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 This research study was conducted to present the system development examining 
the weakness in learning physics via applying a ‘Smart phone’. The system development was 
designed in the form of Web application with Web responsive technology by php language. 
The functions of the system development were divided into two main parts which are the 
teacher’s part and the student’s. For the teacher’s part, the system was designed for 
preparing the learning objectives as well as the tests consisting of the analysis of Item 
Response Theory (IRT) 3 parameters selection tests with Item Discrimination (a) is +0.50 to  
+ 2.50, the Item Difficulty (b) between - 3.50 to + 3.50 and Guessing Parameter (c) is positive, 
not more than 0.30 to be used in the item bank. For the student’s part, the system 
development was designed to investigate the weakness of a student’s learning via doing the 
‘Adaptive test’. This test was used to estimate the ability value/level (θm) through applying the 
strategy of Bayesian Updating. After the student completes the test, the system will show the 
test result and evaluate the ability level as well as the weakness in each objective the student 
should improve.  From the test result given, the tester will know which part of the lesson 
he/she is weak and make himself be aware of that part and prepare it for the test later. 
 
 The result revealed that the quality of system development examining the 
weakness in learning physics via applying a ‘Smart phone’ are in high level with mean of 4.45 
and standard deviation equal to 0.49. The post-achievement test result was found higher than 
the pre-achievement test result at statistical significance level of 0.05 and student’s 
satisfaction evaluation found that the average score equaled 4.05 to with standard deviation 
at 0.48. 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยว 
ข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผล
ของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญ
ในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัย 
ใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น  
สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92) 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์เป็น
สาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด โดยจัดเน้ือหาสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 สาระด้วยกัน ซึ่ง
ในสาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 5 พลังงาน สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ และสาระที่ 
8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสาระที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์  ซึ่งวิชา
ฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีความส าคัญสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาความจริงที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงปรากฏการณ์และสามารถค้นคว้าข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผลนอก 
จากนี้ฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานของการน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาต่างๆ  เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์
ศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น ตลอดจนการน าความรู้ทางด้านวิชาฟิสิกส์ไปใช้ในการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีที่ใช้ใน
อุ ต ส าห ก ร รม มี ส่ ว น เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช าพื้ น ฐ าน แ ล ะ ง าน วิ จั ย ขั้ น สู ง ท า งฟิ สิ ก ส์
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 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2555 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ วิชาฟิสิกส์ 1 พบว่า ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 (รายงานสรุปผล
การเรียนวิชาฟิสิกส์ 1,2555 : 2) จากกาสอบถามนักเรียนท าให้ทราบสาเหตุว่า 1) ผู้เรียนยังไม่เข้าใน
ในเนื้อหาที่เรียนร้อยละ 13 2) ขาดจินตนาการในการมองภาพจากทฤษฎีร้อยละ 21 3) ขาดทักษะ
ด้านการค านวณร้อยละ 8 4) ขาดความเข้าใจและประยุกต์ใช้งานร้อยละ 17 5) ไม่ทราบว่าตนเองไม่
เข้าใจในส่วนใดร้อยละ 42 ซึ่งมีจ านวนมากที่สุด จึงได้สอบถามเพิ่มเติมพบว่า โดยพฤติกรรมการ
ทบทวนความรู้ของนักเรียนมักจะลงมือท าโจทย์ไปเร่ือย ๆ ถ้าโจทย์ข้อใดที่มีลักษณะคล้ายกับ
ตัวอย่าง นักเรียนมักจะแก้ไขปัญหาโจทย์นั้นได้ แต่เมื่อโจทย์มีความยากมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น มี
การประยุกต์มากขึ้น นักเรียนจะแก้โจทย์ได้บ้างไม่ได้บ้าง ข้อที่ท าไม่ได้นักเรียนจะข้ามข้อนั้นไป 
ท าแบบนี้ไปเร่ือย ๆ จนกระทั้งข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่มีอยู่หมด นักเรียนคิดว่าตนเองทบทวน
เน้ือหาและได้ท าข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาที่จะสอบแล้วแต่เมื่อท าการสอบจริง นักเรียนไม่สามารถ
ท าข้อสอบได้ส่งผลให้คะแนนออกมาได้น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ นักเรียนจึงเกิดความสงสัยว่าตนเอง
ยังไม่เข้าใจในจุดใด มีข่อบกพร่องทางการเรียนในส่วนไหนบ้าง ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย
ในการเรียนรู้และจะหยุดการเรียนรู้ เกิดทัศนคติไม่ดตี่อวิชาฟิสิกส์คิดว่าเป็นวิชาที่ยาก ถึงแม้จะตั้งใจ
เรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ยังไม่เข้าใจ  
 จากเศรษฐกิจดิจิทัล  (Digital Economy) : นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่  (Academic 
Focus: 2558) ได้มุ่งเน้นให้อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ตมาสร้างอาชีพหรือกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมไปใช้และพัฒนาธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมสาขาหรือประเภทต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเป็นปัจจัยส าคัญ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติมีบทบัญญัติให้มีการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและควรจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน และใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
เรียนการสอนเป็นการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือ e-Learning ในรูปแบบของ CAI 
และการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนได้ ในยุคต่อมาได้น าโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการเรียนการสอนเรียกว่า m-
Learning และปัจจุบันได้มีการพัฒนาสู่การเรียนรู้แบบ u-Learning ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถลงโปรแกรมประยุกต์ได้ เช่น Tablet 
PC และ สมาร์ทโฟน รวมกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายเป็นเคร่ืองมือในการอ านวย
ความสะดวกให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการของนักเรียน
และที่ส าคัญการเรียนรู้แบบ u-Learning  จะค านึงถึงบริบทของผู้เรียนซึ่งคุณสมบัตินี้สอดคล้องกับ
การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
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ทุกที่ทุกเวลาและค านึงถึงบริบทของนักเรียน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์พกพา
และสมาร์ทโฟนที่ใช้มากที่สุดในประเทศไทยคือ ไอโฟนร้อยละ 46.53 รองลงมาคือไอแพดร้อยละ 
31.19 ส่วนระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการไอโอเอสมีผู้ใช้มากถึง 200,00,000 คน 
(มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย : 2557) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสอบถามการใช้
สมาร์ทโฟนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ พบว่าใช้สมาร์ท
โฟนร้อยละ 96 รองลงมาคือ Tablet ร้อยละ 4  
 ตามทฤษฎีการวัดและการประเมินผลแนวใหม่ ทฤษฎีการวัดที่ได้รับการยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางในปัจจุบัน  คือ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory: IRT)  เป็น
ทฤษฎีการวัดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถที่มีอยู่ภายในบุคคล (Latent trait or 
ability) กับผลการตอบข้อสอบหรือข้อค าถามโดยใช้โค้งลักษณะข้อสอบ  (Item Characteristic 
Curve: ICC) ซึ่งมีการก าหนดลักษณะของข้อสอบด้วยพารามิเตอร์ความยาก (b) อ านาจจ าแนก (a) 
และโอกาสการเดาข้อสอบถูก (c) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555 : 52-53) และจากทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ ค่าสารสนเทศของแบบทดสอบจะมีความแตกต่างกันตามระดับความสามารถของผู้สอบ 
ดังนั้น  การทดสอบในอุดมคติจึงควรเป็นไปในลักษณะที่จัดการทดสอบให้เป็นรายบุคคล โดยท า
การคัดเลือกข้อสอบให้เหมาะสมกับผู้สอบ (Tailored) เพื่อประมาณค่าความสามารถของผู้สอบนั้น
ได้ถูกต้องแม่นย า เมื่อสามารถประมาณค่าความสามารถได้อย่างมีความคลาดเคลื่อนต่ า  แล้วจึงยุติ
การทดสอบ ซึ่งเรียกการทดสอบแบบนี้ว่าการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ 
(Adaptive Testing or Tailored Testing) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555 : 193) แนวคิดการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับความนิยมมากทั้งในการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
เนื่องจากเป็นการทดสอบที่ตอบสนองต่อผู้เข้าสอบ ด้วยการเลือกข้อสอบให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการวัดให้มีความแม่นย า  และลดระยะเวลาในการ
ทดสอบลงได้อีกด้วย 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน ที่มีการน าเอาเทคโนโลยีเว็บไซต์ร่วมกับทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ (IRT) ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของตนเอง
ผ่านสมาร์ทโฟนได้ โดยระบบสามารถประมาณค่าความสามารถ พร้อมทั้งรายงานผลและให้ข้อมูล
ย้อนกลับได้ทังที ท าให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องทางการเรียน รวมถึงค่าความสามารถของตนเอง 
หลังจากการท าแบบทดสอบ ผลการวิจัยในคร้ังนี้จะได้ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนใน
เน้ือหาและรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและน าผลที่ได้
ไปปรับปรุง พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง  
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

โดยใช้การทดสอบแบบปรับเหมาะ 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ระบบ 

ค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. การพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
โดยพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยี web Responsive โดยใช้ภาษา php 

2. เน้ือหาที่ใช้ในการจัดท าข้อสอบในระบบค้นหาข้อพกพร่องทางการเรียนวิชา 
ฟิสิกส์ 1 คือเร่ือง การเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิต ิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

3. ประชากรที่ใช้ในการประเมินข้อบกพร่องความพึงพอใจต่อระบบค้นหาข้อบก  
พร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกสองภาษา 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 29 คน  
 
ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ข้อบกพร่องทำงกำรเรียน หมายถึง ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความไม่เข้าใจในเนื้อหาหรือความ
ไม่รอบคอบที่ท าให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ซึ่งจ าแนกข้อบกพร่องตาม
ลักษณะที่พบจากการทดสอบด้วยระบบค้นหาข้อพกพร่องตามจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 1 
เร่ืองการเคลื่อนที่ใน 1 มิติและ 2  
 
 วิชำฟิสิกส์ 1 หมายถึง วิชาทางวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ใช้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 รหัสวิชา ว30201 เร่ืองการเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิต ิประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี ้
  1. ปริมาณทางฟิสิกส์ 
  2. การรวมเวกเตอร์และการแตกเวกเตอร์ 
  3.  ระยะทางและการกระจัด 

1. อัตราเร็ว 
2. ความเร็ว 
3. ความเร่ง 
4. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว – เวลา กับระยะทางส าหรับการเคลื่อนที่

แนวตรง 
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5. การหาปริมาณต่าง ๆของการเคลื่อนที่แนวตรง 
 

 สมำร์ทโฟน หมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการตาง ๆ และน าเอาความสามารถ
บางส่วนของคอมพิวเตอร์มาไวในโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเปิดเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้บนอุปกรณ์นั้น 
และเพิ่มประสิทธิภาพให้โทรศัพท์ได้ โดยสามารถน าโปรแกรมต่าง ๆ มาลงในโทรศัพท์เรียกว่า
โปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
 
 กำรพัฒนำ หมายถึง การพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่าน
สมาร์ทโฟน 
 
 ระบบค้นหำข้อบกพร่อง หมายถึง ระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน
คือ ส่วนครูผู้สอน มีระบบย่อยเป็นระบบคลังข้อสอบ และส่วนของนักเรียน มีระบบย่อยเป็นระบบ
ค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนด้วยการทดสอบแบบปรับเหมาะ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาบนเว็บแอพ
พลิเคชัน ที่ช่วยให้ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องทางการเรียนและระดับความสามารถของตนเองผ่านการ
ทดสอบบนสมาร์ทโฟน 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้เรียนสามารถทราบข้อบกพร่องทางการเรียนของตนเองได้ ภายหลังจากการ 
ใช้ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เพื่อน าไปแก้ไขในส่วนที่ตนเองมีบกพร่อง 

2. เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนด้วยตนเอง 
ผ่านสมาร์ทโฟน  

3. ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 สายวิทย-์คณิต แผนกสองภาษาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ดีขึ้น 
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บทท่ี 2 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

    
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบค้นบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ท
โฟน เร่ืองการเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น
รวมกับทฤษฎีการทดสอบแบบปรับเหมาะ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ข้อบกพร่องทางการเรียน 
2. หลักสูตรสถานศึกษาและเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์ 
3. การเรียนรู้แบบโมบายเลิร์นนิ่ง 
4. การพัฒนาเว็บ Responsive 
5. ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
1. ข้อบกพร่องทางการเรียน 
      ความหมายของข้อบกพร่องทางการเรียน ได้มีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
      จากพจนานุกรมของเวบสเตอร์ ( Webster, 1993 : 279) ได้ให้ความหมายของข้อบกพร่อง
ทางการเรียนไว้ว่าข้อบกพร่องทางการเรียน หมายถึง ส่วนประกอบหรือลักษณะของการมีประสิทธิ 
ภาพที่ถูกละเลยหรือขาดความสมบูรณ์ในส่วนส าคัญบางประการ 
      นิทสา โมว์โชวิทช์ - ฮาร์ดาร์ และคณะ (Nitsa Movshovitz - Hadar and other, 1987 : 3 - 
14)  ได้สร้างเกณฑ์พิจารณาข้อบกพร่องทางการเรียน 6 ประการ ดังนี ้
  1. การใช้ข้อมูลผิด (Misused Data) คือข้อบกพร่องจากการที่นักเรียนน าข้อมูลที่
โจทย์ให้มาไปใช้ผิด ซึ่งการน าข้อมูลมาใช้ผิดนี้ จะอยู่ในวิธีท าของนักเรียน อาจจะอยู่ในตอนเร่ิมต้น 
ขณะที่น าข้อมูลมาแก้ปัญหา หรือหลังจากที่ได้น าข้อมูลมาแก้ไขแล้ว 
  ลักษณะที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการใช้ข้อมูลผิด คือนักเรียนไม่ได้ใช้ข้อมูล
ที่ก าหนด ให้แต่ใช้ข้อมูลอ่ืนแทน ละเลยข้อมูลที่จ าเป็นในขั้นตอนการแก้ปัญหา ใช้ข้อมูลที่ไม่
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เกี่ยวข้องมาทดแทนท าผิดค าสั่งโดยหาค าตอบในสิ่งที่ต้องการ น าข้อมูลที่ก าหนดให้ ใช้หน่วยผิด
ลอกโจทย์ผิด 
  2. ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา (Misinterpreted Language) คือนักเรียนตีความจาก
ประโยคภาษามาเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ 
เขียนและอ่านกราฟไม่ถูกต้อง 
  3. การอ้างอิงวิธีการคิดหาเหตุผลที่ไม่สมบูรณ์  (Logically invalid Inference) คือ
นักเรียนบกพร่องในการหาค่าความจริงของประพจน์ภายใต้เงื่อนไข ถ้า..... แล้ว ...  สรุปการให้
เหตุผลภายใต้เงื่อนไข  ถ้า .... แล้ว .... ไม่ถูกต้อง ใช้วิธีบอกปริมาณในต าแหน่งไม่ถูกต้อง การอ้างอิง
หลักตรรกศาสตร์ที่ข้ามขั้นตอน 
  4. บิดเบือนทฤษฎี  กฎ สูตร และนิยาม (Distorted Theorem or Definition) คือ
นักเรียนประยุกต์ใช้ทฤษฎีผิดจากเงื่อนไข ใหก้ฎไม่ถูกต้อง จ าสูตรผิด นักเรียนประยุกต์ใช้ผิดทฤษฎี 
ผิดจากเงื่อนไข 
  5. ไม่มีการตรวจสอบในระหว่างแก้ปัญหา (Unverified Solution) คือนักเรียนเขียน
ขั้นตอนถูกต้อง แต่ค าตอบผิดไปจากโจทย์ที่ได้ก าหนด ลักษณะข้อบกพร่องในด้านนี้ คือ ในแต่ละ
ขั้นตอนที่นักเรียนจ าจะถูกต้องหมดแต่จะผิดตรงค าตอบ ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ต้องการ ทั้งนี้เนื่องจาก
นักเรียนไม่ได้มีการตรวจสอบระหว่างที่ท า 
  6.  ข้อบกพร่องในเทคนิคการท า (Technical Error) คือนักเรียนบกพร่องในการคิด
ค านวณบกพร่องในการใช้ข้อมูลจากตาราง บกพร่องในการใช้สัญลักษณ์ทางพีชคณิตเบื้องต้นใส่
เคร่ืองหมายหน่วยผิด 
 คาเซย์ (Casey, อ้างใน นภาภรณ์ สุวรรณภา, 2536 : 10 -11 ) สรุปลักษณะของข้อบกพร่อง
ทางการเรียน แบ่งสาเหตุที่ผิดและประเภทของความผิดพลาดออกเป็น 9 ประเภท คือ 
  1. รูปแบบของค าถาม 
  2. การอ่านค าถาม 
  3. ความเข้าใจค าตอบ 
  4. การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
  5. การเลือกใช้ทักษะ 
  6. ทักษะในการแก้ปัญหา 
  7. การเสนอค าตอบ 
  8.  ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากขาดความระมัดระวัง 
  9. ความผิดพลาดซึ่งครูทราบได้จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ ความผิดพลาดที่เกิดการไม่เข้าใจเน้ือหา
ในเร่ืองนั้นๆที่ถูกต้อง ท าให้มีการบิดเบือนทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม รวมไปถึงการค านวณและอ่าน
โจทย์หรือตีความจากประโยคภาษามาเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจความหมาย
ของสัญลักษณ์ที่ใช้ ท าให้เมื่อต้องการที่แก้ปัญหาโจทย์ เกิดการน าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเทคนิคการ
ค านวณที่ผิดมาใช้ ท าให้การทดสอบนั้นเกิดความผิดพลาดได้ 
 
2. หลักสูตรสถานศึกษา และเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์ 

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2554 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน  67 มาตรฐาน  ซึ่งมีส่วนที่ เป็นวิทยาศาสตร์อยู่  8 สาระ  และ  13 
มาตรฐาน ดังนี ้
 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง  และ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร 
สิ่งที่เรียนรู ้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมี 
ชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับท้องถิ่น  ประเทศ  และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว3.1 เข้าใจสมบัติของสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู ้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนท่ี 
              มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมี
คุณธรรม    
            มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระท่ี 5 พลังงาน 
             มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิตการเปลี่ยนรูปพลัง 
งานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม    มี
กระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
              มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลกความสัมพันธ์ 
ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ 
 สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
              มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
              มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสารมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิต 
วิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่ง  
แวดล้อม 
 สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหารู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
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อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ  เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระการเรียนรู้และมาตรฐานตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังที่ได้กล่าวมา ซึ่งมีส่วนที่กล่าวถึงวิชาฟิสิกส์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในสาระที่ 4 แรงและการเคลื่อน สาระที่ 5 พลังงาน มี 1 ตัวชี้วัดและสาระที่ 
8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.2 ค าอธิบายรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน รหัส  30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
       ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง   
ความ สัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า   ความสัมพันธ์ระหว่างแรง
กับการเคลื่อนที่ของอนุภคในสนามแม่เหล็ก  และการน าความรู้มาใช้ประโยชน์  แรงนิวเคลียร์และ
แรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส  ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด  เวลา  ความเร็ว  ความเร่ง
ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  แบบวงกลม  และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์  สมบัติของคลื่นกล  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว  ความถี่และความยาวคลื่น  การ
เกิดคลื่นเสียง  บีตส์ของเสียง  ความเข้มเสียง  ระดับความเข้มเสียง  การได้ยินเสียง  คุณภาพเสียง  
และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  มลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์  และการน าเสนอวิธี
ป้องกัน  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน  และความสัมพันธ์
ระหว่างมวลพลังงาน   พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการน าไปใช้ประโยชน์  ชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี  การ
เกิดกัมมันตรังสี  และวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม   การใช้ประโยชน์ผลกระทบต่อสาง
แวดล้อมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการทดลอง การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ   
สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความ
รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และอยู่
อย่างพอเพียง 
 
3. การเรียนรู้แบบโมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning)  

โชฟิลด์, เวสต ์และ เลย์เลอร์ (Schfield, West and Tayloy .2011 : 15) ได้กล่าวสรุปในนิยาม
ความหมายค าว่า Mobile Learning ได้กล่าวว่า  

1. เป็นการเรียนรู้ที่เกิดได้ในสภาพการณ์ต่างคนต่างสถานที่ของผู้เรียนที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีแบบพกพา 
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2. เป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีแบบพกพาร่วมกัน ระหว่างเทคโนโลยีแบบไร้สาย  
และเทคโนโลยีแบบเครือข่ายอ านวยความสะดวก สนับสนุนส่งเสริม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
การเรียนการสอน 

ริว ( Ryu 2007 Retrieved March 18 , 2013 ) แห่งมหาวิทยาลัย Massey เมือง Oakland 
ประเทศ นิวซีแลนด์กล่าวว่า เอ็มเลิร์นนิ่ง คือกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนอยู่
ระหว่างการเดินทาง ณ ที่ใดก็ ตามและเมื่อใดก็ตาม  

วัตต์สัน และ ไวท์ ( Watson and White 2006 Retrieved January 15 , 2013 ) กล่าวว่า 
เอ็มเลิร์นนิ่ง หมายถึงการรวมกันของ 2P คือเป็นการเรียนจากเคร่ืองส่วนตัว ( Personal ) และเป็น
การเรียนจากเคร่ืองที่พกพา ได้ ( Portable ) การเรียนแบบส่วนตัวนั้นผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ใน
หัวข้อที่ต้องการ และการเรียนจากเคร่ือง ที่พกพาได้นั้นจะก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้ได้ดี ซึ่ง
อุปกรณ์แบบ PDAs และโทรศัพท์มือถือจะเป็นเคร่ืองมือที่นิยมใช้กันมากที่สุด  

เก็ดด์ ( Geddes 2006 Retrieved March 18 , 2013 ) ได้สรุปไว้ว่า หมายถึงการได้มาซึ่ง
องค์ ความรู้และทักษะผ่านทางเทคโนโลยีแบบพกพา ซึ่งเกิดขึ้น ณ ที่ใดหรือเมื่อใดก็ได้ และ
ก่อให้เกิดผลการ เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เรียน  

ซึ่งสรุปในประเด็นความหมายของ Mobile Learning ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะบาง
ประการของเทคโนโลยี ประเภทดังกล่าวคือ  

1. เป็นการเรียนรู้ที่มีจุดเน้นอยู่ที่ เทคโนโลยี (Techno-centric) เนื่องจากการเรียน
ลักษณะดังกล่าวจะ เป็นการเรียนรู้ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ จึงต้องมีการใช้อุปกรณ์
การสื่อสื่อสารแบบเคลื่อนที่เพื่อเป็น สื่อกลาง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เป็นตัวช่วยสนับสนุน  

2. การเรียนจะมีลั กษณะร่วมและมีส่ วนคล้ ายกับการเรียนแบบ  อี เลิ ร์นนิ่ ง  
(Relationship to e- Learning) ลักษณะของการเรียนของ m-Learning คล้ายกับ e-Learning หรือ 
Blended Learning ที่เกิด จากการใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ในการนาเสนอและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  

3. เป็นการเรียนรู้ที่ เพิ่มพูนและขยายขอบข่ายการเรียนแบบปกติให้ เพิ่มมากขึ้น 
(Augmenting Formal Education) ซึ่งประสบการณ์ทางการเรียนรู้บางอย่างสามารถเพิ่มเติมหรือ
ขยายขอบข่ายเพิ่มขึ้นจากลักษณะของ การเรียนแบบโมบายเลิร์นนิ่ง ดังกล่าว  

4. เป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน (Learner Centered) 
โดยที่ผู้เรียนจะ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญของการเรียนรู้ในแบบนี้มากที่สุด มิใช่ตัวเทคโนโลยีที่
น ามาใช้แต่ประการใด 

กล่าวได้ว่าการเรียนแบบโมบายเลิ ร์นนิ่ ง ( Mobile Learning ) หรือ m-Learning 
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หมายถึงการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสื่อสารด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายและแบบพกพาที่
สามารถกระท าได้ในทุกที่ ทุกเวลา ตามความสามารถของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้าถึงด้วย
เทคโนโลยี อุปกรณ์การสื่อสารรวมถึงพฤติกรรมการศึกษาของผู้ใช้ ที่มีความแตกต่างกันออกไป 
คุณลักษณะส าคัญของ Mobile Learning 

ดร.คล๊าก ควินน์ ( Quinn 2011 : 6 ) ผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี M- Learning ที่กล่าวว่า
การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่หรือ Mobile Learning จะสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้ใน 4 ช่องทางโดย 
หลัก 4Cs ( The Four C’s of Mobile ) ดังนี้  

- Content เป็นปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับโดยตรงจากเนื้อหาสาระของอุปกรณ์ 
การสื่อสารแบบพกพาที่มีอยู่ ซึ่งอาจเป็นไปในรูปแบบของเอกสาร ข้อความ ภาพ และเสียง เหล่านี้
เป็นต้น  

- Compute เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดจากประสิทธิภาพและศักยภาพของการใช้โปรแกรม
ส าเร็จในเคร่ืองมือสื่อสารที่มีอยู่ ให้ผู้ใช้เกิดองค์ความรู้ตามจุดประสงค์ของการใช้  

- Capture เป็นการส่งสารหรือสร้างข้อมูลทั้งในรูปแบบของภาพ วิดีโอ เสียงหรือข้อความ 
สารสนเทศจากผู้ส่งไปยังผู้รับในสถานที่ต่างๆ  

- Communication เป็นการสื่อสารผ่านอุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพาระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ 
ทั่วๆไป ในลักษณะของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  
หลัก 4 C’s ของ ดร. คล๊าก ควินน์ แสดงให้เห็นจากภาพต่อไปนี้  
 

