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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางการทดสอบแบบปกติกับการทดสอบ
ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร
A Comparison of Psychometric Properties between Paper-pencil-testing Method
and Computer Testing Method
พิศิษฐ ตัณฑวณิช

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชทดแทนการทดสอบแบบปกติ
และเพื่อมุงศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางการทดสอบแบบปกติกับการทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอร
เมื่อใชทดสอบกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษา โดยไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้น 2 โปรแกรม
เพื่อใชกับการทดสอบกรณีที่คําถามเปนขอความ และกรณีที่คําถามปรากฏอยูในลักษณะของรูปภาพ โดยผูวิจัยได
พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 2 ฉบับคือ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวัดผลประเมินผล
”และ“ แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ” แบบทดสอบแตละฉบับเปนแบบทดสอบชนิดหา
ตัวเลือก ประกอบดวยขอสอบจํานวน 40 และ 30 ขอตามลําดับ โดยนําไปศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ปการศึกษา 2552 จํานวน 69 คนที่ลงทะเรียนเรียนรายวิชา “การประเมินผล
และการสรางแบบทดสอบ ”โดยกลุมตัวอยางทุกคนตองทําแบบสอบทั้งสองฉบับในการทดสอบแตละฉบับจะแบง
นักศึกษาเปนสองกลุมยอยจํานวนเทาๆ กัน ลักษณะการทดสอบ ผูวิจัยจะสุมนักศึกษาครึ่งหนึ่งทําการทดสอบแบบ
ปกติ อีกกลุมหนึ่งไดรับการทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอร และเมื่อทําการทดสอบกับแบบทดสอบอีกฉบับหนึ่ง
จะมีการสุมสลับกลุมตัวอยาง ใหไดรับการทดสอบในลักษณะที่ตางไปจากเดิม จากนั้นไดมีการบันทึกผลการ
ทดสอบและนําผลมาวิเคราะห ซึ่งไดขอคนพบโดยสรุปดังนี้
1. คาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนในสวนของ“แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวัดผลประเมินผล” ของ
กลุมตัวอยางเมื่อทดสอบโดยวิธีตางกันคือ การทดสอบแบบปกติ และการทดสอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอรพบวาไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวา คาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนในสวนของ “แบบทดสอบ
ความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ”เมื่อทดสอบโดยวิธีตางกันคือ การทดสอบแบบปกติ และการทดสอบกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งสองฉบับ
2. ในสวนของการศึกษาความตรงของผลการทดสอบ เมื่อศึกษากับคาคะแนนที่ไดจากการสอบกับ
คะแนนเกณฑคือผลการทดสอบของกลุมตัวอยางในการทดสอบปลายภาคเรียน พบวา ในสวนของ “แบบทดสอบ
ความรูพื้นฐานดานการวัดผลประเมินผล” ที่ทดสอบโดยวิธีการตางกันคือ การทดสอบแบบปกติ กับ การทดสอบกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร และในสวนของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ ” ที่ทดสอบโดย
วิธีการตางกันคือ การทดสอบแบบปกติ กับ การทดสอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร แตละฉบับมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3 คาความเที่ยงเมื่อคํานวณโดยสูตร KR20 ของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวัดผลประเมินผล
”เมื่อทดสอบโดยวิธีการตางกัน คือการทดสอบแบบปกติ กับ การทดสอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอรพบวามีคาสูงและ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้งในสวนของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ”
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ที่ทดสอบโดยวิธีการตางกัน มีคาความเที่ยงสูงและไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. เมื่อเปรียบเทียบความความยากของขอสอบรายคูของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวัดผล
ประเมินผล ”เมื่อทดสอบโดยวิธีการตางกัน พบวามีขอสอบจํานวน 36 ขอจากจํานวนทั้งหมด 40 ขอที่มีคาสัดสวน
ความยากไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในสวนของแบบทดสอบ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการ
วิเคราะหขอสอบ” ที่ทดสอบโดยวิธีการตางกัน มีขอสอบ 29 ขอจากจํานวนทั้งหมด 30 ขอ ที่มีคาสัดสวนความยาก
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. ในการศึกษาคาอํานาจจําแนก พบวาในสวนของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวัดผล
ประเมิน ผล” คาอํ านาจจํ าแนกของข อ สอบที่ ทดสอบโดยวิธีก ารตางกันมี คา สัมประสิ ทธิ์ สหสั มพัน ธสู งอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในสวนของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ” คาอํานาจ
จําแนกของขอสอบที่ทดสอบโดยวิธีการตางกันมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เชนกัน
จากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด แสดงใหเห็นวา การทดสอบโดยวิธีการปกติ กับการทดสอบทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอรใหผลตาง ๆ ในดานคุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดีที่ใกลเคียงกันอยางมาก
คําสําคัญ : การทดสอบแบบปกติ การทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอร คุณภาพแบบทดสอบ

