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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเ คราะหคุณภาพขอสอบ O-NET จัด ทําคลังขอสอบ O-NET และ
พัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร สําหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
ในรูปแบบของ Web Application วิเคราะหคุณภาพขอสอบโดย ใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item
Response Theory : IRT) แบบ 3 พารามิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Xcalibre Version 4.1.7 ซึ่งแบง
วิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET จํานวน 8 กลุมสาระการ
เรียนรู 2) การจัดทําคลังขอสอบ O-NET จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู ระหวางป พ.ศ. 2551–2553 3) การ
พัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร และ 4) การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร โดยสรุปผลระดับความคิดเห็นในการทดลองใชงานโปรแกรม ซึ่ง
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอางศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ขอสอบ O-NET จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู และ 2) โปรแกรมการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร โดยทําการทดสอบ ใน website: www.onetcat.net/onetm3 และ
วิเคราะหระดับ ความคิด เห็น ของนักเรีย นที่ทดลองใชโปรแกรม ดว ยสถิ ติพื้น ฐาน ไดแก คา เฉลี่ย และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏวา
1. การวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET 8 กลุมสาระการเรียนรู แสดงใหเห็นวา ขอสอบ O-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาความยากของขอสอบ (b) เฉลี่ยคอนขางยาก
2. คลังขอสอบ O-NET สามารถบรรจุขอสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก
ไดไมจํากัด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของ Server โดยไดบรรจุขอสอบ O-NET ที่วิเคราะหตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ
แบบ 3 พารามิเตอร และผานเกณฑการคัดเลือกขอสอบ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 จํานวนทั้งหมด 469 ขอ
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3. โปรแกรมการทดสอบแบบปรับ เหมาะดว ยคอมพิว เตอร สําหรับ การจัด สอบ O-NET ระดับ
ชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี เปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญและนักเรียนกลุมตัวอยางที่
ทดลองใชโปรแกรม ทั้งในดานลักษณะทั่วไปของโปรแกรม และดานความสะดวกในการใชโปรแกรม
คําสําคัญ : การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร/ การจัดสอบ O-NET/ มัธยมศึกษาปที่ 3
ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ
Abstract