 
 

ภาพที่ 1 Four C’s of Mobile ของ Clack Quinn , Ph.D. 
ที่มา : http://ennuonline.com/wp-content/uploads/2012/05/Afbeelding-493.png 

 



 
 

13 
 

 

ระบบการใช้งาน Mobile Learning 
ธงชัย แก้วกริยา ( 2553 : 123 - 127 ) ได้กล่าวไว้ว่าระบบปฏิบัติการของ Mobile Learning 

จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ 5 ส่วน ดังแสดงให้เห็นจากภาพที่ 2 
ส าหรับองค์ประกอบส าคัญในการใช้ระบบงานของการเรียนแบบ Mobile Learning จะ

ประกอบไปด้วย ส่วนส าคัญ 5 องค์ประกอบได้แก่  
1. MLMS ( Mobile Learning Management Systems )  
2. m-content ( Mobile Content )  
3. MCMS ( Mobile Content Management System )  
4. m-testing ( Mobile Testing ) 5. m-learner ( Mobile Learning )  
 

 
 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบในการใช้งานระบบ Mobile Learning 
ที่มา http://090803.wikispaces.com/file/view/.png 
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พูลศรี เวศย์อุฬาร (2551)ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีการสื่อสารและการเรียนรู้แบบโมบาย
เลิร์นนิ่ง ( Mobile Learning ) เป็นเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดการเรียนรู้อยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งในสังคม
ออนไลน์ดังที่กล่าวว่า Anywhere , Anytime ในยุคของการ เรียนรู้แบบยูบิควิทัส ( Ubiquitous 
Learning ) ปัจจุบันอย่างไรก็ตามได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึง ข้อดีและข้อจ ากัดของการ
เรียนรู้ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ถือเป็นนวัตกรรมทางการเรียนรู้อีก
รูปแบบหนึ่งของสังคมที่ก าลังกลายมาเป็นกระแสนิยมของผู้บริโภคในวงการศึกษาและนอกวง
การศึกษา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของสื่อการเรียนรู้แบบพกพาที่กลายมาเป็นสื่อกระแส
หลักของผู้ใช้ในการสื่อสารและน าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนในต่างสถานที่ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน และระหว่างผู้สื่อสารด้วยกันในวงกว้าง ดังนั้นการสร้างความพร้อมของการใช้เทคโนโลยี
พกพาจึงเป็นสิ่งส าคัญทีไ่ม่ควรมองข้าม 
 
4. การพัฒนาเว็บแบบ Responsive Web Design  

Responsive design คือการท าเว็บให้โค๊ดเพียงชุดเดียวสามารถใช้ได้กับจอหลาย ๆ ขนาด 
เช่น จอคอมพิวเตอร์  จอแท็บเล็ต  หรือจอโน๊ตบุค  ซึ่งการท าเว็บแบบ responsive นั้น  มักจะใช้
ส าหรับแก้ปัญหาการท าเว็บเวอร์ชันมือถือที่มักจะมีการท างาน เป็นรองเว็บหลักอยู่ เสมอ 
ๆ  เนื่องจากเว็บ responsive นั้นการท างานต่าง ๆ บนเว็บจะยังอยู่ค่อนข้างครบแต่จะถูกจัดเรียงใหม่
ให้เหมาะสมกับขนาดจอ ต่างจากการท าเว็บเวอร์ชันมือถือแยกที่การท างานต่าง ๆ มักจะตามมาไม่
ครบนั่นเอง 

ซีเอ็มเอสไทยแลนด์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในยุคที่ผ่านมา
ให้สามารถรับได้ทั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาแยก
ออกจากกันเพื่อสามารถแสดงผลได้เหมาะสมกับหน้าจอที่ใช้รับชม  และสะดวกต่อการใช้งานซึ่ง
ต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เพิ่มขึ้น  แต่ในปัจจุบันเว็บไซต์
สามารถมีเว็บที่ตอบสนองต่อการรับชมผ่านหน้าจอต่าง ๆ ได้เองโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีการ
ออกแบบเว็บไซต์ที่เป็นแบบ Responsive  

Responsive Web Design เป็นรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้เทคนิคของ CSS, CSS3 
และ JavaScript ในการออกแบบเพื่อให้เว็บไซต์สามารถจัดล าดับ เรียงข้อมูลเว็บไซต์ให้รองรับการ
แสดงผลผ่านหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ  เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็งสูงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จึงส่งผลให้การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  ท าให้เหล่าผู้ผลิตรวมถึงนักพัฒนา พร้อมใจ
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กันพัฒนาซอร์ฟแวร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ 
Tablet หรือแม้แต่โทรทัศน์เองก็สามารถใช้งานอินเตอร์ได้เช่นกัน  นั่นหมายความว่าปัจจุบันมี
อุปกรณ์มากมายที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เช่น ความกว้าง 
ความสูง ความละเอียดหน้าจอ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ คนส่วนใหญ่มักมอง
ว่าจ าเป็นต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น เพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์แต่ละเวอร์ชั่นให้รองรับ
กับการใช้ของอุปกรณ์ที่มีความหมายหลายได้ ซึ่งอาจเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะ Responsive 
Web Design คือเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์ที่ช่วยให้สามารถสร้างเว็บไซต์ที่รองรับทุกขนาด
หน้าจอรวมถึงทุกอุปกรณ์สื่อสารด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่า เวลาสั้นกว่า และประสิทธิภาพที่สูงกว่าการ
ผลิตเว็บไซต์หลายเวอร์ชั่น 

1. ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีแบบ Responsive Web Design  
1.1 Responsive Web Design ได้รับการรับรองจาก google ช่วยให้ติด index google ได้

ทั้ง desktop และ mobile ในหน้าเดียว 
1.2 การท า Responsive เพียงแค่เว็บไซต์เดียวก็สามารถรองรับทุกอุปกรณ์ และไม่ต้อง

ท าหลาย ๆ หน้า ช่วยให้ไม่หนักเซิฟเวอร์ 
1.3 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท า โดยที่ไม่ต้องท าหน้าต่างแยกกันระหว่าง mobile 

และ desktop นอกจากนี้ยังประหยัดเวลาลดระยะเวลาในการท างานหลาย ๆ หน้า โดยที่วางแผน
เพียงคร้ังเดียว และท าเพียงแค่หน้าเดียวเท่านั้น 

1.4 รวดเร็วในการดูแลจัดการเว็บไซต์ และไม่ยุ่งยาก 
1.5 รองรับผู้ใช้ทุกอุปกรณ์ เพราะสุดท้ายผู้ที่ค้นหาจากหลายอุปกรณ์มีความต้องการ

เช่นเดียวกัน 
 

 2. สิ่งควรค านึงก่อนออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นแบบ responsive design  
2.1 ออกแบบโดยค านึงถึงอุปกรณ์พกพาเป็นหลัก ควรออกแบบเว็บโดยค านึงถึงอุปกรณ์

พกพาต่าง ๆ (เช่น โทรศัพท์มือถือและTablet) โดยให้ Feature ที่ส าคัญบนเว็บสามารถแสดงผลและ
ใช้งานได้อย่างดีบนอุปกรณ์พกพา  แล้วค่อยคิดจัดวางรูปแบบและปรับปรุงให้ใช้งานได้บน
คอมพิวเตอร์ในภายหลัง 

2.2 ล าดับความส าคัญของ element ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง โดยค านึกถึงล าความส าคัญของ 
element ต่างCๆ ตัวอย่างเช่น sidebar โดยการน าเอาโค็ดจอง sidebar มาไว้ก่อน content จ าท าให้เมื่อ
เปิดเว็บไซต์บนอุปกรณ์พกพา จะเห็นแต่ sidebar ก่อน 
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2.3 บนอุปกรณ์พกพาต้องใช้พื้นที่แสดงผลให้ครบทุกส่วน แม้ปัจจุบันมือถือจะแข่งขัน
กันแบ่งขนาดหน้าจอ แต่ความจริงคือพื้นที่ใช้งานบนมือถือก็ยังว่าน้อยกว่าบนคอมพิวเตอร์อยู่มาก  
ดังนั้นจึงไม่ควรออกแบบที่ให้พื้นที่ว่างเยอะเกินไปเพราะเมื่อเปิดเว็บบนโทรศัพท์  เน้ือหาต่าง ๆจะ
เหลือเพียงคอลัมน์เดียว 

2.4 ลดการใช้งานไฟล์ขนาดใหญ่ การใช้งานเว็บบนอุปกรณ์พกพานั้นส่วนใหญ่จะ
เชื่อมต่อจาก EDGE หรือ 3G เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนอกจากความเร็วที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับ ADSL 
แล้ว ยังเกิดปัญหา Fair Usage Policy (หรือที่ เรียกส่า FUP) อีกด้วย  ท าให้ผู้ใช้ไม่สามารถเปิด
เว็บไซต์ได ้เมื่อต้องเปิดเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่มาก 

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเชชันบนเว็บ 
3.1 PHP (PHP Hypertext Preprocessor) เป็นฟรีแวร์ที่ได้ รับความนิยมอย่างมากใน

ปัจจุบัน 
3.2 ASP (Active Server Page) เป็นผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ปัจจุบัน ASP จะถูกใส่

เข้าไปในโปรแกรมที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไมโครซอฟท์  ดังนั้นไม่จ าเป็นต้องท าการติดตั้ง
โปรแกรม ASP อีก 

3.3 ASP.NET คือแนวคิดหนึ่งที่ไม่โครซอฟท์พัฒนาขึ้น โดย .NET ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
โดเมนเนมของเว็บไซต์ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ .NET หมายถึง การน าเอาอุปกรณ์ทุกอย่างบนโลกมา
เชื่อมโยงต่อกันเหมือนตาข่าย (Net = ตาข่าย) 

3.4 JSP (Java Server Page) เป็นสคริปท์อีกภาษาหนึ่ง  ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
ส าหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน จุดเด่นที่ส าคัญของ JSP อยู่ที่การใช้ภาษา Java ซี่งเป็นภาษาเชิง
วัตถุที่ช่วยให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชันขนาดใหญ่และซับซ้อน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

3.5 Perl ได้ถูกนิยามในยุคแรก ๆ ของการท าเว็บ โดย Doug Sheppard (www,2000) ได้
ให้ความหมายว่า Perl ย่อมาจาก Peactical Extraction and Rerport Language ถูกพัฒนาขึ้นในปี 
1980 โดยนาย Larry Wall ซึ่งเป็นภาษาที่ท าให้ CGI ภาษาหนึ่ง มีรากฐานการพัฒนามาจาก ภาษา C 
ดังนั้น ผู้ที่เคยศึกษาภาษา C มาบ้าง สามารถศึกษาภาษา Perl ได้โดยไม่ยาก 

3.6 Python เป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่ง ที่มีความสามารถสูงถูกสร้างขึ้นโดย Guido 
van Rossum (www,1989) ซึ่งภาษานี้พัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม กล่าวคือ สามารถรัน
ภาษา Python ได้ทั้ งบน Unix, Linux, Windows NT/2000/XP/2003, FreeBSD หรือแม้แต่ระบบ 
Mac OS X, Palm, Nokia Mobile อีกอย่างหนึ่งเป็นภาษาลักษณะ Open Source ที่แจกแจงให้ใช้งาน
ฟร ี
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 4. โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้บนเว็บ 
4.1 MySQL เป็นฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูงสุด

โปรแกรมหนึ่งบนเคร่ืองให้บริการ มีความสามารถในการจัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL 
(Structures Query Language) อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการท างาน รองรับการท างาน
จากผู้ใช้หลาย ๆ คนและหลาย ๆ งานได้ในขณะเดียวกัน 

4.2 PostgresSQL คือระบบฐานข้อมูลที่น าเอาค าสั่งต่าง ๆ ของภาษา SQL มารวมกันใน
การโปรแกรม ท าให้ค าสั่งเหล่านั้นสามารถท างานได้ออย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

4.3 Microsoft Access เป็นโปรแกรมหนึ่งของ Microsoft Office โปรแกรม Access เป็น
โปรแกรมฐานข้อมูล เหมาะส าหรับเก็บข้อมูล และน ามาประมวลผล หรือน าเสนอในรูปแบบ
รายงาน สามารถน าฐานข้อมูล Access เพื่อเป็นฐานข้อมูลของโปรแกรมอ่ืน ๆ ได้ไป ไม่ว่าจะใช้
พัฒนาร่วมกับ Visual Basic, C++ ก็ได ้

กล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาเว็บแบบ Responsive Web Design เป็นการพัฒนาเว็บไซต์
โดยใช้เทคนิคของ CSS และ JavaScript ในการออกแบบเพื่อให้เว็บไซต์สามารถจัดเรียงข้อมูลให้
รองรับกับการแสดงผลขนาดหน้าจอที่มีความแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ ด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่า เวลา
สั้นกว่า และประสิทธิภาพที่สูงกว่าการผลิตเว็บไซต์หลายเวอร์ชั่น 
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5. ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory) 
ศิริชัย กาญจนวาสี (2545) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ หรือ IRT นี้สามารถ

จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนน 2 ค่า (Binary or 
Dichotomous IRT) ซึ่งเป็นโมเดลการตอบสนองข้อสอบที่ใช้กับการตรวจคะแนนรายข้อแบบ 2 ค่า 
เช่นข้อสอบหรือค าถามที่ตรวจให้คะแนนแบบ 0,1 (ตอบผิดได้ 0 ตอบถูกได้ 1) แบบถูก/ผิด ใช่/
ไม่ใช่ เป็นต้น และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า (Polychromous 
IRT) ซึ่งเป็นโมเดลการตอบสนอง ข้อสอบที่ใช้กับการตรวจคะแนนรายข้อแบบมากกว่า 2 ค่า เช่น 
ข้อสอบหรือข้อความมาตรประมาณค่า (Rang scale) การตรวจข้อสอบแบบให้คะแนนความรู้
บางส่วน (Partial credit) เป็นต้น 

จากฟังก์ชันการตอบสนองข้อสอบสามารถน ามาใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะ
เป็นในการตอบข้อสอบแต่ละข้อได้ถูกต้อง [𝑃𝑖(𝜃)] กับระดับความสามรถของผู้สอบที่วัดได้โดย
แบบสอบฉบับนั้น (𝜃) เมื่อน ามาเขียนเป็นกราฟได้ “โค้งลักษณะข้อสอบ” (Item Characteristic; 
ICC) โค้งลักษณะข้อสอบมีได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับโมเดล (Model) หรือแบบจ าลองที่ใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น โมเดลแบบ 1 พารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์ หรือ 3 พารามิเตอร์ เป็นต้น 

1. โมเดลการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Model) 
1.1 ประเภทของโมเดลการตอบสนองข้อสอบ 

   จากแนวคิดตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  ได้มีการพัฒนาโมเดลหรือ
แบบจ าลองขึ้นมาหลายรูปแบบด้วยกัน โดยแต่ละโมเดลจะมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และจ านวน
พารามิเตอร์ในฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ (Hambleton and 
Swaminathan) ดังนี ้
  1.1.1 โมเดลการตอบสนองข้อสอบที่ใช้กับคะแนนรายข้อแบบ 2 ค่า(Dichotomous) 
เป็นข้อสอบที่ตรวจให้คะแนน 0, 1 (ตอบผิดได้ 0 คะแนน, ตอบถูกได้ 1 คะแนน) โมเดลประเภทนี้
ในยะเร่ิมแรก (ค.ศ. 1943 – 1968) เช่น Guttman Perfect Scale, Latent Distance Model, Line Model 
เป็นต้น ในระยะต่อมา (ค.ศ. 1952 ข 1982) ได้มีการพัฒนาโมเดลประเภทนี้เพิ่มขึ้นมาเช่น one-, 
Two-, Three-Parameter Normal Ogive Model แล ะ  One-, Two-, Three, Four-Parameter Logistic 
Model เป็นต้น 
  1.1.2 โมเดลการตอบสนองข้อสอบที่ใช้กับคะแนนรายข้อสอบมากกว่า  2 ค่า 
(Multichotomous) เช่น Norminal Response Model, Grade Response Model, Partical Credit Model 
(Semejima, 1972) เป็นต้น 
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  1.1.3 โม เดลการตอบสนองข้อสอบที่ ใช้กับคะแนนรายข้อแบบต่อ เนื่ อง 
(Continuous) เช่น Continuous Response Model (Semejima, 1972) เป็นต้น 

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอเสนอรายละเอียดเฉพาะโมเดลการตอบสนองข้อสอบที่ใช้กับคะแนน
รายข้อแบบ 2 ค่าเท่านั้น เพราะเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป โมเดลที่รู้จักกันในปัจจุบันได้แก่ โมเดล
ปกติสะสม (Normal Ogive Model Function) และ (Logistic Model) โดยโมเดลปกติสะสมใช้แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการตอบสนองข้อสอบกับความสามารถของผู้สอบ ส่วนโมเดลโลจิสใช้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการตอบกับความสามารถ  ซึ่งฟังก์ชันทั้งสองให้ผลลัพธ์ของการ
ประมาณค่าใกล้เคียงกันมาก แต่โมเดลโลจิสลักษณะของสูตรทางคณิตศาสตร์และวิธีการค านวณ
ง่ายและสะดวกกว่า นอกจากนี้โมเดลโลจิสยังมีความทนทานต่อความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับ
ผู้สอนที่มีความสามารถสูงจะตอบข้อสอบได้ดีกว่า จึงท าให้โมเดลโลจิสเป็นที่นิยมกันมากในการ
น าไปใช้งานจริง 

ตัวอย่างของโค้งลักษณะข้อสอบ (Item Charaderistic Curve, ICC) ของโมเดลโลจิสแบบ
สามพารามิเตอร์สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 เส้นโค้งคุณลักษณะข้อสอบของโมเดลแบบ 3-พารามิเตอร์ 

ที่มา: ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ Modern Test Theories, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545:47) 
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1.2 พารามิเตอร์ของโมเดลการตอบสนองข้อสอบ 
  โมเดลการตอบสนองข้อสอบประกอบด้วยพารามิเตอร์และค่าคงที่ดังนี้ 

1.2.1 พารามิเตอร์ของผู้สอบ (Examinee’s Parameter) 
  (𝜃𝑝) = ระดับความสามารถของผู้สอบคนที่ P ซึ่งประมาณได้จากโมเดล

ตามทฤษฎีการตอบสนองและปรับให้เป็นคะแนนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย 

    เป็น 0 และเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 ค่า θ มีพิสัยอยู่ระหว่าง -∞ 
ถึง +∞ แต่ในทางปฏิบัตินิยมใช้ในช่วง -3 ถึง +3 

1.2.2 พารามิเตอร์ของข้อสอบ (Item Parameters) 
  𝑏𝑖    = ค่าความยากของข้อสอบข้อที่ I (Item Difficulty) ซึ่งเป็นการวัด

ต าแหน่งของโค้งลักษณะของข้อสอบ (ICC) ตามแกนนอนบน
สเกลของ θ ณ จุดที่โค้งมีความชันมากที่สุด (จุดเปลี่ยนโค้ง) หรือ
ที่ต าแหน่งต่อไปนี้ 

𝑏𝑖  = 𝜃 ที่ 𝑃i(𝜃)    =   0.50 (ส าหรับ 1- และ2-Parameter Model) 

𝑏𝑖  = 𝜃 ที่ 𝑃i(𝜃)    =   
1+𝑐

2
 (ส าหรับ 3- Parameter Model) 

    ค่า b มีพิสัยอยู่ระหว่าง -∞ ถึง +∞ แต่ในทางปฏิบัตินิยมใช้
ข้อสอบที่มีค่า 𝑏𝑖  อยู่ระหว่าง -2.5 ถึง +2.5 ค่า 𝑏𝑖  ที่อยู่ใกล้ -2.5 
แสดงว่าเป็นข้อสอบที่ง่าย ส่วน 𝑏𝑖  ที่อยู่ใกล้ +2.5 แสดงว่าเป็น
ข้อสอบที่ยาก 

  𝑎𝑖  = ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบที่ i (Item Discrimination) ซึ่งเป็น
ความชันของโค้ง ICC ณ จุดเปลี่ยนโค้ง หรือจุด θ =𝑏𝑖  ค่า a มี
พิสัยอยู่ระหว่าง -∞ ถึง +∞ ค่า a ที่เป็นลบเป็นสิ่งที่ไม่พึง
ปรารถนา ในทางปฏิบัติจึงนิยมใช้ข้อสอบที่มีค่า 𝑎𝑖  อยู่ระหว่าง 
0.5 ถึง 2.5 ค่า 𝑎𝑖  ที่สูง แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นมี Slope ที่ชันจึง
จ าแนกผู้สอบที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ดี 

     𝑐𝑖       = ความน่าจะเป็นของการเดาถูก (Guessing Parameter หรือ pseudo-
chance score level) ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่ผู้สอบที่มีค่า
ความสามารถต่ ามากๆ จะท าข้อสอบข้อที่ I ได้ถูกต้อง 𝑐𝑖  เป็นค่า
ก ากับต่ าที่สุด (lower assymtote ของ ICC) ค่า 𝑐𝑖  มีพิสัยอยู่
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ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยทั่วไปนิยมใช้ข้อสอบทีค่า 𝑐𝑖  อยู่ระหว่าง 0 
ถึง 0.3 

 
 1.2.3  ค่าคงที่ (Constant) 
      e = ค่าคงที่ ซึ่งมีค่าประมาณ 2.71828 
     D = ค่าการปรับสเกล (Scaling Factior) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.70 

 
ตารางที่ 1 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของโมเดลการตอบสนองข้อสอบ 

 
 

ที่มา: ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ Modern Test Theories, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545:48) 
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โค้งคุณลักษณะของข้อสอบตามโมเดลการตอบสนองข้อสอบ 3 โมเดล  

 

 

 
 

ภาพที่ 4 โค้งคุณลักษณะของข้อสอบตามโมเดลการตอบสนองข้อสอบ 3 โมเดล 
ที่มา: ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ Modern Test Theories, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545:49) 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ 3 ข้อ และ 𝑃i(𝜃)  ที่ระดับ 𝜃 ต่างๆ  

 
 

  
ภาพที่ 5 ตัวอย่างโค้งคุณลักษณะข้อสอบ (ICCs) ของข้อสอบ 3 ข้อ 

 
1.3 ฟังก์ชันสารสนเทศ (Information Function) 

  การวิเคราะห์ตามทฤษฎี IRT จะใช้แบบแผนการตอบสนองแบบสอบเป็นรายข้อ
ในการประมาณค่าความสามรถของผู้สอบ ดังนั้นการประเมินคุณภาพของแบบสอบจึงสามารถ
พิจารณาจากความถูกต้องแม่นย าในการประมาณความสามรถของผู้สอบ ซึ่งมีดัชนีตัวหนึ่งสามารถ
ใช้ชี้ถึงความถูกต้องแม่นย าดังกล่าวเรียกว่า “สารสนเทศของแบบสอบ” (Test Information) ซึ่งเป็น
ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบ เกิดจากผลรวมเชิงพีชคณิตของฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบ 
(Item Information Function) แต่ละข้อรวมเข้าด้วยกันโดยค่าฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบเป็น
ดัชนีผสม (Composition Index) ที่สร้างจากดัชนีคุณลักษณะของข้อสอบหลายลักษณะ ได้แก่ ค่า
ความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ เพื่อบ่งชี้คุณภาพของข้อสอบ 
(Bimbaum, 1968) เนื่องจากค่าสารสนเทศสัมพันธ์ผกผันกับความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
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ประมาณค่า (𝜃)  มีความสามารถของผู้สอบในช่วง (𝜃) นั้นๆ โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การประมาณค่าต่ า 

ด้วยคุณสมบัติด้ านความไม่แปรเปลี่ยนตามกลุ่มตัวอย่าง  (Invariance) ของ
ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบจากการวิเคราะห์  ตามทฤษฎี IRT จึงท าให้ค่าฟังก์ชันสารสนเทศ
เหมาะสมที่จะใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของข้อสอบและแบบสอบแทนการหาค่าความเที่ยงและ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดตามทฤษฎีแบบสอบดั้งเดิม (Hambleton, 1977) 

ด้วยคุณสมบัติด้ านความไม่แปรเปลี่ยนตามกลุ่มตัวอย่าง  (Invariance) ของ
ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบจากการวิเคราะห์  ตามทฤษฎี IRT จึงท าให้ค่าฟังก์ชันสารสนเทศ
เหมาะสมที่จะใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของข้อสอบและแบบสอบแทนหาค่าความเที่ยงและความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดตามทฤษฎีแบบสอบดั้งเดิม (Hambleton, 1977) 
 
เมื่อ 𝑎𝑗

(k) และ 𝑏𝑗
(k+1)  = ค่าประมาณอ านาจจ าแนกของข้อสอบข้อที่ j ควรจะ                 

      เป็นจากการประมาณครั้งที่ k และ k+1 ตามล าดับ 
 𝑏𝑗

(k) และ 𝑏𝑗
(k+1) = ค่าประมาณความยากของข้อสอบข้อที่ j ควรจะ                 

      เป็นจากการประมาณครั้งที่ k และ k+1 ตามล าดับ 
             𝑐𝑗

(k) และ 𝑐𝑗
(k+1)       = ค่าประมาณโอกาสการเดาของข้อสอบข้อที่ j ควรจะ                 

      เป็นจากการประมาณครั้งที่ k และ k+1 ตามล าดับ 
g  [𝑎𝑗

(k)]  = อนุพันธ์อันดับที่ 1 ของฟังก์ชันการแจกแจงภายหลัง 
    = d In f (𝜃; b, a, c/b) d 𝑎𝑗  
h  [𝑎𝑗