Abstract

The objectives of this research were to construct a computer program for classroom testing
and to compare the psychometric properties between paper-pencil-testing method (The PP Method)
and computer testing method (The CT Method) applied to students studying in B.Ed. program. The two
computer programs were developed. One was for using in the case of text-file-test and another one was
used in case of picture-like-test. The two tests which were, The Basic Concept in Measurement and
Evaluation Test (The BCME test), and The Concept of Item Analysis Test (The CIA test) were written by
the researcher. Each test consisted of 40 and 30 items respectively, the Tests were written in 5 multiple
choices form. Subjects consisted of 69 students studying in the Educational Bachelor degree program
in 2009 academic year in Surin Rajabhat University. All subjects took the “Educational evaluation and
Test Construction course taught by the researcher. All subjects took both The BCME Test and The CIA
Test, However subjects were divided into two subgroups and were random to take test by The PP
Method or The CT Method. Also each subgroup were swapped for testing by The PP Method and The
CT Method. The data was collected and the results from data analysis were as the following details:1. Means scores of The BCME Test testing by The PP Method and The CT were not statistical
difference. Also means score of The CIA Test testing by The PP Method and The CT Method were not
statistical difference.
2. The correlation coefficients for validity study when the final test scores was used as a
criterion score for the BCME Test testing by The PP Method and The CT Method was high and
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statistical significant at 0.01 level and also the correlation coefficients for validity study for The CIA Test
testing by The PP Method and The CT Method was high and statistical significant at 0.01.
3. The KR20 coefficients of The BCME Test testing by The PP Method and The CT Method
were high and not statistical difference and Also the KR20 coefficients of The CIA Test testing by The PP
Method and The CT Method were and not statistical difference.
4. When Z proportion test was applied to test the difference between the proportion of
students who answer each item correctly in THE BCME Test when difference testing methods were
used, there were no statistical difference for 36 items from all 40 items. Also for THE CIA Test when
different testing methods were used, there were no statistical difference for 29 items from all 30 items.
5. The correlation coefficient between pair of item discrimination powers for all items in The
BCME Test when different testing methods were used was medium high and statistical significant at
0.01 level and also correlation coefficients for item discrimination powers between pair of item in The
CIA Test when different testing methods were used was medium high and statistical significant at 0.01
level.
From all findings above, it could be concluded that the psychometric properties of The BCMS Test and
The CIA Test when The PP method and The CT Method were administered yielded very similar good
results.
Keywords : paper-pencil-test, computer test, psychometric property.
E-mail : pisitz@hotmail.com

ความนํา

ป จ จุ บั น นี้ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร มี ก ารพั ฒ นาการเจริ ญ รุ ด หน า ไปเป น อย า งมากในด า นการ
ประยุกตใชในทางการศึกษา มีการพัฒนาไปถึงขั้นการออกแบบทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้นมาใชควบคู
หรือมุงใชเพื่อการทดแทนการทดสอบในระบบปกติที่มาชานานแลว แตอยางไรก็ดีในกรณีของประเทศไทย ยังคงมี
ประเด็นการใชเทคโนโลยีการทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอรอยู 2 ประการ คือ ประการแรก หากคนไทยไมคิด
พัฒนาโปรแกรมในสวนดังกลาวนี้ขึ้นมาใชเอง ก็คงตองซื้อโปรแกรมจากตางประเทศและเสียเงินตราออกไปเปน
อยางมาก ประการตอมาคือ ขณะนี้แทบจะยังไมมีการวิจัยในลักษณะของการยืนยันหรือตรวจสอบวา ผลการ
ทดสอบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ยังคงใหคุณภาพตาง ๆ ของขอสอบและแบบทดสอบที่เหมือนหรือแตกตางไป
จากสภาพการสอบโดยใชแบบทดสอบที่ตอบลงบนกระดาษเชนที่มีมากอนหรือไมอยางไร เหตุนี้ ในการวิจัยครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการคือ เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชทดแทนการทดสอบแบบปกติ และ
เพื่อมุงศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางการทดสอบแบบปกติกับการทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้น

