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บทคัดยอ่ 

การลดจํานวนข้อสอบเพื่อช่วยผู้ทดสอบลดอาการเม่ือยล้า จากการทดสอบความรู้ทางไอซีทีที่ใช้เวลานาน 
แก้ปัญหาโดยการนําโปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการลดจํานวนข้อสอบและลด
การใช้เวลาในการทดสอบ การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการทดสอบปรับ
เหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบความรู้ทางไอซีที และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการ
ทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบความรู้ทางไอซีที การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การ
พัฒนาโปรแกรมตามกระบวนการวงจรการพัฒนาโปรแกรมและการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยัคือ โปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิตดิ้วยคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบความรู้ทางไอซีที แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมคือ Black box testing สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบความรู้ทางไอซีที มีการ
ทํางานของโปรแกรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของผู้ดูแลโปรแกรม มีกระบวนการทํางาน ประกอบด้วย 1.1) 
จัดการข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม 1.2) จัดการข้อมูลแบบทดสอบ 1.3) จัดการข้อมูลหมวดไอซีที 1.4) จัดการข้อมูลความรู้ทาง
ไอซีที 1.5) จัดการข้อมูลคําถาม และ 1.6) รายงาน และ 2) ส่วนของผู้ทดสอบ มีกระบวนการทํางาน ประกอบด้วย 2.1) 
จัดการข้อมูลการทดสอบ และ 2.2) รายงานผลการทดสอบ ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะ
แบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.53, SD = 0.55) 
 
คําสําคัญ: การทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์, ความรู้ทางไอซีที, MCAT 
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Development of the Multidimensional Computerized Adaptive Testing 
for ICT Literacy (ICT-MCAT)  
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Abstract 

Decreasing the numbers of test was to help the fatigue of the testers from the long term of 
testing on ICT. This problem was solved by using the Multidimensional computerized adaptive testing 
for ICT literacy (ICT-MCAT). This research and development aimed to 1) Develop the Multidimensional 
computerized adaptive testing for ICT literacy (ICT-MCAT) and 2) Evaluate the efficiency of ICT-MCAT. 
The research was operated in 2 phases: the development of the Multidimensional computerized 
adaptive testing for ICT literacy and the evaluation of ICT-MCAT by SDLC process. The samples were 5 
experts on computerized program development derived from specified sampling. The research 
instruments were the Multidimensional computerized adaptive testing for ICT literacy, and evaluation 
form of efficiency of computer program by Black box Testing. Data was statistically analysed by mean, 
standard deviation. The research found that the Multidimensional computerized adaptive testing for ICT 
literacy composed of 2 parts; 1) The part of administrator comprised of 6 processes: 1.1) Data 
management of the users, 1.2) Data management of test template, 1.3) Data management of ICT, 1.4) 
Data management on ICT Literacy, 1.5) Data management on questions, and 1.6) Reporting, and 2) The 
part of tester comprised of 2 processes: 2.1) Data management on testing, and 2.2) Testing report and 
the Multidimensional computerized adaptive testing, had the efficiency at the level of “Most”. (Mean = 
4.53, SD = 0.55) 
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1. บทนํา 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (ICT) ได้กลายเป็นส่ิงสําคัญต่อการดํารง 
ชีวิตประจําวันของผู้คนในการแก้ปัญหาชีวิตประจําวัน 
ความรู้ทางไอซีที (ICT Literacy) มีบทบาท สําคัญใน
การเริ่มต้นการศึกษาและการทํางาน ดังนั้น ความรู้ทาง
ไอซีที  เป็นกุญแจสํา คัญที่ จํ า เป็นต่อการประสบ
ความสําเร็จในชีวิตและสังคม [1] ต่อมา ได้มีหน่วยงาน
กําหนดกรอบความรู้ทางไอซีทีเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาแบบทดสอบ เช่น NAP-ICT Literacy 
Assessment Framework Processes [2] นําเสนอ
กรอบทักษะความรู้ทางไอซีที 6 ด้าน ได้แก่ 1) การ
เข้าถึงสารสนเทศ (Accessing information) 2) การ
จัดการสารสนเทศ (Managing information 3) การ
ประเมิน (Evaluating) 4) การสร้างส่ิงใหม่จากความ
เข้าใจ (Developing new understandings) 5) การ
ส่ือสาร (Communicating) และ 6) การใช้ไอซีทีอย่าง
เหมาะสม (Using ICT appropriately) ดังน้ัน การมี
ความรู้ทางไอซีที จึงจําเป็นต่อการผสมผสานทักษะ 
การอ่าน การรู้สารสนเทศ การรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เข้า
ด้วยกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 