(k)]  = อนุพันธ์อันดับที่ 2 ของฟังก์ชันการแจกแจงภายหลัง 
    = 𝑑2 In f (𝜃; b, a, c/b) d 𝑎𝑗

2 
g  [𝑏𝑗

(k)] และh  [𝑏𝑗
(k)] =  อนุพันธ์อันดับที่ 1 และ 2 ของฟังก์ชันการแจกแจง

ภายหลังของ 𝑏𝑗  
 g  [𝑐𝑗

(k)] และh  [𝑐𝑗
(k)] =  อนุพันธ์อันดับที่ 1 และ 2 ของฟังก์ชันการแจกแจง 

ภายหลังของ 𝑐𝑗  
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2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของผู้สอบด้วยวิธีเบส์ปรับใหม่ 
             การประมาณค่าพารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบ (𝜃) ส าหรับการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะ นิยมใช้เบส์ที่มีการปรับใหม่ (Bayesian Updating) ท าให้การประมาณค่าความสามารถ
ของผู้สอบได้ค่าค่อนข้างคงที่ (Owen 1975, อ้างอิงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2550 : 208) ซึ่งมีวิธีการ
ดังนี ้
  ขั้นตอนแรก ประมาณค่าความสามารถและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการประมาณ
ค่าความสามารถ โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สอบ หากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบก าหนดให้ค่า
ความสามรถเฉลี่ยแรกเร่ิม (𝜃) = 0.000 และค่าความแปรปรวน (𝜎2) = 1.000 
  ขั้นตอนที่สอง คัดเลือกข้อสอบจากกลุ่มผู้สอบให้เป็นข้อสอบที่มีความยากใกล้เคียง
ที่สุดกับความสามารถของผู้สอบที่ได้จากการประมาณค่าในขั้นแรก และมีอ านาจจ าแนกดีที่สุดใน
บรรดาข้อสอบที่มีความยากง่ายเท่ากัน ข้อสอบข้อใดที่น ามาใช้สอบแล้ว จะไม่น ามาพิจารณาเลือก
ให้ผู้สอบคนเดิมตอบอีก น าค าตอบของผู้สอบจ าแนกเป็นถูกหรือผิดไปประมาณค่าความสามรถลด
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าความสามรถ โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ (Owen 1975, 
อ้างถึงใน ศิริชัย  กาญจวาสี 2550 : 208) 
  
  1.ในกรณีที่ตอบข้อสอบถูก 

  θm+1 = θm + (1 − c) [
σ2

m

√
1

a2+σ2
m

] (
O(D)

c+(1−c)A(−D)
)    (1) 

                             

   σ2
m+1 = σ2

m [1 − ⌈
1−c

1+
1

a2σ2
m

⌉ (
O(D)

B
) (

(1−c)O(D)

B
− D)]   (2) 

    
   เมื่อ D =

b−θm

√
1

a2+σ2
m

              (3) 

 
        B = c + (1 − c)x A(−D)           (4) 
 
  และ SEEm+1 = √σ2

m+1         (5) 
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  2.ในกรณีที่ตอบข้อสอบผิด 
 

  θm+1 = θm − [
σ2

m

√
1

a2+σ2
m

] (
O(D)

A(D)
)      (6) 

 

  σ2
m+1 = σ2

m ⌈1 − ⌈
O(D)

1+
1

a2b2
m

⌉ (
O(D)

A(D)
+ D) ÷ A(D)⌉    (7) 

 

  σ2
m+1 = σ2

m ⌈1 − ⌈
O(D)

1+
1

a2σ2
m

⌉ (
O(D)

A(D)
+ D) ÷ A(D)⌉    (8) 

 
   เมื่อ  𝜃m  = ความสามารถของผู้สอบที่ประมาณได้ก่อนตอบข้อสอบข้อที่ 
m+1 ตามปกติแล้ว เมื่อเร่ิมท าข้อสอบจะไม่ทราบค่าความสามารถเบื้องต้นของผู้สอบ จึงก าหนดให้ 
𝜃m  
เท่ากับ 0.000  
   𝜃2

m = ความแปรปรวนในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบก่อน
ตอบข้อสอบข้อที่ m+1 ตามปกติแล้วเมื่อเร่ิมท าข้อสอบจะไม่ทราบค่าความแปรปรวนดังกล่าวมา
ก่อน จึงก าหนดให้ 𝜃2

m เท่ากับ 1.000 
   𝑆𝐸𝐸𝑚= ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่าความสามารถ
ของผู้สอบก่อนตอบข้อสอบข้อที่ m+15 ถ้าเป็นการประมาณค่าคร้ังแรก ก าหนดให้ 𝑆𝐸𝐸𝑚 เท่ากับ 
1.000 
   𝜃m+1 = ความแปรปรวนในการประมาณได้หลังจากตอบข้อสอบข้อที่
m+1แล้ว 
   σ2

m+1  = ความแปรปรวนในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ
หลังจากตอบข้อสอบข้อที่ m+1 แล้ว 
   𝑆𝐸𝐸𝑚= ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่าความสามรถ
ของผู้สอบหลังจากตอบข้อที่ m+1 แล้ว  
   𝑎𝑖  =  ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบข้อที่ m+1 
   𝑏𝑖  =  ค่าความยากของข้อสอบข้อที่ m+1    
    𝑐𝑖  =  ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบข้อที่ m+1 
   D = จุดตัดบนแกน X 
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   O(D) = ค่าออร์ดิเนท (Ordinate) ของโค้งปกติที่จุด D 
   A(D) = พื้นที่ใต้โค้งปกติจากค่า D ต่ าสุดจนถึงจุด D 
  
 การค านวณหาผลต่างของค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่าความสามารถ
ของผ้าอบ (∆) มีสูตรการค านวณดังนี ้
   A(D) = พื้นที่ใต้โค้งปกติจากค่า D ต่ าสุดจนถึงจุด D 
   ∆     = SEEm − SEEm+1 
   ∆    = ผลต่างของค่ าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบระหว่างข้อที่ m และ m+1 
   SEEm  = ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า
ความสามารถของผู้สอบก่อนตอบข้อที่ m+1 
   SEEm+1= ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า
ความสามารถของผู้สอบก่อนตอบข้อที่ m+1 
  การค านวณหาค่าออร์ดิเนท (Ordinate) ของโค้งปกติที่จุด D ( ฉัตรศิริ  ปิยะพิมล
สิทธิ์, 2552) 
   O(D) = 1

√2π
e−D2/2 

    O(D) = ค่าออร์ดิเนท (Ordinate) ของโค้งปกติที่จุด D 
   𝜋     = 3.14159265 
   e = 2.71828 
   D = จุดตัดแกน X 
 
  หลักการของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory : IRT) น าไป
พัฒนาเป็นการทดสอบแบบปรับเหมาะ (Adaptive Testing) มีลักษณะเป็นการทดสอบที่ใช้สอบ
แตกต่างกันจัดให้กับผลสอบแต่ละคนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับความสามารถของตน 
การทดสอบเร่ิมต้นจากผู้สอบได้รับข้อมูลข้อสอบที่มีความยากปานกลาง  (0.000) ถ้าตอบข้อสอบ
ถูกต้องข้อสอบข้อถัดไปจะมีความยากเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันถ้าตอบข้อสอบผิดข้อสอบข้อถัดไปจะ
มีความยากลดลง การทดสอบด าเนินต่อไปจนกระทั่งผลการทดสอบสามารถบอกค่าความสามารถ
ของผู้สอบใกล้เคียงความจริงมากที่สุด การทดสอบจึงยุติ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะ คือ เพื่อประมาณค่าความสามารถหรือลักษณะของผู้สอบโดยการตองชุดข้อสอบที่
เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบคนนั้น เมื่อน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการกับการค านวณ
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สถิติที่ซับซ้อน เรียกโดยทั่วไปว่าการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์  (Computerized 
Adaptive Testing : CAT)  

3. การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ ( Adaptive testing) 
 การทดสอบด้วยแบบสอบฉบับเดียวกันเมื่อน ามาใช้สอบกับกลุ่มผู้สอบกลุ่มหนึ่ง  

ความถูกต้องแม่นย าของคะแนนที่จะได้จะไม่เหมือนกันส าหรับผู้สอบแต่ละคน บางคนได้คะแนนที่
มีความคลาดเคลื่อนน้อย แต่คะแนนของบางคนมีอาจมีความคลาดเคลื่อนมาก ดังนั้นการทดสอบจึง
ไม่สามารถวัดความสามารถของผู้สอบได้อย่างแท้จริง การทดสอบในอุดมคติจึงเป็นไปในลักษณะ
ที่จัดการทดสอบให้เป็นรายบุคคล โดยท าการคัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับผู้สอบ ( Tailored)  เพื่อ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบนั้นได้อย่างถูกต้องแม่นย า  เมื่อสามารถประมาณค่า
ความสามารถได้อย่างมีความคลาดเคลื่อนต่ า แล้วจึงยุติการทดสอบ ซึ่งเรียกการทดสอบแบบนี้ว่า 
การทสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ ( Adaptive Testing or Tailored Testing ) 

3.1 ความเป็นมาของการทดสอบแบบปรับเหมาะ  
การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบเป็นการใช้คลังข้อสอบ

มาสร้างเป็นแบบทดสอบ แบบสอบแต่ละชุดมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้สอบแต่ละคน ซึ่งเรียกว่า “Tailored Test” ค านี้เป็นคร้ังแรก โดย W.W. Turnbull (1951) (Citied in 
Lord, 1980) ต่อมา ไวส์ ได้เสนอให้ใช้ค าว่า “Adaptive Test” (Weiss, 1974)  

การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบถูกน ามาใช้เร่ิมแรก
ส าหรับทดสอบเชาว์ปัญญาด้วยแบบทดสอบของ บิเนท์ (Binet) ในปี ค.ศ. 1908 โดยผู้ด าเนินการ
สอบสามารถใช้ดุลพินิจถึงระดับความสามารถของข้อสอบเร่ิมต้น ถ้าข้อสอบเร่ิมต้นยากเกินไป 
หรือง่ายเกินไปส าหรับผู้สอบ ผู้ด าเนินการสอบสามารถเลือกใช้ข้อสอบที่ง่ายลงหรือยากขึ้น ได้ตาม
ความเหมาะสม ผู้สอบแต่ละคนจะได้ท าข้อสอบที่ยากขึ้นเร่ือยๆ จนผู้สอบท าไม่ถูกจ านวนหนึ่งการ
ทดสอบก็จะยุติลง ในการให้คะแนนตั้งอยู่บนข้อตกลงเบื้องต้นว่า ถ้าผู้สอบท ากลุ่มข้อสอบใดได้
ถูกต้อง ย่อมจะท าข้อสอบที่ง่ายกว่านั้นได้ถูกต้องด้วย แต่อาจจะท าข้อที่ยากกว่านั้นไม่ได้ ต่อมามี
การน าแนวคิดของการทดสอบลักษณะดังกล่าวมาใช้กันบ้าง แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
มากนัก   

ไรท์ และดักกลาส ( Wright & Douglas, 1975) ได้เสนอวิธีการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะที่สร้างสเกลความยากของข้อสอบ จากการวิเคราะห์ด้วยโมเดล 1 พรารามิเตอร์ ของ
ราชส์ โดยผู้สอบได้รับแบบสอบที่เรียงข้อสอบตามระดับความยาก และแนะน าให้ผู้สอบเร่ิมท าข้อที่
มีความยาก ปานกลาง ในการท าข้อสอบให้เลือกท าข้อที่ง่ายลง และยากขึ้นขึ้นได ้จนผู้สอบพบว่าข้อ
ใดบ้างที่ยากเกินไป หรือง่ายเกินไปส าหรับตน คะแนนของผู้สอบได้จากการรวม จ านวนข้อที่ตอบ
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ถูกกับจ านวนข้อที่ตนเองตัดสินว่าง่ายเกินไป วิธีการให้คะแนนลักษณะนี้ยังเป็นเร่ืองที่ถูกเถียงกันถึง
ความเหมาะสม นอกจากนี้  ลอร์ด (Lord, 1969) ได้ใช้วิธีการสอบแบบปรับเหมาะ 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนแรกเป็นการใช้แบบสอบฉบับสั้นส าหรับจัดระดับความสามารถของผู้สอบ  เรียกว่า 
“Routing Test” เพื่อพิจารณาว่าผู้สอบผู้นั้นควรใช้แบบสอบขั้นที่สอง  (Second - stage test) ระดับ
ความยากใด ลอร์ดได้เสนอวิธีการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบจากการท าแบบสอบทั้งสอง
ฉบับร่วมกัน ผลการวิจัยจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง พบว่า การทดสอบแบบขั้นตอนเดียวแบบ
ประเพณีนิยม แต่ให้ผลไม่แตกต่างกัน  ส าหรับกลุ่มผู้มีความสามารถปานกลาง ต่อมา ลอร์ด (Lord, 
1980) ซึ่งท าการวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบอยู่ที่สถาบันบริการทดสอบทางการศึกษา (ETS)  ได้ให้
ความสนใจการทดสอบแบบปรับเหมาะ เพราะมีความเชื่อว่าแบบสอบที่มีความยาวคงที่ไม่น่าจะมี
ประสิทธิภาพส าหรับผู้สอบส่วนใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอบที่มีความสามารถสูง  และ
ความสามารถต่ า เนื่องจากผู้สอบที่มีความสามารถสูง ไม่จ าเป็นต้องท าข้อสอบข้อที่ง่าย ในขณะที่
ผู้สอบที่มีความสามารถต่ าก็ไม่จ าเป็นต้องท าข้อสอบข้อที่ยากมาก ๆ เพราะข้อสอบเหล่านั้นจะให้
สารสนเทศส าหรับผู้สอบน้อยมาก ดังนั้นสามารถท าให้แบบสอบสั้นลงได้ โดยไม่ได้สูญเสียความ
แม่นย าในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบเลย ถ้ามีการเลือกข้อสอบที่ให้สารสนเทศสูงสุด
ส าหรับการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ ซึ่งในทางทฤษฎีสามารถที่จะจัดชุดของแบบสอบ
ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบแต่ละคนได้  โดยมีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าที่
ต่ าลง  

3.2 ความหมายของการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
แบบสอบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ (Adaptive Test) หมายถึง 

แบบสอบที่ประกอบด้วยชุดของข้อสอบแตกต่างกันที่จัดให้ส าหรับผู้ที่สอบต่างกัน  โดยใช้การ
คัดเลือกข้อสอบส าหรับผู้สอบแต่ละคนตามระดับความสามารถที่มุ่งวัดของบุคคลนั้น 

การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้ที่สอบ  (Adaptive Testing) 
หมายถึง การทดสอบที่ใช้แบบสอบต่างชุดกันส าหรับผู้สอบต่างกัน โดยมีการคัดเลือกข้อสอบที่มี
ความยากเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้สอบ  

การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ มีความแตกต่างที่
ส าคัญจากการทดสอบแบบประเพณีนิยม เป็นการสร้างแบบสอบขึ้นมาชุดเดียวให้ครอบคลุม
องค์ประกอบของคุณลักษณะหรือเน้ือหาที่ต้องการวัด มีค่าความยากของข้อสอบที่หลากหลาย  โดย
ไม่มีการก าหนดสัดส่วนของค่าความยากที่แน่นอน โดยทั่วไปนิยมให้มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 
0.2-0.8 ส าหรับน าไปใช้สอบกับผู้สอบกลุ่มใดก็ได้ ไม่ว่าผู้สอบจะมีความสามารถสูง ปานกลางหรือ
ต่ า ทุกคนจะต้องท าข้อสอบชุดเดียวกันนั้น มีจ านวนข้อเท่ากันและเหมือนกันหมดทุกข้อ แต่การ
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ทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามรถของผู้สอบ เป็นการใช้ข้อสอบจากคลังข้อสอบมาสร้างแบบ
สอบ แบบสอบแต่ละชุดมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบแต่ละคน 

การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบจะช่วยลดจ านวน
ข้อสอบและเวลาของการสอบ นอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดของการสอบอีกด้วย เช่น ใน
กรณีของผู้สอบที่มีความสามารถต่ า ไม่จ าเป็นต้องเครียดกับการท าข้อสอบที่ยากเกินความสามรถ 
ในขณะเดียวกันผู้สอบที่มีความสามารถสูงก็ไม่จ าเป็นต้องท าข้อสอบที่ง่ายเกินไปจนอาจมีผลให้เกิด
ความระมัดระวังในการท าข้อสอบที่ยากขึ้น เป็นต้น ข้อสอบข้อที่ง่ายเกินไปหรือยากเกินไปเมื่อ
เทียบกับระดับความสามารถของผู้สอบ  ย่อมไม่ค่อยให้สารสนเทศ (Information)ที่เป็นประโยชน์
มากนักส าหรับผู้สอบ ในขณะที่การคัดเลือกข้อสอบมีระดับความยากพอเหมาะกับผู้สอบตามทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบ (IRT) ย่อมให้สารสนเทศที่ส าคัญเกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบ 

ดังนั้น ข้อสอบแต่ละข้อจากคลังข้อสอบที่น ามาใช้แต่ละคน จึงถูกเลือกหรือ
เสมือนเป็นการปรับให้เหมาะสมกับความสามรถของผู้สอบขณะท าการสอบ ผู้สอบแต่ละคนจึงท า
ข้อสอบแตกต่างกัน และจ านวนข้อสอบไม่จ าเป็นต้องเท่ากัน 
  3.3 หลักการของการทดสอบแบบปรับเหมาะ (Principles of Adaptive Testing)  
        ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ หลักการคัดเลือก
ข้อสอบส าหรับแต่ละคนอยู่บนพื้นฐานของผลการตอบข้อสอบที่ผ่านมาของผู้สอบนั้น เมื่อผู้สอบท า
ข้อสอบข้อเร่ิมต้นหรือชุดเเรก (ขึ้นอยู่กับการออกแบบ) จากคลังข้อสอบแล้ว จะมีการวิเคราะห์
ระดับความสามารถหรือประเมินความสามารถของผู้สอบเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกข้อสอบข้อต่อไปที่มี
ความยากและอ านาจจ าแนกเหมาะสมที่จะใช้วัดระดับความสามารถของผู้สอบ ประมาณระดับ
ความ สามารถของผู้สอบใหม่ จากนั้นจะเลือกข้อสอบที่เหมาะสมต่อไป โดยอาศัยหลักที่ว่า ถ้าท า
ข้อสอบที่ผ่านมาถูก  ข้อถัดไปจะยากขึ้น  แต่ถ้าท าข้อสอบที่ผ่านมาผิด  ข้อถัดไปจะง่ายลง 
กระบวนการนี้จะด าเนินต่อไปเร่ือย ๆจนสามารถประมาณระดับความสามารถของผู้สอบได้อย่าง
น่าเชื่อถือ (ความ คลาดเคลื่อนต่ า) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ การทดสอบจะยุติลง 

เนื่องจากหลักการประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ และผู้สอบตามทฤษฎี
การตอนสนองข้อสอบ (IRT)  มีความเป็นอิสระจากกลุ่มผู้สอบและชุดของข้อสอบ ถึงแม้ผู้สอบจะ
ได้รับแบบสอบต่างชุดกัน ความยากแตกต่างกัน IRT ก็สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ 
( a, b และ c ) และความสามารถของผู้สอบ (𝜃) อยู่บนกรอบที่สามารถน ามาเปรียบเทียบระหว่าง
ผู้สอบได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น IRT ยังให้ค่าสารสนเทศของข้อสอบและแบบสอบส าหรับ
ตรวจสอบความถูกต้องแม้นย า หรือความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า SE (𝜃)  ได้อีกด้วย ใน
การประยุกต์ IRT ส าหรับทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ ยังคงอยู่บนข้อตกลง
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เบื้องต้นของการใช้แบบสอบที่มุ่งวัดคุณลักษณะเด่นด้านเดียวเท่านั้น โดยโมเดล IRT ที่เหมาะสม
ที่สุดส าหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะ คือโมเดล 3-พารามิเตอร์ (Green et. al., 1984; Lord, 1980; 
Weiss, 1983) เหตุผลส าคัญคือ  โม เดล  1 และ  2-พารามิ เตอ ร์  สามารถประมาณค่ าระดับ
ความสามารถของผู้สอบได้อย่างเชื่อถือ (ความคลาดเคลื่อนต่ า) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ การทดสอบ
ก็จะยุติลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 แนวคิดของการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามรถของผู้สอบ 

 
การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบมีประสิทธิภาพ

เหนือกว่าการทดสอบแบบประเพณีนิยม (Lord, 1971 ; Hulin, Drasgow & Parsons, 1982 ; Weiss, 
1988) พอสรุปได้ในด้านต่างๆดังนี้ 
  1. ลดจ านวนข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบของแต่ละคน    ขึงเป็นการประหยัดเวลา
ของการทดสอบ ซึ่งสามารถลดจ านวนข้อสอบลงได้ประมาณ  50% หรือถ้าใช้เวลาในการทดสอบ
เท่ากัน จะท าให้วัดความสามารถได้ละเอียดกว่าหรือหลายมิติกว่า เช่น การวัดความถนัดพหุในด้าน
ต่างๆ เป็นต้น 
  2. ได้สารสนเทศสูงสุด     เกี่ยวกับความสามารถของผู้สอบ กล่าวคือความคลาด
เคลื่อนของการวัด (Measurement error) จะลดลงกว่าวิธีการทดสอบแบบประเพณีนิยม  

ข้อสอบเร่ิมต้น 

ประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 

เลือกข้อสอบชุดถัด 

เม่ือค านวณความสามารถของ
ผู้สอบได้อย่างมีความคลาดเคล่ือน 

ยุติการทดสอบ 
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        การทดสอบแบบปรับเหมาะเหมากับความสามารของผู้สอบ จึงมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากประหยัดเวลา โดยไม่ท าให้คุณภาพของการทดสอบลดลง แต่กลับมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
คุณภาพของการวัดให้สูงขึ้น ทั้งในแง่ความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) อย่างไรก็
ตามการทดสอบที่มีคุณภาพสูงขึ้นนี้ จะได้มาก็ด้วยพยายามของการสร้างระบบการทดสอบแนวใหม่
และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยในการทดสอบ 
  3.4 ประเภทของการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
        การจัดประเภทของการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ
สามารถจ าแนกได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนก ในที่นี้ขอเสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการ
จ าแนกที่ส าคัญได้แก่ การจ าแนกตามเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ และการจ าแนกตามยุทธวิธีที่ใช้
ในการคัดเลือกข้อสอบ 

3.4.1 การจ าแนกประเภท 
ฮูลิน ดราสโก และ พาร์สันส์  (Hulin, drasgow & Parsons, 1983) ได้

จ าแนกประเภทของการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ  โดยพิจารณาถึง
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ จึงจ าแนกเป็นการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ
ที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์และการทดสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ 

1. การทดสอบที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
 เป็นการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบที่ไม่ใช้

คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยการทดสอบที่ใช้การสอบดังต่อไปนี้ 
1.1 แบบสอบวัดเชาว์ปัญญารายบุคคลของ 
1.2 แบบสอบเลือกค าตอบเป็นกลุ่มแบบสองขั้นตอน  
1.3 แบบสอบปรับระดับความสามารถที่ยืดหยุ่น  
1.4 แบบสอบก าหนดตามการแยกทาง 

   2. การทดสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computerized Adaptive Testing)  
 เป็นการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบที่น า

คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อความสะดวกในการคัดเลือกข้อสอบ และประมาณค่าความสามารถของ
ผู้สอบ ซึ่งนิยมใช้การก าหนดทางแยกแบบแปรผัน และใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบเป็นพื้นฐาน
ในการประมาณค่า 

ไวส์  (Weiss, 1974) แฮมบลิตั น  และสวามิ น าธาน  (Hambleton & 
Swamnathan, 1985 ) ได้จ าแนกประเภทของการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของ
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ผู้สอบ โดยพิจารณาถึงยุทธวิธีที่ใช้ในการคัดเลือกข้อสอบ จึงจ าแนกเป็นการทดสอบแบบปรับ
เหมาะกับความสามารถของผู้สอบที่ใช้ยุทธวิธีสองขั้นตอนและยุทธวิธีหลายขั้นตอน 

1. ยุทธวิธีสองขั้นตอน (Two-stage Strategies) 
    เป็นการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบที่แบ่ง

การทดสอบออกเป็นขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนแรกเป็นการสอบก าหนดทิศทางและขั้นตอนที่
สองเป็นการสอบวัดผล 

2. ยุทธวิธีหลายขั้นตอน 
          เป็นการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบที่แบ่ง
การทดสอบออกเป็นหลายขั้นตอน โดยมีการจัดโครงสร้างของขั้นตอนจัดเรียงข้อสอบ การเลือก
ข้อสอบและยุติการทดสอบหลายรูปแบบแบ่งออกเป็น 
        2.1 ยุทธวิธีหลายขั้นตอนแบบทางแยกคงที่ (Fixed-Branching) 
        2.2 ยุทธวิธีหลายขั้นตอนแบบทางแยกผันแปร (Variable Braching) 

3. วิธีการด าเนินงาน 
    วิธีด าเนินงานการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ 

เมื่อจ าแนกตามเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ สามารถด าเนินการได้ทั้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์และ
แบบใช้คอมพิวเตอร์ แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้และประสิทธิภาพของการทดสอบแล้ว การ
ทดสอบแบบปรับเหมาะจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 

3.5 การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์  
หลายทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

