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การประเมินระบบวัดผลตามความพร้ อมของนักศึกษารายบุคคลด้ วยคอมพิวเตอร์ ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
An Evaluation of Computerized Assessment System for the Readiness of
Sukhothai Thammathirat Open University Students
สุ ภมาส อังศุโชติ*
บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาความสนใจของนัก ศึ ก ษาในการเข้า สอบตามความพร้ อ ม
(2) ทดลองใช้ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (3) ประเมินความพึงพอใจของ
นัก ศึ ก ษาที่ ม าเข้า รั บ การทดสอบต่ อ ระบบวัด ผลตามความพร้ อ มของนัก ศึ ก ษารายบุ ค คลด้ว ยคอมพิ ว เตอร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มนักศึกษาที่ตอบ
แบบสํารวจความสนใจในการเข้าสอบตามความพร้ อม จํานวน 2,338 คน (2) กลุ่มที่ทดลองใช้ระบบวัดผลตาม
ความพร้ อม ประกอบด้วยบุคลากร 40 คน และนักศึ กษาจํานวน 30 คน และ (3) กลุ่ มที่ เข้ารั บการทดสอบภาค
การศึ กษาที่ 2/2555 และภาค 2/2556 จํานวน 753 คน เครื่ องมื อในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม 4 ฉบับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า (1) นักศึกษาร้อยละ 69.85 สนใจการสอบตามความพร้ อม ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะจัด
สอบตามความพร้อม คือ หลังเปิ ดภาคการศึกษาแล้ว 2 - 3 เดือน จัดสอบในวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ท้ งั วัน ค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนสอบชุ ดวิชาละ 300 บาท (2) ผลการทดลองใช้ระบบวัดผลตามความพร้ อมในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดี การเข้าสู่ ระบบสอบสะดวกและง่าย ขนาดตัวอักษร สี ของพื้นหลังมีความชัดเจนอ่านง่าย การเรี ยกข้อสอบ
แต่ ล ะข้อ รวดเร็ ว สะดวกในการตรวจทานคํา ตอบย้อ นหลัง และมี ค วามรวดเร็ ว มากในการแสดงผล และ
(3) นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ใน
ภาพรวมในระดับมากที่สุด ระบบสอบสะดวก รวดเร็ วในการทราบผลสอบ และง่ายต่อการสอบ ประเด็นที่ควร
พิจารณาปรับปรุ ง ได้แก่ ความสะดวกของระบบลงทะเบียนสมัครสอบ เพิ่มจํานวนชุดวิชาที่เปิ ดสอบ เพิ่มขนาดและ
ความคมชัดของตัวอักษร ปรับสี ของพื้นหลังให้มีความชัดเจน อ่านง่าย ควรขยายการสอบไปสู่ ภูมิภาคเพื่อเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมก่อนสอบและเปิ ดโอกาสการสอบให้กบั นักศึกษาในส่ วนภูมิภาคด้วย
คําสํ าคัญ การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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Abstract
The three main purposes of the evaluation of computerized assessment system for the readiness of
Sukhothai Thammathirat Open University students were (1) to study students’ interest in the computerized
assessment system for the readiness of Sukhothai Thammathirat Open University students (2) to test the
computerized assessment system for the readiness of Sukhothai Thammathirat Open University students and (3)
to evaluate students’ satisfaction in the computerized assessment system for the readiness of Sukhothai
Thammathirat Open University students.
Samples were three groups of Sukhothai Thammathirat Open University students and staff. Group 1
consisted of 2,338 students who gave feedback on the questionnaires for the computerized assessment. Group 2
consisted of 30 students and 10 staff who participated in the computerized assessment. In addition, group 3
consisted of 753 students who took semesters 2/2555 and 2/2556 examinations.
Data was collected by using four different questionnaires. The statistics used for the data analysis were
frequency, percentage and standard deviations.
Research results were as follows: (1) 69.85 percent of students were interested in the computerized assessment.
The appropriate time for the examination would be 2-3 months after the first day of the semester. The examination
dates fell on weekend and would be carried out for the whole day. The examination registration fee is 300 baht per
subject. (2) The result of the examination as a whole is standard. The accessed system was simple and easy. The
font size and background color is clear and easy to read. The system for calling back previous exam items ran fast.
(3) Students generally had high satisfaction in the computerized assessment system. That is, they were satisfied
with the convenience of the assessment system, the fast examination result services and the easiness to access the
computer system.
Research suggestions were the convenience in registration system. There were requests for more examining
subjects, providing larger fonts and sharpness of the letters and developing background color into a clearer and
easier reading. In addition, more sites in up country should be provided for the computerized assessment system
for the readiness of Sukhothai Thammathirat Open University students in order to prepare students before the
examinations and give more chances for them to participate in the computerized assessment.