This research aimed to analyze quality of O-NET examination, prepare Item bank of
O-NET, and develop a computerized adaptive testing system of O-NET. The examination
was provided for grade 9 level including 8 learning substance groups. The computerized
adaptive testing system was generated as a web application. Moreover, the quality of
examination was assessed by using Item Response Theory or IRT with 3 parameters and
Xcalibre Version 4.1.7. The methodologies of this paper were divided into 4 steps as follows:
1) Analyze the quality of O-NET examination for 8 learning substance groups, 2) Prepare the
test bank of O-NET for 8 learning substance groups, 3) Develop the computerized adaptive
testing system, and 4) Evaluate the efficiency of computerized adaptive testing system. The
samples consisted of 30 grade 9 level of Angsilapittayakom School, Chonburi Province. The
research tools included 1) O-NET examination for 8 learning substance groups, and 2) the
computerized adaptive testing system run on a website://www.onetcat.net/onetm3. Then
the students’ satisfaction was assessed by conducting fundamental statistics such as mean
and standard deviation.
The results were represented below.
1. The quality analysis of O-NET examination for 8 learning substance groups
showed that the average difficulty of O-NET examination (b) for grade 9 level was quite high.
2. The Item bank of O-NET was able to contain 4 multiple choices and unlimited
amount depending on size of server. The system also stored 469 items of the O-NET
examination which were analyzed regarding Item Response Theory with 3 parameters. These
items met the selection criteria of all 8 learning substance groups for grade 9 level as well.
3. The efficiency of computerized adaptive testing system of O-NET for grade 9
level was at good level. Besides, it was accepted by experts and samples who had utilized
the program, both general attributes and convenience of usage.
Keywords : Computerized Adaptive Testing/ O-NET/ Grade 9 Level/ Item Response Theory
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ปจจุบันระบบการทดสอบทางการศึกษาของไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ไดกําหนดใหมีการทดสอบและประเมินผล ระดับสถานศึกษาหรือการ
ทดสอบระดั บ ชาติ ซึ่ งเป น การประเมิ น คุ ณภาพผู เรี ย นตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ตามหลั กสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ดําเนินการโดยหนวยงานภายในประเทศ 2 หนวยงาน คือ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ “สทศ.” และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
สทศ. ไดดําเนินการจัดการทดสอบ ซึ่งเรียกการทดสอบนี้วา “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Test)” หรือ O–NET ซึ่งเปนการวัดความรู ความคิดรวบยอดตามมาตรฐาน
การเรียนรู โดยจัดการทดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และ มัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อ
นําผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และใชเปนองคประกอบ
ในการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2557, หนา 5)
สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ “สทศ.” เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เมื่อป พ.ศ. 2548 เพื่อ
เปนหนวยงานที่ดําเนินการในดานการศึกษา วิจัย พัฒนา และใหบริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบ
ทางการศึกษา อีกทั้งยังเปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
ในการจัดสอบ O-NET โดยเริ่มดําเนินการทดสอบครั้งแรก ในปการศึกษา 2548 โดยจัดสอบ O-NET สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 ทําการทดสอบจํานวน 5 กลุมสาระการเรียนรู
ประกอบดวย 1) วิชาภาษาไทย 2) วิชาคณิตศาสตร 3) วิชาวิทยาศาสตร 4) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และ 5)วิชาภาษาอังกฤษ และไดเพิ่มเติมการจัดสอบกับนักเรียนชั้นอื่นๆ คือ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมถึงเพิ่มการสอบในกลุมสาระการเรียนรูที่ยังไมไดจัดสอบอีก 3 กลุม
สาระการเรียนรู คือ 1) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2) วิชาศิลปะ และ 3) วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
เพื่อใหครบทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู (คูมือการจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3, 2555, หนา 1)
การทดสอบความรูทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นทําการ
ทดสอบทั้งหมดจํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย 1) วิชาภาษาไทย 2) วิชาคณิตศาสตร 3) วิชา
วิทยาศาสตร 4) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) วิชาภาษาอังกฤษ 6) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
7) วิชาศิลปะ และ 8) วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อนําผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบ
หนึ่ งของการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ใช เ ป น องค ป ระกอบในการคั ด เลื อกเข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใชในการประกันคุณภาพการศึกษา ใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและ
การบริหาร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตลอดจนใชเปนขอมูลและสารสนเทศในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษา ในระดับตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดไวในหมวด 4 มาตรา 26 เกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาผูเรียน รวมทั้งใชผลการทดสอบใน
วัตถุประสงคอื่นๆ เชน การใหรางวัล การจัดกลุมและจัดลําดับของโรงเรียน เปนตน (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2557, หนา 7)
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การทดสอบ O-NET ในปจจุบัน ลักษณะของการทดสอบเปนแบบทดสอบชนิดที่เขียนตอบลงใน
กระดาษ (Paper Pencil Test) ซึ่งแบบทดสอบนั้นจะตองสรางขึ้นมาใหครอบคลุมองคประกอบของคุณลักษณะ
หรือเนื้อหาที่ตองการวัดและเปนแบบทดสอบที่มีคาความยากของขอสอบที่หลาก หลาย ซึ่งในการทดสอบแต
ละครั้งนั้น ถาผูสอบไดทําแบบสอบชุดเดียวกันและเวลาเดียวกัน ความแมนยําของคะแนนที่ไดจะแตกตางกัน
หมายถึ ง ผูสอบบางคนอาจจะไดคะแนนที่ มีความคลาดเคลื่อนนอยแต คะแนนของผู สอบบางคนอาจจะได
คะแนนที่มีความคลาดเคลื่อนมาก ดั งนั้น จึงควรจั ดการทดสอบเปน แบบเฉพาะรายบุ คคล โดยคัด เลือก
ขอสอบที่มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูสอบ เพื่อที่จะประมาณคาความสามารถของผูสอบ
ได อย างแม น ยํ าและมีความคลาดเคลื่ อนต่ํา ซึ่ งการทดสอบในลั กษณะนี้ เรี ย กอี กอยางหนึ่ งว าการทดสอบ
แบบปรับเหมาะตามระดับความสามารถของผูสอบ (Adaptive Testing)
การทดสอบแบบปรับเหมาะตามระดับความสามารถของผูสอบ เปนการทดสอบที่ใชแบบทดสอบ
แตกตางกันสําหรับผูสอบแตละคน โดยมีการคัดเลือกขอสอบที่มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ผูสอบทําใหจํานวนขอสอบที่ใชในการทดสอบนอยลง ประหยัดเวลาที่ใชในการทดสอบ นอกจากนั้นยังชวยผอน
คลายความเครี ย ดของผู ส อบได เช น ผู ส อบที่ มีความสามารถต่ํ าจะไม เ ครี ย ดกั บ การทํ า ข อสอบที่ ย ากเกิ น
ความสามารถของตนเอง ขณะที่ผูสอบที่มีความสามารถสูงไมจําเปนตองทําขอสอบที่งายเกินไป ซึ่งอาจสงผล
ใหผูสอบขาดความระมัดระวังในการทําขอสอบ ตอมาการทดสอบแบบปรับเหมาะตามระดับความสามารถของ
ผูสอบไดมีการพัฒนาขึ้นจากการทดสอบในกระดาษมาเปนการทดสอบดวยคอมพิวเตอร เพื่อใหงายและสะดวก
กับทั้งตัวผูทดสอบและผูตรวจขอสอบ (Thompson, & Weiss, 2011, pp. 1-9)
การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร (Computerized adaptive Testing: CAT) เปนการ
ทดสอบที่จัดขอสอบใหเหมาะกับความสามารถของผูสอบ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการตอบขอสอบขอแรกหรือ
ขอที่ผานมาของผูสอบ หมายถึง เมื่อผูสอบทําขอสอบขอเริ่มตนหรือชุดเริ่มตนเรียบรอยแลว ก็จะนําผลการ
ตอบขอสอบมาวิเคราะหหรือประเมินระดับความสามารถของผูสอบเพื่อที่จะคัดเลือกขอสอบขอถัดไปที่เหมาะสมโดย
อาศัยทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory: IRT) เปนพื้นฐาน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555,
หนา 220) และจะสิ้น สุดการทดสอบเมื่อผูทดสอบทําการทดสอบตามเงื่ อนไขหรือเกณฑ ที่กําหนด สําหรั บ
ขั้นตอนของการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรนั้น ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
การสรางคลังขอสอบ ขั้นตอนนี้เปนการคัดเลือกขอสอบที่ผานการวิเคราะหโดยใชหลักทฤษฎีการตอบสนอง
ขอสอบ (IRT) แบบ 3 พารามิเตอร ซึ่งประกอบดวย คาอํานาจจําแนก (a) คาความยาก (b) และคาการเดา (c)
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกขอสอบขอเริ่มตน ขั้นตอนนี้จะทําการคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยาก (b) อยูใน
ระดับปานกลาง ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกขอสอบขอถัดไป เปนขั้นตอนที่ตองคัดเลือกขอสอบใหใกลเคียงกับ
ความสามารถของผู ส อบในขณะนั้ น โดยพิ จ ารณาจากผลการตอบข อสอบข อ ก อนหน า ขั้ น ตอนที่ 4 การ
ประมาณคาความสามารถของผูสอบ เปนขั้นตอนที่จะทําการประมาณคาความสามารถของผูสอบหลังจากที่
ตอบขอสอบขอนั้นๆแลว ขั้นตอนที่ 5 การยุติการทดสอบ ขั้นตอนนี้เปนการสิ้นสุดการทดสอบเมื่อผูสอบทํา
ขอสอบไดครบตรงตามเกณฑที่กําหนด (Thompson & Weiss, 2011)
การทดสอบแบบปรั บ เหมาะด ว ยคอมพิ ว เตอร นี้ เ ป น กระบวนการที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากกว าการ
ทดสอบแบบดั้งเดิมโดยใชกระดาษซึ่งการทดสอบแบบดั้งเดิมโดยใชกระดาษนั้นตองใชเวลามากในการตรวจให
คะแนนผูสอบ จึงอาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจใหคะแนนผูสอบไดงายหรือขอสอบอาจจะสูญหายไดงาย
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ตอมาเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาและทันสมัยยิ่งขึ้น คอมพิวเตอรก็ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการของ
การทดสอบ เพราะคอมพิวเตอรสามารถตรวจใหคะแนนไดอยางรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา อีกทั้งยังสามารถ
เก็บแบบทดสอบไวในคลังขอสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยของแบบทดสอบไดอีกดวย ในการออกขอสอบ
สําหรับการทดสอบดวยคอมพิวเตอรนั้นไมจําเปนตองออกขอสอบจํานวนมากแตตองออกใหครอบคลุมกับ
เนื้อหา การทดสอบดวยคอมพิวเตอรตองยึดทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) ซึ่งเปนทฤษฎีการทดสอบแนว
ใหม ในการวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ วิธีการนี้จะแตกตางจากการหาคุณภาพขอสอบแบบดั้งเดิม ซึ่งจะ
วิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ 3 Parameter โดยการหาคาอํานาจจําแนก (a) คาความยาก (b) และคาการ
เดา (c) (ชัยมงคล ปนะสา, 2551)
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นั้นในปจจุบันเปนการทดสอบแบบเขียนตอบลงในกระดาษ โดยกระบวนการในการทดสอบ ผูทดสอบตองทํา
ขอสอบใหครบทุกขอและตามเวลาที่กําหนดถึงจะเสร็จสิ้นการทดสอบ และทราบผลการทดสอบในภายหลัง
ของการทดสอบ ซึ่งอาจตองใชเวลาในการตรวจขอสอบคอนขางนานจึงจะทราบผล อีกทั้งในระหวางที่สอบนั้น
ผูสอบบางคนอาจไดขอสอบชุดเดียวกัน ทําใหเกิดการทุจริตในการทดสอบไดงายและสงผลใหไมสามารถวัด
ระดับความสามารถของผูสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผลขางตนประกอบกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET และโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรทําใหผูวิจัยเห็น
ถึงประโยชนของการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรวามีขอดีมากกวาการทดสอบแบบเดิมโดยเขียน
ตอบลงในกระดาษ จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวย
คอมพิวเตอรสําหรับขอสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อดูประสิทธิภาพของการทดสอบและ
นําไปใชจริงไดในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชสําหรับ การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
2. เพื่อจัดทําคลังขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู ที่ใช
สําหรับ การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร สําหรับการจัดสอบ O-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู
วิธีการดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมตัวอยางที่ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2553 จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู และ 2) กลุม
ตัวอยางที่ใชพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
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1. กลุมตัวอยางที่ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปนนักเรียน ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 ที่ทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเปนขอมูลแบบทุติยภูมิ
(Secondary Data) ที่ไดมาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรเปน
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาอยู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนอางศิล า
พิทยาคม จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร สําหรับการจัดสอบ O-NET ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรโดย
ผูเชี่ยวชาญ
3. แบบประเมิน ระดับ ความคิ ดเห็น ของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด วยคอมพิว เตอรโดย
นักเรียน
ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET จัดทําคลังขอสอบ O-NET และ
พัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรสําหรับการจัดสอบ O-NET ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยแบงการนําเสนอ ออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 กลุมสาระการ
เรียนรู
1.1 รวบรวมขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ตั้งแตปการศึกษา 2551 – 2553
1.2 ตรวจสอบความสมบูรณของขอสอบ O-NET
1.3 กําหนดเงื่อนไขของการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ
1.4 วิเคราะหคุณภาพขอสอบตามหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) แบบ 3
พารามิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Xcalibre Version 4.1.7
2. การจัดทําคลังขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู
2.1 คัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a) คาความยากของขอสอบ (b) และ
คาการเดา ของขอสอบ (c) ตามที่กําหนด จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู ตามเกณฑที่กําหนด (Urry, 1977)
2.2 สรุ ป สารสนเทศรายข อของข อสอบ เพื่ อ เป น ข อ มู ล ของข อ สอบที่ จ ะนํ า ไปใช ใ นการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
3. การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร สําหรับการจัดสอบ O-NET
จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู
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3.1 การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
3.2 การออกแบบฐานขอมูลของโปรแกรม
3.3 การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะในรูปแบบ Web Application
3.4 การทดสอบและปรับปรุงแกไขโปรแกรม
3.5 การจัดทําคูมือการใชโปรแกรม
3.6 การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
4. การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
ประเมินระดับความคิดเห็นของผูเขาสอบ ที่ทดลองใชโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวย

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ดําเนินการ ดังนี้
การวิ เ คราะห ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั กเรี ย นที่ ทดลองใช โ ปรแกรม สถิ ติ พื้น ฐานที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET 8 กลุมสาระการเรียนรู คาความยากของขอสอบ (b)
เฉลี่ย เทากับ 0.9958 คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a) เฉลี่ย เทากับ 1.2826 และ คาการเดาของขอสอบ (c)
เฉลี่ย เทากับ 0.1974 แสดงใหเห็นวา ขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาความยากของขอสอบ
(b) เฉลี่ยคอนขางยาก โดยขอสอบกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ศิลปะ มี
คาความยากของขอสอบ (b) เฉลี่ยยาก และกลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคาความยากของ
ขอสอบ (b) เฉลี่ยปานกลาง
2. คลังขอสอบ O-NET สามารถบรรจุขอสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก
ไดไมจํากัด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของ Server โดยไดบรรจุขอสอบ O-NET ที่วิเคราะหตามทฤษฎีการตอบสนอง
ขอสอบ แบบ 3 พารามิเตอร และผานเกณฑการคัดเลือกขอสอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวนทั้งหมด
469 ขอ ประกอบดวย 1) วิชาภาษาไทย 95 ขอ 2) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 85 ขอ 3) วิชา
ภาษาอังกฤษ 58 ขอ 4) วิชาคณิตศาสตร 61 ขอ 5) วิชาวิทยาศาสตร 78 ขอ 6) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
41 ขอ 7) วิชาศิลปะ 25 ขอ และ 8) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 26 ขอ
3. โปรแกรมการทดสอบแบบปรับ เหมาะด ว ยคอมพิ วเตอร สําหรับ การจัดสอบ O-NET เป น
โปรแกรมการจั ด การทดสอบในรู ป แบบของ Web Application สามารถเข าถึ ง ได จ าก Website:
onetcat.net/onetm3 มี คุ ณ ภาพอยู ใ นเกณฑ ดี เป น ที่ ย อมรั บ ของผู เ ชี่ ย วชาญด า นการพั ฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร และดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ทั้งในดานลักษณะทั่วไปของโปรแกรม ดานความ
สะดวกในการใชโปรแกรม ดานความถูกตองในการใชงาน และดานความชัดเจนของคูมือการใชโปรแกรม
4. ระดั บความคิ ดเห็ นในการใชงานของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดว ยคอมพิว เตอร
สําหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในเกณฑดี เปนที่พึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ทดลองใชโปรแกรมในดานลักษณะทั่วไปของโปรแกรมและดานความสะดวกในการใช
โปรแกรมในสวนของขอเสนอแนะของนักเรียนที่ทดลองใชโปรแกรม ผูวิจัยไดนํามาพิจารณาปรับปรุงและแกไข
โปรแกรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น
การประเมินระดับความคิดเห็นของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรใน
การวิจัยครั้งนี้ เปนการประเมินระดับความคิดเห็นในการใชโปรแกรมทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
2 ดาน คือ 1) ลักษณะทั่วไปของโปรแกรม 2) ความสะดวกในการใชโปรแกรม โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน โดยเก็บขอมูล
ทาง website (www.onetcat.net/onetm3) ดังนี้
ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ทดลองใช
โปรแกรมดานลักษณะทั่วไปของโปรแกรม
ลําดับที่