การทดสอบความรู้ทางไอซีที ปัจจุบันมีนักวิชาการ
และหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสนใจการสร้างเครื่องมือในการทดสอบ
ความรู้ดังกล่าวของผู้เรียน สถาบันที่ทําวิจัยทางด้าน
ความรู้ เ ทค โน โลยี ส า รสน เทศและการ ส่ือการ 
Educational Testing Service: ETS [3] เป็นสถาบัน
ที่พัฒนาแบบทดสอบทักษะด้านต่าง ๆ และหน่ึงในการ
พัฒนาทักษะนั้น ได้มีเรื่อง ICT literacy ร่วมด้วย เป็น
การทดสอบแบบออนไลน์ (Online test) ชื่อ
แบบทดสอบ “iSkills Assessment” ส่วนประเทศไทย
มีนักวิจัยและสถาบันที่สร้างแบบทดสอบเพ่ือทดสอบ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ข้อสอบยังอยู่ใน
รูปแบบกระดาษ-ดินสอ (Paper and Pencil Test: 
P&P) 

ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการทดสอบโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เพื่อสร้างแบบทดสอบรูปแบบ
ต่าง ๆ ดังเช่น Thompson and Weiss [4] ได้เสนอ
รูปแบบการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Computerized Adaptive Testing: CAT) เป็นการ
ทดสอบโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ วิธีนี้
สามารถประมาณค่าความสามารถของผู้ทดสอบ ด้วย
ข้อมูลที่ได้จากการตอบข้อสอบเป็นรายข้อ การทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบความรู้ทางไอซีที 
แต่ถ้านําการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
มาใช้จะเกิดข้อจํากัดของการสรุปความรู้ทางไอซีที 
เนื่องจากการทดสอบแบบปรับเหมาะส่วนใหญ่ ใช้คลัง
ข้อสอบท่ีได้รับการสอบเทียบด้วยทฤษฎีโมเดลการ
ตอบสนองข้อสอบแบบเอกมิติ (Unidimensional 
Item Response Theory Model: UIRT) [5] แต่การ
ทดสอบความรู้ทางไอซีทีมี 2 มิติ ได้แก่ 1) ด้านหมวด
เนื้อหา และ 2) ด้านความรู้ทางไอซีที ซึ่งทั้ง 2 มิติมี
คุณลักษณะแฝงที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการทดสอบ
แบบปรับเหมาะดว้ยคอมพิวเตอร์ เป็นข้อจํากัดของการ
ทดสอบและไม่เข้าเงื่อนไขหรือข้อตกลงเบื้องต้นของ 
UIRT ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงมีนักวัดผลได้ขยายแนวคิด
ของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบเอกมิติสู่ โมเดลการ
ตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ (Multidimensional 
Item Response Theory Model: MIRT) [6] แล้วจึง
พัฒนาโปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วย
คอมพิวเตอร์ (Multidimensional Computerized 
Adaptive Testing: MCAT) [7] 

การพัฒนา MCAT มีขั้นตอนในการดําเนินการแบบ
เดียวกับ CAT [4] ซึ่งมี 5 ขั้นตอน เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนา ได้แก่ 1) การสร้างคลังข้อสอบ (Develop 
item bank) เป็นขั้นตอนในการสร้างข้อสอบความรู้
ทางไอซีที เพื่อใช้ ในการทดสอบ โดยมี เกณฑ์การ
คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ 2) การคัดเลือกข้อสอบข้อ
แรก (First item selection) เป็นขั้นตอนการเลือก
ข้อสอบความรู้ทางไอซีที่มีค่าความยากระดับปานกลาง
ให้ผู้ทดสอบ แล้วนําผลจากการทดสอบไปประมาณค่า
ความสามารถของผู้ทดสอบเพื่อใช้ในการเลือกข้อสอบ
ข้อถัดไป 3) การคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไป (Next item 
selection) เป็นขั้นตอนการคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยากเหมาะสมกับระดับความสามารถของ 
ผู้ทดสอบ 4) การประมาณค่าความ สามารถของ 
ผู้ทดสอบ (Calculate possible ability level) เป็น
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ขั้นตอนการหาค่าประมาณความสามารถของผู้ทดสอบ 
และ 5) เกณฑ์ยุติการทดสอบ (Termination criterion) 
เป็นการกําหนดเกณฑ์ส้ินสุดของการทดสอบ 