1105

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ

ขั้นตอนของการวิจัยเริ่มตนขึ้น โดยผูวิจัยโดยไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้น 2 โปรแกรม เพื่อใช
กับการทดสอบกรณีที่คําถามเปนขอความ และกรณีที่คําถามปรากฏอยูในลักษณะของรูปภาพ โดยใชโปรแกรม
Visual Basic 6 จากนั้นผูวิจัยไดพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 2 ฉบับคือ “แบบทดสอบความรู
พื้นฐานดา นการวัดผลประเมิน ผล” ใช สอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะคําถามเป นขอความ และ
“แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ” ใชสอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเปนรูปภาพ
แบบทดสอบแตละฉบับเปนแบบทดสอบชนิด หาตัวเลือกมีจํานวน 40 และ 30 ขอตามลําดับ เพื่อเตรียมนําไปใชกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ภาคปลาย ปการศึกษา 2552 จํานวน 69
คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา “การประเมินผลและการสรางแบบทดสอบ” นักศึกษาทั้งหมดกําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบดวยนักศึกษาวิชาเอกตาง ๆ คือ คณิตศาสตร พลศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป โดยกลุม
ตัวอยางทุกคนตองทําแบบสอบทั้งสองฉบับ ในการทดสอบแตละฉบับจะแบงนักศึกษาเปนสองกลุมยอยจํานวนเทา
ๆ กัน ลักษณะการทดสอบ ผูวิจัยจะสุมนักศึกษาครึ่งหนึ่งทําการทดสอบแบบปกติ อีกกลุมหนึ่งไดรับการทดสอบ
ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร และเมื่อทําการทดสอบกับแบบทดสอบอีกฉบับหนึ่งจะมีการสุมสลับกลุม ใหไดรับการ
ทดสอบในลักษณะที่ตางไปจากเดิม การทดสอบใชเวลาในชวงฉบับละไมเกิน 50 นาที จากนั้นไดมีการบันทึกผล
การทดสอบและนําผลมาวิเคราะห รวมทั้งไดใชแบบสอบถามปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาใน
ดานการทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอร ในชวงทายของการทดสอบนักศึกษาแตละคน

