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Abstract 

This research aimed to develop the item pools strategies by using interval a-

parameter stratification with content balancing and development of Multidimensional 

Computerized Adaptive Testing (MCAT) program for grade 12 O-NET mathematics. Using 

the O-NET mathematics exam form the National Institute of Educational Testing Service 

(public organization) and selecting the O-NET mathematics items from 2008-2010 and 

2012- 2016 with the 3- PL item response model, which resulted in 193 items.  These 

results indicated that the items in the O-NET item pools were in a difficult level.  The 

Java-based MCAT system with SQL was developed based on the framework published 

by Reckase and Thompson and Weiss. The MCAT website system was completed and 

was evaluated in December, 2017 by three experts selected by Purposive sampling 

and 30 students selected by Convenient sampling using the Black-Box Testing method. 

The MCAT system was found to perform well and the feedback from the experts and 

students was satisfactory and positive. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปน

ชวงของแตละระดับชั้นรวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา และพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะ

ดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดย

ใชขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ระหวางปการศึกษา 2551–2553 และปการศึกษา 2555–2559 มีขอสอบท่ีผานเกณฑการวิเคราะห

คุณภาพขอสอบตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ 3 พารามิเตอร จํานวน 193 ขอ ขอสอบ

มีคาความยากในระดับยาก และพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web Application โดยใชภาษา 

Java พัฒนาโปรแกรมและใชภาษา SQL เปนคําสั่งในการเชื่อมโยงในฐานขอมูล พัฒนาโปรแกรมการ

ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติตามแนวคิดของ Reckase และ Thompson 

and Weiss ระบบมีเว็บไซตท่ีเสร็จสมบูรณแลว และประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม ในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และ

นักเรียนจํานวน 30 คน เลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก โดยใชวิธี Black-Box Testing ปรากฏวา การ

ใชงานของโปรแกรมการทดสอบดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการทดสอบ O-NET วิชา

คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีความเหมาะสมของโปรแกรมอยูในเกณฑดี เปนท่ีพึงพอใจของ

ผูเชี่ยวชาญและนักเรียน 
 

คําสําคัญ : การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ, ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 

              แบบพหุมิติ, การทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร 

 

1. บทนํา  

การทดสอบแบบปรับ เหมาะดวยคอมพิว เตอร แบบพหุ มิติ  (Multidimensional 

Computerized Adaptive Testing: MCAT) หมายถึง การผสมผสานแนวคิดของทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ (Multidimensional item response theory: MIRT) กับการทดสอบ

แบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร (Computerized Adaptive Testing: CAT) ซ่ึงเปนการทดสอบท่ี

ลดความยาวของขอสอบและเพ่ิมความแมนยําในการประมาณคาความสามารถของผูสอบ ซ่ึงหลักการ

คลายกับการทดสอบแบบปรับเหมาะแบบเอกมิติ โดยมีความแตกตางเพียงคาพารามิเตอรอํานาจ

จําแนกจะมีหลายคาตามมิติท่ีมุง เปนการขยายแนวคิดจากการทดสอบแบบปรับเหมาะดวย

คอมพิวเตอร จากการวัดดวยขอสอบท่ีวัดไดเพียงหนึ่งคุณลักษณะ ไปเปนการวัดดวยขอสอบท่ีสามารถ

วัดคุณลักษณะไดมากกวาหนึ่งคุณลักษณะ แนวคิดนี้ ถาใชจํานวนขอสอบท่ีเทากัน การทดสอบแบบ

ปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติจะเปนการทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาการทดสอบแบบ

ปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรและการทดสอบแบบดั้งเดิม เชน การทดสอบดวยการทดสอบแบบปรับ
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เหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติสามารถลดจํานวนขอสอบลงไดมากกวาการทดสอบดวยการ

ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรประมาณ 30-50% และลดจํานวนขอสอบไดมากกวาการ

ทดสอบแบบดั้งเดิมประมาณ 70% โดยไมสูญเสียความแมนยําในการทดสอบ (Frey & Seitz, 2009) 

การดําเนินการทดสอบการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ มีท้ังหมด 

5 ข้ันตอน ไดแก 1) การสรางคลังขอสอบ (Develop Item Bank and CAT System) เปนข้ันตอนท่ี

ตองการพิจารณาขนาดของคลังขอสอบและเง่ือนไขตางๆ ท่ีสอดคลองกับหลักการของทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบ เพ่ือคัดเลือกขอสอบท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดมาจัดเก็บในคลังขอสอบ 2) การ

คัดเลือกขอสอบขอเริ่มตน (Staring Point and Start Test) เปนการคัดเลือกขอสอบขอเริ่มตน ซ่ึง

เปนขอสอบท่ีมีความยากของขอสอบระดับปานกลาง กลาวคือ การเลือกขอสอบท่ีมีระดับ

ความสามารถท่ีมีระดับยากของขอสอบใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของ คาความยากของขอสอบท้ังหมดหรือ

การคัดเลือกขอสอบขอเริ่มตนจากการสุมในชวงระดับความยากของขอสอบท่ีกําหนดหรือการคัดเลือก

ขอสอบขอเริ่มตนตามกฎเกณฑท่ีกําหนด 3) การคัดเลือกขอสอบขอถัดไป (Select Item and 

Delliver to Examinee) เปนข้ันตอนท่ีตองพิจารณาคัดเลือกขอสอบตามเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยอาศัย

ผลการตอบขอสอบขอกอนหนามารวมพิจารณาดวย 4) การประมาณคาความสามารถ (Score Item, 

Updata Examinee Score Estimate) เปนการประมาณคาความสามารถของผูสอบหลังจากตอบ

ขอสอบแลว และ 5) การยุติการทดสอบ (Conclude Test) คือ การสรุปผลการทดสอบหรือกลาวอีก

นัยหนึ่งวาเปนการสิ้นสุดการทดสอบ เม่ือผูสอบไดทดสอบตามเง่ือนไขหรือเกณฑท่ีกําหนด (Reckase, 

2009; Thompson & Weiss, 2011) 

การพัฒนาคลังขอสอบสําหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะมีความคลายคลึงกับคลังขอสอบ

แบบดั้งเดิม ขอสอบจะตองสรางตามตารางกําหนดเนื้อหาและควรมีการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา

และความไวของแบบทดสอบ และมีการทดลองใชเพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางจิตวิทยา (Wainer, et 

al., 2001) และ Thompson & Weiss (2011) ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาคลังขอสอบสําหรับการ

ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ดังนี้ 1) สรางขอสอบใหมีจํานวนมากพอท่ีจะครอบคลุม

เนื้อหาท้ังหมดตามกฎเบื้องตนในการเขียนขอสอบ 2) ตรวจสอบคุณภาพของขอสอบเพ่ือใหขอสอบมี

คุณภาพสูงสุด 3) นําขอสอบท่ีสรางข้ึนไปทดลองใช 4) คัดเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพดวยการวิเคราะห

ตามหลักสถิติจากการทดลองใช 5) ตรวจสอบสัดสวนของขอสอบในแตละเนื้อหา และประเมิน

กระบวนการทดสอบดวยการจําลองสถานการณการทดสอบ (Simulation) เพ่ือพิจารณาวาขอสอบ

ครอบคลุมชวงของคุณลักษณะแฝงท่ีตองการวัดหรือไม และ 6) ดําเนินการปรับขอสอบท่ีเหมาะสม

ท้ังหมดใหอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอรตามแนวทางการจัดการทดสอบแบบปรับเหมาะดวย

คอมพิวเตอร 
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การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามหลักการของวงจรการพัฒนาซอฟแวร (Software 

Development Lift Circle: SDLC) (Elliott, 2004) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 1) การวิเคราะหและออกแบบ

โปรแกรม 2) การออกแบบฐานขอมูล 3) การพัฒนาโปรแกรม 4) การทดสอบระบบ และ 5) การ

นําไปใชงาน โดยในสวนของการพัฒนาโปรแกรม จะประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี้ 1) ภาษาท่ีใชในการ

พัฒนาโปรแกรม 2) ฐานขอมูลของโปรแกรม 3) Web Server ของโปรแกรม (ใชในการรันโปรแกรม) 

จากการวิเคราะหถึงตนทุนคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมแลวนั้น เลือกท่ีจะใชภาษา JAVA ในการ

พัฒนาโปรแกรม ซ่ึงมีการเชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL แลวรันโปรแกรมผานทาง Glassfish ซ่ึงท้ัง

สามโปรแกรมนี้ไมมีคาใชจายทางดานลิขสิทธิ์ในการใชงาน (Freeware) หลักการพัฒนาโปรแกรม

สามารถอธิบายได ดังนี้ เรียกใชงานโปรแกรมผาน Web Browser (Chrome, Internet Explorer 

เปนตน) เม่ือมีการใสขอมูลท่ีหนาจอ แลวกดบันทึก สิ่งท่ีผูใชงานไดกรอกลงไป จะถูกเก็บไวท่ี MySQL 

โดย JAVA เปนสื่อกลางในการเชื่อมตอ โปรแกรมกับฐานขอมูลไวดวยกัน หลังจากพัฒนาโปรแกรม

เสร็จแลวตองนําโปรแกรมไปใชงานจริง จะเรียกวาการ Deploy โปรแกรมบน Web Server ซ่ึงในท่ีนี้

ไดใช โปรแกรม Glassfish เปนตัวรันระบบท่ีเราไดพัฒนาข้ึน 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดศึกษาการทดสอบแบบปรับเหมาะแบบพหุมิติตามระดับ

ความสามารถของผูเขาสอบดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนการทดสอบท่ีผูเขาสอบแตละคนใชแบบทดสอบ

แตกตางกัน โดยมีการคัดเลือกขอสอบท่ีมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเขาสอบ 

(Weiss, 1974) เพ่ือประมาณคาความสามารถของผูเขาสอบไดอยางแมนยําและมีความคลาดเคลื่อน

ต่ํามีคานอยกวา 0.3 จึงยุติการทดสอบ ทําใหจํานวนขอสอบท่ีใชนอยลงประหยัดเวลาในการทดสอบ 

ยังชวยผอนคลายความเครียดของผูเขาสอบ (Sakolkijrungroj, Chadcham & Sudhasani, 2015) 

โดยการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการทดสอบ 

O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือจัดทําคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับชั้น

รวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา ท่ีใชสําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติท่ีใชวิธีการ

จัดคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับชั้นรวมกับการจัดสมดุล

เนื้อหา สําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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กรอบแนวทางการวิจัย 

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการ

ทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใชขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ระหวางปการศึกษา 2551–2553 และปการศึกษา 2555–2559 ซ่ึงเปนขอมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดมาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) โดย