รายการ

M

SD

ความหมาย

1
2

การออกแบบหนาจอของโปรแกรมมีความนาสนใจ
สีสันของโปรแกรมสดใส และดึงดูดความสนใจของ
ผูใชงาน
การจัดรูปแบบคําสั่งตางๆของหนาจองายตอการ
ใชงาน
มีความสะดวกในการเรียกใชงานโปรแกรม
โปรแกรมมีระบบเตือนการทํางานผิดพลาด
ของผูใชงานในทุกขั้นตอน
มีความรวดเร็วในการประมวลผลและแสดงผล
ขอมูล
สรุปผลดานลักษณะทั่วไปของโปรแกรม

3.94
3.90

1.13
1.06

ดี
ดี

3.61

1.21

ดี

3.84
3.81

1.22
1.18

ดี
ดี

3.29

1.08

ปานกลาง

3.73

1.17

ดี

3
4
5
6

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
ทดลองใชโปรแกรมดานลักษณะทั่วไปของโปรแกรม แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ทดลองใชโปรแกรมการทดสอบ
แบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร มีความพึงพอใจดานลักษณะทั่วไปของโปรแกรมในระดับดี (M = 3.73,
SD = 1.17)
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ทดลองใช
โปรแกรมดานความสะดวกในการใชโปรแกรม
ลําดับที่
1
2
3
4

รายการ

M

SD

ความหมาย

เมื่อมีขอสงสัยในการใชโปรแกรมทานสามารถ
ดูคําชี้แจงจากคูมือการใชโปรแกรมและ
สามารถปฏิบัติตามได
มีการตรวจสอบปองกันขอผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใชโปรแกรม
มีการรายงานผลการทดสอบทันที เมื่อ
ทดสอบเสร็จ
ผูใชงานสามารถบันทึกผลการทดสอบ และสั่ง
พิมพไดอยางสะดวกรวดเร็ว
สรุปผลดานความสะดวกในการนําไปใช