ทดสอบ  (Computer Assisted Testing) เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้ เข้ามาช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ตัดเกรด และรายงานผล ซึ่งได้ใช้กันอย่าง
กว้างขวางในช่วงปี ค.ศ. 1970 - 1980 รวมทั้งการน ามาใช้สร้างคลังข้อสอบ (Item Bank) 

ในเวลาต่อมาได้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินการสอน โดยน ามาใช้
พิมพ์แบบสอบเก็บไว้ในหน่วยความจ า และเขียนโปรแกรมให้สามารถแสดงข้อสอบบนจอภาพ จึง
สามารถท าการสอบบนจอคอมพิวเตอร์แทนการเขียนบนกระดาษค าตอบ พร้อมทั้งสามารถตรวจให้
คะแนนทันที และแปลความหมายผลการสอบได้อย่างอัตโนมัติ  ซึ่งถือว่าเป็น “First Generation” 
ของ Computer Administered Test (Bunderson, Inouye & Olsen, 1989) ยังผลให้ธรรมชาติของการ
ทดสอบเกิดมิติใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก 

การพลิกโฉมหน้าของการทดสอบคร้ังใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์มา
ใช้กับการสร้างรูปแบบข้อสอบ (Item Form) เพื่อให้สามารถผลิตข้อสอบจ านวนมากเก็บไว้ในคลัง
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ข้อสอบพร้อมทั้งการน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของ
ผู้สอบ ซึ่งเรียกว่า Computerized - Adaptive Testing (CAT) ซึ่งเป็นการทดสอบที่มีการคัดเลือก
ข้อสอบที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบ จึงถือเป็น “Second Generation” ของ Computer 
Administered Test 

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์จะมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการพลิกโฉมหน้าการทดสอบ
ในอนาคต ลองจินตนาการถึงบรรยากาศของการทดสอบที่เกิดขึ้นในอีกไม่นานโดยเร่ิมต้น ณ ศูนย์
การทดสอบแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละตัว
บรรจุด้วยโปรแกรมกลไกในการผลิตข้อสอบที่สามารถสร้างข้อสอบครอบคลุมเน้ือเร่ืองที่ต้องการ
จ านวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถจัดเรียงข้อสอบเหล่านั้นรวมเป็นคลังข้อสอบของวิชา
ต่างๆ เมื่อถึงก าหนดช่วงเวลาส าหรับการทดสอบ ผู้สอบสามารถสอบได้ต่างเวลากันตามความ
พร้อมของแต่ละคน หลังจากลงทะเบียนการสอบและกดรหัสผ่านแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์จะแนะน าวิธีการตอบข้อสอบ  มีการซักซ้อมและทดลองตอบจนเข้าใจดีแล้ว
กระบวนการทดสอบก็จะเร่ิมขึ้น โดยสุ่มข้อสอบข้อแรก (Initial item) จากคลังข้อสอบ ตามหลัก
ทั่วไปข้อสอบข้อแรกจะมีความยากปานกลาง หรือเป็นข้อสอบที่คัดเลือกให้เหมาะสมกับผู้สอบตาม
สารสนเทศที่ได้รับ จากผลการตอบจะมีการประมาณค่าความสามารถเบื้องต้นของผู้สอบ ถ้าผลการ
ตอบออกมาถูก ข้อถัดไปจะยากขึ้น แต่ถ้าผลการตอบออกมาผิด ข้อถัดไปจะง่ายลง กระบวนการ
ทดสอบจะท าซ้ าเช่นน้ีไปเร่ือยจนบรรลุเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือการประมาณค่าความสามารถที่แท้จริง
ของผู้สอบนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ (มีความคลาดเคลื่อนต่ า) โปรแกรมก็จะยุติการท างาน บันทึกผล
การทดสอบ รายงานความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และพิมพ์รายงาน
ออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการทดสอบ CAT 
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3.6 องค์ประกอบการด าเนินงานของ CAT  
CAT มีองค์ประกอบส าคัญของการด าเนินงาน 3 ส่วน ได้แก่ 1) จุดเร่ิมต้นการ

ทดสอบ 2) การคัดเลือกข้อสอบและการประมาณค่าความสามารถและ 3) เกณฑ์ยุติกาทดสอบ ซึ่งจะ
กล่าวในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.6.1 จุดเร่ิมต้นก่อนทดสอบ (Starting Point) 
การทดสอบเร่ิมต้นด้วยการคัดเลือกข้อสอบข้อแรก (Initial item) การ

คัดเลือกข้อสอบข้อแรกนิยมใช้ข้อสอบที่มีความยากปานกลาง ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการเลือกได้เป็น 2 
กรณีดงันี ้

กรณีแรก : เมื่อประชากรผู้สอบมีความสามารถค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
(homogeneous) หรือประชากรผู้สอบที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา เช่น นักศึกษาปีที่ 1 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ควรเร่ิมต้นด้วยข้อสอบที่มีค่าความยากปานกลาง
ส าหรับประชากรกลุ่มนี้ 

กรณีที่สอง: เมื่อประชากรผู้สอบมีความสามารถค่อนข้างแตกต่างกัน 
(heterogeneous)หรือ ประชาหรผู้สอบที่พอมีสารสนเทศเกี่ยวกับระดับการศึกษาของผู้สอบ เช่น 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น ควรเร่ิมต้นด้วยข้อสอบที่มีค่าความยากปานกลาง
ส าหรับแต่ละระดับของผู้สอบ 

ลอ ร์ด  (Lord, 1977)  พบว่ าก ารคั ด เลื อกข้ อสอบข้ อแรกไม่ ค่ อยมี
ความส าคัญต่อการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบเท่าใดนัก โดย ลอร์ด ได้ท า
การทดลองด้วยสถานการณ์จ าลอง จากการเร่ิมต้นการทดสอบด้วยข้อสอบที่มีความยากระดับต่างๆ 
กัน พบว่าเกือบไม่มีผลต่อความถูกต้องแม่นย าในการประมาณค่าความสามารถที่แท้จริง  (𝜃) 
หลังจากการใช้ข้อสอบ 25 ข้อ ขึ้นไป จึงอาจกล่าวได้ว่าการเลือกข้อสอบเร่ิมต้นไม่ค่อยมีผลส าหรับ 
CAT ที่ใช้ แบบสอบที่มีจ านวนข้อสอบมาก 

3.6.2 การคัดเลือกข้อสอบและการประมาณค่าความสามารถ (Item Selection and 
Ability Estimatation) 

1. การประมาณค่าความสามารถ (𝜃) 
 ตามทฤษฎี IRT วิธีที่นิยมใช้ส าหรับประมาณค่าความสามารถที่แท้จริง

ของผู้สอบ (𝜃) มี 2 วิธี ได้แก่ Maximum Likelihood Estimation และ  Bayesian Estimation 
ส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการประมาณค่า  (𝜃) ตามทฤษฎี 

IRT สามารถเลือกใช้ได้ เช่น LOGISTS, BILOG เป็นต้น 
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2. การคัดเลือกข้อสอบ (Item Selection) 
 วิธีการประมาณค่า 𝜃 แบบใดก็ตาม สามารถใช้กับวิธีการคัดเลือกข้อสอบ

แบบใดก็ได้ แต่เพื่อความสะดวกในการค านวณ นิยมที่จะเลือกวิธีการประมาณค่า 𝜃 กับวิธีการเลือก
ข้อสอบให้สอดคล้องกัน (Hulin, Drasgow & Parsons, 1983) ดังนี ้

2.1 การประมาณค่า 𝜃 ด้วยวิธี Maximum Likelihood 
      การประมาณค่า 𝜃 ด้วยวิธี Maximum Likelihood นิยมใช้กับวิธีการ

คัดเลือกข้อสอบวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     2.1.1 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก   (𝑏𝑖) สอดคล้องกับระดับ

ความสามารถที่ประมาณค่าได้ (θ̂) [Match 𝑏𝑖to θ̂]  
             โดยการตรวจสอบข้อสอบทุกข้อ เพื่อเลือกข้อสอบที่มีค่า  𝑏𝑖

ใกล้เคียงที่สุดกับ 𝜃ที่เพิ่งประมาณได้ และใช้ข้อสอบนั้นเป็นข้อถัดไป วิธีนี้ใช้กันมาตั้งแต่ต้นยุคของ 
Tailored Testing เน่ืองจากค านวณง่ายและประหยัด  

    2.1.2  คัดเลือกข้อสอบที่มีต าแหน่งสารสนเทศสูงสุด  (𝑚𝑖) สอดคล้อง
กับระดับความสามารถที่ประมาณได้ (θ̂) [Match 𝑚𝑖 to θ̂] 

            ข้อสอบมักมีปัจจัยการเดาเข้ามาเกี่ยวข้อง การคัดเลือกข้อสอบที่มี
ค่า 𝑏𝑖ใกล้ เคียงที่สุดกับ θ̂ จึงมักมีแนวโน้มที่จะได้ข้อที่ยากเกินไปส าหรับผู้สอบ เนื่องจากข้อสอบ
แต่ละข้อให้สารสนเทศสูงสุดที่ต าแหน่ง 𝜃 = 𝑚𝑖 เมื่อ 𝑚𝑖 ส าหรับโมเดล 3 – พารามิเตอร์ค านวณได้
ดังนี ้

   𝑚i =  𝑏𝑖 +  
1

𝐷𝑎1
ln[

1+√1+8𝑐𝑖 

2
] 

 
 ในเมื่อ   D  = ค่าคงที่ 
  In  = natural logarithm 
  𝑎1 = ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
  𝑏𝑖  = ค่าความยากของข้อสอบ 
  𝑐𝑖  = ค่าโอกาสการเดาข้อสอบถูก 
   
 𝑚𝑖 เป็นค่า θ ณ ต าแหน่งที่ข้อสอบนั้นให้สามารถสูงสุด ซึ่ง 𝑚𝑖 > 𝑏𝑖  
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ถ้า𝑐𝑖 > 0 แสดงว่าข้อสอบที่มีค่าความยาก  𝑏𝑖  เหมาะที่จะใช้ประมาณค่า  θ ของผู้สอบที่มี
ความสามารถสูงกว่า 𝑏𝑖 เล็กน้อย ดังนั้นการคัดเลือกข้อสอบจากค่า 𝑏𝑖 จึงสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น 
เมื่อพิจารณาค่า 𝑚𝑖 ดังตัวอย่างในตาราง 3 
 
ตารางที่ 3 ตัวอย่างค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ 𝑚𝑖 และ I(θ) ของข้อสอบ 4 ข้อ 

ข้อสอบข้อที่ 𝑎𝑖 𝑏𝑖 𝑐𝑖 𝑚𝑖 I(θ) ที่ θ = .4 
5 .690 .217 .15 .402 .258 

10 .690 .507 .13 .672 .260 
20 1.104 .797 .12 .892 .643 
30 .99 1.000 .25 .440 .260 

สมมุติว่า ความสามารถที่เพิ่งประมาณได้ (𝜃𝑝) ของผู้สอบ p เป็น 0.40 ถ้าใช้
วิธีการคัดเลือกข้อสอบตามวิธีที่ 1 (เลือกข้อที่มี  𝑏i ใกล้เคียงกับ 𝜃 ) จะต้องเลือกข้อถัดไปคือข้อ 10 
เพราะ 𝑏10 = .507 ซึ่งใกล้เคียงกับ 𝜃 = .40 แต่ถ้าใช้วิธีการคัดเลือกข้อสอบตามวิธีที่ 2  (เลือกข้อที่มี 
𝑚i ใกล้เคียง 𝜃 ) จะต้องเลือกข้อถัดไปคือข้อ 5 เพราะ 𝑚5 = .402 ซึ่งใกล้เคียงกับ 𝜃 = .40  

2.1.3 การคั ด เลื อกข้ อสอบที่ ให้ ส ารสน เทศสู งสุ ดตรงต าแหน่ ง  𝜃  
(Maximum Information Item information)  

        โดยการตรวจสอบข้อสอบทุกข้อที่ยังไม่ได้น ามาใช้สอบ ที่สามารถให้
สารสนเทศ ณ ต าแหน่ง 𝜃 การคัดเลือกข้อสอบตามวิธีนี้ จึงค านวณสารสนเทศของข้อสอบ ( item 
information) ตรงต าแหน่ง 𝜃 [I (𝜃 , 𝑢𝑖)]  
                      จากข้อสอบตามตารางที่ 2 ถ้า 𝜃 = 0.40 การคัดเลือกข้อสอบโดยวิธีนี้ 
ข้อสอบข้อถัดไปจะต้องเป็นข้อ 20 เน่ืองจาก I(𝜃 = .40 ) = 0.643 ซึ่งมีค่าสูงสุด 
  2.2 การประมาณค่า 𝜃 ด้วยวิธี Bayesian 
        จาก Bayes’s theorem 
    f(𝜃/U) = K L (U/ 𝜃) f(𝜃) 
         เมื่อ 
   f(𝜃/U)  = positerior distribution ของ 𝜃 
   L(U/ 𝜃) = likelihood function ของ vector U (item responses) 
   f(𝜃)  = prior distribution ของ 𝜃 
   k = constant 
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        วิธีการคัดเลือกข้อสอบที่ใช้กันมากที่สุดควบคู่ไปกับการประมาณค่า 𝜃 ด้วยวิธี 
Bayesian คือการเลือกข้อสอบที่ยังไม่ได้น าไปใช้ในการทดสอบนั้นที่จะให้ค่าความแปรปรวนของ
ค่าความสามารถที่คาดหวังมีค่าต่ าสุด (Smallest Posterior Variance) นั่นคือเป็นการเลือกข้อที่คาดว่า
จะลดความไม่แน่นอนลงได้มากที่สุดในการประมาณค่า 𝜃  

3.6.3 เกณฑ์ยุติการทดลอง (Termination Criteria) 
 เกณฑ์ยุติการทดสอบที่นิยมใช้กันอยู่ขณะนี้มี 2 ลักษณะดังนี้ 
1. ก าหนดจ านวนข้อสอบให้คงที่ 
เป็นการก าหนดจ านวนข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบให้คงที่ส าหรับทุกคน 

เช่น ก าหนดให้การทดสอบแบบปรับเหมาะใช้ข้อสอบจ านวน 25 ข้อ (n = 25) เมื่อผู้สอบท าข้อสอบ
ครบ 25 ข้อ การทดสอบก็ยุติลง เกณฑ์นี้ค่อยข้างเป็นประโยชน์ในการศึกษาภายใต้สถานการณ์
จ าลองแบบ Monte Carlo Simulation เนื่องจากจ านวนข้อสอบเท่ากัน ท าให้สามารถเปรียบเทียบ
สารสนเทศของแบบสอบได้โดยตรง 

ในทางปฏิบัติการก าหนดให้ทุกคนท าข้อสอบจ านวนเท่ากัน อาจมีคุณภาพ
ของการวัดผลได้แตกต่างกัน ดังนั้นเกณฑ์ในอีกลักษณะหนึ่งจึงพิจารณาถึงความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการวัดผลเป็นส าคัญ 

2. ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
   ในทางปฏิบัติ การทดสอบ CAT ควรด าเนินไปเร่ือยจนกว่าการประมาณ

ค่า 𝜃 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน [Standard Error ; SE (𝜃)] ลดต่ าลงจนถึงระดับที่ยอมรับได้การ
ทดสอบจึงควรยุติลง ณ เวลานั้น 

 𝑆𝐸(𝜃) =
1

√𝐼(𝜃)
 

   เมื่อ 
    𝑆𝐸(𝜃) = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า 𝜃 
        I(θ) =สารสนเทศของแบบทดสอบที่ให้ส าหรับผู้ที่มีความสามารถ 𝜃 

3.7 การน า CAT ไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบ 
3.7.1 องค์ประกอบส าคัญของการประยุกต์ CAT 
         การน าการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผู้สอบไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีองค ์ประกอบส าคัญดังนี ้
1. มีคลังข้อสอบขนาดใหญ่ 

คลังข้อสอบจะต้องประกอบด้วยชุดของข้อสอบที่มุ่งวัดลักษณะหรือ
ความสามารถที่ต้องการวัดได้ ข้อสอบจะต้องครอบคลุมระดับความสามารถต่างๆกัน มีจ านวน
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ข้อสอบที่มากพอ อย่างน้อย 100 – 200 ข้อ ถ้าจะให้ดีต้องมีข้อสอบจ านวน 2n ข้อ เมื่อ n = จ านวน
ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ เช่น ถ้าต้องการสอบทุกคนด้วยข้อสอบประมาณ 10 ข้อ จ านวนข้อสอบ
ในคลังควรมี 1024 ข้อ เป็นต้น แต่ถ้าการทดสอบมีการก าหนดจ านวนข้อที่จะใช้คงที่เหมือนกันทุก
คน จ านวนข้อสอบควรมีอย่างน้อย n(n+1)/2 เช่น ถ้าต้องการสอบทุกคนด้วยข้อสอบ 10 ข้อนั้น 
จ านวนข้อสอบในคลังควรมีอย่างน้อย 55 ข้อ เป็นต้น โดยข้อสอบแต่ละข้อควรมีอ านาจจ าแนกสูง 
ทีค่าความยากที่ครอบคลุมระดับช่วงต่างๆ อย่างเหมาะสม และควรมีจ านวนข้อสอบเท่าๆกัน ในแต่
ละค่าความยาก 

2. มีวิธีการคัดเลือกข้อสอบและตรวจให้คะแนนอย่างมีประสิทธิภาพ 
การทดสอบแบบปรับเหมาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง ควรใช้กล

ยุทธ์แบบทางแยกแปรผัน บนฐานของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ทดสอบ ควรใช้วิธีการคัดเลือกข้อสอบแบบที่ให้สารสนเทศสูงสุด  (Maximum Information 
Strategy) และประมาณค่าความสามารถที่แท้จริง (θ) โดยใช้วิธี Maximum Likelihood Estimation 
หรืออาจใช้วิธี Bayesian Estimation ก็ได้ 

3. มีเกณฑ์การยุติการทดสอบที่เหมาะสม 
การยุติการทดสอบควรใช้ เกณฑ์ที่ท าให้ผลการวัดที่ ได้มีความ

น่าเชื่อถือทัดเทียมกัน ส าหรับผู้สอบทุกคน (Equiprecise) ในทุกระดับความสามารถ จึงควรใช้
เกณฑ์การยุติการทดสอบแบบแปรผัน (Variable termination criteria) ซึ่งจะท าให้การทดสอบของ
แต่ละผู้สอบด าเนินไปเร่ือยจนกว่าการประมาณค่า θ ของผู้นั้นจะมีความสูงหรือมีความคลาดเคลื่อน
ต่ าถึงระดับที่ก าหนดไว้ การทดสอบส าหรับผู้นั้นจึงจะยุติลง 

3.8 ประโยชน์ของการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
การทดสอบแบบปรับเหมาะมีประโยชน์ที่ส าคัญดังนี้ 
1.  ท าให้การทดสอบมีความคล่องตัว สามารถทดสอบเป็นรายบุคคลตามความ

พร้อม มีการตรวจสอบให้คะแนน และรายงานผลเป็นไปอย่างอัตโนมัติ 
2.  ระบบการทดสอบมีความเป็นมาตรฐาน ส่งเสริมการรักษาความลับของ

ข้อสอบและยุติธรรม 
3.  ช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการวัดความสามารถ / การเรียนรู้ของ

ผู้ สอบได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องยิ่งขึ้น 
4. ช่วยให้การประเมินผลพัฒนาการหรือการติดตามการเปลี่ ยนแปลง

ความสามารถ / การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 
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6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     6.1 งานวิจัยในประเทศ 

สมใจ ภูครองทุ่ง (2553) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์จากแบบฝึกหัด เร่ืองฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการวิจัย
นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากแบบฝึกหัด เร่ืองฟังก์ชัน
ตรีโกณมิต ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ใน 4 ด้าน 
คือ ด้านการตีความจากโจทย์ ด้านการใช้สมบัติ กฎ สูตร นิยาม และทฤษฎีบท ด้านการค านวณ และ
ด้านอ่ืน ๆ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนยางตลาด
วิทยาคาร อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 37 คน เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ 1. 
แบบฝึกหัด เร่ืองฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  2. แบบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ พบว่า 1. ด้านการตีความจากโจทย์ 
นักเรียนมีข้อบกพร่องในส่วนการน าข้อมูลมาใช้ผิดคิดเป็นร้อยละ 1.30  2. ด้านการใช้สมบัติ กฎ 
สูตร นิยาม และทฤษฎีบท นักเรียนมีข้อบกพร่องในส่วนจ าสมบัติ กฎ สูตร นิยาม และทฤษฎีบทผิด 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.35   3. ด้านการค านวณ นักเรียนมีข้อบกพร่องในส่วนขาดทักษะการคิด
ค านวณเบื้องต้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.41 รองงมาคือขาดความรู้พื้นฐานที่จะต้องใช้ในการ
เรียนเน้ือหานั้น ๆ คิดเป็นร้อยละ 9.84  และ 4. ด้านอ่ืน ๆ นักเรียนมีข้อบกพร่องที่พบนอกเหนือจาก
ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 3.06  

ทรงวุฒิ  แซ่อ้ึง (2552)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง ระบบการทดสอบออนไลน์โดยวิธีเลือกจากความ
ยากง่าย ซึ่งงานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบระบบสารสนเทศ ในการหาค่าสถิติที่จ าเป็นของข้อสอบ 
จากข้อมูลการท าข้อสอบของผู้สอบ แล้วน าค่าสถิติค่าความยากง่าย มาประยุกต์ใช้ในการท า
แบบทดสอบ โดยใช้อัลกอลิธึมต้นไม้ตัดสินใจ ในการคัดเลือกข้อสอบขึ้นมา ระบบนี้ได้พัฒนาเป็น 
Web application ด้วยภาษา PHP นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดสอบใช้ 
และผลการประเมินพบว่า ผู้ทดสอบใช้มีความพึงพอใจในระบบทดสอบออนไลน์  โดยผลการ
ประเมินด้านความพึงพอใจ ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ มีค่าเฉลี่ย 
4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.28 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดีมาก การประเมินด้าน
ความสามารถในการท างาน ค่าเฉลี่ย 4.78 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.20 ซึ่งมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก การประเมินด้านรูปแบบการน าเสนอ ค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็น 0.48 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากและการประเมินด้านความปลอดภัย 
ค่าเฉลี่ย 4.5 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.57 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
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อนุชิต กลิ่นก าเนิด (2553) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 
โดยงานวิจัยเป็นการพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ผู้ใช้โปรแกรมแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ดูแลระบบ ส าหรับนักเรียนจะท าการเรียนเนื้อหาสื่อ
การเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยท าการวัด
ค่าความสามารถของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะในการวัดค่าความสามารถของนักเรียนใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  (IRT) และการ
ประมาณค่าความสามารถ (𝜃) โดยใช้กลวิธีของเบส์ปรับใหม่ (Bayesian Updating) ในส่วนของ
ครูผู้สอนระบบได้จัดเตรียมเคร่ืองมือส าหรับช่วยให้ผู้สอนเตรียมเนื้อหาบทเรียนให้เหมาะส าหรับ
นักเรียนแต่ละระดับโดยใช้เทคนิคสื่อหมายมิติแบบปรับตัว และจัดเตรียมแบบทดสอบ โดยระบุ
ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบเพื่อน าไปใช้ในการท าแบบทดสอบแบบปรับเหมาะได้ 

ผลการวิจัยระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะพบว่า ค่าความสามารถทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าความสามารถทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดีมากที่สุด ทั้งหมดเห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

อภิสิทธิ์ คุ้มรักษา (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบช่วยสอนแบบปรับเหมาะบน
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ โดยงานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบเพื่อใช้ในกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
ของวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยระบบจะจัดการเรียนให้เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของผู้เรียนแต่
ละบุคคลวิเคราะห์ผู้เรียนควรไดรับบทเรียนเมื่อใด รูปแบบไหน หรือควรที่จะได้รับบทเรียนเสริม
เพิ่มเติมจากระบบหรือไม่ ผู้เรียนศึกษาบทเรียนด้วยตนเองขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล 
การท างานของระบบน าแนวคิดระบบการสอนทบทวนแบบอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System: 
ITS) มาใช้ในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา การท างานเร่ิมจากการทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมการ
เรียนโดยผู้เรียนเลือกรูปแบบการเรียน (Learning Style) ได้ด้วยตนเอง จากการทดสอบท้ายบทของ
แต่ละหน่วยการเรียนเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน แล้วพิจารณาว่าควรน าเสนอรูปแบบการ
เรียนในหัวข้อถัดไปอย่างไร รูปแบบไหน กรณีที่ค่าระดับความสามารถของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์
ก าหนด ระบบจะท าการน าเสนอบทเรียนสอนเสริมพิเศษเพิ่มเติม เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนในกลุ่ม
อ่อนให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนให้มากขึ้นเป็นพิเศษ 

ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพของระบบ อยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนภายหลังสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ผู้เรียนพึงพอใจต่อระบบโดยรวมในระดับมาก 
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สุรศักดิ์ มังสิงห์ (2551) ได้ศึกษาและพัฒนาระบบสอนเสริมอัจฉริยะโดยประยุกต์ใช้เทคนิค
ด้านปัญญาประดิษฐ์แบบซอฟต์แวร์เอเจนต์ส าหรับการเรียนการโปรแกรมภาษาจาวาโดยระบบ
สามารถตรวจสอบประวัติการเรียนของผู้เรียนและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบทเรียนที่ควรศึกษาหรือ
ทบทวนให้แก่ผู้เรียนแต่ละรายอย่างเหมาะสม ผลการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการใช้โปรแกรม
พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมภาษาจาวา
ในระดับเกรด C และต่ ากว่าเกรด C โดยมีการเข้าใช้ระบบโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 คร้ังเหมือนกับการ
เรียนวิชาอื่นตามปกต ิ