นํามาวิเคราะหขอสอบตามแนวคิดของ Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl. (1956) และ 

(Anderson, et al., 2001; Krathwohl, 2002) แลวนํามาวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบโดยใช

ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ (MIRT) แบบ 3 พารามิเตอร ประกอบดวยคาความยากของ

ขอสอบ คาอํานาจจําแนกของขอสอบ และคาโอกาสในการเดาของขอสอบ 

การจัดทําคลังขอสอบตามระดับชั้นของคาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a-Stratified Method: 

a-STR) โดยประยุกตวิธีการของ Chang & Ying (1996) แบงคลังขอสอบออกเปน 4 ชั้น ตามชวงของ

คาอํานาจจําแนกขอสอบ (a) ดังนี้ ชั้นท่ี 1 (a อยูระหวาง 0.50 ถึง 0.99) ชั้นท่ี 2 (a อยูระหวาง 1.00 

ถึง 1.49) ชั้นท่ี 3 (a อยูระหวาง 1.50 ถึง 1.99) และ ชั้นท่ี 4 (a อยูระหวาง 2.00 ถึง 2.50) รวมกับ

การจัดสมดุลเนื้อหา (Content Balancing) ภายในชั้นของคาอํานาจจําแนก ไดแบงเปน 4 กลุม ตาม

สาระการเรียนรูท่ีออกขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดแก 1) จํานวนและ

การดําเนินการ 2) การวัด 3) พีชคณิต และ 4) การวิเคราะหและความนาจะเปน ดังนั้นวิธีการควบคุม

การแสดงขอสอบ (Controlling Item Exposure) จึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) โดยใหกลุมสาระการเรียนรูเนื้อหาการออกขอสอบเปนชั้นภูมิ และใหคาความ

ยากของขอสอบ (b) ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) เปนหนวยการสุม  

ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมการทดสอบตามแนวคิดของ Reckase (2009) และ Thompson & 

Weiss (2011) ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอน ดังภาพท่ี 1 
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การจัดทําคลังขอสอบ

รวบรวมขอสอบ และวิเคราะหขอสอบตาม
แนวคิดของ Bloom et al.แบบปรับใหม

วิเคราะหคุณภาพขอสอบตามทฤษฎี MIRT 
โดยใชโปรแกรม Multilog และคัดเลือก

ขอสอบท่ีผานเกณฑ

การจัดคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับช้ัน

รวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา

คลังขอสอบ IACB
(IACB Item Pools)

ขอสอบขอเร่ิมตน
(Initial ability=0)

การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ (MCAT)

คัดเลือกขอสอบขอแรก

ประมาณคาความสามารถ (Bayesian 
Estimation) และความคลาดเคล่ือน

เกณฑการเล่ือนช้ัน
N=4 หรือ SE≤0.3

ยุติการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบ

เล่ือนช้ันคลังขอสอบ/ครบทุกช้ัน

เกณฑการยุติการทดสอบ
N=16 หรือ SE≤0.3

คัดเลือกขอสอบขอถัดไป

ใช

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวทางการวิจัย 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การจัดทําคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับชั้น

รวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา และพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบ

พหุมิติ สําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีข้ันตอนการดําเนินการ 

ดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 การจัดทําคลังขอสอบวิธี IACB  

1. การรวบรวมขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั ้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ระหวางป

การศึกษา 2551-2553 และปการศึกษา 2555–2559 ที่ไดจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน) จํานวน 256 ขอ มาวิเคราะหตามจุดประสงคทางการศึกษาใหมตาม
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แนวคิดของ Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl. (1956); Anderson, et al., (2001) 

และ Krathwohl (2002)  เปลี่ยนโครงสรางจากมิติเดียวเปนสองมิติ โดยไดเพ่ิมโครงสรางในมิติดาน

ความรู (Knowledge Dimension) เขามาในโครงสรางของจุดประสงคทางการศึกษา ดานพุทธิ

ปญญา ทําใหโครงสรางใหมมีลักษณะเปนสองมิติประกอบดวยมิติดานกระบวนการพุทธิปญญาและมิติ

ดานความรู รวมท้ังอธิบายความหมายของมิติดานความรู โดยมิติดานความรู แบงเปน 4 สวน คือ 

ความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ความรูเก่ียวกับมโนทัศน ความรูเก่ียวกับวิธีดําเนินการ และความรูเก่ียวกับ

อภิปญญา และมิติดานกระบวนการพุทธิปญญา แบงเปน 6 กระบวนการ คือ จํา เขาใจ ประยุกต 

วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค  

2. การวิเคราะหคุณภาพของขอสอบโดยใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ มี

ข้ันตอน ดังนี้   

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณของขอสอบ O-NET ท้ังขอคําถาม ตัวเลือก และเฉลย ถา

ขอสอบขอใดไมสมบูรณ จะคัดขอสอบขอนั้นออก 

2.2 จัดเตรียมขอมูลจากผลการตอบขอสอบ พรอมกําหนดเง่ือนไขของการวิเคราะห

คุณภาพของขอสอบตามหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ 3 พารามิเตอร 

2.3 วิเคราะหคุณภาพของขอสอบตามหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบ

พหุมิติ โดยใชโปรแกรม Multilog 

3. การคัดเลือกขอสอบ โดยคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกขอสอบของ Urry (1977) ดังนี้ 