จากเหตุผลของข้อจํากัดการทดสอบความรู้ทางไอซีที
ดังกล่าว การวิจัยนี้นําเสนอวิธีการพัฒนาโปรแกรมการ
ทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับ
ทดสอบความรู้ ทาง ไอ ซีที  เป็นการทดสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ (Computer Based Testing: CBT) 
รูปแบบหน่ึง ที่มีการปรับกระบวนการทดสอบให้มีค่า
ความยากของข้อสอบใกล้เคียงกับระดับความสามารถ
ของผู้ทดสอบ การทดสอบรูปแบบน้ีนําเสนอข้อสอบ
ผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน และ
อาศัยทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่มาใช้เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ ทําให้การทดสอบมี
ประสิทธิภาพและมีความแม่นยําในการทดสอบมาก
ยิ่งขึ้น ผู้ทดสอบแต่ละคนจะได้รับข้อสอบความรู้ทาง
ไอซีทีที่แตกต่างกัน แต่เป็นข้อสอบที่มีค่าความยากของ
ข้อสอบใกล้เคียงกับความสามารถของผู้ทดสอบ ข้อใดที่
ไม่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกนํามาใช้ในการทดสอบ ทําให้การ
ทดสอบแต่ละครั้งของผู้ทดสอบแต่ละคนใช้จํานวน
ข้อสอบลดลง แต่ไม่สูญเสียความแม่นยําในการวัด
ความรู้ทางไอซีที พร้อมช่วยลดอาการเมื่อยล้าของ 
ผู้ทดสอบ และประหยัดเวลาในการทดสอบได้ [8] 
 
2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ความรู้ทางไอซีที (ICT Literacy) ในยุคของ
สังคมอุดมปัญญา บุคคลมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านทาง
สังคมออนไลน์ ดังนั้น บุคคลต้องมีกรอบความรู้ทางไอซีที 
(ICT Literacy assessment framework processes) 
[2] 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าถึงสารสนเทศ เป็นการระบุ
ข้อมูลที่จําเป็นและรู้วิธีการค้นหาข้อมูลและนําข้อมูล
กลับมาใช้ 2) การจัดการสารสนเทศ เป็นการจัดระเบียบ
และการจัดเก็บข้อมูลสําหรับการเรียกใช้และนํามาใช้ 
3) การประเมิน เป็นกระบวนการเก็บข้อมูล ตีความ 
บันทึก จากการสร้างโซลูชั่นไอซีที และประโยชน์ของ
ข้อมูล 4) การสร้างส่ิงใหม่จากความเข้าใจ เป็นการ
สร้างข้อมูลและความรู้โดยการสังเคราะห์ การปรับ การ
ประยุกต์ใช้ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการเขียน 
5) การส่ือสาร เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยการ

แบ่งปันความรู้และการสร้างผลิตภัณฑ์ข้อมูลเพื่อให้
เหมาะกับผู้ใช้งาน และ 6) การใช้ไอซีทีอย่างเหมาะสม 
เป็นการตัดสินใจต่อการใช้ไอซีที และมีความรับผิดชอบ
ด้วยการพิจารณาทางสังคม กฎหมาย และจริยธรรม 

2.2 การทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้ วย
คอมพิวเตอร์ (Multidimensional Computerized 
Adaptive Testing: MCAT) เป็นกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการดํ า เนินการทดสอบแบบเ ดียวกับ 
(Computerized Adaptive Testing: CAT) [4]  
มีกรอบการพัฒนา 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างคลัง
ข้อสอบ เป็นขั้นตอนในการสร้างข้อสอบความรู้ทางไอซีที
เพื่อใช้ในการทดสอบ วิเคราะห์ข้อสอบด้วยโมเดลการ
ตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ และคัดเลือกข้อสอบตาม
เกณฑ์คุณภาพของข้อสอบแล้วบรรจุไว้ในคลังข้อสอบ 
2) การคัดเลือกข้อสอบข้อแรก เป็นขั้นตอนการเลือก
ข้อสอบความรู้ทางไอซีที่มีค่าความยากระดับปานกลาง
ให้ผู้ทดสอบ แล้วนําผลจากการทดสอบไปประมาณค่า
ความสามารถของผู้สอบเพื่อใช้ในการคัดเลือกข้อสอบ
ข้อถัดไป 3) การคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไป เป็นขั้นตอน
การคัดเลือกข้อสอบที่มีความสอดคล้องหรือเหมาะสม
กับระดับความสามารถของผู้สอบ 4) การประมาณค่า
ความสามารถของผู้สอบ เป็นขั้นตอนการหาค่า 
ประมาณความสามารถของผู้สอบ  และ  5) เกณฑ์ยุติ
การทดสอบ เป็นการกําหนดเกณฑ์ส้ินสุดของการ
ทดสอบ เมื่อค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ประมาณค่าความ สามารถน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3  
มีความตรงเชิงสภาพสูงสุด หรือข้อสอบหมดคลัง 