เบญจมาภรณ์  เสนารัตน์  (2558) ได้พัฒนาโปรแกรมประประเมินความรู้ทางการวิจัย
การศึกษาแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส าหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ พบว่า 1) ได้คลังข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์  จ านวน 294 ข้อ 2) 
โปรแกรมการประเมินความรู้ทางการวิจัยการศึกษาแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ส าหรับนักศึกษาครู สามารถเลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับผู้สอบ วัดพฤติกรรมด้านพุทธิปัญญาได้
ถูกต้อง คงที่ รวดเร็ว เช่น จ าข้อเท็จจริง เข้าในมโนทัศน์ ประยุกต์ใช้วิธีด าเนินการ วิเคราะห์มโน
ทัศน์ เป็นต้น และสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนได้ทันที ในกรณีที่ผู้เรียนตอบ
ข้อสอบผิด โปรแกรมจะแนะน าให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ทันที  โดยรายงานผลการ
ทดสอบความสามารถของผู้สอบในรูปคะแนนมาตรฐานปกติ  Z (Normalized Z-Score) ต าแหน่ง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ ประเมินผลได้ 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ค่อนข้างดี ปกติ และต่ ากว่าปกติ สรุปผลการ
ประเมินได้ 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน 3) ผลการทดลองใช้โปรแกรมโดยนักศึกษาครูและอาจารย์ 
พบว่า มีปัญหาเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสีพื้นที่ไม่ชัดเจน ตัวอักษรมีขนาดเล็ก และให้เพิ่มช่องทางการ
ย้อนกลับไปหน้าหลักของโปรแกรม 4) การประเมินคุณภาพของโปรแกรมการประเมินความรู้
ทางการวิจัยการศึกษาของนักศึกษา โดยอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความเป็น
ประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และด้านความแม่นย า พบว่าใน
ภาพรวมนักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานอยู่ในระดับมาก 

ทิพย์ ข าอยู่และเสรี ชัดแช้ม (2556) ได้วิจัยเร่ืองการวินิจฉัยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย
ประยุกต์โมเดลล าดับขั้นคุณลักษณะและทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์  ผลการวิจัย
ปรากฏว่า วิธีวินิจฉัยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษบนโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดโมเดลล าดับขั้นคุณลักษณะซึ่งเป็น
แนวคิดของทฤษฎีทางปัญญาและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบส าหรับการทดสอบเพื่อวินิจฉัยพื้น
ความรู้ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้  ผลการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานมีความสอดคล้องกันคือ  วิธีการวินิจฉัยที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 
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สามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการทดสอบเพื่อวินิจฉัยพื้นความรู้ด้านทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ 

ดิ เรก หอมจันทร์ (2555) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบทดสอบปรับเหมาะกับ
ความสามารถของผู้สอบส าหรับการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง รายวิชา 4000107 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 50 คน จากการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับดีและประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อ
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งและแบบทดสอบปรับเหมาะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับดี แสดงว่าการใช้
แบบทดสอบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบส าหรับารเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง รายวิชา 
4000107 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ สามารถน าไปใช้ประกอบการสอนได้ 
 

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Shanmugapriya M (2012 : 152 – 161) ได้ท าวิจัยเร่ือง Developing a Mobile Adaptive Test 

(MAT) in an M-Learning Environment for Android Based 3G Mbile Devices โดยการวิจัยนี้ เป็น
การพัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับระบบปฏิบัติการเอนดรอยด์
เวอร์ชั่น 3 เป็นการพัฒนาต้นแบบส าหรับการประเมินการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นในเร่ืองการ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)  โดยแบ่งกลุ่มผู้ทดสอบออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือท า
แบบทดสอบจากคอมพิ ว เตอ ร์  ท าแบบทดสอบแบบดั้ ง เดิมและท าแบบทดสอบจาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เน้นการออกแบบตามหลักของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ จากผลการทดสอบ
พบว่านักเรียนที่ท าแบบทดสอบจากโทรศัพท์มีการตอบค าถามได้สามารถท าข้อสอบได้อย่าง
รวดเร็ว มีความถูกต้องสูง สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 

 Malis and Anddres (2005) พั ฒ น าบ ท เรี ย น ท า ง เว็ บ แ บ บ ป รั บ เห ม า ะ ที่ เ รี ย ก ว่ า 
ACTIVEMATH ส าหรับสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบปรับเหมาะตามพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน
โดยเก็บข้อมูลผู้เรียนในสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการวินิจฉัยขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เรียน ขั้นตอนที่สองเป็นการวินิจฉัยการหาเหตุผลในการตอบข้อค าถามเพื่อจัดบทเรียนและ
ค าแนะน าในการเรียนที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน นอกจากนี้หน้าจอการน าเสนอบทเรียนและค าแนะน า
จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความชอบและทักษะของผู้เรียน 

 McGlohen and Chang (2008) ได้ใช้การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประเมินเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา (Cognitive Diagnostic Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวม
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การประเมินระดับความสามารถของบุคคล (Individual Attribute Vector) ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
การทดสอบแบบใหม่ซึ่งช่วยให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการทดสอบ  การ
ทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นแบบ Shadow Testing เลือกข้อสอบโดยใช้วิธี
Minimization of Shannon Entropy ซึ่งเป็นยุทธวิธีในการทดสอบความไม่แน่นอนที่มีค่าต่ าสุด 
(Minimal Uncertainly) และ Maximization of Kullback-Leilbler (KL) Information ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่
ใช้ในการเลือกข้อสอบและดัชนีในกระบวนการเลือกข้อสอบในการประเมินเชิงวินิจฉัย  โดยใช้ค่า
สารสนเทศ KL ที่มีค่าสูงสุด ออกแบบการเลือกข้อสอบเป็น 3 กรณี กรณีที่ 1 เลือกข้อสอบจากการ
ประมาณค่าระดับความสามารถ (Theta) เท่านั้น กรณีที่ 2 เลือกข้อสอบจากการประมาณค่าเวกเตอร์
คุณลักษณะ (α) เท่านั้น และกรณีที่ 3 เลือกข้อสอบทั้งจากการประมาณค่าระดับความสามารถปละ
การประมาณค่าเวกเตอร์คุณลักษณะเลือกกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย จากการประเมินระดับ
ก ว้ า ง ข อ ง รั ฐ  (State-mandated Large-scale Assessment) จ าน ว น  2,000 ค น  ค ลั ง ข้ อ ส อ บ
ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ จ านวน 396 ข้อ และข้อสอบการอ่าน จ านวน 324 ข้อ ประมาณ
ค่าพารามิ เตอร์ของผู้สอบทั้งคะแนนความสามารถรายบุคคลและแบบแผนความรอบรู้ของ
คุณลักษณะ (Attribute Mastery Patterns) โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 3 พารามิเตอร์ และ 
Fusion mofel ด้วยโปรแกรม Bilog-MG และ (Replacement) จากคะแนนจริงเป็น 6,000 คน และ 
3,000 คน ผลการวิจัย พบว่า การใช้การประเมินค่าระดับความสามารถให้ถูกต้องในการประเมิน
มากที่สุดและข้อสอบที่มีอัตราการแสดงข้อสอบซ้ าต่ า  (Minimal Item Exposure Rates) ให้การ
ประมาณค่าได้อย่างถูกต้อง 

 Chen and Zhang (2008) ได้ท าการวิจัยในส่วนของการเรียนรู้แบบปรับตัวโดยมีรูปแบบการ
เรียนที่หลากหลาย ได้มีการกล่าวถึงระบบการจัดการเรียนรูแบบปรับตัวนั้น  เป็นการเรียนรู้ใน
สิ่งแวดล้อมออนไลน์ประเภทหนึ่ง ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เปลี่ยนแนวคิดเดิมๆ ที่ไม่ใช่
เพียงเอาเน้ือหาต่าง ๆ ใส่ในเว็บก็สามารถเรียนรู้ได้แล้ว แต่ยังค านึงการเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียนที่มี
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันแต่ละบุคคล 

 ในการวิจัยได้น าเสนอระบบการเรียนรู้แบบปรับตัว ในชื่อว่า Adaptive Learning  System 
based on Learning Style and Cognitive State (ALS-LSCS) เพื่อลดการรับรู้ที่มากเกินไปจนท าให้
ผู้เรียนเองไม่อยากที่จะเรียนรู้อีกต่อไป โดย ALS-LSCS จะคัดเลือกเน้ือหาที่จะเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับระดับการเรียนรู้ผู้เรียน และน าเสนอเนื้อหาผ่านสื่อการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
แตกต่างกัน 

 Miguel Badaracco, Jun Liu and Luis Martinez (2013 : 419 – 430) ได้ท าการวิจัย เร่ือง  A 
Mobile App for Adaptive Test in Intelligent Tutoring System Based on Competences โด ย ก า ร
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ระบบกวดวิชาอัจฉริยะนี้ มีเป้าหมายเพื่อต้องการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนแบบไดนามิกซ์
ไปเป็นระบบการเรียนการสอนตามความสามสามารถของนักเรียนด้วยวิธีการของเทคนิค
ปัญญาประดิษฐ์ เป็นการศึกษาสมรรถนะที่ใช้เป็นรูปแบบการสอนที่ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของ ITS-C และ สถาปัตยกรรมของ ITS-C ที่ใช้แบบแยกส่วน เป็นโครงสร้างที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การค านวณความต้องการส าหรับการด าเนินงาน อย่างเช่น สถาปัตยกรรมอ านวยความสะดวกใน
การใช้งานกับอุปกรณ์ที่แพร่หลาย ดังนั้น ITS-C หรือ ความหลากหลายของกระบวนการน าเสนอ
แบบ ubiquitously กับครูและนักเรียน ในการสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์บนมือถือส าหรับการ
ทดสอบแบบปรับตัวใน ITS-C โครงสร้าง ITS-C ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 8 โครงสร้างของ ITS-C 
ที่มา http://sinbad2.ujaen.es/cod/archivosPublicos/publicaciones/congresos/.pdf 

http://sinbad2.ujaen.es/cod/archivosPublicos/publicaciones/congresos/.pdf
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บทท่ี 3 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ท

โฟน เพื่อค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 1 เร่ืองการเคลื่อนใน 1 และ 2 มิติ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 เป็นการเว็บพัฒนาแอพพลิเคชั่นรวมกับการทดสอบแบบปรับเหมาะ เพื่อค้นหา
ข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียน โดยนักเรียนจะท าข้อสอบในแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เมื่อท า
แบบทดสอบเสร็จ ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการวิจัยตามขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 3. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

4. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชากร 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกสองภาษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 29 คน  
 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 
 2.1  ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
 2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่าน
สมาร์ทโฟน 
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3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

 การพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟนมี ล าดับ ขั้นตอน
การสร้างและพัฒนาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ล าดับขั้นตอนการพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 
 
จากภาพที่ 9 มีรายละเอียดของการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน  8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้จ านวน 67 มาตรฐาน ซึ่งมีส่วนที่เป็นวิชาฟิสิกส์อยู่ 3 สาระ และ 4 มาตรฐาน ดังนี ้
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน  ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า  แรงโน้มถ่วง  และแรง

นิวเคลียร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูก ต้อง
และมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีขั้นตอน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน 

 
 
 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  

 

วิเคราะห์เน้ือหาวิชาฟิสิกส์ 1และการออกข้อสอบ 

ออกแบบและพัฒนาระบบ 

ทดสอบ/ปรับปรุงและประเมินระบบ 
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สาระที่ 5 พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิตการเปลี่ยนรูป

พลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม    มีขั้น 
ตอนและกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ

เสาะหาความรู้ การแก้ปัญหารู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ  เข้าใจว่า 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระการเรียนรู้และมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังที่ได้กล่าวมา ซึ่งมีส่วนที่กล่าวถึงวิชาฟิสิกส์ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในสาระที่ 4 แรงและการเคลื่อน สาระที่ 5 พลังงาน มี 1 ตัวชี้วัดและสาระที่ 8 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

3.2 วิเคราะห์เน้ือหาวิชาฟิสิกส์ 1 และขั้นตอนการออกข้อสอบ มีขั้นตอนการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ล าดับการวิเคราะห์เน้ือหาวิชาฟิสิกส์ 1 และขั้นตอนการออกข้อสอบ 
 

ศึกษารายละเอียดรายวิชา ว 30101 ฟิสิกส์ 1 

 

ผู้วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 

สร้างแบบทดสอบ 

สร้างแผนภูมิล าดับของจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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3.2.1 ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหารายวิชา ว 30101 ฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าโดยสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนสารสาสน์
วิเทศราชพฤกษ์ แบ่งหน่วยการเรียนออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่ 

1.  บทน า 
2.  การเคลื่อนที่แนวตรง 
3.  แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ 
4.  การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ โปรเจ็คไทล์ วงกลมและการหมุน 

3.2.2 วิเคราะห์เน้ือหาเพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
โดยงานวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน ได้ระดมสมอง

เพื่อคัดเลือกเนื้อหา ว30101 วิชาฟิสิกส์  1 ที่จะน ามาใช้ เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบค้นหา
ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน โดยคัดเลือกเนื้อหาและก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ได้ดังนี้  

1. เนื้อหาที่น ามาใช้ คือ เร่ืองการเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติ ซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานของวิชา
ฟิสิกส์ที่นักเรียนสายวิทย์-คณิต ทุกต้องเข้าใจอย่างท่องแท้เป็นอันดับแรกก่อนน าไปสู่การเรียนในเน้ือหา
บทถัดไป จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนเนื้อหาถัดไปได้ดียิ่งขึ้น โดย ว30201 ฟิสิกส์ 1 เร่ืองการเคลื่อนที่
ใน 1 และ 2 มิติ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี ้

1.  ปริมาณทางฟิสิกส์ 
2.  การรวมเวกเตอร์และการแตกเวกเตอร์ 
3.  ระยะทางและการกระจัด 
4.  อัตราเร็ว 
5.  ความเร็ว 
6.  ความเร่ง 
7.  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว – เวลา ส าหรับการเคลื่อนที่แนวตรง 
8.  การหาปริมาณต่าง ๆของการเคลื่อนที่แนวตรง 

2.  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ดังนี้ 
1.  อธิบายความหมายของระยะทางและการกระจัดพร้อมทั้งบอกความแตกต่างได้ 
2.  อธิบายความหมายของความเร็ว, ความเร็วเฉลี่ย, อัตราเร็ว, อัตราเร็ว 

เฉลี่ย พร้อมทั้งหาค่าอย่างง่ายได้ 
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3.  อธิบายกราฟของการกระจัดกับเวลา, ความเร็วกับเวลา และความเร่งกับเวลาได้ 
รวมถึงการอ่านค่าของกราฟในระยะเวลาต่างๆ และสามารถแปลงกราฟจากชนิดหน่ึงไปอีกชนิดหนึ่งได้ 

4.  สามารถหาค่าต่างๆ เช่น ระยะทาง เวลาและความเร็ว กรณีการ 
เคลื่อนที่ความเร่งเป็นค่าคงที่ได้ 

5.  สามารถหาระยะทาง เวลาและความเร็ว กรณีวัตถุตกอย่างเสรีมี 
ความเร่งเป็นค่าคงที่ได้ 

3.2.3 สร้างแผนภูมิล าดับของจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ล าดับ
ก่อน-หลังของการท าแบบทดสอบตามจุดประสงค์เรียนรู้ โดยผู้วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ดังที่
ได้กล่าวมาข้างต้นได้ระดมสมอง และก าหนดล าดับความสัมพันธ์ดังภาพที่ 11 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 แผนภูมิล าดับของจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

อธิบายความหมายของระยะทางและการกระจัดพร้อมทั้งบอกความแตกต่างได้ 

อธิบายความหมายของความเร็ว, ความเร็วเฉลี่ย, อัตราเร็ว, อัตราเร็วเฉลี่ย พร้อม
ทั้งหาค่าอย่างง่ายได้ 

อธิบายกราฟของการกระจัดกับเวลา, ความเร็วกับเวลา และความเร่งกับเวลาได้
รวมถึงการอ่านค่าของกราฟในระยะเวลาต่างๆ และสามารถแปลงกราฟจากชนิด

หนึ่งไปอีกชนิดหนึ่งได้ 

สามารถหาค่าต่างๆ เช่น ระยะทาง เวลาและความเร็ว กรณีการเคลื่อนที่ความเร่ง
เป็นค่าคงที่ได้ 

สามารถหาระยะทาง เวลาและความเร็ว กรณีวัตถุตกอย่างเสรีมีความเร่งเป็น
ค่าคงที่ได้ 
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3.2.4 การสร้างแบบทดสอบเพื่อค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน 
 การสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้ค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 โดยมี

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบดังนี้  
3.2.4.1 วิเคราะห์จ านวนของแบบทดสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความส าคัญ

ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละจุดประสงค์ ก าหนดให้ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ 
3.2.3.2 สร้างแบบทดสอบตามจ านวนที่ได้จากการวิเคราะห์จ านวนแบบทดสอบ 
3.2.4.3 น าแบบทดสอบที่ ได้ออกไว้มาหาค่ าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) ของ

แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน แล้วน าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมา
ค านวณค่า IOC ตามสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2547 อ้างถึงใน อภิสิทธิ์ คุ้มรักษา, 2557: 59) 
 

 𝐼𝑂𝐶 =  
∑ 𝑅

𝑁
 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การ 
เรียนรู้ 

   R แทน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   ∑ 𝑅   แทน ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
   N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และการก าหนดคะแนนผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 
         +1 แทน แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
            0 แทน ไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้        
         -1 แทน  แน่ใจว่าข้อสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.2.4.4  วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบที่สร้างขึ้น โดยน าแบบทดสอบที่ได้จากขั้นตอน
ที่ 3.2.4.3 ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยศึกษา เร่ืองการเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิต ิ
มาแล้ว จ านวน 50 คนเพื่อน ามาวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบรายข้อตามทฤษฎีการตอบ สนองข้อสอบ 
(IRT) แบบ 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ค่าอ านาจจ าแนก (a) ค่าความยาก (b) และค่าการเดา (c) โดยใช้
โปรแกรม IRT (BAY) มีการคัดเลือกข้อสอบดังนี ้
   1. อ านาจจ าแนก (a) จากการวิ เคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของข้อสอบ (IRT) พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง −∞ ถึง +∞ แต่ข้อสอบที่จะน ามาใช้
ในการทดสอบควรมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง +0.50 ถึง +2.50    
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   2. ค่าความยากของข้อสอบ (b) จากการวิเคราะห์ค่าความยากของข้อสอบตาม
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) พบว่า ค่าความยากของข้อสอบอยู่ระหว่าง −∞ ถึง +∞ แต่ข้อสอบ
ที่จะน ามาใช้ในการทดสอบควรมีค่าความยากอยู่ระหว่าง -3.50 ถึง +3.50  
   3. ค่าการเดา (c) จากการวิเคราะห์ค่าการเดาของข้อสอบตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของข้อสอบ (IRT) พบว่า ค่าการเดาอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 แต่ข้อสอบที่จะน ามาใช้ในการ
ทดสอบควรมีค่าการเดาไม่เกิน 0.30 จึงน าค่าการเดา (c) มีค่าเป็นบวก ไม่เกิน 0.30 มาใช้ในการทดสอบ 
   โดยผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบรายข้อตามทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ (IRT) แบบ 3 พารามิเตอร์ ด้วยโปรแกรม IRT (BAY) น าไปใช้ในระบบต่อไป  

3.2.4.5 การวิเคราะห์เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนจากการท าแบบสอบเพื่อคัดเลือก
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เก่ง ปานกลาง กลุ่มอ่อน จากการวิจัยที่ผ่านมา มีการก าหนดเกณฑ์ค่า
ความสามารถอยู่หลายระดับ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าความสามารถน้อยกว่า -1.00 หมายความว่า ความสามารถต่ าหรือควรปรับปรุง 
  ค่าความสามรถ  -1.00 ถึง 1.00  หมายความว่า ความสามารถปานกลาง 
  ค่าความสามารถมากกว่า 1.00  หมายความว่า ความสามารถสูงหรือเก่ง 
 

3.3 การออกแบบและพัฒนาระบบระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ท
โฟน มีขั้นตอนดังนี้ 

3.3.1 ท าการพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชันด้วยเทคโนโลยี  web Responsive โดยใช้โปรแกรม 
Brackets/text editor เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ ส่วนระบบฐานข้อมูลใช้ MySQL และภาษาที่ใช้
ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันคือ ภาษา PHP 

3.3.2 โปรแกรมได้ออกแบบรองรับชุดแบบทดสอบส าหรับครูที่ได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อสอบมาแล้ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) แบบ 3 พารามิเตอร์คือ 
ค่าอ านาจจ าแนก (a) ค่าความยากของข้อสอบ (b) และค่าการเดา (c)  

3.1.3.3 การท างานของระบบข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 มีการท างานในภาพรวม ดัง
ภาพที่12 
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ภาพที่ 12 Flow chart การท างานของระบบ 
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3.3.4 การพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ก าหนด ให้ผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่ม
คือ ผู้ดูแลระบบ ครูผู้สอน และนักเรียน 

 กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการส่วนของข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลครูผู้สอนและ
ข้อมูลนักเรียน 

 กลุ่มที่ 2 ครูผู้สอน สามารถจัดการในส่วนของข้อมูลบทเรียน ข้อ มูลจุดประสงค์การ
เรียนรู ้ข้อมูลคลังข้อสอบ และดูผลการทดสอบของนักเรียน 

กลุ่มที่  3 นักเรียน สามารถลงทะเบียน เลือกบทเรียน ท าแบบทดสอบเพื่อค้นหา
ข้อบกพร่องทางการเรียนและดูผลการทดสอบ 

 ลักษณะการท างานของระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ท
โฟน ได้ก าหนดผู้ใช้งานในส่วนผู้ดูแลระบบ ครูผู้สอน และนักเรียน ท าการแสดงเป็นแผนภาพกระแส
ข้อมลูระดับ Context Diagram ดังภาพที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ Context Diagram ของระบบ 
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ผลการสอบ 

เลือกบททดสอบ 
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3.3.5 การน าแบบทดสอบมาใช้ในการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
โดยเว็บแอพพลิเคชั่นจะดึงข้อสอบออกมาเรียงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเร่ิมจาก

จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1 เมื่อเร่ิมท าข้อสอบข้อแรกยังไม่ทราบค่าความสามารถเบื้องต้นของผู้สอบ 
จึงก าหนดให้ค่าความสามารถเบื้องต้นของผู้สอบมีค่าความสามารถ (𝜃𝑚) เท่ากับ 0.000 ค่าแปรปรวนใน
การประมาณค่าความสามารถ (𝜎2

𝑚) เท่ากับ 1.000 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (𝑆𝐸𝐸𝑚) เท่ากับ 
1.000 เมื่อผู้สอบเลือกค าตอบ จะจ าแนกออกเป็นถูกและผิด กรณีตอบถูก หาค่าความสามารถ (𝜃𝑚+1) 
จากสูตร (1) และค่าความแปรปรวน (𝜎2

𝑚+1) จากสูตรที่ (2) กรณีตอบผิด หาค่าความสามารถ (𝜃𝑚+1) 
จากสูตรที่ (6) และค่าความแปรปรวน (𝜎2

𝑚+1) จากสูตรที่ (7) (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 2 หน้าที่ 19) เพื่อ
น าค่าความสามรถและค่าความแปรปรวนที่ได้ไปค านวณหาค่าความสามรถและค่าความแปรปรวนใน
ข้อต่อไป กรณีผลต่างของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (∆) ของผู้สอบมากกว่า 0.005 ท าการคัดเลือก
ข้อสอบข้อถัดไป โดยดูผลการตอบของข้อก่อนหน้านี้ว่าถูกหรือผิด ถ้าตอบถูก คัดเลือกข้อสอบข้อถัดไป
ที่มีค่าความยาก (b) มากกว่าหรือเท่ากับค่าความสามารถ (𝜃𝑚+1)ถ้าตอบผิด คัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปที่
มีค่าความยาก (b) น้อยกว่าค่าความสามารถ (𝜃𝑚+1)ท าการค านวณข้อต่อไปในลักษณะเช่นเดิมไปเร่ือยๆ 
จนกระทั้งผลต่างของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (∆) ของผู้สอบมีค่าไม่เกิน 0.005 ให้แอพพลิเคชั่น
ตรวจสอบว่าค่าความสามารถ (𝜃𝑚+1) มีค่ามากกว่า1.000 หรือไม่ หากมากกว่าให้ แอพพลิเคชั่นจะดึง
ข้อสอบในจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อถัดไป แต่หากมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.000 ให้แอพพลิเคชั่นยุติ
การทดสอบ แอพพลิเคชั่นรายงานค่าความ สามารถของผู้ทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้ทดสอบ
ได้ท า จัดผู้ทดสอบออกเป็นอยู่กลุ่มดีมาก (ระดับ 3) ปานกลาง (ระดับ 2) และควรปรับปรุง (ระดับ 1) ท า
ให้ผู้ทดสอบทราบว่าในแต่ละจุดประสงค์ตนเองมีความสามารถอยู่ในระดับใด และมีข้อบกพร่อง
ทางการเรียนในจุดประสงค์ใดบ้าง  ดังภาพที่ 14 แผนผังขั้นตอนการเข้าทดสอบแบบปรับเหมาะ 
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ภาพที่  14 แผนผังขั้นตอนการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
 