1) คาอํานาจจําแนกของขอสอบ มีคาต้ังแต 0.50 ถึง 2.50 2) คาความยากของขอสอบ มีคาตั้งแต -

2.50 ถึง 2.50 และ 3) คาโอกาสการเดาของขอสอบ มีคาไมเกิน 0.30 

4. การจัดทําคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับชั้น

รวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา  

4.1 การพัฒนาคลังขอสอบเริ ่มจากแบงคลังขอสอบเปน 4 ชั ้น ตามระดับของคา

อํานาจจําแนกของขอสอบดังนี้ 1) ชั้นที่1 0.50–0.99 2) ชั ้นที่ 2 1.00–1.49 3) ชั ้นที่ 3 1.50–

1.99 และ 4) ชั้นท่ี 4 2.00–2.50  

4.2 การพัฒนาคลังขอสอบเริ่มจากแบงชั้นคลังขอสอบเปน 4 ชั้นตามระดับคาอํานาจ

จําแนกของขอสอบรวมกับการจัดสมดุลเนื ้อหาในแตละชั ้น โดยในแตละชั ้นไดจัดกลุ มเนื ้อหา

ขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร โดยจําแนกเปน 4 กลุมสาระการเรียนรูที่ออกขอสอบ ไดแก 1) 

จํานวนและการดําเนินการ 2) การวัด 3) พีชคณิต และ 4) การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  

4.3 วิธีการควบคุมการแสดงขอสอบดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) โดยใหกลุมสาระการเรียนรูเปนชั้นภูมิ และใหคาความยากของขอสอบ ที่มี

ลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) เปนหนวยการสุม  
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จากนั้นนําขอคําถาม ตัวเลือก เฉลย คาความยากของขอสอบ คาความยากของขอสอบ 

และคาโอกาสการเดาของขอสอบ คลังขอสอบชั้นท่ีชุดของขอสอบ เนื้อหาท่ีออกขอสอบ ระดับความ

ยาก บันทึกลงในคลังขอสอบท่ีพัฒนาข้ึนโดยใชฐานขอมูล MySQL  

 

ตอนท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรม MCAT 

1. การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมการทดสอบ มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 วิเคราะหแผนผังบริบท (Context Diagram) เปนการวิเคราะหเพ่ือหา Source 

Destination ท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมการทดสอบ 

1.2 การจัดทําผังการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) เปนการวิเคราะหให

เห็นภาพรวมในการทํางานของโปรแกรม ซ่ึงทําใหงายตอการศึกษาของผูท่ีสนใจ 

2. การออกแบบฐานขอมูลของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบ

พหุมิติ ในการวิจัยครั้งนี้ มี 8 แฟมขอมูล คือ 1) แฟมขอมูลขอสอบ 2) แฟมขอมูลผูสอบ 3) แฟมขอมูล

วันท่ีทดสอบของนักเรียน 4) แฟมขอมูลผลการทดสอบของนักเรียน 5) แฟมขอมูลตารางคา Theta 6) 

แฟมขอมูลแบบประเมิน (สําหรับผูเชี่ยวชาญ) 7) แฟมขอมูลแบบประเมิน (สําหรับผูใชงาน) และ 8) 

แฟมขอมูลผูดูแลระบบ  

3. การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบโดยใชภาษา Java พัฒนาโปรแกรมและใชภาษา SQL 

เปนคําสั่งเชื่อมโยงขอมูลในฐานขอมูล พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามหลักการของวงจรการพัฒนา

ซอฟแวร (Software Development Lift Circle: SDLC) (Elliott, 2004) และข้ันตอนการดําเนินการ

ทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติตามแนวคิดของ Reckase (2009) และ 

Thompson & Weiss (2011) ท่ีใชกับทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ 3 พารามิเตอร 

4. ทดสอบและแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรม เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขตอไป โดยนําไป

ทดสอบกับอาจารยและนักเรียน 

5. จัดทําคูมือการใชโปรแกรมการทดสอบ เพ่ือเปนแนวทางการนําไปใชจริง 

6. การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม  

6.1. การประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญตองมีความรูทางดานการวัดผล 

คณิตศาสตร หรือดานคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 10 ป และมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท 

ผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานความตองการของ

ผูใชโปรแกรม 2) ดานการทํางานของโปรแกรม 3) ดานการใชงาน 4) ดานการรักษาความปลอดภัย

ของการเขาถึงขอมูล และ 5) ดานความชัดเจนของคูมือการใชงาน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

โปรแกรม โดยใชแบบประเมินดวยวิธี Black-Box Testing ลักษณะมาตรประมาณคา (Rating Scale) 

5 ระดับ 
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6.2. การประเมินความเหมาะสมโดยผูใชงาน 

เปนการประเมินความคิดเห็นของผูใชงานโปรแกรมท้ัง 2 ดาน ไดแก 1) ดานการใชงาน และ 2) ดาน

ความชัดเจนของคูมือการใชงาน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโปรแกรม โดยกลุมตัวอยางท่ีทดลอง

ใชเปนนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 โรงเรียนบางกะป จํานวน 30 คน คัดเลือกดวยวิธีการเลือก

ตัวอยางตามสะดวก โดยใชแบบประเมินดวยวิธี Black-Box Testing ลักษณะมาตรประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ 

 