3.87

1.01

ดี

3.87

1.18

ดี

3.87

1.16

ดี

3.74

1.01

ดี

3.84

1.10

ดี

จากตารางที่ 2 แสดงผลประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ทดลอง
ใชโปรแกรม ดานความสะดวกในการใชโปรแกรม แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ทดลองใชโปรแกรมการทดสอบ
แบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรมีความพึงพอใจดานความสะดวกในการใชโปรแกรมในระดับดี (M = 3.84,
SD = 1.10)
จากการประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ทดลองใชโปรแกรม
การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรขางตน แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความพึงพอใจกับโปรแกรมการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรในระดับดี
ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดจากการประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียน มาปรับปรุง
แกไข เพื่อใหโปรแกรมมีรูปแบบที่สวยงามยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลใหมีความเร็วมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม ความเร็วในการประมวลผลขอมูลนั้นตองขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร
Server และความเร็ว ของอินเตอรเน็ตในแตละพื้นที่ดวย
อภิปรายผล
ผลการวิเ คราะหคุณภาพขอสอบ O-NET การจัด ทํา คลังขอสอบ O-NET และพัฒ นาโปรแกรม
การทดสอบแบบปรับ เหมาะดว ยคอมพิวเตอร สํา หรับการจัด สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู มีประเด็นที่ควรอภิปราย ดังนี้
1. การวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การวิเคราะหขอสอบ O-NET เปนการวิเคราะหคาพารามิเตอรของขอสอบตามทฤษฎีการ
ตอบสนองขอสอบ (IRT) ประกอบดวย คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a) คาความยากของขอสอบ (b) และคา
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การเดาของขอสอบ (c) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Xcalibre Version 4.1.7 สําหรับประมาณคาพารามิเตอร
ของขอสอบ ซึ่งมีเกณฑการคัดเลือกขอสอบ คือ คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a) มีคาตั้งแต 0.50 ถึง 2.50
คาความยากของขอสอบ (b) มีคาตั้งแต -2.50 ถึง 2.50 และคาการเดาของขอสอบ (c) มีคาไมเกิน 0.30
(Urry, 1977) โดยขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาความยากของขอสอบ (b) เฉลี่ย เทากับ
0.9958 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นมีคาความยากของขอสอบ (b)
เฉลี่ยคอนขางยาก สอดคลองกับทฤษฎีของ Urry (1977) โดยเกณฑการประเมินคาความยากของขอสอบ (b)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คือ คาความยากเฉลี่ยนอยกวา -2.0000 หมายถึง ขอสอบงายมาก คาความยาก
เฉลี่ยตั้งแต -2.0000 ถึง -1.0000 หมายถึง ขอสอบงาย คาความยากเฉลี่ยตั้งแต -0.9999 ถึง -0.5000
หมายถึง ขอสอบคอนขางงาย คาความยากเฉลี่ยตั้งแต -0.4999 ถึง 0.5000 หมายถึง ขอสอบปานกลาง คา
ความยากเฉลี่ยตั้งแต 0.5001 ถึง 1.0000 หมายถึง ขอสอบคอนขางยาก คาความยากเฉลี่ยตั้งแต 1.0001 ถึง
2.0000 หมายถึงขอสอบยาก และคาความยากเฉลี่ยมากกวา 2.000 หมายถึง ขอสอบยากมาก
2. การจัดทําคลังขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การทดสอบแบบปรั บ เหมาะด ว ยคอมพิ ว เตอร (CAT) เป น การทดสอบที่ จั ด ข อ สอบให
เหมาะสมกับความสามารถของผูเ ขาสอบ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการตอบขอสอบขอที่ผานมาของผูเขาสอบ
กลาวคือ เมื่อผูเขาสอบทําขอสอบขอเริ่มตนหรือชุดเริ่มตน (ขึ้นอยูกับการออกแบบการทดสอบ) แลวนําผลการ
ตอบขอสอบมาวิเคราะหหรือประเมินระดับความสามารถของผูเขาสอบ เพื่อที่จะคัดเลือกขอสอบขอถัดไปที่
เหมาะสมโดยอาศัยทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) เปนพื้นฐาน ซึ่งมีวิธีดําเนินการ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การสรางคลังขอสอบ (Create Item Bank) เปนขั้นตอนที่ตองพิจารณาขนาดของคลังขอสอบ และ
เงื่อนไขตางๆ ที่สอดคลองกับหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ เพื่อคัดเลือกขอสอบที่ตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดมาจัดเก็บในคลังขอสอบ ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกขอสอบขอเริ่มตน (First Item Selection) เปน
ขั้นตอนที่ตองพิจารณาคัดเลือกขอสอบขอเริ่มตนที่มีความเหมาะสมกับผูเขาสอบ ควรเปนขอสอบที่มีคาความ
ยากของขอสอบระดับปานกลาง ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกขอสอบขอถัดไป (Next Item Selection) เปน
ขั้นตอนที่ตองพิจารณาคัดเลือกขอสอบตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยอาศัยผลการตอบขอสอบขอกอนหนามารวม
พิจารณาดวย ขั้นตอนที่ 4 การประมาณคาความสามารถของผูเขาสอบ (Calculate Possible Ability
Levels) เปนการประมาณคาความสามารถของผูเขาสอบหลังจากตอบขอสอบแลว และขั้นตอนที่ 5 เกณฑ
การยุติการทดสอบ (Termination Criterion) คือ การสิ้นสุดการทดสอบ เมื่อผูเขาสอบทดสอบครบตาม
เงื่อนไขหรือเกณฑที่กําหนด การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรจะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไมได
เนื่องจากแตละขั้นตอนมีการดําเนินการที่มีความสัมพันธกัน (Thompson & Weiss, 2011, p.2)
การจัดทําคลังขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญ
เนื่องจากคลังขอสอบจะสงผลตอการจัดการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ดังนั้น ควรจัดทําคลัง
ขอสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขอสอบที่นํามาบรรจุในคลังขอสอบตองผานการวิเคราะหคุณภาพขอสอบตาม
หลักเกณฑ และเงื่อนไขของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) ซึ่งตามหลักการของทฤษฎีการตอบสนอง
ขอสอบนั้น มีวิธีการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบหลายวิธี เชน การวิเคราะหคุณภาพของขอสอบ ดวยโมเดล
การตอบสนองขอสอบ แบบ 1 พารามิเตอร โมเดลการตอบสนองของขอสอบ แบบ 2 พารามิเตอร และโมเดล
การตอบสนองของขอสอบ แบบ 3 พารามิเตอร สําหรับการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบที่นํามาใชกับคลัง
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ขอสอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรควรมีความละเอียดมากที่สุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชวิธีการ
วิเคราะหคุณภาพของข อสอบ โดยใชโมเดลของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบ 3 พารามิเ ตอร มีความ
เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากโมเดลของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ แบบ 3 พารามิเตอร สามารถวิเคราะห
คุณภาพของขอสอบไดทั้งคาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a) คาความยากของขอสอบ (b) และคาการเดาของ
ขอสอบ (c)
คลังขอสอบที่จะนํามาใชกับโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรจะตองมี
ขนาดใหญ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Weiss, (1988) โดยปกติจะตองมีขอสอบในคลังขอสอบอยางนอย 100200 ขอ โดยขอสอบตองครอบคลุมคุณลักษณะและเนื้อหาที่ตองการวัดความสามารถของผูเขาสอบ และ
ขอสอบควรมีคาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a) คาความยากของขอสอบ (b) และคาการเดาของขอสอบ (c) ที่
ครอบคลุมชวงระดับความสามารถที่เหมาะสมดวย (Urry, 1977)
3. การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร (CAT) สําหรับการจัด
สอบ O-NET
การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในครั้งนี้ เปนการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web Application โดยใชภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม
ใช MySQL เปนฐานขอมูล และใชภาษา SQL เปนคําสั่งในการเชื่อมโยงขอมูลในฐานขอมูล สอดคลองกับ
งานวิจัยของ โสฬส สุขานนทสวัสดิ์ (2556) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการคัดเลือกขอสอบขอถัดไปใน
การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร โดยใชทฤษฎีการตัดสินใจ ซึ่งผูวิจัยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ตามหลักการของวงจรการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีของ Elliott (2004) โดยมีขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 6 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะหและออกแบบ
โปรแกรม เปนขั้นตอนที่วิเคราะหรูปแบบ วัตถุประสงคของโปรแกรม รวมทั้งวิเคราะหแผนผังบริบท (Context
Diagram) เพื่อหาแหลงที่มาของขอมูล (Source Destination) และการจัดทําผังการไหลของขอมูล (Data
Flow Diagram: DFD) เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวมของโปรแกรมทั้งขอมูล และการทํางานของโปรแกรมการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร 2) ออกแบบฐานขอมูล เปนขั้นตอนที่ออกแบบลักษณะของขอมูลที่
ตองการจัดเก็บลงในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 3) พัฒนาโปรแกรม เปนขั้นตอนที่นํารูปแบบโครงสรางของหนาจอ
ตาง ๆ ที่ออกแบบไว และขอสอบที่วิเคราะหไวแลว มาพัฒนาโปรแกรมตามวัตถุประสงค 4) ทดสอบและแกไข
โปรแกรม เปนขั้นตอนของการทดลองใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อคนหาและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนา 5) จัดทําคูมือการใชโปรแกรม เปนขั้นตอนที่จัดทําเอกสารการใชงานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และ
6) ประเมินความเหมาะสมกับการนําไปใชงาน เปนขั้นตอนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชโปรแกรม
สําหรับการตรวจสอบโปรแกรมจากการทดลองใชการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในการวิจัยนี้ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ผูวิจัยตรวจสอบโปรแกรมดวยตนเอง เพื่อหา
จุดบกพรองเบื้องตน 2) การตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมจากผูเชี่ยวชาญ 4 คน โดยผูเชี่ยวชาญมี
ความรูทางดานการวัดผลการศึกษาหรือการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 10 ป และมีวุฒิการศึกษาไม
ต่ํากวาปริญญาโท และ 3) การตรวจสอบโปรแกรมโดยผูทดลองใชโปรแกรม เพื่อหาจุดบกพรองในการใช
โปรแกรม ผูทดลองใชที่ตรวจสอบโปรแกรมในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผูวิจัย
ได แก ไขตามข อ แนะนํ าจากผู เชี่ ย วชาญ และผู ทดลองใช แ ล ว โปรแกรมการทดสอบแบบปรั บ เหมาะด ว ย
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คอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น เปนโปรแกรมในรูปแบบ Web Application ซึ่งผูเขา
สอบสามารถเขามาทดสอบสถานที่ใด เวลาใดก็ได โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
สําหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู ตั้งแตป พ.ศ. 25512553 ไดแก 1) วิชาภาษาไทย 2) วิชาคณิตศาสตร 3) วิชาวิทยาศาสตร 4) วิชาภาษาอังกฤษ 5) วิชาศิลปะ 6)