ผิด 

เร่ิมท าแบบทดสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี 1 คัดเลือกข้อสอบ
ท่ีมีค่าความยาก (b) ปานนกลาง 

ผลการตอบ 

กรณีตอบถูกใช้สูตร (1)และ(2) 
ค านวณค่าความสามารถ (𝜃𝑚+1) 
และความแปรปรวน (𝜎2

𝑚+1) 

กรณีตอบผิดใช้สูตร (6)และ(7) 
ค านวณค่าความสามารถ (𝜃𝑚+1) 
และความแปรปรวน (𝜎2

𝑚+1) 

ค านวณค่าค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (𝑆𝐸𝐸𝑚) สูตร (5) 

ผลต่างของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (∆) 
ไม่เกิน 0.005 ใช้สูตร (8) 

 

ผลการตอบข้อ
ก่อนหน้า 

 

ค านวณค่าความ 
สามารถ (𝜃𝑚+1) 
เท่ากับ 1.00 

สิ้นสุดการทดสอบ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ข้อถัดไป 

คัดเลือกข้อสอบข้อ
ต่อไป ค่าความยาก (b) 
มากกว่าหรือเท่ากับ ค่า
ความสามารถ(𝜃𝑚+1) 

คัดเลือกข้อสอบข้อ
ต่อไป ค่าความยาก (b) 
น้อยกว่าค่าความ 
สามารถ (𝜃𝑚+1) 

บันทึก 

แสดงผล 

ถูก ผิด 

ถูก 

ไม่ใช่ ใช่ 

ใช่ ไม่ใช่ 
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3.4 ทดสอบ/ปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพระบบระบบ เป็นการน าโปรแกรมต้นแบบมาทดสอบ
และตรวจสอบว่าระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องหรือไม่  และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
หรือไม่ โดยการทดสอบระบบผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การทดสอบด้วยตนเองรวมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทดสอบดูว่าโปรแกรมมีลักษณะการ
ท างานตรงตามการ (Functional Test) ซึ่งเป็นการทดสอบแต่ละหน้าจอว่าระบบสามารถท างานได้
ถูกต้องหรือไม่ และทดสอบด้วยการเปิดด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถแสดงผลได้
หรือมีข้อผิดพลาดหรือไม่ 

2. ตรวจสอบคุณภาพของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ท าการ
ทดสอบประเมินผลการใช้งานโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ เพื่อตรวจสอบว่าระบบ
ท างานได้ตามที่ต้องการ มีความถูกต้องหรือไม่ 

3. ทดสอบโปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยน าระบบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและได้
แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจในข้อที่  1และ 2 ไปใช้ทดสอบย่อยกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทย์-คณิตที่ได้ผ่านการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ืองการเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติมาแล้ว 
จากนั้นน าประเด็นปัญหาที่พบจากการทดสอบย่อย  มาท าการแก้ไขและปรับปรุงให้ระบบมีความ
สมบูรณ์เพื่อในไปใช้กับกลุ่มประชากรตัวอย่างจริง 
 
4. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ในการด าเนินการทดลองและเก็บรวมรวมข้อมูลการใช้ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเ รียน
วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน มีขั้นตอนและรายละเอียดดังน้ี 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
        4.1.1 ติดตั้งระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าได้โดนโดเมนเนม http://www.physicsadt.com 
        4.1.2 เขียนบันทึกภายในของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์เพื่ออนุญาตให้นักเรียน
สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารภายในห้องเรียนได้ เฉพาะในวันที่มีการชี้แจงการใช้ระบบ 
 4.2 ขั้นตอนการทดลอง 

4.2.1 น าระบบที่ได้พัฒนาให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้ใช้ทดลองใช้งาน โดยชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การเข้าใช้งานรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ พร้อมทั้ง
แจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
โดยก าหนดระยะเวลาการทดลองจ านวน 2 สัปดาห์ 
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4.2.2 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์จ านวน 29 
คน ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) จ านวน 20 ข้อ ที่ครอบคลุมเนื้อหาการเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิต ิ

4.2.3 น าระบบที่ได้พัฒนาให้นักเรียนกลุ่มเดิม ทดลองใช้งาน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และอธิบายการใช้งานเบื้องต้น โดยก าหนดระยะเวลาการทดลองจ านวน 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น
แจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

4.2.4 หลังจากนักเรียนได้ทดลองค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ท
โฟน และได้ทบทวนเนื้อหาตามที่ได้รับค าแนะน าจากระบบเรียบร้อยแล้ว  ครูผู้สอนให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 

4.2.5 ประเมินผล โดยผู้วิจัย ประเมินระบบในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 4.2.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลัง การใช้ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการ

เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
 4.2.5.2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการ

เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
 5.1 ค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลประกอบด้วย 

 5.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) ใช้สูตรการค านวณ ดังนี้  
จากสูตร 

    �̅� =
∑ 𝑋

𝑛
 

  เมื่อ 
    �̅�  แทน คะแนนเฉลี่ย 
    ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n แทน จ านวนนักเรียน 

 5.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 
  จากสูตร 

    𝑆. 𝐷 =  √
𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)

2

𝑛(𝑛−1)
 

 
  เมื่อ 
    S.D   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
    ∑ 𝑋2     แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    n แทน จ านวนนักเรียน 

 5.1.3 ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรก าค านวณดังนี้ 
จากสูตร 

 

    𝑃 =
𝑓 × 100

𝑁
  

  เมื่อ  
P แทน ร้อยละ 

    F แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

5.2. การหาค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบ โดยการน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้คะแนนความสอดคล้องของข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตรดังนี้ 
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  𝐼𝑂𝐶 =  
∑ 𝑅

𝑁
 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การ 
เรียนรู้ 

   R แทน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   ∑ 𝑅   แทน ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
   N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อระบบค้นหา
ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน ได้แก่ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย ดังนี้  
 การให้คะแนน  คะแนนเฉลี่ย  ความพึงพอใจ  
  5  4.50 – 5.00  มากที่สุด 
  4  3.50 – 4.49  มาก 
  3  2.50 – 3.49  ปานกลาง 
  2  1.50 – 2.49  น้อย 
  1  1.00 – 1.49  น้อยที่สุด 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 

ผ่ านสมาร์ทโฟน ( Development of Physics 1 Learning Deficiency Using Smartphone) โดยน า
ระบบไปทดลองใช้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 29 คน ในรายวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ือง 
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติและ 2 มิติและน าระบบที่ได้พัฒนาให้ผู้เชี่ยวชาญที่สอนวิชาฟิสิกส์ ประเมิน 
ซึ่งมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จากโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน าข้อมูล
มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบรรยายเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีรายละเอียดของผลการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

การพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน ผู้วิจัยได้
พัฒนาระบบออกเป็น 2 ส่วนคือ1)ส่วนของครูผู้สอน มีระบบย่อยเป็นระบบคลังข้อสอบ 2)ส่วนของ
นักเรียน มีระบบย่อยเป็นระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน ด้วยกาทดสอบแบบปรับเหมาะ โดย
รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี ้

1. ส่วนของครูผู้สอน 
    สามารถจัดการข้อมูลบทเรียน ข้อมูลจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อมูลคลังข้อสอบ ดูผลการ

ทดสอบของนักเรียนแบบภาพรวมทุกจุดประสงค์หรือแบบรายจุดประสงค์ ดังภาพที่ 15 โดยในส่วน
ของครูมีการออกแบบระบบย่อยคือระบบคลังขอสอบ มีการท างานดังภาพที่ 16 Data Flow Diagram 
Level 2 ระบบการจัดการคลังข้อสอบ 

 
ภาพที่ 15 ภาพหน้าจอของครูผู้สอน 
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ภาพที่ 16 แสดง Data Flow Diagram Level ระบบการจัดการคลังข้อสอบ 
  

แบบทดสอบส าหรับใช้กับคลังข้อสอบของระบบเพื่อค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน เร่ืองการเคลื่อนที่ใน 1 มิติและ 2 มิติ มีขั้นตอนดังน้ี 1)ก าหนดจดุประสงค์
การเรียนรู้และวิเคราะห์จ านวนของแบบทดสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความส าคัญของ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละจุดประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้ผลดังตารางที่  4        
2)ออกแบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ก าหนดไว้ 3)น าแบบทดสอบไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องดัชนี (IOC) ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งผล
การประเมินพบว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ทั้งหมด 100 ข้อ 
(ภาคผนวก ข ตารางที่  7) 4)น าแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้ผ่านการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ืองการเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติมาแล้ว  5)น าผล
การทดสอบมาวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) แบบ 3

 
เพิ่มข้อสอบ  

 
แก้ไขข้อสอบ  

 
ลบข้อสอบ  

 
จัดระดับความยาก
ง่ายของข้อสอบ 

ครูผู้สอน 

ข้อมูลคลังข้อสอบ 
ข้อมูลบทเรียน 

until 

question 

ข้อมูลคลังข้อสอบ 

ข้อมูลบทเรียน 

ข้อมูลคลังข้อสอบ 

ข้อมูลบทเรียน 
ข้อมูลคลังข้อสอบ 

ข้อมูลคลังข้อสอบ 

ข้อมูลคลังข้อสอบ 

ข้อมูลคลังข้อสอบ 

level ระดับความยากง่าย 
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พารามิเตอร์ โดยใช้โปรแกรม IRT (BAY) version 1.0 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก (a) อยู่
ระหว่าง + 0.50 ถึง + 2.50 ค่าความยากของข้อสอบ (b) อยู่ระหว่าง – 3.50 ถึง + 3.50 และค่าการเดา 
(c) มีค่าเป็นบวก ไม่เกิน 0.30   ได้ผลดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์หลักสูตร วิชาฟิสิกส์ 1 เร่ือง การเคลื่อนที่ใน 1และ 2 มิต ิส าหรับสร้าง
ข้อสอบ 100 ข้อ 

จากตารางที่ 4 พบว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 คุณลักษณะด้านรู้ 4 ข้อ ความเข้าใจ 5 ข้อ 
การน าไปใช้ 4 ข้อ การวิเคราะห์ 4 ข้อ การสังเคราะห์ 1 ข้อ การประเมิน 2 ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ 2 คุณลักษณะด้านรู้ 2 ข้อ ความเข้าใจ 5 ข้อ การน าไปใช้ 6 ข้อ การวิเคราะห์ 3 ข้อ การสังเคราะห์ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
คุณลักษณะ 

รวม ความรู้ ความ
เข้าใจ 

น าไป 
ใช้ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 

1. อธิบายความหมายของระยะทาง
และการกระจัดพร้อมทั้งบอกความ
แตกต่างได้ 

4 5 4 4 1 2 20 

2. อธิบายความหมายของความเร็ว, 
ความเร็วเฉลี่ย , อัตราเร็ว, อัตราเร็ว
เฉลี่ย พร้อมทั้งหาค่าอย่างง่ายได้ 

2 5 6 3 2 3 20 

3. อธิบายกราฟของการกระจัดกับ
เวลา, ความเร็วกับเวลา และความเร่ง
กับเวลาได้ รวมถึงการอ่านค่าของ
กราฟในระยะเวลาต่างๆ และสามารถ
แปลงกราฟจากชนิดหนึ่งไปอีกชนิด
หนึ่งได้ 

2 4 5 3 4 2 20 

4. สามารถหาค่าต่างๆ เช่น ระยะทาง 
เวลาและความเร็ว กรณีการเคลื่อนที่
ความเร่งเป็นค่าคงที่ได้ 

1 2 7 3 3 3 20 

5. สามารถหาระยะทาง  เวลาและ
ความเร็วกรณี วัตถุตกอย่ าง เสรีมี
ความเร่งเป็นค่าคงที่ได้ 

1 2 8 4 3 2 20 

รวม 10 18 30 17 13 12 100 
ล าดับ 6 2 1 3 4 5  
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2 ข้อ การประเมิน 3 ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 คุณลักษณะด้านรู้ 2 ข้อ ความเข้าใจ 4 ข้อ การ
น าไปใช้ 5 ข้อ การวิเคราะห์ 3 ข้อ การสังเคราะห์ 4 ข้อ การประเมิน 2 ข้อจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 
คุณลักษณะด้านรู้ 1 ข้อ ความเข้าใจ 4 ข้อ การน าไปใช้ 7 ข้อ การวิเคราะห์ 3 ข้อ การสังเคราะห์ 3 ข้อ 
การประเมิน 3 ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 5 คุณลักษณะด้านรู้ 1 ข้อ ความเข้าใจ 2 ข้อ การน าไปใช้ 
8 ข้อ การวิเคราะห์ 4 ข้อ การสังเคราะห์ 3 ข้อ และการประเมิน 2 ข้อ  
 
ตารางที่  5 ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบแสดงค่าอ านาจจ าแนก (a) ค่าความยาก (b) และค่าการเดา (c) 

 

ข้อที่ 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการคัดเลือก

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

ค่าพารามิเตอร์ ผลการคัดเลือก
ข้อสอบ a b c a b c 

1 0.561 3.340 0.236 คัดไว้ 16 1.386 -0.988 0.300 คัดไว้ 

2 1.233 -1.000 0.212 คัดไว้ 17 0.689 -3.665 0.304 คัดออก 

3 0.530 3.300 0.212 คัดไว้ 18 0.690 3.231 0.271 คัดไว้ 

4 0.695 2.761 0.200 คัดไว้ 19 1.350 1.231 0.200 คัดไว้ 

5 -9.000 -3.300 0.103 คัดออก 20 1.009 -3.627 0.200 คัดออก 

6 1.438 0.568 0.103 คัดไว้ 21 0.548 3.300 0.200 คัดไว้ 

7 0.934 3.241 0.237 คัดไว้ 22 0.618 2.889 0.232 คัดไว้ 

8 1.840 1.080 0.200 คัดไว้ 23 1.614 0.727 0.187 คัดไว้ 

9 0.720 3.057 0.200 คัดไว้ 24 0.545 3.300 0.226 คัดไว้ 

10 1.032 3.488 0.310 คัดไว้ 25 1.121 -1.913 0.135 คัดไว้ 

11 0.812 3.660 0.219 คัดออก 26 0.744 3.797 0.211 คัดไว้ 

12 0.585 2.285 0.200 คัดไว้ 27 0.561 3.300 0.200 คัดไว้ 

13 0.547 3.898 0.200 คัดออก 28 0.687 1.894 0.200 คัดไว้ 

14 0.826 2.318 0.200 คัดไว้ 29 2.060 -0.096 0.147 คัดไว้ 

15 1.895 1.050 0.200 คัดไว้ 30 0.778 1.837 0.127 คัดไว้ 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ข้อที่ 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการคัดเลือก

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

ค่าพารามิเตอร์ ผลการคัดเลือก
ข้อสอบ a b c a b c 

31 1.351 0.937 0.200 คัดไว้ 52 1.116 -0.329 0.155 คัดไว้ 

32 0.977 3.629 0.200 คัดไว้ 53 0.440 3.300 0.218 คัดไว้ 

33 0.537 3.969 0.145 คัดไว้ 54 0.564 2.657 0.200 คัดไว้ 

34 1.493 0.994 0.200 คัดไว้ 55 1.585 0.723 0.200 คัดไว้ 

35 0.765 3.215 0.200 คัดไว้ 56 0.300 0.271 0.200 คัดไว้ 

36 0.638 2.637 0.200 คัดไว้ 57 0.519 0.200 0.147 คัดไว้ 

37 1.586 -0.263 0.253 คัดไว้ 58 -3.300 0.200 0.310 คัดออก 

38 0.763 -3.300 0.200 คัดไว้ 59 2.300 0.200 0.213 คัดไว้ 

39 1.684 2.493 0.200 คัดไว้ 60 2.401 0.200 0.315 คัดไว้ 

40 1.121 1.589 0.255 คัดไว้ 61 2.165 0.187 0.095 คัดไว้ 

41 0.804 2.945 0.237 คัดไว้ 62 2.156 0.226 0.252 คัดไว้ 

42 0.596 3.005 0.249 คัดไว้ 63 1.541 0.135 0.200 คัดไว้ 

43 0.874 1.839 0.200 คัดไว้ 64 1.371 0.211 0.200 คัดไว้ 

44 1.391 3.380 0.277 คัดไว้ 65 1.875 0.200 0.183 คัดไว้ 

45 1.014 2.251 0.200 คัดไว้ 66 0.690 3.231 0.287 คัดไว้ 

46 2.065 0.027 0.178 คัดไว้ 67 1.350 1.231 0.200 คัดไว้ 

47 0.900 3.126 0.230 คัดไว้ 68 1.009 -3.227 0.242 คัดออก 

48 0.636 2.172 0.306 คัดไว้ 69 0.548 3.300 0.200 คัดไว้ 

49 0.834 -3.924 0.200 คัดออก 70 0.618 2.889 0.200 คัดไว้ 

50 1.119 3.469 0.200 คัดไว้ 71 1.164 0.727 0.306 คัดออก 

51 1.544 2.835 0.182 คัดไว้ 72 0.545 3.300 0.291 คัดไว้ 
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ตารางที่  5 (ต่อ) 

ข้อที่ 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการ

คัดเลือก
ข้อสอบ 

ข้อที่ 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการ

คัดเลือก
ข้อสอบ a b c a b c 

73 0.778 1.837 0.182 คัดไว้ 87 0.575 3.690 0.212 คัดออก 

74 2.061 0.262 0.241 คัดไว้ 88 1.121 -1.913 0.268 คัดไว้ 

75 1.131 2.897 0.311 คัดไว้ 89 0.744 3.497 0.182 คัดไว้ 

76 1.155 -3.190 0.096 คัดไว้ 90 0.561 3.300 0.200 คัดไว้ 

77 0.539 3.300 0.200 คัดไว้ 91 0.687 1.894 0.200 คัดไว้ 

78 1.062 2.841 0.200 คัดไว้ 92 2.060 -0.096 0.179 คัดไว้ 

79 1.116 -0.327 0.285 คัดไว้ 93 1.411 0.963 0.200 คัดไว้ 

80 0.440 3.300 0.315 คัดไว้ 94 1.553 2.275 0.238 คัดไว้ 

81 0.564 2.657 0.156 คัดไว้ 95 1.473 -2.773 0.200 คัดไว้ 

82 1.493 0.994 0.200 คัดไว้ 96 1.543 0.843 0.192 คัดไว้ 

83 0.765 3.215 0.299 คัดไว้ 97 0.851 2.248 0.171 คัดไว้ 

84 0.638 2.637 0.303 คัดออก 98 0.585 3.351 0.200 คัดไว้ 

85 1.586 -0.263 0.200 คัดไว้ 99 1.289 1.173 0.200 คัดไว้ 

86 1.262 3.925 0.103 คัดออก 100 2.033 3.206 0.200 คัดไว้ 

จากตารางที่ 5 พบว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 คัดไว้จ านวน 15 ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 
2 คัดไว้จ านวน 20 ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 คัดไว้จ านวน 17 ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 คัด
ไว้จ านวน 18 ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 5 คัดไว้จ านวน 17 ข้อ 
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2. ส่วนของนักเรียน 
    ใช้ส าหรับทดสอบความสามารถและหาข้อบกพร่องทางการเรียน ตามจุดประสงค์การ

เรียนรู้ที่ครูได้สร้างไว้ในคลังข้อสอบ  โดยนักเรียน สามารถเลือกบททดสอบ สามารถดูผลการ
ทดสอบของตนเองได้ รวมถึงสามารถดูวิธีการปรับปรุงข้อบกพร่องทางการเรียนของจุดประสงค์   
โดยในส่วนของนักเรียนมีการออกแบบระบบย่อยคือระบบท าแบบทดสอบ มีการท างานดังภาพที่17 
Data Flow Diagram Level การท าแบบทดสอบ 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่  17 Data Flow Diagram Level การท าแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 

 
คัดเลือกข้อสอบ  

นักเรียน 

ข้อมูลค าถาม 
user 

 
ท าข้อสอบ  

 
ตรวจข้อสอบ  

 
บันทึกผลการท า

ข้อสอบ  

question 

examlog 

exercise 

ข้อมูลค าถาม 

ข้อมูลนักเรียน 

ข้อมูลการท าข้อสอบ 

ข้อมูลการท าข้อสอบ 

ข้อมูลการท าข้อสอบ 
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ตัวอย่างหน้าจอ ส่วนของนักเรียน ดังภาพที่ 18 
 

 
ภาพที่ 18 หน้าจอบทเรียน 

 

 
ภาพที่ 19 แบบทดสอบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 

 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงผลการทดสอบ 
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน  
    การพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ท ผู้วิจัยได้น าไป
ทดลองใช้กับครูผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน และทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ านวน 29 คน โดยผู้วิจัยได้มีการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียน เพื่อน าไปประเมินประสิทธิภาพของระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน มีผลการวิจัยดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ระบบค้นหาข้อบกพร่อง
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน  
 

รายการ 
จ านวน
ผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test p-value 

คะแนนสอบก่อนใช้ 
(Pre-Test) 

29 9.55 0.68 
2.80 .05 

คะแนนสอบหลังใช้ 
(Post-Test) 

29 16.35 0.73 

จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้แบบทดสอบที่น ามาจากคลังข้อสอบ จ านวน 20 ข้อ ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญ (p-value= .05) โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.68 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 16.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73  จาก
คะแนนเต็ม เท่ากับ 20 คะแนน 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญที่มีความพึงพอใจต่อระบบค้นหาข้อ 
บกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน  
 

รายการประเมิน X̅̅ S.D. แปลความ ล าดับ 

ด้านหลักการและวัตถุประสงค์ของระบบ     

1. วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 1 

รวม 4.67 0.58 มากท่ีสุด  

ด้านการออกแบบระบบ     

2. การเชื่อมโยงในแต่ละหน้ามีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 3 

3. การใช้ปุ่มต่าง ๆ มีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 3 

4. การจัดวางองค์ประกอบของระบบ มีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 2 

5. ขนาดตัวอักษรและสีมีความชัดเจน 4.67 0.58 มากที่สุด 1 

รวม 4.25 0.29 มาก  

ด้านการใช้งานระบบ     

6. มีการอธิบายการใช้งานระบบที่เข้าใจง่าย 4.67 0.58 มากที่สุด 1 

7. มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการใช้งาน 4.33 0.58 มาก 2 

8. การเข้าใช้งานระบบมีความรวดเร็ว 4.33 0.58 มาก 2 

9. การเพิ่ม แก้ไข หรือลบบททดสอบมีความสะดวก 4.33 0.58 มาก 2 

10. การเพิ่ม แก้ไข หรือลบจุดประสงค์มีความสะดวก 4.00 0.00 มาก 3 

11. การสร้าง การลบ และแก้ไขข้อสอบมีความสะดวก 
รวดเร็วความสะดวก รวดเร็ว 

4.67 0.58 มากที่สุด 1 

12. การแทรกรูปภาพในข้อสอบมีความสะดวก 4.00 0.00 มาก 3 

รวม 4.33 0.41 มาก  
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ตารางที่ 7 (ต่อ)     

รายการประเมิน X̅ S.D. แปลความ ล าดับ 

ด้านการค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน     

13. ลักษณะการค้นหาข้อบกพร่องทางการเ รียนกับ
แบบทดสอบมีความสอดคล้องกัน 

4.33 0.58 มาก 2 

14. รายงานผลการทดสอบของนักเรียนมีความรวดเร็ว 4.67 0.58 มากที่สุด 1 

รวม 4.50 0.58 มากท่ีสุด  

ด้านคุณภาพของระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน     

15. ระบบมีส่วนช่วยพัฒนาข้อบกพร่องทางการเรียนของ
นักเรียน 

4.67 0.58 มากที่สุด 1 

16. ภาพรวมของระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

4.33 0.58 มาก 2 

รวม 4.50 0.58 มากท่ีสุด  

รวมทั้งหมด 4.45 0.49 มาก  

จากตารางที่  7 โดยภาพรวมผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบ
ค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน ในระดับความพึงพอใจมาก (X̅=4.45, 
S.D. = 0.49) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านหลักการและวัตถุประสงค์ของระบบ มี
ระดับความพึงพอมากที่สุด (X̅=4.67, S.D.=0.58) รองลงมา คือด้านการค้นหาข้อบกพร่องทางการ
เรียน และด้านคุณภาพของระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน มีระดับความพึงพอมาก เท่ากัน 
(X̅=4.50, S.D. =0.58) ด้านการใช้งานระบบ มีระดับความพึงพอมาก (X̅=4.33, S.D. =0.41) และด้าน
การออกแบบระบบที่สุด (X̅=4.25, S.D. =0.29) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม ขนาดตัวอักษรและสีมีความชัดเจน มีการอธิบาย
การใช้งานระบบที่เข้าใจง่าย การสร้าง การลบ และ แก้ไขข้อสอบมีความสะดวก รวดเร็วความ
สะดวก รวดเร็ว การรายงานผลการทดสอบของนักเรียนมีความรวดเร็ว และ ระบบมีส่วนช่วยพัฒนา
ข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน (X̅=4.67, S.D.=0.58) 
การจัดวางองค์ประกอบของระบบ มีความเหมาะสม มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการใช้
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งาน การเข้าใช้งานระบบมีความรวดเร็ว การเพิ่ม แก้ไข หรือลบบททดสอบมีความสะดวก ลักษณะ
การค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนกับแบบทดสอบมีความสอดคล้องกัน และ ภาพรวมของระบบ
ค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน มีระดับความพึงพอใจมากเท่ากัน 
(X̅=4.33, S.D.=0.58) การเชื่อมโยงในแต่ละหน้ามีความเหมาะสม การใช้ปุ่มต่าง ๆ มีความเหมาะสม 
การเพิ่ม แก้ไข หรือลบจุดประสงค์การเรียนรู้มีความสะดวก และ การแทรกรูปภาพในข้อสอบมี
ความสะดวก มีระดับความพึงพอใจมากเท่ากัน (X̅=4.00, S.D.=0.00) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
 