2.3 ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม  ( System 
Development Life Cycle: SDLC) เป็นกระบวนการ
ทางความคิด (Logical Process) ช่วยให้นักวิเคราะห์
ออกแบบโปรแกรม สามารถดําเนินการตามแนวทางที่
ออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน ทําให้สามารถควบคุม
ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาโปรแกรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ วงจรการพัฒนาโปรแกรมแบ่ง
ออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกําหนดความต้องการ
และการวิเคราะห์ (Requirement gathering and 
analysis) เป็นการกําหนดทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาโปรแกรม แหล่งข้อมูลที่ได้จากเอกสารหรือ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วนํามาวิเคราะห์ 2) 
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การออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบรูปภาพ
หน้าจอให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์และสอดคล้องกับ
การใช้งานของผู้ดูแลโปรแกรมและผู้ทดสอบ 3) การ
พัฒนาโปรแกรม (Implementation and Coding) 
เป็นการนําเอกสารที่ผ่านการวิเคราะห์มาเขียน Source 
code ให้เป็นไปตามที่ออกแบบ 4) การทดสอบ 
(Testing) เป็นการทดสอบโปรแกรมเพื่อลดข้อผิดพลาด
เมื่อนําโปรแกรมไปใช้ใช้งานจริง 5) การใช้งาน 
(Deployment) เ ป็ น ก า ร นํ า โ ป ร แ ก ร ม ใ ช้ ใ น
สภ าพแวด ล้ อมจ ริ ง  และ  6) ก า รบํ า รุ ง รั ก ษ า 
(Maintenance) เป็นการปรับปรุงเม่ือเกิดข้อผิดพลาด
ระหว่างใช้งาน [9] 

2.4 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการทํางาน
ของโปรแกรม (Functional testing) แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านตรงตามความต้องการ
ของโปรแกรม เป็นการประเมินโปรแกรมว่าตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด 2) ด้านการ
ทํางานของโปรแกรม เป็นการประเมินการทํางานของ
โปรแกรมว่ าสามารถทํางานไ ด้ตามฟั งก์ชันของ
โปรแกรมมากน้อยเพียงใด 3) ด้านการใช้งานโปรแกรม 
เป็นการประเมินลักษณะการออกแบบโปรแกรมว่ามี
ความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด และ 4) ด้าน
ความปลอดภัยของโปรแกรม เป็นการประเมิน
โปรแกรมในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลว่า
มีมากน้อยเพียงใด [9] 

 

3. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
3.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะ 

แบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบความรู้ทาง
ไอซีที (ICT-MCAT) 

3.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการ
ทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับ
ทดสอบความรู้ทางไอซีที 
 
 
 
 
 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1 ด้านเน้ือหา เป็นวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) ที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่วนข้อสอบได้จากการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (V-NET) ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างปี 
พ.ศ.2555 - 2559 นําข้อสอบมาวิเคราะห์ตามทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ 3 พารามิเตอร์ ได้แก่  
ค่าอํานาจจําแนกข้อสอบ (a) ค่าความยากข้อสอบ (b) 
และค่าโอกาสการเดาข้อสอบ (c) [6] โดยมีเกณฑ์
คุณภาพของข้อสอบคือ ค่าอํานาจจําแนกข้อสอบ (a) 
อยู่ในช่วง 0.50 ถึง 2.50 ค่าความยากข้อสอบ (b) อยู่
ในช่วง -2.50 ถึง 2.50 และค่าโอกาสในการเดาข้อสอบ 
(c) มีค่าไม่เกิน 0.30 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
MULTILOG V.7.03 [10] 

5.2 ด้านประชากร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จํานวน  5 ท่าน  เลือกแบบเจาะจง  โดยเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา

ICT Literacy 
(NAP-ICT Literacy, 

2014) 

MCAT 
(Thompson & 
Weiss, 2011) 

SDLC 
(Singh et al., 

2015) 

Multidimensional Computerized Adaptive Tasting  
for ICT Literacy (ICT-MCAT) 

ประสทิธิภาพโปรแกรม 
1. ด้านตรงตามความต้องการของโปรแกรม 
2. ด้านการทํางานของโปรแกรม 
3. ด้านการใช้งานโปรแกรม 
4. ด้านความปลอดภัยของโปรแกรม 
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีประสบการณ์ออกแบบและ
วิเคราะห์ระบบอย่างน้อย 5 ปี 

5.3 ด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ เป็นวิธีพัฒนาโปรแกรมการทดสอบ

ปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบ
ความรู้ทางไอซีที 
 ตัวแปรตาม เป็นประสิทธิภาพของโปรแกรมการ
ทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับ
ทดสอบความรู้ทางไอซีที 
 

6. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม ICT-MCAT เป็น

การพัฒนาตามวงจรการพัฒนาโปรแกรม  SDLC 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน [9] ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการกําหนดความต้องการและการ
วิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และ
ผู้ เชี่ ย วชาญ  โดยการออกแบบแผนภาพบริบท 
(Context diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (Data 
Flow Diagrams: DFD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนภาพบรบิท ICT-MCAT 
 
จากรูปที่ 2 แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 2 แหล่ง ได้แก่ 