การเก็บรวบรวบขอมูล 

1. จัดเตรียมเอกสารชี้แจงการใชงานโปรแกรมการทดสอบท่ีพัฒนาข้ึน  

2. เก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 

3. อธิบายหลักการของการทดสอบกับผูเชี่ยวชาญและนักเรียน และวิธีการดําเนินการ

ทดสอบใหกับผูเชี่ยวชาญและนักเรียน 

4. ดําเนินการทดสอบโปรแกรม ผานทาง 

http://mcatonetmath.ddns.net:8080/MCATWebApp/ หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบและ

ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม  

5. ทดสอบโปรแกรมและประเมินโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ ในระหวางวันท่ี 1–10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 และนักเรียน ในระหวางวันท่ี 15–29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ผลการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับ

การทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ผลการจัดทําคลังขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร  

ผลการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร มีจํานวนขอสอบท่ีผาน

เกณฑ 193 ขอจากขอสอบท้ังหมด 256 ขอ รอยละ 75.39 (ตารางท่ี 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcatonetmath.ddns.net:8080/MCATWebApp/
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีผาน 

             เกณฑ 

 

ชั้น สาระการออก

ขอสอบ 

จํานวน

ขอสอบ 

คาความ

ยากเฉลี่ย 

คาอํานาจ

จําแนก

เฉลี่ย 

คาโอกาส

การเดา

เฉลี่ย 

ความหมาย 

 

ช้ันท่ี 1  คาอํานาจ

จําแนกของขอสอบมี

คาตั้งแต 0.50–0.99 

จํานวนและการ

ดําเนินการ 

3 1.33 0.93 0.09 ยาก 

การวัด 1 -0.36 0.61 0.00 ปานกลาง 

พีชคณิต 9 0.87 0.83 0.13 คอนขางยาก 

การวิเคราะหขอมลู

และความนาจะเปน 

5 1.17 0.73 0.11 ยาก 

 

ช้ันท่ี 2  คาอํานาจ

จําแนกของขอสอบมี

คาตั้งแต 1.00–1.49  

 

จํานวนและการ

ดําเนินการ 

5 1.32 1.27 0.22 ยาก 

การวัด 2 1.56 1.47 0.20 ยาก 

พีชคณิต 22 1.19 1.31 0.20 ยาก 

 การวิเคราะหขอมลู

และความนาจะเปน 

20 1.11 1.23 0.17 ยาก 

ช้ันท่ี 3  คาอํานาจ

จําแนกของขอสอบมี

คาตั้งแต 1.50–1.99 

จํานวนและการ

ดําเนินการ 

16 1.34 1.71 0.16 ยาก 

การวัด 4 1.00 1.73 0.19 คอนขางยาก 

พีชคณิต 24 1.24 1.74 0.18 ยาก 

การวิเคราะหขอมลู

และความนาจะเปน 

20 1.29 1.72 0.18 ยาก 

 ช้ันท่ี 4 คาอํานาจ

จําแนกของขอสอบมี

คาตั้งแต 2.00–2.50 

จํานวนและการ

ดําเนินการ 

11 1.25 2.32 0.18 ยาก 

การวัด 8 1.33 2.22 0.22 ยาก 

พีชคณิต 33 1.33 2.22 0.18 ยาก 

การวิเคราะหขอมลู

และความนาจะเปน 

10 1.00 2.26 0.21 คอนขางยาก 

รวม 193 1.21 1.69 0.18 ยาก 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวนขอสอบผานเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 193 ขอ มีคาความยากของขอสอบ
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เฉลี่ยเทากับ 1.21 คาอํานาจจําแนกของขอสอบเฉลี่ยเทากับ 1.69 และคาโอกาสการเดาของขอสอบ

เฉลี่ยเทากับ 0.18 แสดงใหเห็นวาขอสอบ  O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาความ

ยากเฉลี่ยของขอสอบอยูในระดับยาก (Pluemjai, Tinnaworn & Sukhanonsawat, 2015) 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาโปรแกรม 

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติในรูปแบบ

Web application (http://mcatonetmath.ddns.net:8080/MCATWebApp) สําหรับการทดสอบ 

O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผลการพัฒนาโปรแกรม มีดังนี้ 

1. รูปแบบโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ 

1.1 หนาจอหลักของโปรแกรมการทดสอบ ภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 หนาจอหลักของโปรแกรมการทดสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcatonetmath.ddns.net:8080/MCATWebApp
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จากภาพท่ี 2 แสดงหนาจอหลกัของโปรแกรมประกอบดวยเมนูหลัก 5 เมนู ดังนี้  

1) หนาจอหลัก เปนเมนูท่ีแสดงหนาจอหลักของโปรแกรมการทดสอบ ซ่ึงแบงเนื้อหา

เปน 4 สวนยอย ไดแก IACB-MCAT คือ อะไร คําแนะนําการใชโปรแกรม เริ่มตนทดสอบ และคูมือ

การใชงานโปรแกรม  

2) คลังขอสอบ เปนเมนูแสดงหนาคลังขอสอบ ซ่ึงแบงเนื้อหาเปน 3 สวนยอย ไดแก 

ความหมายคลังขอสอบ รูปแบบการจัดคลังขอสอบ และเกณฑการประเมินความสามารถของผูสอบ  

3) ผลการทดสอบ เปนเมนูสําหรับการคนหาผลการทดสอบท่ีผานมาของผูใชงาน ซ่ึง

ผูใชงานตองใสขอมูลเลขประจําตัวประชาชน กับ รหัสผาน เพ่ือคนหาผลการทดสอบ 

4) ติดตอเรา เปนเมนูสําหรับแสดงขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูวิจัย  