ผล การวิจารณ และขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยที่สําคัญมีดังนี้
1. คาคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจํานวนนักศึกษาที่รับการทดสอบในแบบทดสอบ
“แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวัดผลประเมินผล” เมื่อทดสอบโดยวิธีตางกันคือ การทดสอบแบบปกติ และ
การทดสอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ปรากฏคาเปน 22.63 6.27 33 และ 20.28 6.74 และ 36 ตามลําดับ
และคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจํานวนนักเรียนที่รับการทดสอบในแบบทดสอบ“แบบทดสอบความรู
พื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ” เมื่อทดสอบโดยวิธีตางกันคือ การทดสอบแบบปกติ และการทดสอบกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร ปรากฏคาเปน 17.57 6.56 35และ 18.30 7.08 และ 33 ตามลําดับ การทดสอบ t independent
test เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของแบบทดสอบแตละฉบับที่ทําการทดสอบโดยวิธีการแตกตางกัน
พบวา คาเฉลี่ยดังกลาวไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ในสวนของการศึกษาความตรงของผลการทดสอบ เมื่อศึกษากับคาคะแนนที่ไดจากการสอบ กับ
คะแนนเกณฑคือผลการทดสอบของกลุมตัวอยางในการทดสอบตอนปลายเรียน พบวา ในสวนของ “แบบทดสอบ
ความรูพื้นฐานดานการวัดผลประเมินผล” ที่ทดสอบโดยวิธีการตางกันคือ การทดสอบแบบปกติ กับ การทดสอบกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเปน 0.89 และ 0.71 ตามลําดับ ในสวนของ “แบบทดสอบ
ความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ” ที่ทดสอบโดยวิธีการตางกันคือ การทดสอบแบบปกติ กับ การทดสอบ
กับโปรแกรมคอมพิวเตอร มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเปน 0.79 และ 0.84
ตามลําดับ ซึ่งคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธทุกคามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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3 คาความเที่ยงเมื่อคํานวณโดย KR20 ของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวัดผลประเมินผล”
เมื่อทดสอบโดยวิธีการตางกัน คือการทดสอบแบบปกติ กับ การทดสอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร มีคาเปน 0.80
และ 0.82 ในสวนของทดสอบ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ” ที่ทดสอบโดยวิธีการตางกัน
มีคาเปน 0.87 และ 0.82 ซึ่งคา KR20 แตละคูดังกลาวเมื่อทดสอบความแตกตางของคาดังกลาวโดยใชวิธีการที่
Feldt (Feldt 1969) ไดพัฒนาขึ้นพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. คาความยากของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวัดผลประเมินผล” เมื่อทดสอบโดยการ
ทดสอบแบบปกติมีจํานวนขอสอบที่มีคาความยากอยูในชวง 0.20 – 0.80 เปนจํานวน 35 ขอ จากจํานวนขอสอบ
ทั้งหมด 40 ขอ เมื่อทดสอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาความยากอยูในชวง 0.20 - 0.80 เปนจํานวน 36 ขอ
ในสวนของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ” เมื่อทดสอบโดยการทดสอบแบบปกติมีคา
ความยากอยูในชวง 0.20 – 0. 80 เปนจํานวน 29 ขอจากจํานวนขอสอบทั้งหมด 30 ขอ เมื่อทดสอบกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรมีคาอยูในชวง 0.20 - 0.80 เปนจํานวน 28 ขอ
5. ในสวนของคาอํานาจจําแนก “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวัดผลประเมินผล” เมื่อทดสอบ
โดยการทดสอบแบบปกติมีจํานวนขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก 0.20 – 1.00 เปนจํานวน 25 ขอ จากจํานวน
ขอสอบทั้งหมด 40 ขอ เมื่อทดสอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.20 – 1.00 เปนจํานวน
30 ขอ ในสวนของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ” เมื่อทดสอบโดยการทดสอบแบบ
ปกติมีคาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.20 - 1.00 เปนจํานวน 25 ขอจากจํานวนขอสอบทั้งหมด 30 ขอ เมื่อทดสอบ
กับโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.20 – 1.00 เปนจํานวน 25 ขอ (ทั้งนี้เมื่อคํานวณโดยการ
ใชสูตรการคํานวณคาอํานาจจําแนกในรูปของความแตกตางของคาสัดสวนระหวางกลุมสูงกับกลุมต่ํา)
6. เมื่อเปรียบเทียบความความยากของขอสอบรายคูของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวัดผล
ประเมินผล” เมื่อทดสอบโดยวิธีการตางกัน โดยใชวิธีการทดสอบความแตกตางของคาสัดสวน พบวา มีขอสอบ
จํานวน 36 ขอจากจํานวนทั้งหมด 40 ขอที่มีคาสัดสวนความยากไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในสวน
ของแบบทดสอบ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ” ที่ทดสอบโดยวิธีการตางกัน มีขอสอบ 29
ขอจากจํานวนทั้งหมด 30 ขอ ที่มีคาสัดสวนความยากไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
7. ในการศึกษาคาอํานาจจําแนก พบวาในสวนของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวัดผล
ประเมินผล” คาอํานาจจําแนกของขอสอบที่ทดสอบโดยวิธีการตางกันมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0.44 ใน
สวนของ “แบบทดสอบความรูพื้นฐานดานการวิเคราะหขอสอบ” คาอํานาจจําแนกของขอสอบที่ทดสอบโดย
วิธีการตางกันมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0.48 ซึ่งคาสัมประสิทธสหสัมพันธทั้งสองคามีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
จากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด แสดงใหเห็นวา การทดสอบโดยวิธีการปกติ กับการทดสอบทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอรใหผลตาง ๆ ในดานคุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดีที่ใกลเคียงกันอยางมาก
ในดานความคิดเห็นตอระบบการทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอร นักศึกษาเห็นวามีขอดีคือ เปนระบบ
การทดสอบที่ทันสมัย (รอยละ 34.78) มีการแจงผลการทดสอบใหทราบในทันทีที่สอบเสร็จ (รอยละ 46.38) และ
เห็นวาคะแนนที่ไดจากการทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอรมีความเปนธรรมเมื่อเทียบกับการทดสอบแบบปกติ
(รอยละ 72.46)
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ในขณะเดียวกัน การทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอรยังคงมีความไมสมบูรณคือนักศึกษาตอบวา
ตนเองมีภาวะความตื่นเตน ไมคุนเคยและกังวลตอระบบการทดสอบ (รอยละ 50.72)
มีความตองการใหปรับ
โปรแกรมใหผูตอบสามารถทําขอสอบแบบยอนขอกลับไปกลับมามาได (รอยละ 30.43) มีความกังวลและรูสึก
กดดันดานเวลา (รอยละ 23.19) และนักศึกษาสวนหนึ่งรายงานวาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรมีปญหาขณะทํา
การทดสอบ (รอยละ 11.59)
วิจารณ
จากผลการวิจัยทั้งหมดสะทอนวา คุณสมบัติตาง ๆ ที่แบบสอบซึ่งมีคุณภาพจําเปนตองมีนั้น ใน
แบบทดสอบทั้งสองฉบับที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นและนํามาทดสอบโดยวิธีการที่แตกตางกันสองวิธี คือการทดสอบใน
ระบบปกติ และการทดสอบทางโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ให คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี พ อกั น กล า วคื อ
แบบทดสอบแตละฉบับที่ดําเนินการทดสอบโดยวิธีการตางกัน มีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี
คาความตรงกับ คะแนนเกณฑที่กําหนดสูงและมีนัยสําคัญทางสถิติ ใหคาความเที่ยงสูงพอกันและไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวนขอสอบในแบบสอบมีอัตราสูงถึงรอยละ 90 ที่มีคาสัดสวนความยาก
ของขอสอบรายคูที่ทดสอบโดยวิธีการตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้งมีคาอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบในฉบับเดียวกันที่ทดสอบโดยวิธีการตางกันสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (การที่คาสถิติใน
สวนนี้ไมสูงมากนักนั้น เปนเพราะวา เปนการหาคาสัมประสิทธของคาอํานาจจําแนกขอสอบในแบบทดสอบฉบับ
หนึ่ง ๆ ซึ่งทดสอบโดยวิธีการตางกัน ผูเขารับการ
ทดสอบเปนคนละกลุม คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณไดในระดับ 0.44 และ 0.48 ที่คํานวณไดจึงนับไดวาสูง
พอ)
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ถือไดวามีขอมูลเชิงประจักษที่ยืนยันวา การทดสอบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
นั้น ใหคุณสมบัติตาง ๆ ที่จําเปนของแบบทดสอบและขอสอบรายขอที่ดีพอ เมื่อเทียบกับการทดสอบแบบปกติ จึง
เปนเครื่องยืนยันความมั่นใจในการนําเอาการทดสอบในระบบใหมคือระบบการทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอร
มาใชในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งในความรูสึกของผูตอบระบบใหมนี้มีขอดี คือ ทําใหทุกฝายรับรูวา
ตนเองตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดทัน ทราบผลการทดสอบไดรวดเร็ว และมีความรูสึกที่ดีคือยอมรับ
ไดมีความเปนธรรมของคะแนนที่ไดจากระบบการทดสอบดังกลาว อยางไรก็ดี หากเปนไปได ก็ควรจะมีการ
พัฒนาระบบการทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอรตอไปในรายละเอียดตาง ๆ ใหสมบูรณยิ่งขึ้น เชนการออกแบบ
หน า จอให ส ะดวกต อ การตอบของผู เ ข า รั บ การทดสอบสอบ รวมทั้ ง ทํ า ให ผู รั บ การทดสอบเกิ ด ความรู สึ ก เกิ ด
ความคุนเคย ไมเกิดภาวะความเครียด หรือรูสึกวาตนเองถูกกดดันจากภาวะการทดสอบ เปนตน