1) ผู้ดูแลโปรแกรม  มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลผู้ใช้
โปรแกรม ข้อมูลตั้งค่าโปรแกรม ข้อมูลคําถาม และ
รายงานข้อมูลที่ผู้ดูแลโปรแกรมได้กําหนดไว้ และ 2)  
ผู้ทดสอบ มีหน้าที่ในการลงทะเบียนโปรแกรมสําหรับ

ทดสอบความรู้ทางไอซีที และดูรายงานผลการทดสอบ 
การวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูลแสดงดังรูปที่ 3 

 
 
 

โปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะแบบ 
พหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ 

สําหรับทดสอบความรู้ทางไอซีที 
(ICT-MCAT) 

0 

ผู้ดูแลโปรแกรม 

ผู้ทดสอบ 

จัดการข้อมูลต้ังค่าโปรแกรม 
จัดการข้อมูลคําถาม 

ข้อมูลคําถาม

ข้อมูลต้ังค่าโปรแกรม 
ข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม 

รายงาน 

ลงทะเบียนผู้ใช้โปรแกรม 
การทดสอบ 

รายงาน 

จัดการข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม 
ข้อมูลคําถาม 
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รูปที่ 3 แผนภาพกระแสขอ้มูล ICT-MCAT 

 
จากรูปที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูล ICT-MCAT 

ประกอบด้วย 2 แหล่งข้อมูล 7 กระบวนการ และ  
7 แหล่งจัดเก็บข้อมูล โดยอธิบายตามกรอบการทดงาน
ของกระบวนการ ดังน้ี 

กระบวนการท่ี 1 การจัดการข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม 
ผู้ดูแลโปรแกรมดําเนินการจัดการข้อมูลผู้ใช้โปรแกรมให้
สามารถมีสิทธิ์ในการใช้โปรแกรม เช่น การจัดการข้อมูล 

ชื่อ-นามสกุล รหัสบัตรประชาชน เป็นต้น เมื่อดําเนินการ
จัดการข้อมูลเสร็จ โปรแกรมบันทึกข้อมูลเข้าสู่แหล่ง
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม (D1)  

กระบวนการที่ 2 การจัดการข้อมูลแบบทดสอบ 
ผู้ดูแลโปรแกรมดําเนินการจัดการข้อมูลแบบทดสอบ
เบื้องต้นก่อนการทดสอบ เช่น จํานวนข้อสอบสูงสุด 
(Item length) และ ค่าความคลาดเคล่ือน (SEE)  

ผู้ใช้โปรแกรม 
ข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม 

ตั้งค่าแบบทดสอบ 
ข้อมูลแบบทดสอบ 

หมวดไอซีที 
ข้อมูลหมวดไอซีที 

ความรู้ทางไอซีที 
ข้อมูลความรู้ทางไอซีที

ผู้ทดสอบ 

คําถาม
คําถาม 
ข้อมูลคําถาม 

คําตอบ 
ข้อมูลคําถาม 

การจัดการข้อมูล
แบบทดสอบ 

2

ผู้ดูแลโปรแกรม 

การจัดการข้อมูล 
หมวดไอซีท ี

3

การจัดการข้อมูล 
ความรู้ทางไอซีท ี

4

การจัดการข้อมูล 
คําถาม 

5

การจัดการทดสอบ 

6

รายงาน 

7

การจัดการข้อมูลผู้ใช้
โปรแกรม 

1
   D1 ผู้ใช้โปรแกรม 

   D2 แบบทดสอบ 

   D3 หมวดไอซีท ี

   D4 ความทางรู้ไอซีท ี

   D5 คําถาม 

   D7 รายละเอียดการทดสอบ 

    D6 การทดสอบ 

ผู้ใช้โปรแกรม
ข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม

แบบทดสอบ
ข้อมูลแบบทดสอบ

หมวดไอซีที
ข้อมูลหมวดไอซีที

ความรู้ทางไอซีที
ข้อมูลความรู้ทางไอซีที

ข้อมูลคําถาม

ข้อมูลความรู้ทางไอซีที
ข้อมูลหมวดไอซีที
ข้อมูลแบบทดสอบ

คําตอบ

ข้อมูลคําถาม

ข้อมูลคําถาม

คําตอ

ข้อมูลการทดสอบ

รายละเอียด

ข้อมูลรายละเอียดการทดสอบ

ข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม
ลงทะเบียนผูใ้ชโ้ปรแกรม

รายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ 

เลือกรายงาน 

-19-0667(011)P2.indd   104 7/26/2562 BE   2:13 PM



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562
105

 

การจัดการข้อมูล 
1. ผู้ใช้โปรแกรม 
2. แบบทดสอบ 
3. หมวดไอซีที 
4. ความรู้ทางไอซีที 
5. คําถาม