5) ผูดูแลระบบ เปนเมนูสําหรับเขาสูระบบของผูดูแลระบบ  

1.2 รายละเอียดของโปรแกรม แบงออกเปน 3 สวน คือ 1) การจัดสอบ 2) การ

ดําเนินการสอบ และ 3) การรายงานผลการทดสอบ โดยยกตัวอยางหนาจอบางสวนดังภาพท่ี 3-8 

 

 
 

ภาพท่ี 3 หนาจอลงทะเบียนเพ่ือเขาใชงานในระบบ 
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ภาพท่ี 4 หนาจอขอสอบขอแรก 

 
 

ภาพท่ี 5 หนาจอรายงานผลการทดสอบ 
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ภาพท่ี 6 หนาจอพิมพรายงาน 

 
 

ภาพท่ี 7 แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 
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ภาพท่ี 8 แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม (สําหรับผูใชงาน) 

 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม นําเสนอเปน 2 สวน ดังนี้ 

2.1 การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดประเมินความ

เหมาะสมของโปรแกรมใน 5 ดาน (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมโดยผูเช่ียวชาญ  

 

ดานการประเมิน Mean S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ตรงตามความตองการของผูใชโปรแกรม 4.73 0.23 มากท่ีสุด 

2. การทํางานของโปรแกรม 4.17 0.87 มาก 

3. การใชงาน 4.23 0.35 มาก 

4. การรักษาความปลอดภยัของการเขาถึงขอมูล 3.67 0.42 มาก 

5. ความชัดเจนของคูมือการใชงาน 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

สรุป 4.27 0.41 มาก 

หมายเหตุ: Mean คือ คาเฉลี่ย, S.D. คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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จากตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับ

เหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

โดยผูเชี่ยวชาญ แสดงใหเห็นวา โปรแกรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (Mean=4.27)  

2.2 การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบโดยผูใชงาน เปนการประเมินความ

คิดเห็นของผูใชงานโปรแกรมท้ัง 2 ดาน กลุมตัวอยางท่ีทดลองใชเปนนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 

โรงเรียนบางกะป จํานวน 30 คน คัดเลือกดวยวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก (ตารางท่ี 3)

 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม โดยผูใชงาน  

 

ดานการประเมิน Mean S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. การใชงาน 4.17 0.46 มาก 

2. ความชัดเจนของคูมือการใชงาน 4.47 0.51 มาก 

สรุป 4.27 0.38 มาก 

หมายเหตุ: Mean คือ คาเฉลี่ย, S.D. คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับ

เหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โดยผูใชงาน แสดงใหเห็นวา โปรแกรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (Mean=4.27)  

 

การอภิปรายผล 

การจัดทําคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของขอสอบแบบเปนชวงของแตละระดับชั้น

รวมกับการจัดสมดุลเนื้อหา สําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  เปน

ข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากคลังขอสอบจะสงผลตอการจัดการทดสอบแบบปรับเหมาะดวย

คอมพิวเตอรแบบพหุมิติ ดังนั้น ควรจัดทําคลังขอสอบใหมีคุณภาพ ซ่ึงขอสอบท่ีนํามาบรรจุในคลัง

ขอสอบตองผานการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของทฤษฎีการ

ตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ (Khumyoo, Chadcham & Chinnasarn, 2013) ตามหลักการของ

ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ สําหรับขอสอบท่ีนํามาใชกับคลังขอสอบในการทดสอบแบบ

ปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ ควรมีความละเอียดมากท่ีสุด (Mejang, Wongdee & 

Konta, 2010) โดยใชโมเดลของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ แบบ 3 พารามิเตอร 

เนื่องจากโมเดลของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบพหุมิติ แบบ 3 พารามิเตอร สามารถวิเคราะห



66 

 

คุณภาพของขอสอบไดท้ังคาอํานาจจําแนกของขอสอบ คาความยากของขอสอบ และคาโอกาสการ

เดาของขอสอบ  

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ สําหรับการ

ทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web 

Application โดยใชภาษา Java ในการพัฒนาโปรแกรม ใช MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูล และ

ใชภาษา SQL เปนคําสั่ง ในการเชื่อมโยงขอมูลในฐานขอมูล (Sukhanonsawat, Chadcham, & 

Chinnasarn, 2013) ซ่ึงผูวิจัยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามหลักการของวงจรการพัฒนา

ซอฟตแวร (Software Development Life Cycle: SDLC) (Elliott, 2004) ในแตละข้ันตอนในการ

พัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ มีจุดเดน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 

การสรางคลังขอสอบ โปรแกรมนี้รองรับขอสอบท่ีมีลักษณะการตรวจใหคะแนน 2 คา คือถูก-ผิด หรือ 

0-1 และมีรายการคําตอบอยางนอย 4 รายการ จึงสามารถนําโปรแกรมไปปรับใชวัดความรูทาง

การศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ ได ท่ีขอสอบมีลักษณะเดียวกัน ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกขอแรก โดยสุม

ขอสอบในคลังขอสอบท่ีมีคาความยากของขอสอบอยูระหวาง -1.0 ถึง 1.0 ซ่ึงวิธีการนี้มีประสิทธิภาพ