1108

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

บรรณานุกรม

Baker, F.B. (1984). “Technology and Testing : State of the Art and Trends for the Futere.” Journal of
Educational Measurement. Vol. 21, No. 4. : 399 – 406.
Feldt, L.S. (1969). “A Test of the Hypothesis that Cronbach’s Alpha or Kuder-Richardson Coefficient is
the Same for Two Tests.” Psychometrica. Vol. 34, No. 3 : 363 – 373.
Luecht, R.M. and Nungester, R.J. (2000). Computer-Adaptive Sequential Testing. In Van der Linden,
W.J. and Glas, C.A.W. (Eds). Computerized Adaptive Testing : Theory and Practice. 117 – 128.
Dordrecht : Kluwer Academic Publishers.
McArthur, D.L. and Choppin, B.H. (1984). “Computerized Diagnostic Testing.” Journal of Educational
Measurement. Vol. 21, No. 4 : 391-397.
Umar, J. (1997). “Item Banking.” In Keeves, J.P. (Ed.) “Educational Research, Methodology, and
Measurement : An International Handbook” 2nd ed. 923 – 930. New York : Pergamon Press.
Wright, B.D. and Bell, S.R. (1984). “Item Banks : What , Why, How.” Journal of Educational
Measurement. Vol. 21, No. 4 : 331- 345.

1109