 ตรวจสอบ 

เร่ิมต้น 

Login = User, Password 

สิ้นสุด 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เมื่อดําเนินการจัดการข้อมูลเสร็จ โปรแกรมบันทึกข้อมูล
เข้าสู่แหล่งจัดเก็บข้อมูลแบบทดสอบ (D2) 

กระบวนการที ่3 การจัดการข้อมูลหมวดไอซีที ผู้ดูแล
โปรแกรมดําเนินการจัดการข้อมูลหมวดไอซีที ประกอบด้วย 
5 หมวด ได้แก่ 1) เครือข่าย 2) ข้อมูล 3) ซอฟต์แวร์ 4) 
ฮาร์ดแวร์ และ 5) กระบวนการและผู้ใช้ เมื่อดําเนินการ
จัดการข้อมูลเสร็จ โปรแกรมบันทึกข้อมูลเข้าสู่แหล่ง
จัดเก็บข้อมูลหมวดไอซีที (D3) 

กระบวนการที่ 4 การจัดการข้อมูลความทางรู้ไอซีที 
ผู้ดูแลโปรแกรมดําเนินการจัดการข้อมูลความรู้ทางไอซีที 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าถึงสารสนเทศ  
2) การจัดการสารสนเทศ 3) การประเมิน 4) การสร้างส่ิง
ใหม่จากความเข้าใจ 5) การส่ือสาร และ 6) การใช้ไอซีที
อย่างเหมาะสม เมื่อดําเนินการ 

จัดการข้อมูลเสร็จ โปรแกรมบันทึกข้อมูลเข้าสู่แหล่ง
จัดเก็บข้อมูลความรู้ทางไอซีที (D4) 

กระบวนการท่ี 5 การจัดการข้อมูลคําถาม ผู้ดูแล
โปรแกรมดําเนินการจัดการข้อมูลข้อสอบที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพทุกข้อ เมื่อดําเนิน การ
จัดการข้อมูลเสร็จ โปรแกรมบันทึกข้อมูลเข้าสู่แหล่ง
จัดเก็บข้อมูลคําถาม (D5)  

กระบวนการที่ 6 กระบวนการจัดการทดสอบ  
โดยการทดสอบได้มาจาก 2 แหล่งข้อมูล ได้แก่ 1) 

ผู้ดูแลโปรแกรมทําแบบทดสอบความรู้ทางไอซีที และ 2) 
ผู้ทดสอบทําการทดสอบความรู้ทางไอซีที ซึ่งข้อสอบมา
จากข้อมูลคําถาม (D5) เม่ือดําเนินการทดสอบเสร็จ 
โปรแกรมบันทึกข้อมูลเข้าสู่แหล่งจัดเก็บข้อมูลการ
ทดสอบ (D6) และแหล่งจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการ
ทดสอบ (D7) 

กระบวนการที่ 7 รายงาน โปรแกรมนําเสนอรายงาน
ผลการทดสอบผ่านทางจอภาพ แบ่งการนําเสนอออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ รายงานสําหรับผู้ดูแลโปรแกรม และรายงาน
สําหรับผู้ทดสอบ 

2) ขั้นตอนการออกแบบ เป็นการออกแบบลําดับ
ขั้นตอนการทํางานโปรแกรม ICT-MCAT ได้แก่ 1) ผู้ดูแล
โปรแกรม 2) ผู้ทดสอบ และ 3) วิธีการทดสอบปรับ
เหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงดังรูปที่ 4 ถึง
รูปที่ 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ขั้นตอนการทํางานของผู้ดูแลโปรแกรม 

 
จากรูปที่ 4 แสดงขั้นตอนการทํางานของผู้ดูแล

โปรแกรม เริ่มจากการผ่านเข้าสู่โปรแกรม สามารถ
จัดการข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม แบบทดสอบ หมวดไอซีที
ความรู้ทางไอซีที และคําถาม ส่วนรูปที่ 5 แสดงข้ันตอน
การทํางานของผู้ทดสอบ เริ่มจากการผ่านเข้าสู่โปรแกรม 
โดยโปรแกรมแสดงข้อความอธิบายรายละเอียดการ
ทดสอบเพื่อให้ผู้ทดสอบยอมรับเงื่อนไขก่อนการทดสอบ 
เมื่อยอมรับเงื่อนไขการทดสอบ เริ่มทําการทดสอบ ICT-
MCAT 
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รูปที่ 5 ขั้นตอนการทํางานของผู้ทดสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ขั้นตอนวิธีการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิต ิ
 