สูงกวาวิธีการเลือกขอสอบใดขอหนึ่ง ท่ีมีคาความยากของขอสอบปานกลาง มาเปนขอสอบขอแรก 

เพราะสามารถลดปญหาขอสอบขอแรกถูกเลือกใชบอยครั้งเกินไปได ข้ันตอนท่ี 3 การคัดเลือกขอสอบ

ขอถัดไปพิจารณาจากคาความยากขอสอบ ขอกอนหนาโดยใชวิธีควบคุมการแสดงขอสอบดวยวิธีการ

สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิท่ีคํานึงถึงการจัดสมดุลเนื้อหาขอสอบ โดยจะใหกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรเปนชั้นภูมิ และใหคาความยาดของขอสอบท่ีมีลักษณะเหมือนกันเปนหนวยการสุม โดย

บังคับกลุมสาระการเรียนรู ท่ีถูกเลือกไปใหผูสอบแลวมใหถูกเลือกข้ึนมาซํ้า ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพสามารถประมาณคาความสามารถของผูสอบไดแมนยํา ข้ันตอนท่ี 4 การประมาณคา

ความสามารถของผูสอบ เลือกใชวิธีการประมาณแบบเบส (Bayesian Estimation) ซ่ึงเปนวิธีท่ีไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลาย และเปนวิธีท่ีสามารถคํานวณคาไดและข้ันตอนท่ี 5 เกณฑการยุติการ

ทดสอบ เลือกใชเกณฑท่ีมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน นอยกวา 0.3 ซ่ึงเปนเกณฑท่ีมีความ

นาเชื่อถือ และลดความยาวของแบบทดสอบไดมาก (Lilley et al., 2004; Thompson & Weiss, 

2011) และการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน โปรแกรมมีความเหมาะสม อยูใน

ระดับมาก ถึง มากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ Premthongsuk, Chadcham and Praduiprom. 

(2017); Pluemjai, Tinnaworn and Sukhanonsawat.  (2015); Sukhanonsawat, Chadcham 

and Chinnasarn. (2013) 
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สรุป 

จากผลการประเมินความเหมาะสมในการใชงานของโปรแกรม ปรากฎวา การใชงานอยูใน

เกณฑดี เปนท่ีพึงพอใจของผูใชงาน ดังนั้น โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร

แบบพหุมิติ สําหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  สามารถนําไปใชงาน

จริงได 

 

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ขอสอบในคลังขอสอบ มีจํานวนขอสอบนอยเกินไป ควรมีการบรรจุขอสอบเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือใหมีจํานวนขอสอบเหมาะสมสําหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ 

2. ขอสอบท่ีผานเกณฑ มีจํานวนคอนขางนอย จึงควรมีการวิเคราะหขอสอบ O-NET เก็บ

ไวในคลังขอสอบใหมีจํานวนมาก ๆ เนื่องจากคลังขอสอบท่ีจะนํามาใชกับโปรแกรม MCAT จะตองมี

ขนาดใหญคือมีขอสอบจํานวนมาก โดยขอสอบตองครอบคลุมคุณลักษณะและเนื้อหาท่ีตองการวัด

ความสามารถของผูเรียน (Weiss, 1988) คลังขอสอบท่ีมีความเหมาะสมนั้น จะตองมีจํานวนขอสอบ

เทากับ 2n ขอ โดยท่ี n คือจํานวนขอสอบท่ีตองการใชในการทดสอบ เชน ถาตองการใชขอสอบ

ประมาณ 10 ขอ ขอสอบในคลังขอสอบควรมีจํานวน 210 ขอ หรือประมาณ 1,024 ขอ 

3.  ผูสนใจพัฒนาวิธีการจัดคลังขอสอบ สามารถนําวิธีการ IACB ไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืนๆ 

ได ซ่ึงวิธีการนี้มีความเหมาะสมกับขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกของขอสอบอยูในระดับปานกลางและ

ระดับสูง 

4. ครู อาจารย ศึกษานิเทศก หรือผูท่ีเก่ียวของสามารถวิเคราะหคุณภาพขอสอบตาม

ทฤษฎีการตอบสนองของสอบแบบพหุมิติ นํามาจัดเก็บในคลังขอสอบตามคาอํานาจจําแนกของ

ขอสอบ ท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปใชกับโปรแกรม MCAT หรือนําไปประยุกตกับการวัดผล

การศึกษาในรายวิชาและในระดับอ่ืน ๆ ได 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

1. ควรสรางคลังขอสอบท่ีมีการแบงมิติตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรตาม

สาระและมาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. ควรวิจัยเก่ียวกับวิธีการคัดเลือกขอสอบเริ่มตน การคัดเลือกขอสอบขอตอไป และเกณฑ

การหยุดท่ีเหมาะสมในการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรแบบพหุมิติ 

3. ควรพัฒนาโปรแกรมใหมีการแจงเตือนทันทีวาถูกหรือผิดกอนไปขอถัดไป และควรมี

ชองทางสําหรับ Reset Password ของผูใช กรณีท่ีจํา Password ไมได ใหใช Email โดย User กรอก 

Mail แลวใหระบบสง Password แลวคอยไปแก Password 



68 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ ประจําป 2560 

 

เอกสารอางอิง 

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E.,  

Pintrich, P. R., ... & Wittrock, M. C. (2001). A taxonomy for learning,  

             teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational  

             objectives, abridged edition.  New York: Longman. 

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956).  