รายการประเมิน X̅ S.D. แปลความ ล าดับ 

1.  ระบบการลงทะเบียนมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.00 0.60 มาก 8 

2.  สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 4.07 0.59 มาก 6 

3. ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการใช้
งาน 

3.90 0.49 มาก 11 

4. แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 3.96 0.42 มาก 9 

5. วิธีการตอบข้อสอบง่ายและสะดวก 3.93 0.46 มาก 10 

6. ตัวอักษรอ่านง่ายและมีขนาดที่ความเหมาะสม 4.03 0.50 มาก 7 

7. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษรและรูปภาพ 3.86 0.44 มาก 12 

8. จ านวนแบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.21 0.41 มาก 2 

9. การรายงานผลข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนมี
ความรวดเร็ว 

4.28 0.45 มาก 1 

10. นักเรียนสามารถกลับมาทดสอบในจุดประสงค์ที่
ตนเองมีข้อบกพร่องได้ 

4.13 0.51 มาก 4 

11. ระบบมีส่วนช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของ
การเรียนวิชาฟิสิกส์ เพิ่มมากขึ้น 

4.10 0.49 มาก 5 
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ตารางที่ 8 (ต่อ)     

รายการประเมิน X̅ S.D. แปลความ ล าดับ 

12. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

4.17 0.38 มาก 3 

รวม 4.05 0.48 มาก  

จากตารางที่ 8 โดยภาพรวมผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีต่อระบบ
ค้นหาข้อ บกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน ในระดับความพึงพอใจมาก(X̅=4.05, 
S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 
ดังนี้ การรายงานผลข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนมีความรวดเร็ว  (X̅=4.28, S.D.=0.45) 
จ านวนแบบทดสอบมีความเหมาะสม  (X̅=4.21, S.D.=0.41) ความพึงพอใจที่มีต่อระบบค้นหา
ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟน(X̅=4.17, S.D.=0.38) นักเรียนสามารถ
กลับมาทดสอบในจุดประสงค์ที่ตนเองมีข้อบกพร่องได้  (X̅=4.13, S.D.=0.51) ระบบมีส่วนช่วยให้
นักเรียนพัฒนาความสามารถของการเรียนวิชาฟิสิกส์ เพิ่มมากขึ้น (X=4.10, S.D.=0.49) สามารถเข้า
ใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (X=4.07, S.D.=0.59) ตัวอักษรอ่านง่ายและมีขนาดที่ความ
เหมาะสม  (X̅=4.03, S.D.=0.50) ระบบการลงทะเบียนมีความสะดวกและรวดเร็ว  (X̅=4.00, 
S.D.=0.60) แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับผู้เรียน (X̅=3.96, S.D.=0.42) วิธีการตอบข้อสอบง่าย
และสะดวก (X=3.93, S.D.=0.46) ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน (X̅=3.90, 
S.D.=0.43) และ ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษรและรูปภาพ (X̅=3.86, S.D.=0.44) เป็น
ล าดับสุดท้าย 
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  บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
   การพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน โดยผู้วิจัยได้
น าแนวคิดการทดสอบแบบปรับเหมาะมาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อช่วยค้นหาข้อบกพร่องทางการ
เรียน มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้

1. เพื่อพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ระบบค้นหา

ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สายวิทย์ – คณิต แผนกสองภาษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ านวน 29 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1  ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟนผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

โดยน าเอา Web Responsive Technology ร่วมกับแนวคิดแบบทดสอบแบบปรับเหมาะ (Adaptive 
Testing) มาใช้ในการค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนแต่ละบุคคล 

2.2   ข้อสอบรายวิชา ฟิสิกส์ 1 รหัส ว 310101 เร่ือง การเคลื่อนที่ 1 มิติและ 2 มิติ ที่ผ่าน
การวิเคราะห์คุณภาพตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) 

2.3    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  (Pre-test and Post-test) 
จ านวน 20 ข้อ เพื่อใช้ทดสอบนักเรียนก่อนใช้และภายหลังจากการใช้ระบบค้นหาข้อบกพร่อง
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

2.4    แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 
ผ่านสมาร์ทโฟน (ภาคผนวก ค) 
 3. วิธีด าเนินการทดลอง 

  ผู้วิจัยได้น าระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟน ที่ได้
พัฒนาขึ้นไปทดลองโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1)ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์  โดยให้
ทดลองใช้ระบบในส่วนของครู ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างบทเรียน ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ออก
ข้อสอบ ไปจนถึงการดูข้อมูลการทดสอบของนักเรียน จากนั้นท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
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ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 2)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชฤกษ์   โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงเข้าท า
แบบทดสอบผ่านสมาร์ทโฟนของตนเอง เมื่อทดสอบเสร็จหากมีข้อบกพร่องทางการเรียนที่ระบบ
ได้รายงาน ให้ผู้เรียนอ่านค าแนะน าที่ครู ผู้สอนได้ชี้แจงไว้ กลับไปทบทวนเนื้อหาตามาที่ระบบ
แนะน า หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมาท าแบบทดสอบในระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟนอีกคร้ัง จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งหลังจาก
นั้นผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ และรายงานผลการวิจัย
ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการน าระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟนของ วิชา 
ว.30201  ฟิสิกส์ 1  เร่ืองการเคลื่อนที่ใน 1 มิติและ 2 มิติ ไปท าการทดลองกับครูและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทย์ - คณิต  แผนกสองภาษา จ านวน 29 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ 
และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้ผลดังนี ้
 1. การพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟน ผู้วิจัยได้
พัฒนาระบบในรูปแบบของ Web application โดยเลือกใช้ Web Responsive Technology ในการ
พัฒนาระบบเนื่องการใช้งาน ผู้ดูแลระบบ ครู และนักเรียน มีการเข้าถึงระบบค้นหาข้อบกพร่อง
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่าน อุปกรณ์ ที่ แตกต่ างกัน  ทั้ งขนาดหน้ าจอ ห รือแม้กระทั่ ง
ระบบปฏิบัติการ ซึ่ง Web Responsive Technology เป็นเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์ที่ช่วย
พัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถรองรับได้ทุกขนาดหน้าจอรวมถึงทุกอุปกรณ์สื่อสาร และน าทฤษฎีการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะ (Adaptive Testing) มาช่วยในการหาค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนของ
นักเรียนผ่านการท าแบบทดสอบ โดยการพัฒนาระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนของครู ที่
สามารถก าหนดบททดสอบที่ใช้ในการทดสอบ, จุดประสงค์การเรียนรู้,ข้อสอบที่ใช้ในการค้นหา
ข้อบกพร่องของนักเรียนได้ผ่านการประเมินความสอดดัชน ี(IOC) ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ ผลการประเมินพบว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ทั้งหมด 
100 ข้อ และผ่านวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) แบบ 3 
พารามิเตอร์ ซึ่งพบว่าข้อสอบมีค่าพารามิเตอร์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จ านวน 87 ข้อ โดยมีค่าอ านาจ
จ าแนก (a) ตั้งแต่ 0.519 ถึง 2.401 ค่าความยากของข้อสอบ (b) ตั้งแต่ -3.300 ถึง 3.488 และค่าการ
เดา (c) 0.095 ถึง 0.3 2) ส่วนของนักเรียน ที่สามารถเลือกบททดสอบที่ครูได้ออกแบบไว้ และท า
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ข้อสอบตั้งแต่จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 ไปเร่ือยๆ โดยการท าแบบทดสอบของนักเรียน ข้อสอบจะ
ดึงออกมาตามความสามารถของนักเรียน ตามทฤษฎีการทดสอบแบบปรับเหมาะ (Adaptive testing)  
หากไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ใดหรือพบข้อบกพร่องทางการเรียน ระบบจะแสดงผลการค้นหา
ข้อบกพร่องทางการเรียนให้นักเรียนทราบว่า จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผ่านมีความสามารถที่ระดับใด 
และจุดประสงค์ที่ไม่ผ่านจะแสดงแนวทางการปรับปรุงข้อบกพร่องนั้นๆให้นักเรียนทราบเพื่อน าไป
ปรับปรุงแก้ไขและสามารถกลับมาท าแบบทดสอบเพื่อค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 
ได้ในภายหลังตามปกติ และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน พบว่า ด้านหลักการและวัตถุประสงค์ของระบบ  อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มากที่สุด ด้านการออกแบบระบบ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ด้านการใช้งานระบบ อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก ด้านการค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด และด้านคุณภาพของ
ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยรวมของการประเมิน
ระบบทุกด้านทั้งหมดเท่ากับ 4.45 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบค้นหา
ข้อบกพร่องทาง การเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟน ในงานวิจัยคร้ังนี้พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ .05 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน เท่ากับ 16.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73  และมีระดับความพึงพอใจต่อระบบค้นหา
ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก(X̅=4.05, 
S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากทุกข้อ เรียงจากมากไปน้อย 
ดังนี้  การรายงานผลข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนมีความรวดเร็ว  (X̅=4.28, S.D.=0.45) 
จ านวนแบบทดสอบมีความเหมาะสม  (X̅=4.21, S.D.=0.41) ความพึงพอใจที่มีต่อระบบค้นหา
ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟน  (X̅=4.17, S.D.=0.38) นักเรียนสามารถ
กลับมาทดสอบในจุดประสงค์ที่ตนเองมีข้อบกพร่องได้ (X̅=4.13, S.D.=0.51) ระบบมีส่วนช่วยให้
นักเรียนพัฒนาความสามารถของการเรียนวิชาฟิสิกส์  เพิ่มมากขึ้น X̅=4.10, S.D.=0.49) สามารถเข้า
ใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (X̅=4.07, S.D.=0.59) ตัวอักษรอ่านง่ายและมีขนาดที่ความ
เหมาะสม  (X̅=4.03, S.D.=0.50) ระบบการลงทะเบี ยนมีความสะดวกและรวดเร็ว  (X̅4.00, 
S.D.=0.60) แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับผู้เรียน (X̅=3.96, S.D.=0.42) วิธีการตอบข้อสอบง่าย
และสะดวก (X̅=3.93, S.D.=0.46) ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน  (X̅=3.90, 
S.D.=0.43) และ ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษรและรูปภาพ  (X̅=3.86, S.D.=0.44) 
ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 

1. การพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟน ที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้น ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พบว่าผลการประเมิน
คุณภาพเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.45 แสดงว่าระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่าน
สมาร์ทโฟนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ไม่ต้องมีการปรับปรุงระบบใหม่ ทั้งนี้อาจ
เน่ืองมาจากในขั้นตอนการสร้างบทเรียน การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การหาวิธีแก้ไขข้อบก 
พร่องทางการเรียน ผู้วิจัยได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้ระบบ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับ
อภิสิทธิ์ คุ้มรักษา (2556: 89) ที่ว่าการพัฒนาระบบต้องวิเคราะห์กระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนของการ
ก าหนดความส าคัญของเนื้อหา วิเคราะห์องค์ประกอบของโครงสร้างเนื้อหาให้สามารถประเมิน
ความรู้ของผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ในระบบนี้ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ตามทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ (IRT) แบบ 3 พารามิเตอร์ คือค่าอ านาจจ าแนก (a)  ค่าความยากของข้อสอบ (b) 
และค่าการเดา (c) มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าคลังข้อสอบของระบบ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากอีกอย่าง
หนึ่ง เนื่องจากช่วยให้ระบบสามารถค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนและระดับความสามารถของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของดิเรก หอมจันทร์ (2555: 14) 
ที่ว่าการจัดท าคลังข้อสอบจะส่งผลต่อการจัดการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ควรจัดท าคลัง
ข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อสอบที่น ามาบรรจุในคลังข้อสอบต้องได้ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) มีวิธีการวิเคราะห์คุณภาพ
ข้อสอบได้หลายวิธี เช่นการวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบด้วยโมเดลการตอบ สนองข้อสอบ 
แบบ 1 พารามิเตอร์ โมเดลการตอบสนองข้อสอบ แบบ 2 พารามิเตอร์ และโมเดลการตอบสนอง
ข้อสอบ แบบ 3 พารามิเตอร์ ซึ่งโมเดลการตอบสนองข้อสอบ แบบ 3 พารามิเตอร์เป็นการวิเคราะห์
คุณภาพข้อสอบที่มีความสะเอียดมากที่สุด โดยสามารถวิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบได้ทั้งค่าอ านาจ
จ าแนก (a)  ค่าความยากของข้อสอบ (b) และค่าการเดา (c) การพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่อง
ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟน เป็นการจัดท าระบบที่ผสานรูปแบบของ Web 
application รวมกับการทดสอบแบบปรับเหมาะ เนื่องจากการทดสอบแบบปรับเหมาะค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ระบบจะดึงข้อสอบออกมาตามความสามารถของ
นักเรียนที่เข้าทดสอบส าหรับในระบบ ท าให้ผู้ทดสอบท าข้อสอบจ านวนน้อยลง การทดสอบใช้
เวลาเร็วขึ้น และได้ทราบผลการค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนและความสามารถของตนเองได้
ทันทีหลังจากการทดสอบยุติลง สอดคล้องกับแนวคิดของ Cheng (ทิพย์ ข าอยู่ และเสรี ชัดแช้ม, 
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2556: 14) ที่กล่าวไว้ว่า การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการที่ผู้สอบแต่ละคน 
ไม่จ าเป็นต้องท าข้อสอบทุกข้อ ลดข้อจ ากัดที่ข้อสอบมียากเกินไปหรือง่ายเกินไปส าหรับผู้สอบ 
เพราะการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ 
และคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปเพื่อให้ได้ข้อสอบที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้สอบเป็นส าคัญ 
โดยผู้สอบแต่ละคนจะได้ท าข้อสอบในข้อที่แตกต่างกันตามความสามารถของตนเอง 

2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่าน
สมาร์ทโฟน พบว่าระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  โดย
ภายหลังจากนักเรียนใช้ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
นักเรียนสามารถทราบข้อบกพร่องทางการเรียนและระดับความสามารถของตนเองได้ทันที  
สามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ตนเองมีข้อบกพร่องได้ตรงจุด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น สอดคล้องกับสมใจ ภูครองทุ่ง (2553) ที่พบว่าการทราบข้อบกพร่องทางการเรียนของ
นักเรียนจากแบบฝึกหัด มีส่วนช่วยในการน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อัน
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นได้ และสอดคล้องกับวรานาถ กิมาลี(2552) ที่
พบว่าการได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากนักเรียน มาวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้
เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนแต่ละคน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

3. การประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อและระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟนพบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อระบบภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากทุกข้อ 
เรียงจากข้อที่มากที่สุดไปน้อย ดังนี้ การรายงานผลข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนมีความ
รวดเร็วอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นจ านวนแบบทดสอบมีความเหมาะสม ความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน, นักเรียนสามารถกลับมา
ทดสอบในจุดประสงค์ที่ตนเองมีข้อบกพร่องได้ ล าดับสุดท้ายคือความเหมาะสมในการเลือกใช้สี
ตัวอักษรและรูปภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบมีการออกแบบเป็นเว็บแอพพลิชันและใช้
เทคโนโลยี Web Responsive ในการพัฒนาระบบ ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟน 
รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
(Adaptive testing) ในการออกแบบการทดสอบของนักเรียน ที่มีการดึงข้อสอบออกมาตาม
ความสามารถของนักเรียน ท าให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนผ่านระบบ ทราบ
ข้อบกพร่องทางการเรียนของตนเอง รวมถึงยังสามารถประเมินระดับความสามารถของนักเรียนได้
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อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับสมประสงค์ เสนารัตน์ (2555) ที่พบว่ากลุ่มครูผู้สอนและนักเรียน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์  ในภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก แสดงว่าผู้ใช้เห็นว่าโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ มี
ประโยชน์ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ การท างานของโปรแกรมมีความถูกต้องครอบคลุม 
และมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้ในการวินิจฉัยกระบวนการเรียนของนักเรียนได้เปน็อย่างดี  

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ข้อสอบที่จะน ามาใช้ในระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ท
โฟนต้องผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบ และหาค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบตามทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ (IRT) แบบ 3 พารามิเตอร์มาแล้ว จึงจะท าให้การค านวณค่าความสามารถและหา
ความบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนที่เข้ามาท าแบบทดสอบผ่านระบบได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
 2. สมาร์ทโฟนที่น ามาใช้ต้องรองรับการเปิดระบบผ่านเว็บบราวเซอร์ได้  รวมถึงการ
เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายที่มีความรวดเร็ว  จึงจะสามารถช่วยให้การใช้งานระบบการค้นหา
ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 ผ่านสมาร์ทโฟน  สามารถเพิ่ม
บทเรียนหรือประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนๆ ได้ในอนาคต โดยสามารถท าได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 2) วิเคราะห์จ านวนแบบทดสอบกับความส าคัญของ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) ประเมินความสอดคล้องดัชนี (IOC) ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 4) วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) แบบ 3 พารามิเตอร์ 
เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่จะน าไปใช้กับระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การสร้างข้อสอบเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ จะต้องมีจ านวนข้อสอบในแต่ละ
จุดประสงค์ให้มากพอ เพื่อช่วยให้การคัดเลือกข้อสอบแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับ และช่วยให้หาข้อบกพร่องการเรียนรู้ได้ถูกต้องมาก
ที่สุด 
 2. ควรมีการพัฒนาระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนผ่านสมาร์ทโฟนให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนในรายวิชา
อ่ืนๆ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน มีดังนี้ 
 
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร คึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
2. นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
   ครูวิทยฐานะช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
3. นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
   ครูวิทยฐานะช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
   
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร วิชาฟิสิกส์ 1 เร่ือง การเคลื่อนท่ีใน 1และ 2 มิต ิ

ตัวอย่างข้อสอบรายวิชา ฟิสิกส์ 1 รหัส ว 310101 เร่ือง การเคลื่อนท่ี 1 มิติและ 2 มิติ 
ผลการประเมินความสอดคล้องดัชนี (IOC) ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการหาค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์หลักสูตร วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่ใน 1และ 2 มิติ ส าหรับสร้างข้อสอบ 100 ข้อ 

 
 

 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
คุณลักษณะ 

รวม 
ความรู้ ความเข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 

1. อ ธิบ ายค ว ามห ม ายข อ ง
ระยะทางและการกระจัดพร้อม
ทั้งบอกความแตกต่างได้ 

4 5 4 4 1 2 20 

2. อ ธิบ ายค ว ามห ม ายข อ ง
ค ว าม เร็ ว , ค วาม เร็ ว เฉ ลี่ ย , 
อัตราเร็ว, อัตราเร็วเฉลี่ย พร้อม
ทั้งหาค่าอย่างง่ายได้ 

2 5 6 3 2 3 20 

3. อธิบายกราฟของการกระจัด
กับเวลา, ความเร็วกับเวลา และ
ความเร่งกับเวลาได้ รวมถึงการ
อ่านค่าของกราฟในระยะเวลา
ต่างๆ และสามารถแปลงกราฟ
จากชนิดหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่ง
ได ้

2 4 5 3 4 2 20 

4. สามารถห าค่ าต่ างๆ  เช่น 
ระยะทาง เวลาและความเร็ว 
กรณีการเคลื่อนที่ความเร่งเป็น
ค่าคงที่ได้ 

1 2 7 3 3 3 20 

5. สามารถหาระยะทาง เวลา
และความเร็วกรณีวัตถุตกอย่าง
เสรีมีความเร่งเป็นค่าคงที่ได้ 

1 2 8 4 3 2 20 

รวม 10 18 30 17 13 12 100 
ล าดับ 6 2 1 3 4 5  
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ตัวอย่างข้อสอบรายวชิา ฟิสิกส์ 1 รหัส ว 30101 เร่ือง การเคล่ือนที ่1 มิติและ 2 มิติ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1  อธิบายความหมายของระยะทางและการกระจัดพร้อมทั้งบอกความ
แตกต่างได้ 

1. มาตรวัดความเร็วบนหน้าปัดรถยนต์ที่ชี้เลข 60 km/hr หมายความว่าอย่างไร 
ก. ขณะนั้นรถยนต์มีความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 60 km/hr 
ข. ขณะนั้นรถยนต์มีอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 60 km/hr 
ค. ขณะนั้นรถยนต์มีความเร็วในขณะใดขณะหนึ่งเท่ากับ 60 km/hr 
ง. ขณะน้ันรถยนต์มีอตัราเร็วขณะใดขณะหน่ึงเท่ากบั 60 km/hr 

2. ถนนที่ตัดตรงจากเมือง A ไปถึงเมือง B มีความยาว 50 km ขณะที่คลองคดเคี้ยวจากเมือง A 
ไปเมือง B มีระยะทาง 79 km ถ้าชายคนหนึ่งขนสินค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต์ 
ถามว่าสินค้ามีการกระจัดเท่าใด 

ก. 29 กิโลเมตร 
ข. 50 กโิลเมตร 
ค. 72 กิโลเมตร 
ง. 79 กิโลเมตร 

3. ถนนที่ตัดตรงจากเมือง A ไปถึงเมือง B มีความระยะทาง 50 km ขณะที่คลองคดเคี้ยวจาก
เมือง A ไปเมือง B มีระยะทาง 79 km ถ้าชายคนหนึ่งขนสินค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดย
รถยนต์ ระยะทางในการขนส่งสินค้าเป็นกี่กิโลเมตร 

1. 29 กิโลเมตร 
2. 50 กิโลเมตร 
3. 72 กิโลเมตร 
4. 79 กโิลเมตร 

4. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 80km/hr จากเมือง A ไป เมือง B ที่อยู่ห่างกัน 200 km 
ถ้าออกเดินทางเวลา 06.20 น. จะถึงปลายทางเวลาเท่าใด 

ก. 07.50 น. 
ข. 08.05 น. 
ค. 08.30 น. 
ง. 08.50 น. 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 2 อธิบายความหมายของความเร็ว, ความเร็วเฉลี่ย, อัตราเร็ว, อัตราเร็วเฉลี่ย 
พร้อมทั้งหาค่าอย่างง่ายได้ 

5. เด็กคนหนึ่งออกก าลังกายด้วยการวิ่งอัตราเร็ว 6 m/s เป็นเวลา 1 นาที วิ่งด้วยอัตราเร็ว 5  m/s 
อีก 1 นาที แล้วเดินด้วยอัตราเร็ว 1 m/s อีก 1 นาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา 3 นาทีนี ้

ก. 3.0 m/s 
ข. 3.5 m/s 
ค. 4.0 m/s 
ง. 4.5 m/s 

6. เด็กชายคนหนึ่งออกก าลังกายด้วยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว 6 m/s เป็นเวลา 2 วินาที  วิ่งด้วย
อัตราเร็ว 5 m/s อีก 2 วินาที  แล้วเดินด้วยอัตราเร็ว 1 m/s อีก 2 วินาที จงหาอัตราเร็วใน
ช่วงเวลา 6 วินาท ีนี ้

ก. 3.0 m/s 
ข. 3.7 m/s 
ค. 4.0 m/s 
ง. 4.7 m/s 

7. ชายคนหนึ่งขับรถบนทางตรงด้วยอัตราเร็ว 40 km/hr เป็นระยะทาง 10 km แล้วขับต่อด้วย
อัตราเร็ว 60 km/hr เป็นระยะทางอีก 10 km และด้วยอัตราเร็ว 80km/hr เป็นระยะทางอีก 10 
km อัตราเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้เป็นเท่าใด 

ก. 60 km/hr 
ข. มากกว่า 60 km/hr 
ค. น้อยกว่า 60 km/hr 
ง. ข้อมูลไม่เพียงพอ 

8. รถเทียมม้าคันหนึ่งวิ่งระยะทางคร่ึงหนึ่งของระยะทางรวม โดยไม่บรรทุกน้ าหนัก จึงท า
ความเร็วได้ 12 km/hr ส่วนอีกคร่ึงหนึ่งของระยะทางรวม ต้องบรรทุกน้ าหนักเต็ม จึงท า
ความเร็วได้ 4 km/hr ความเร็วเฉลี่ยตลอดเส้นทางของรถเทียมม้านี้คือเท่าไร 

ก. 6 km/hr 
ข. 7 km/hr 
ค. 8 km/hr 
ง. 9 km/hr 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  3 อธิบายกราฟของการกระจัดกับเวลา, ความเร็วกับเวลา และความเร่งกับ
เวลาได้ รวมถึงการอ่านค่าของกราฟในระยะเวลาต่างๆ และสามารถแปลงกราฟจากชนิดหนึ่งไปอีก
ชนิดหน่ึงได้ 

9. ขับจักรยานด้วยอัตราเร็วดังนี้ 

 
จงหาอัตราเร่งในเวลา 0 – 5 วินาทีในหน่วยเมตร/ วินาที2 

ก. -2 
ข. 2 
ค. 5 
ง. 10 

10. ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วที่ลดลงอย่างสม่ าเสมอ ความเร่งจะมีค่าเป็นอย่างไร 
ก. มีค่าเป็นศูนย์ 
ข. มีค่าเป็นบวก 
ค. มีค่าเป็นลบ 
ง. ไม่มีค าตอบที่ถูก 

11. พิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ – เวลา และกราฟระหว่างความเร่ง – เวลา 

               
ค าตอบข้อใดที่แสดงความสอดคล้องที่ถูกต้องของการเคลื่อนที่ของวัตถุหนึ่ง 

ก. 1 และ C 
ข. 2 และ B 
ค. 3 และ A 
ง. 4 และ D 

12. จากกราฟ จงหาความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่ในหน่วย m/s และ m/s 2 ตามล าดับ 