จากรูปที่ 6 แสดงขั้นตอนวิธีการทดสอบแบบพหุมิติ 
เริ่มจากสร้างคลังข้อสอบที่มีคุณภาพ คัดเลือกข้อสอบ
เริ่มต้นที่มีค่าความยากระหว่าง -1.0 ถึง 1.0 เมื่อ 
ผู้ทดสอบผ่านการทําข้อสอบข้อแรก โปรแกรมคัดเลือก
ข้อสอบข้อถัดไป โดยใช้วิธีค่าสารสนเทศสูงสุด (MI) [6] 
แล้วใช้วิธีการประมาณค่าแบบ (ML) [6] ในการประมาณ
ค่าความสามารถของผู้ทดสอบ ส่วนเกณฑ์ยุติการทดสอบ 
ใช้ความคลาดเคล่ือนจากการประมาณค่าความสามารถ
ซึ่งกําหนดไว้ให้มีค่าน้อยกว่า 0.30 เป็นเกณฑ์ในการยุติ
การทดสอบ หรือยุติการทดสอบเม่ือข้อสอบหมดคลัง [4] 

3) ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เป็นการนําเอกสารที่
ผ่านการวิเคราะห์มาเขียน Source code ให้เป็นไปตาม 
ที่ออกแบบ ใช้ Syntax ในการพัฒนาโปรแกรมคือ PHP, 
AJAX, HTML5, Java Script ใช้ฐานข้อมูล MySQL และ
โปรแกรม Eclipse 2014 เป็นเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม 

4) ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม แบ่งการทดสอบ
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) Unit test เป็นการทดสอบ
ฟังก์ชันของโปรแกรมในแต่ละส่วนย่อย ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
แต่ละส่วนทํางานได้ถูกต้อง 2) Integration test เป็น
การนําแต่ละฟังก์ชันย่อยมาประกอบกันและทดสอบการ
เชื่อมโยงระหว่างฟังกช์ันว่าสามารถทาํงานได้ถกูตอ้ง และ 
3) End to end test เป็นการทดสอบโปรแกรมใน
ภาพรวม และทดสอบโปรแกรมเหมือนผู้ใช้โปรแกรม 

5) ขั้นตอนการใช้งาน โดยผู้ทดสอบทําแบบทดสอบ
ผ่านทางการประมวลผลแบบแบ่งปันทรัพยากรผ่าน
เครือข่าย (Cloud Computing) [11] ส่วนอุปกรณ์ที่
รองรับการทํางานของโปรแกรม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 

6) ขั้นตอนการบํารุงรักษา แบ่งการบํารุงรักษา
โปรแกรม 4 ด้าน ได้แก่ 1) การแก้ไขข้อผิดพลาด 2) การ
รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 3) การบํารุงรักษาให้
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) การบํารุงรักษา
ป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 

ระยะที่ 2 การประเมิณประสิทธิภาพโปรแกรม 
 ICT-MCAT โดยใช้ Black box testing เป็นแบบ
ประเมินโปรแกรมหลังจากการพัฒนา เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพให้เป็นไปตามกรอบการวางแผน โดยการทดสอบ
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านตรงตามความต้องการ
ของโปรแกรม 2) ด้านการทํางานของโปรแกรม 3) ด้าน

ตรวจสอบ 

เริ่มต้น

Login = User, Password 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
อธิบายรายละเอยีดการทดสอบ 

ทดสอบ ICT-MCAT 

แสดงผลการทดสอบ 

สิ้นสุด 

ใช้

ไม่ ยอมรับ

คลังข้อสอบ 
ไอซีท ี

ยุติ 

สร้างคลังข้อสอบ 

คัดเลือกข้อสอบเร่ิมตน้ 

การเลือกข้อสอบข้อถัดไป

การประมาณค่าความสามารถ

เร่ิมต้น 

ไม่ยุติ 
 

แสดงผลการทดสอบ 

ส้ินสุด 

เกณฑ์ยุติการ
ทดสอบ 
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การใช้งานโปรแกรม และ 4) ด้านความปลอดภัยของ
โปรแกรม โดยแบบประเมินเป็นมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ และมีการแปรผลค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพ คือ 
ช่วงค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51 ถึง 5.00 หมายถึง ระดับมาก
ที่สุด 3.51 ถึง 4.50 หมายถึง ระดับมาก 2.51 ถึง 3.50 
หมายถึง ระดับปานกลาง 1.51 ถึง 2.50 หมายถึง ระดับ
น้อย และ 1.00 ถึง 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 
7. ผลการวิจยั 

7.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม ICT-MCAT ปรากฏว่า 
การทํางานของโปรแกรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1) ส่วนของผู้ดูแลโปรแกรม มีกระบวนการทํางาน 
ได้แก่ 1.1) จัดการข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม 1.2) จัดการข้อมูล
แบบทดสอบ 1.3) จัดการข้อมูลหมวดไอซีที 1.4) จัดการ
ข้อมูลความรู้ทางไอซีที 1.5) จัดการข้อมูลคําถาม และ 
1.6) รายงาน แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 7 

 
 