Taxonomy of educational objetives: the classification of educational  

             goals: handbook I: cognitive domain (No. 373.19 C734t). New York, US: D.  

              Mckay. 

Chang, H. H., & Ying, Z. (1996). A global information approach to computerized  

adaptive testing. Applied Psychological Measurement, 20(3), 213-229. 

Elliott, G. (2004). Global Business Information Technology: An Integrated Systems  

Approach. Ontario: Pearson Addison Wesley. 

Frey, A., & Seitz, N. N. (2009). Multidimensional adaptive testing in educational  

            and psychological measurement: Current state and future challenges.  

             Studies in Educational Evaluation, 35(2), 89-94. 

Khumyoo, T., Chadcham, S., & Chinnasarn, K. (2013). Diagnostic of English reading  

             skill by applying the attributes hierarchy model and computerized  

             adaptive testing. Research Methodology & Cognitive Science, 10(2). 55-70.  

              (in Thai) 

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into  

Practice, 41(4), 212-218. 

Lilley, M., Barker, T., & Britton, C. (2004). The development and evaluation of a  

software prototype for computer-adaptive testing. Computers &  

             Education, 43, 109-123. 

 



69 

 

Mejang, S., Wongdee, P., & Konta, U. (2010). A comparison of results from equating  

            O-NET scores with common items and with a three-parameter IRT  

            model. Research Methodology & Cognitive Science, 7(2). 81-92. (in Thai) 

Premthongsuk, P., Chadcham, S., & Praduiprom, P. (2017). Development of the Next  

Item Selection Procedure Using Hurwicz Criterion and Item Exposure  

            Control for Computerized Adaptive Testing. Science and Technology  

             Silpakorn University, 4(6), 32-50. (in Thai) 

Pluemjai, N., Tinnaworn, P., & Sukhanonsawat, S. (2015). Development of the  

computerized adaptive testing program for O-NET at the Grade Twelve  

level. Research Methodology & Cognitive Science, 13(2), 109-125. (in Thai) 

Reckase, M. D. (2009). Multidimensional item response theory. New York: Springer. 

Sakolkijrungroj, S., Chadcham, S., & Sudhasani, S. (2015). The development of  

computerized adaptive testing program for Thai happiness scale.  

             Research Methodology & Cognitive Science, 13(1). 1-17. (in Thai) 

Sukhanonsawat, S., Chadcham, S., & Chinnasarn, K. (2013). Development of the next  

item selection procedure using decision theory in computerized  

            adaptive testing. Research Methodology & Cognitive Science, 10(2).71-85.  

            (in Thai) Thompson, N. A., & Weiss, D. J. (2011). A Framework for the  

            development of computerized adaptive tests. Practical Assessment,  

            Research & Evaluation, 16(1), 1-9. 

Urry, V. W. (1977). Tailored testing: A successful application of latent trait  

theory. Journal of Educational Measurement, 14(2), 181-196. 

Wainer, H., Dorans, N., Eignor, D., Flaugher, R., Green, B. F., Mislevy, R. J., & Steinberg,  

L.  (2001). Computerized adaptive testing: A primer. Quality of  Life  

Research, 10(8), 733-734. 

Weiss, D. J. (1974). Strategies of adaptive ability measurement (Research Report  

            74-5). Minneapolis: University of Minnesota, Department of Psychology,  

Psychometric Methods Program, Computerized Adaptive Testing Laboratory 

Weiss, R. S. (1988). Loss and Recovery. Journal of Social Issues, 44(3), 37-52. 


	บทคัดย่อ
	2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	กรอบแนวทางการวิจัย
	ภาพที่ 1 กรอบแนวทางการวิจัย
	3. วิธีการดำเนินการวิจัย
	การจัดทำคลังข้อสอบตามค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบแบบเป็นช่วงของแต่ละระดับชั้นร่วมกับการจัดสมดุลเนื้อหา และพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ สำหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
	ตอนที่ 1 การจัดทำคลังข้อสอบวิธี IACB
	1. การรวบรวมข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2551-2553 และปีการศึกษา 2555–2559 ที่ได้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 256 ข้อ มาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ทางการศึกษาใหม่ตามแนวคิดของ Bloom, Engel...
	2. การวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ มีขั้นตอน ดังนี้
	2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อสอบ O-NET ทั้งข้อคำถาม ตัวเลือก และเฉลย ถ้าข้อสอบข้อใดไม่สมบูรณ์ จะคัดข้อสอบข้อนั้นออก
	2.2 จัดเตรียมข้อมูลจากผลการตอบข้อสอบ พร้อมกำหนดเงื่อนไขของการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบตามหลักการของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ 3 พารามิเตอร์
	2.3 วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบตามหลักการของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ โดยใช้โปรแกรม Multilog
	3. การคัดเลือกข้อสอบ โดยคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบของ Urry (1977) ดังนี้ 1) ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ มีค่าตั้งแต่ 0.50 ถึง 2.50 2) ค่าความยากของข้อสอบ มีค่าตั้งแต่ -2.50 ถึง 2.50 และ 3) ค่าโอกาสการเดาของข้อสอบ มีค่าไม่เกิน 0.30
	4. การจัดทำคลังข้อสอบตามค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบแบบเป็นช่วงของแต่ละระดับชั้นร่วมกับการจัดสมดุลเนื้อหา
	การเก็บรวบรวบข้อมูล
	ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรม
	การอภิปรายผล