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 7) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม และ 8) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยแบงหนาจอโปรแกรม ออกเปน 5 สวน คือ 1) การลงทะเบียนสอบ เปนสวนที่ผูเขาสอบลงทะเบียนการ
ทดสอบกอนเขาสอบ 2) การจัดการทดสอบ โดยใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบในรูปแบบของโมเดลแยกทาง
แบบแปรผัน (Variable Branching Model) ซึ่งเปนสวนที่ใหผูเขาสอบเขาทดสอบระดับความรูขั้นพื้นฐานของ
ตนเอง 3) การรายงานผลการทดสอบ เปนสวนที่แสดงผลการทดสอบใหผูเขาสอบทราบ 4) การบริหารการ
ทดสอบ ซึ่งเปนสวนที่ใหครู อาจารย หรือผูที่เกี่ยวของในการจัดการขอสอบใสขอสอบที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนดลงในโปรแกรม เพื่อใชเปนคลังขอสอบที่จะนํามาใชในการทดสอบตอไป และ 5) คูมือการใช
งาน เปนสวนที่บอกการใชงานของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในการวิจัยครั้งนี้ ผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยางที่ทดลองใชแลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของทิพย ขําอยู (2556) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการอานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาปริญญาตรี โดยใชโมเดลลําดับขั้นคุณลักษณะ และการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร โดย
ผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยางไดประเมินโปรแกรมวามีคุณภาพอยูในเกณฑดี มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเปน
เครื่ องมื อในการจั ด การทดสอบแบบปรั บ เหมาะด ว ยคอมพิ ว เตอร ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 3 นอกจากนี้
โปรแกรมนี้ยังรองรับการนําไปพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหโปรแกรมมีความสมบูรณมากขึ้นไมวาจะเปนการพัฒนาใน
สวนของการบริหารจัดการขอสอบ การบริหารการจัดการทดสอบ และสวนรายงานผลการทดสอบ
4. การตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
การตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพจากการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่ทดลองใช
โปรแกรม ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน เนื่องจากการสํารวจความพึงพอใจเปนวิธี
ตรวจสอบประสิทธิภาพของการใชงาน และตรวจสอบขอบกพรองของโปรแกรมที่นิยมใชในปจจุบัน โดยสํารวจ
ความพึงพอใจดานลักษณะทั่วไปของโปรแกรมและดานความสะดวกในการใชโปรแกรม
การทดสอบการใชโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ผูเขาสอบแตละคน
จะไดทําขอสอบที่เทากันหรือไมเทากันก็ได ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเขาสอบ
ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร
ปรากฎวา มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี ทั้งในดานลักษณะทั่วไปของโปรแกรมและดานความสะดวกในการใช
โปรแกรม ซึ่งเปนที่พึงพอใจของผูใชงาน ดังนั้น โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร สําหรับ
การจัดสอบ O-NET สามารถนําไปใชงานจริงได
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จํานวนของขอสอบในคลังมีนอยเกินไป ควรมีการบรรจุขอสอบเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหมีจํานวน
ขอสอบเหมาะสมสําหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร สําหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
1.2 โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรสําหรับการจัดสอบ O-NET ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นนี้อยูในรูปแบบของ Web Application สามารถเขาถึงไดจาก Website://
onetcat.net/onetm3 ซึ่งผูเขาสอบหรือผูที่สนใจสามารถเขามาทดสอบไดทุกที่และ ทุกเวลา แตจะตองมีการ
เชื่อมตออินเตอรเน็ต ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูเรียนในการทําความคุนเคยกับขอสอบและทบทวนการทํา
ขอสอบ
1.3 ควรนําโปรแกรมไปทดลองใชเพื่อศึกษาปญหา และประสิทธิภาพของการใชงานในบริบทที่
แตกตางกัน กอนที่จะนําไปใชงานจริง เชน ประสิทธิภาพของระบบอินเตอรในแตละสถานที่มีความชาเร็วไม
เทากัน รวมถึงความรูพื้นฐานในการใชงานคอมพิวเตอรของแตละบุคคลอาจมีความแตกตางกัน เปนตน
1.4 เปนแนวทางสําหรับพัฒนากระบวนการทดสอบ O-NET จากแบบเดิมที่ทดสอบในกระดาษ
เปลี่ยนเปนการทดสอบโดยใชคอมพิวเตอร แบบปรับเหมาะตามความสามารถของผูเขาสอบ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยขอสอบที่มีลักษณะอื่นๆ ดวยนอกจากแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice)
ชนิด 4 ตัวเลือก เชน ขอสอบแบบเขียนตอบ เปนตน
2.2 การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร สําหรับการจัดสอบ O-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในครั้งนี้ยังไมมีการควบคุมการใชขอสอบซ้ํา ในสวนของการทดสอบแตละครั้ง จึง
ควรมีการวิจัยเพื่อตรวจสอบอัตราสวนการใชขอสอบซ้ําเพื่อใหขอสอบในคลังขอสอบ มีโอกาสถูกนําออกมาใช
เทา ๆ กัน
2.3 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกขอสอบขอแรก (first item selection) การคัดเลือก
ขอสอบขอถัดไป (next item selection) และการสิ้นสุดการทดสอบ (stopping rule) ใหมีความเหมาะสม
สําหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร สําหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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