 
ก. 5, 0   ข. 0, 0  
ค. 0, 5   ง. 5, 5 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 4  สามารถหาค่าต่างๆ เช่น ระยะทาง เวลาและความเร็ว กรณีการเคลื่อนที่
ความเร่งเป็นค่าคงที่ 

13. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 m/s ไปตามแนวตรงด้วยความเร่งคงตัว จนมีความเร็วปลาย 
60 m/s ภายในเวลา 5 s จงหาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในเวลา 5 s 

ก. 100 m 
ข. 200 m 
ค. 300 m 
ง. 400 m 

14. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น 5 m/s  ด้วยความเร่งคงตัว 2 m/s 2 เป็นเวลานาน 10 s จงหา
ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในเวลา 10 s 

ก. 150 m 
ข. 300 m 
ค. 350 m 
ง. 400 m 

15. วัตถุเคลื่อนที่จากสภาพนิ่ง ด้วยความเร่งคงตัวในช่วงเวลา 2 s แรก ได้ระยะทาง 54 m ถ้าจะ
เคลื่อนที่ต่อไปอีก 162 m จะใช้เวลาอีกกี่วินาที 

ก. 4 s 
ข. 3 s 
ค. 2 s 
ง. 1 s 

16. รถไฟ 2 ขบวนวิ่งเข้าหากันโดยวิ่งในรางเดียวกัน รถขบวนที่ 1 วิ่งด้วยความเร็ว 10 m/s ส่วน
รถไฟขบวนที่ 2 วิ่งด้วยความเร็ว 20 m/s ขณะที่อยู่ห่าง 325 m รถไฟทั้งสองขบวนต่างเบรก
และหยุดพอดีพร้อมกันโดยอยู่ห่างกัน 25 m เวลาที่รถทั้งสองใช้เป็นเวลาเท่าใด 

ก. 10 s 
ข. 20 s 
ค. 30 s 
ง. 40 s 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  5 สามารถหาระยะทาง เวลาและความเร็ว กรณีวัตถุตกอย่างเสรีมีความเร่ง
เป็นค่าคงที่ 

17. โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งจากยอดตึกสูง 45 m ด้วยความเร็วต้น 40 m/s จงหาว่าความเร็ว
ของลูกบอลขณะถึงพื้นดินมีค่าเท่าใด 

ก. 50 m/s 
ข. -50 m/s 
ค. 100 m/s 
ง. -100 m/s 

18. จรวดล าหนึ่งถูกยิงขึ้นในแนวดิ่งจากฐานแห่งหนึ่งด้วยความเร่งคงที่ 20 m/s 2  เมื่อเวลาผ่าน
ไปได้ 5 s เชื้อเพลิงของจรวดหมดพอดี จงหาว่าระยะสูงสุดเหนือพื้นดินที่จรวดขึ้นไปได้ 

ก. 550 m 
ข. 650 m 
ค. 750 m 
ง. 850 m 

19. บอลลูน 2 ลูกลอยอยู่กับที่ ลูกที่อยู่สูงกว่าปล่อยก้อนหินให้ตกลงสู่พื้นล่าง ก่อนลูกที่อยู่ต่ า
เป็นเวลานาน 1 s และต่อมาอีก 4 s ก้อนหินทั้งสองก็ตามทันกัน บอลลูนทั้งสองลูกนั้นลอย
อยู่ห่างกันกี่เมตร 

ก. 30 m 
ข. 35 m 
ค. 40 m 
ง. 45 m 

20. บอลลูนลอยขึ้นในแนวตรงด้วยอัตราเร็วคงที่ 3 m/s เป็นเวลา 20 s และเคลื่อนที่ลงมาที่เดิม
ด้วยอัตราเร็ว 2 m/s เป็นเวลา 15 s จงหาความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของบอลลูน 

ก. 3.15 m/s 
ข. 2.57 m/s 
ค. 2.5 m/s 
ง. 0.857 m/s 
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ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องดัชนี (IOC) ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

ข้อสอบข้อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ
พิจารณา ผู้เชี่ยวชาญที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 10  (ต่อ)      

ข้อสอบข้อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ
พิจารณา ผู้เชี่ยวชาญที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญที่ 3 

26 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
42 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
43 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
44 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
45 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
46 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
47 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
49 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
50 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
51 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

       



97 
 

ตารางที่ 10 (ต่อ)      

ข้อสอบข้อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ
พิจารณา ผู้เชี่ยวชาญที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญที่ 3 

52 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
53 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
54 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
55 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
56 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
57 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
58 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
59 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
60 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
61 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
62 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
63 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
64 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
65 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
66 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
67 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
68 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
69 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
70 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
71 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
72 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
73 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
74 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
75 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
76 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
77 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
78 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 10  (ต่อ)      

ข้อสอบข้อที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ
พิจารณา ผู้เชี่ยวชาญที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญที่ 3 

79 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
80 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
81 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
82 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
83 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
84 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
85 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
86 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
87 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
88 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
89 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
90 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
91 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
92 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
93 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
94 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
95 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
96 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
97 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
98 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
99 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

100 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
 
หมายเหตุ   ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
       +1 แทน แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
         0 แทน ไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
        -1 แทน แน่ใจว่าข้อสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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การวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบรายวิชา ฟิสิกส์ 1 เร่ือง การเคลื่อนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ 
จ านวน 100 ข้อ ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) แบบ 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าอ านาจ
จ าแนก (a) ค่าความยาก (b) และค่าการเดา (c) โดยใช้โปรแกรม IRT (BAY) version 1.0 เพื่อ
คัดเลือกข้อสอบมาใส่ในระบบค้นหาข้อพกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก (a) อยู่ระหว่าง + 0.50 ถึง + 2.50 ค่าความยากของข้อสอบ (b) 
อยู่ระหว่าง – 3.50 ถึง + 3.50 และค่าการเดา (c) มีค่าเป็นบวก ไม่เกิน 0.30 
 
ตารางที่ 11 ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบแสดงค่าอ านาจจ าแนก (a) ค่าความยาก (b) และค่าการเดา (c) 

ข้อที่ 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการ

คัดเลือก
ข้อสอบ 

ข้อที่ 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการ

คัดเลือก
ข้อสอบ a b c a b c 

1 0.561 3.340 0.236 คัดไว้ 16 1.386 -0.988 0.300 คัดไว้ 

2 1.233 -1.000 0.212 คัดไว้ 17 0.689 -3.665 0.304 คัดออก 

3 0.530 3.300 0.212 คัดไว้ 18 0.690 3.231 0.271 คัดไว้ 

4 0.695 2.761 0.200 คัดไว้ 19 1.350 1.231 0.200 คัดไว้ 

5 -9.000 -3.300 0.103 คัดออก 20 1.009 -3.627 0.200 คัดออก 

6 1.438 0.568 0.103 คัดไว้ 21 0.548 3.300 0.200 คัดไว้ 

7 0.934 3.241 0.237 คัดไว้ 22 0.618 2.889 0.232 คัดไว้ 

8 1.840 1.080 0.200 คัดไว้ 23 1.614 0.727 0.187 คัดไว้ 

9 0.720 3.057 0.200 คัดไว้ 24 0.545 3.300 0.226 คัดไว้ 

10 1.032 3.488 0.310 คัดไว้ 25 1.121 -1.913 0.135 คัดไว้ 

11 0.812 3.660 0.219 คัดออก 26 0.744 3.797 0.211 คัดไว้ 

12 0.585 2.285 0.200 คัดไว้ 27 0.561 3.300 0.200 คัดไว้ 

13 0.547 3.898 0.200 คัดออก 28 0.687 1.894 0.200 คัดไว้ 

14 0.826 2.318 0.200 คัดไว้ 29 2.060 -0.096 0.147 คัดไว้ 

15 1.895 1.050 0.200 คัดไว้ 30 0.778 1.837 0.127 คัดไว้ 
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ตารางที่ 11  (ต่อ) 

ข้อที่ 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการ

คัดเลือก
ข้อสอบ 

ข้อที่ 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการ

คัดเลือก
ข้อสอบ a b c a b c 

31 1.351 0.937 0.200 คัดไว้ 52 1.116 -0.329 0.155 คัดไว้ 

32 0.977 3.629 0.200 คัดไว้ 53 0.440 3.300 0.218 คัดไว้ 

33 0.537 3.969 0.145 คัดไว้ 54 0.564 2.657 0.200 คัดไว้ 

34 1.493 0.994 0.200 คัดไว้ 55 1.585 0.723 0.200 คัดไว้ 

35 0.765 3.215 0.200 คัดไว้ 56 0.300 0.271 0.200 คัดไว้ 

36 0.638 2.637 0.200 คัดไว้ 57 0.519 0.200 0.147 คัดไว้ 

37 1.586 -0.263 0.253 คัดไว้ 58 -3.300 0.200 0.310 คัดออก 

38 0.763 -3.300 0.200 คัดไว้ 59 2.300 0.200 0.213 คัดไว้ 

39 1.684 2.493 0.200 คัดไว้ 60 2.401 0.200 0.315 คัดไว้ 

40 1.121 1.589 0.255 คัดไว้ 61 2.165 0.187 0.095 คัดไว้ 

41 0.804 2.945 0.237 คัดไว้ 62 2.156 0.226 0.252 คัดไว้ 

42 0.596 3.005 0.249 คัดไว้ 63 1.541 0.135 0.200 คัดไว้ 

43 0.874 1.839 0.200 คัดไว้ 64 1.371 0.211 0.200 คัดไว้ 

44 1.391 3.380 0.277 คัดไว้ 65 1.875 0.200 0.183 คัดไว้ 

45 1.014 2.251 0.200 คัดไว้ 66 0.690 3.231 0.287 คัดไว้ 

46 2.065 0.027 0.178 คัดไว้ 67 1.350 1.231 0.200 คัดไว้ 

47 0.900 3.126 0.23 คัดไว้ 68 1.009 -3.227 0.242 คัดออก 

48 0.636 2.172 0.306 คัดไว้ 69 0.548 3.300 0.200 คัดไว้ 

49 0.834 -3.924 0.200 คัดออก 70 0.618 2.889 0.200 คัดไว้ 

50 1.119 3.469 0.200 คัดไว้ 71 1.164 0.727 0.306 คัดออก 

51 1.544 2.835 0.182 คัดไว้ 72 0.545 3.300 0.291 คัดไว้ 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

ข้อที่ 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการ

คัดเลือก
ข้อสอบ 

ข้อที่ 
ค่าพารามิเตอร์ ผลการ

คัดเลือก
ข้อสอบ a b c a b c 

73 0.778 1.837 0.182 คัดไว้ 87 0.575 3.690 0.212 คัดออก 

74 2.061 0.262 0.241 คัดไว้ 88 1.121 -1.913 0.268 คัดไว้ 

75 1.131 2.897 0.311 คัดไว้ 89 0.744 3.497 0.182 คัดไว้ 

76 1.155 -3.190 0.096 คัดไว้ 90 0.561 3.300 0.200 คัดไว้ 

77 0.539 3.300 0.200 คัดไว้ 91 0.687 1.894 0.200 คัดไว้ 

78 1.062 2.841 0.200 คัดไว้ 92 2.060 -0.096 0.179 คัดไว้ 

79 1.116 -0.327 0.285 คัดไว้ 93 1.411 0.963 0.200 คัดไว้ 

80 0.440 3.300 0.315 คัดไว้ 94 1.553 2.275 0.238 คัดไว้ 

81 0.564 2.657 0.156 คัดไว้ 95 1.473 -2.773 0.200 คัดไว้ 

82 1.493 0.994 0.200 คัดไว้ 96 1.543 0.843 0.192 คัดไว้ 

83 0.765 3.215 0.299 คัดไว้ 97 0.851 2.248 0.171 คัดไว้ 

84 0.638 2.637 0.303 คัดออก 98 0.585 3.351 0.200 คัดไว้ 

85 1.586 -0.263 0.200 คัดไว้ 99 1.289 1.173 0.200 คัดไว้ 

86 1.262 3.925 0.103 คัดออก 100 2.033 3.206 0.200 คัดไว้ 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เชียวชาญและนักเรียนต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน

วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เชียวชาญและนักเรียนต่อระบบหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีการใช้ระบบ
ค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน ในรายวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ือง การเคลื่อนที่
ใน 1 มิติและ 2 มิติ เพื่อความสมบูรณ์ขอให้ครูผู้สอนตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง 

โดยใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องระดับความคิดเห็น 
 
 ความหมายของระดับความคิดเห็น 
 5 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการประเมินในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการประเมินในระดับมาก 
 3 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการประเมินในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการประเมินในระดับน้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการประเมินในระดับน้อยที่สุด 
เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน 
  มากที่สุด ให้คะแนน  5  คะแนน 
  มาก ให้คะแนน  4  คะแนน 
  ปานกลาง ให้คะแนน  3  คะแนน 
  น้อย ให้คะแนน  2  คะแนน 
  น้อยที่สุด ให้คะแนน  1  คะแนน 
 
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน 
  คะแนนเฉลี่ย              การแปลความหมาย 
  4.50 – 5.00  มีความหมายพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49  มีความหมายพึงพอใจในระดับมาก 
  2.50 – 3.49  มีความหมายพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49  มีความหมายพึงพอใจในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49  มีความหมายพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 12 แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านหลักการและวัตถุประสงค์ของระบบ      

1. วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม      

ด้านการออกแบบระบบ      

2. การเชื่อมโยงในแต่ละหน้ามีความเหมาะสม      

3. การใช้ปุ่มต่าง ๆ มีความเหมาะสม      

4. การจัดวางองค์ประกอบของระบบ มีความเหมาะสม      

5. ขนาดตัวอักษรและสีมีความชัดเจน      

ด้านการใช้งานระบบ      

6. มีการอธิบายการใช้งานระบบที่เข้าใจง่าย      

7. มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการใช้งาน      

8. การเข้าใช้งานระบบมีความรวดเร็ว      

9. การเพิ่ม แก้ไข หรือลบบททดสอบมีความสะดวก      

10. การเพิ่ม แก้ไข หรือลบจุดประสงค์การเรียนรู้มีความ
สะดวก 

     

11. การสร้าง การลบ และแก้ไขข้อสอบมีความสะดวก 
รวดเร็วความสะดวก รวดเร็ว 

     

12. การแทรกรูปภาพในข้อสอบมีความสะดวก      

ด้านการค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน      

13. ลักษณะการค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนกับ
แบบทดสอบมีความสอดคล้องกัน 

     

14. การรายงานผลการทดสอบของนักเรียนมีความ
รวดเร็ว 
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ตารางที่ 12 (ต่อ)      

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านคุณภาพของระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน      

15. ระบบมีส่วนช่วยพัฒนาข้อบกพร่องทางการเรียนของ
นักเรียน 

     

16. ภาพรวมของระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
…......................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเรียนท่ีมีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการใช้ระบบ
ค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน ในรายวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ือง การเคลื่อนที่
ใน 1 มิติและ 2 มิติ เพื่อความสมบูรณ์ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง โดย

ใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องระดับความคิดเห็น 
 
ความหมายของระดับความคิดเห็น 
 5 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการประเมินในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการประเมินในระดับมาก 
 3 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการประเมินในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการประเมินในระดับน้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการประเมินในระดับน้อยที่สุด 
 
เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน 
  มากที่สุด ให้คะแนน  5  คะแนน 
  มาก ให้คะแนน  4  คะแนน 
  ปานกลาง ให้คะแนน  3  คะแนน 
  น้อย ให้คะแนน  2  คะแนน 
  น้อยที่สุด ให้คะแนน  1  คะแนน 
 
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน 
  คะแนนเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.50 – 5.00  มีความหมายพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49  มีความหมายพึงพอใจในระดับมาก 
  2.50 – 3.49  มีความหมายพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49  มีความหมายพึงพอใจในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49  มีความหมายพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 13 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ระบบการลงทะเบียนมีความสะดวกและรวดเร็ว      

2. สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

     

3. ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการใช้
งาน 

     

4. แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับผู้เรียน      

5. วิธีการตอบข้อสอบง่ายและสะดวก      

6. ตัวอักษรอ่านง่ายและมีขนาดที่ความเหมาะสม      

7. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษรและ
รูปภาพ 

     

8. จ านวนแบบทดสอบมีความเหมาะสม      

9. การรายงานผลข้อบกพร่องทางการเรียนของ
นักเรียนมีความรวดเร็ว 

     

10. นักเรียนสามารถกลับมาทดสอบในจุดประสงค์ที่
ตนเองมีข้อบกพร่องได้ 

     

11. ระบบมีส่วนช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถ
ของการเรียนวิชาฟิสิกส์ เพิ่มมากขึ้น 

     

12. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่อง
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
…......................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................... 
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญที่มีความพึงพอใจต่อระบบค้นหา
ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลความ ล าดับ 

ด้านหลักการและวัตถุประสงค์ของระบบ     

1. วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 1 

รวม 4.67 0.58 มากท่ีสุด  

ด้านการออกแบบระบบ     

2. การเชื่อมโยงในแต่ละหน้ามีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 3 

3. การใช้ปุ่มต่าง ๆ มีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 3 

4. การจัดวางองค์ประกอบของระบบ มีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 2 

5. ขนาดตัวอักษรและสีมีความชัดเจน 4.67 0.58 มากที่สุด 1 

รวม 4.25 0.29 มาก  

ด้านการใช้งานระบบ     

6. มีการอธิบายการใช้งานระบบที่เข้าใจง่าย 4.67 0.58 มากที่สุด 1 

7. มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการใช้งาน 4.33 0.58 มาก 2 

8. การเข้าใช้งานระบบมีความรวดเร็ว 4.33 0.58 มาก 2 

9. การเพิ่ม แก้ไข หรือลบบททดสอบมีความสะดวก 4.33 0.58 มาก 2 

10. การเพิ่ม แก้ไข หรือลบจุดประสงค์มีความสะดวก 4.00 0.00 มาก 3 

11. การสร้าง การลบ และแก้ไขข้อสอบมีความสะดวก 
รวดเร็วความสะดวก รวดเร็ว 

4.67 0.58 มากที่สุด 1 

12. การแทรกรูปภาพในข้อสอบมีความสะดวก 4.00 0.00 มาก 3 

รวม 4.33 0.41 มาก  
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ตารางที่ 14 (ต่อ)     

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลความ ล าดับ 

ด้านการค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน     

13. ลักษณะการค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนกับ
แบบทดสอบมีความสอดคล้องกัน 

4.33 0.58 มาก 2 

14. การรายงานผลการทดสอบของนักเรียนมีความ
รวดเร็ว 

4.67 0.58 มากที่สุด 1 

รวม 4.50 0.58 มากท่ีสุด  

ด้านคุณภาพของระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน     

15. ระบบมีส่วนช่วยพัฒนาข้อบกพร่องทางการเรียนของ
นักเรียน 

4.67 0.58 มากที่สุด 1 

16. ภาพรวมของระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

4.33 0.58 มาก 2 

รวม 4.50 0.58 มากท่ีสุด  

รวมทั้งหมด 4.45 0.49 มาก  
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลความ ล าดับ 

1.  ระบบการลงทะเบียนมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.00 0.60 มาก 8 

2.  สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 4.07 0.59 มาก 6 

3. ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน 3.90 0.49 มาก 11 

4. แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 3.96 0.42 มาก 9 

5. วิธีการตอบข้อสอบง่ายและสะดวก 3.93 0.46 มาก 10 

6. ตัวอักษรอ่านง่ายและมีขนาดที่ความเหมาะสม 4.03 0.50 มาก 7 

7. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษรและรูปภาพ 3.86 0.44 มาก 12 

8. จ านวนแบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.21 0.41 มาก 2 

9. การรายงานผลข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนมี
ความรวดเร็ว 

4.28 0.45 มาก 1 

10. นักเรียนสามารถกลับมาทดสอบในจุดประสงค์ที่
ตนเองมีข้อบกพร่องได้ 

4.13 0.51 มาก 4 

11. ระบบมีส่วนช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของ
การเรียนวิชาฟิสิกส์ เพิ่มมากขึ้น 

4.10 0.49 มาก 5 

12. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 

4.17 0.38 มาก 3 

รวม 4.05 0.48 มาก  
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ภาคผนวก ง 
คู่มือการใช้งานระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
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การเข้าสู่ระบบสามารถเข้าผ่านเว็บเบราเซอร์ ด้วยโดเมนเนม physicsadt.com จะปรากฏหน้าแรก
ของระบบให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 

 
 

ภาพที่ 21 หน้าแรกของระบบ 
โดยระบบระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟนได้พัฒนา

ออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
ส่วนของครู 
1. การเข้าสู่ระบบ : ครูจะได้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสจากผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าใช้งาน 
2. การเพิ่มบทเรียนใหม่ โดยเมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้ามูลบทเรียน ซึ่งประกอบด้วย 

2.1 วิธีการเพิ่มข้อสอบ 
2.2 แสดงชื่อผู้ใช้ 
2.3 ออกจากระบบ 
2.4 เพิ่มบทเรียนใหม่ 

 

คู่มือ 
การใช้ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ผ่านสมาร์ทโฟน 
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ภาพที่ 22 หน้าข้อมูลบทเรียน 

 

 
ภาพที่ 23 หน้าขั้นตอนการเพิ่มแบบทดสอบ 

 
โดยเมื่อคลิก +เพิ่มบทเรียนใหม่ จะปรากฏหน้าให้เพิ่มข้อมูลบทเรียน (ภาพที่ 24) โดยประกอบด้วย
หัวข้อและรายละเอียดของบทเรียน กดบันทึกเมื่อท ารายการเสร็จสิ้น 

 
ภาพที่ 24 หน้าเพิ่มบทเรียนใหม่ 
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3. การเพิ่มจุดประสงค์การเรียนรู้ 
หลังจากเพิ่มบทเรียนจะปรากฏบทเรียนที่ได้เพิ่มเข้ามาดังภาพที่ 25 ให้คลิกที่ชื่อบทเรียนที่

ต้องการเพิ่มจุดประสงค์การเรียนรู้ จะปรากฏหน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ ดังภาพที่ 26

 
ภาพที่ 25 หน้าข้อมูลบทเรียนที่ได้เพิ่มบทเรียนแล้ว 

 

 
ภาพที่ 26 หน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
คลิกที่เมนูเพิ่มจุดประสงค์การเรียนรู้ใหม่ โดยจะปรากฏหน้าเพิ่มจุดประสงค์การเรียนรู่ใหม่ ดังภาพ
ที่ 27 โดยครเูป็นต้องใส่รายละเอียดดังน้ี 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2. ค าอธิบายจุดประสงค์  
3. วิธีการปรับปรุงข้อบกพร่อง  
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ภาพที่ 27 หน้าเพิ่มจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการปรับปรุงข้อบกพร่อง 

 
4. การเพิ่มข้อสอบ 

คลิกที่จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการเพิ่มข้อสอบ จะปรากฏหน้าจอ เพิ่มบททดสอบ
ทดสอบใหม่ดังภาพที่ 28 โดยข้อสอบที่จะน าเข้าไปในระบบต้องผ่านการการหาค่าพารามิเตอร์ของ
ข้อสอบมาแล้ว ซึ่งครูต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุก เพื่อท าให้ระบบค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนมี
ความถูกต้องมากที่สุด เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน คลิกบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อสอบ 
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ภาพที่ 28 หน้าเพิ่มบททดสอบทดสอบใหม่ 

 
ภาพที่ 29 แสดงข้อมูลของข้อสอบที่ได้บันทึกเข้าไปในระบบแล้ว ซึ่งครูสามารถจัดการข้อสอบได้ 
(ลบ,แก้ไข)  

 
ภาพที่ 29 ข้อสอบที่ได้บันทึกในระบบ 
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ส่วนของนักเรียน 
1. สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 30 หน้าสมัครสมาชิก 

 
2. เลือกบทเรียน เข้าสู่บททดสอบเพื่อค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน 

 
 

ภาพที่ 31 เลือกบททดสอบ 
3. การท าบททดสอบ 
  คลิกเลือกค าตอบที่ต้องการ คลิกส่งค าตอบ จะมีกล่องโต้ตอบขึ้นมาเพื่อแจ้งผลการตอบ 

หากตอบถูกระบบจะดึงข้อสอบที่มีค่าความยากมากขึ้นมาให้ท า หากตอบผิดระบบจะดึงข้อสอบที่มี
ค่าความยากต่ าลงมาให้ทดสอบ ท าเช่นนี้ไปเร่ือย ๆ หากผ่านจุดประสงค์ระบบแสดงหน้าผลการ
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ทดสอบ ดังภาพที่ 32 จะมีปุ่มค าสั่งแบบทดสอบจุดประสงค์ถัดไป เพื่อให้เลือกท าแบบทดสอบใน
จุดประสงค์ถัดไป ดังภาพที่ 33 หากไม่ผ่านจุดประสงค์ระบบแสดงผลการทดสอบพร้อมทั้งแสดง
วิธีการปรับปรุง ดังภาพที่ 34 เมือ่คลิกที่วิธีการปรับปรุงจะปรากฏ วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ครูได้
แนะน าไว้ดังภาพที่ 35 
 

 
ภาพที่ 32 หน้าแบบทดสอบ 

 
ภาพที่ 33 ผลการทดสอบ กรณีผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

 
ภาพที่ 34 แสดงผลการทดสอบและวิธีการปรับปรุง 
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ภาพที่ 35 วิธีการปรับปรุงข้อบกพร่องทางการเรียน 
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