้อนกลบัได้ (Hambleton, zaal และ Pieters 2000 อ้างถึงใน Latu and 
Chapman, 2002)  

ประโยชน์ของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพวิเตอร์ 

Green (1983 อ้างถึงใน Wainer, 1990) และ Latu และ Chapman (2002) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของ
การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ไว้ สรุปได้ดงันี ้

1.  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทดสอบ โดยเฉพาะภาระงานการทดสอบต่าง ๆ ได้แก่ การ
ด าเนินการทดสอบ การก าหนดเกณฑ์และการให้คะแนน 

2. แบบทดสอบท่ีเก็บไว้ในคลงัข้อสอบในคอมพิวเตอร์จะมีความปลอดภัย (security) ต่อการ
คดัลอกมากกวา่ 

3. ไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองเวลา ผู้สอบสามารถท าแบบทดสอบในเวลาท่ีแตกต่างกันตามความพร้อม
ของแตล่ะบคุคลภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด 
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4. ผู้สอบไม่เกิดความท้อแท้ในการท าข้อสอบ เน่ืองจากเป็นการคัดเลือกข้อสอบท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของแตล่ะบคุคล 

5. การตรวจข้อสอบมีความชดัเจนขึน้ เน่ืองจากไมม่ีปัญหาท่ีเกิดจากกระดาษค าตอบ เช่น การท า
เคร่ืองหมายไมช่ดัเจน ความไมช่ดัเจนในข้อท่ีเลือกเน่ืองจากมีการลบเมื่อต้องการเปลี่ยนค าตอบ เป็นต้น 

6. ข้อสอบสามารถตรวจให้คะแนนและให้ผลย้อนกลบั (feedback) กบัผู้สอบได้ทนัที 
7. สามารถคดัเลือกข้อสอบจากการตอบข้อสอบเบือ้งต้นได้อย่างรวดเร็ว 
8. ผู้สอบได้ท าข้อสอบท่ีมีความยาวเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ 
9. มีการเสนอข้อสอบให้ผู้สอบตอบในรูปแบบท่ีหลากหลายทัง้ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ  

ข้อจ ากัดของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพวิเตอร์ 

 Latu และ Chapman (2002) กลา่วถึงข้อจ ากดัของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ไว้ 
ดงันี ้

1. ความปลอดภยัของแบบทดสอบ (Test security) แม้วา่จะมีนกัวิจยัหลาย ๆ คน แสดงให้เห็นว่า
การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยของแบบทดสอบมากกว่าการท า
แบบทดสอบบนโต๊ะ(desk drawer) แตก่็มีนกัวิจยับางท่านโต้แย้งวา่ปัจจบุนัมีวิธีการขโมยข้อสอบได้หลาย
วิธี เช่น pager กล้องขนาดเลก็ (miniature cameras) กล้องวีดีโอ (video transmitters) เคร่ืองบันทึกวีดีโอ
ขนาดเล็ก (micro video recorders) นอกจากนีผู้้สอบสามารถคดัลอกข้อสอบจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
ง่ายและรวดเร็วกวา่การคดัลอกข้อสอบจากกระดาษค าตอบอีกด้วย 

2. ปัญหาเก่ียวกับผู้สอบ (Examinee issues) แม้ว่าการทดสอบแบบปรับเหมาะจะมีประโยชน์ต่อผู้สอบ
มาก แต่ยังคงมีข้อจ ากัดเก่ียวกับผู้สอบ เช่น ผู้ สอบหลายคนไม่เคยชินกับการใช้คอมพิวเตอร์ ท าให้เกิด
ความวิตกกงัวล ผู้สอบบางคนแสดงให้เห็นว่าการน าเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งท่ียุ่งยาก (difficult or 
fatiguing) โดยเฉพาะการตอบโดยใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ด 

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Financial realities) การทดสอบแบบปรับเหมาะมีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการสร้างแบบทดสอบการเตรียมการและการด าเนินการสอบท่ีค่อนข้างสงู เช่น Educational 
Testing Service (ETS) ศกึษาคา่ใช้จ่ายในการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์พบวา่มีคา่ใช้จา่ย
ท่ีต้องจ่ายจริงมากกวา่วิธีการทดสอบแบบประเพณีนิยม ดงัจะเห็นได้จากในสหรัฐอเมริกาผู้สอบจะต้องเสีย
คา่ใช้จ่ายมากกวา่ 100 ดอลลาร์ เพ่ือสอบ TOFEL ในระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
ค่าใช้จ่ายท่ีแพงมากดังกล่าวมาจากการพัฒนาคลังข้อสอบ การบริหารการทดสอบและการพัฒนา
โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมีคา่ใช้จ่ายในการพัฒนาและการน าไปใช้ในระบบท่ีสมบูรณ์ระหว่าง 3,000 -5,000 
ดอลลาร์   
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