 
รูปที่ 7 หน้าจอการจดัการขอ้มลูคําถาม 

 
2) ส่วนของผู้ทดสอบ มีกระบวนการทํางาน ได้แก่ 

2.1) จัดการข้อมูลการทดสอบ และ 2.2) รายงานผลการ
ทดสอบ แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 8 และ รูปที่ 9 

 
รูปที่ 8 หน้าจอการทดสอบความรูท้างไอซีท ี

 

 
รูปที่ 9 หน้าจอรายงานผลการทดสอบ 

 
7.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ICT-

MCAT โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ปรากฏว่า ภาพรวมของ
โปรแกรมมี ประ สิทธิ ภาพอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความปลอดภัยของ
โปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านการใช้งาน
โปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการทํางานของ
โปรแกรมอยู่ในระดับมากตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม  
 ICT-MCAT 
ด้าน Mean SD ระดับ 

1. ตรงตามความต้องการ
ของโปรแกรม 

4.45 0.50 มาก 

2. การทํางานของ
โปรแกรม 

4.48 0.60 มาก 

3. การใช้งานโปรแกรม 4.63 0.55 มากท่ีสุด 
4. ความปลอดภัยของ

โปรแกรม 
4.67 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.55 มากท่ีสุด 
 
8. สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 

8.1 การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะ
แบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบความรู้ทาง
ไอซีที แบ่งขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 6 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การกําหนดความต้องการและการ
วิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนาโปรแกรม  
4) การทดสอบ 5) การใช้งาน และ 6) การบํารุงรักษา  
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดวงจรการพัฒนาโปรแกรม 
[9] โดยวิธีการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติมี  5 
ขั้นตอน [5] 1) การสร้างคลังข้อสอบ 2) คัดเลือกข้อสอบ
เริ่มต้น มีค่าความยาก (b) ระหว่าง -1.0 ถึง 1.0 3) การ
เลือกข้อสอบข้อถัดไป ใช้วิธีค่าสารสนเทศสูงสุด (MI) [6]  
4) การประมาณค่าความสามารถจากผลการตอบข้อสอบ
ของผู้ทดสอบ ใช้วิธีการประมาณค่าแบบ (ML) [6] และ 
5) เกณฑ์ยุติการทดสอบ ใช้ผลความคลาดเคล่ือนจากการ
ประมาณค่าความสามารถมีค่าน้อยกว่า 0.30 เป็นเกณฑ์
ในการยุติการทดสอบ หรือเมื่อข้อสอบหมดคลัง [4] 

ผลการพัฒนาโปรแกรม ICT-MCAT ปรากฏว่าการ
ทํางานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วน
ของผู้ดูแลโปรแกรม มีกระบวนการทํางาน 1.1) จัดการ
ข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม 1.2) จัดการข้อมูลแบบทดสอบ 1.3) 
จัดการข้อมูลหมวดไอซีที 1.4) จัดการข้อมูลความรู้ทาง
ไอซีที 1.5) จัดการข้อมูลคําถาม และ 1.6) รายงาน 2) 
ส่วนของผู้ทดสอบ มีกระบวนการทํางาน 2.1) จัดการ
ข้อมูลการทดสอบ และ 2.2) รายงานผลการทดสอบ 

 

8.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 
ICT-MCAT จากผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า ประสิทธิภาพของ
โปรแกรมในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุด ดังนั้น 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า โปรแกรมฯ มีประสิทธิภาพช่วย
ลดอาการเมื่อยล้าของผู้ทดสอบ และประหยัดเวลาใน 
การทดสอบได้อย่างมาก [8] 
 
9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 คลังข้อสอบความรู้ทางไอซีทีมีจํานวนข้อสอบ
น้อยเกินไป ควรมีการบรรจุข้อสอบเพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้มี
จํานวนข้อสอบเหมาะสมกับการกระจายตัวของค่าความ
ยาก คลังข้อสอบที่เหมาะสมนั้น ควรมีจํานวนข้อสอบ 2n 
โดยที่ n คือจํานวนข้อสอบที่ต้องการใช้ในการทดสอบ 

9.2 โปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติ
ด้วยคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น ใช้กับข้อสอบที่มีลักษณะ
เป็นแบบการตรวจให้คะแนน 2 ค่า คือ ตอบถูกได้ 1 
ตอบผิดได้ 0 และยังไม่รองรับการตอบที่ให้คะแนน
มากกว่า 2 ค่า ดังนั้น จึงควรพัฒนาโปรแกรมให้รองรับ
การทดสอบมากกว่า 2 ค่า 

9.3 ผู้วิจัยหรือผู้พัฒนาโปรแกรม สามารถนําวิธีการ
พัฒนาโปรแกรมทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วย
คอมพิวเตอร์ ไปพัฒนาโปรแกรมเพ่ือทดสอบความรู้ด้าน
อื่น ๆ เช่น ด้านภาษาอังกฤษ ด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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