Keywords: Computerized assessment, Sukhothai Thammathirat Open University
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช เป็ นมหาวิ ท ยาลัย เปิ ดที่ ใ ช้ร ะบบการเรี ย นการสอนทางไกล ซึ่ งเป็ น
การศึ ก ษาสํา หรั บ ทุ ก คน (Any one) สามารถศึ ก ษาได้ใ นทุ ก ที่ (Any where) ทุ ก เวลา (Any time) และด้ว ยวิ ธี ที่
หลากหลาย (Any style) ใครจะเข้าเรี ยนเมื่อไรก็ได้ โดยการพิจารณาจากประสบการณ์เดิม และจัดการให้ความรู ้
เพิ่มเติ มในส่ วนที่ ขาดตามหลักสู ตรที่ เหมาะสม นักศึ กษาที่ ผ่านการประเมิ นผลก็สามารถสําเร็ จการศึ กษาตาม
หลักสู ตรได้ จากการวิจัยระบบการวัดผลศึ กษาทางไกลของมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึ กษาและอาจารย์มีความ
ต้องการให้มีการวัดและประเมินความสามารถระหว่างเรี ยน เพื่อพัฒนานักศึกษาเป็ นรายบุคคล มีการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับกับนักศึกษาในทันทีและสามารถทราบผลการวัดอย่างรวดเร็ ว และถูกต้อง (รัชนี กูล ภิญโญภานุ วฒั น์,
2546, สุ ภมาส อังศุโชติ และ สิ ริรัตน์ วิภาสศิลป์ , 2550)
เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาเอกสารการสอนและมีความพร้อมในการสอบ สามารถ
เข้าสอบได้ก่อนการสอบปลายภาคเรี ยน ในช่วงเวลาที่สะดวกตามความพร้อมของแต่ละคน สอบแล้วทราบผลการ
สอบทัน ที ที่ ก ารสอบเสร็ จ สิ้ น หากสอบไม่ ผ่ า นจะได้มี เ วลาศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม สํา หรั บ การสอบปลายภาคต่ อ ไป
มหาวิทยาลัยจึ งกําหนดให้มีโครงการพัฒนาระบบวัดผลตามความพร้ อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk–in Exam) ขึ้น ในแผนพัฒนาการเรี ยนการสอนทางไกล 5 ปี (พ.ศ.2552-2556)
จากการสํ า รวจในปี การศึ ก ษา 2552 พบว่ า นัก ศึ ก ษาร้ อยละ 69.85 สนใจเข้า ทดสอบตามความพร้ อ ม
มหาวิทยาลัยจึงจัดจ้างที่ปรึ กษาพัฒนาระบบวัดผลตามความพร้อมขึ้น ในระบบวัดผลตามความพร้อมประกอบด้วย 5
ระบบย่อย คือ ระบบลงทะเบียนสอบ ระบบคลังข้อสอบ ระบบสุ่ มข้อสอบ ระบบจัดการแบบทดสอบ ระบบ
จัด การการสอบและประมวลผล การพัฒ นาระบบเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยในปี 2553 จัด สอบครั้ งแรกในภาคปลาย ปี
การศึกษา 2553 และบริ การจัดสอบติดต่อกันมาทุกภาคการศึกษา โดยจัดสอบในวันเสาร์ -อาทิตย์ ติดต่อกันตลอด 1
เดื อนก่ อนสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้นๆ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนชุ ดวิชาที่เปิ ดสอบตามความพร้ อม
สามารถสมัครสอบตามความพร้ อมได้ทางอินเทอร์ เน็ต ชําระเงินค่าลงทะเบียนสอบชุ ดวิชาละ 300 บาท โดยตัด
บัญชี ของธนาคารกรุ งไทย หรื อชําระผ่านเคาน์เตอร์ ของธนาคารกรุ งไทย สอบเสร็ จทราบผลการสอบทันที สอบ
ผ่านไม่ตอ้ งไปสอบปลายภาค หากสอบไม่ผา่ นสามารถไปสอบปลายภาคได้ตามปกติ
เพื่อให้ระบบที่พฒั นาขึ้นได้มาตรฐานมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพจึ งจัดให้มีการประเมินระบบวัดผลตาม
ความพร้อมขึ้น โดยเริ่ มตั้งแต่การสํารวจความสนใจของนักศึกษา การทดลองใช้ระบบ และการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ระบบ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสนใจของนักศึกษาในการเข้าสอบตามความพร้อม
2. เพื่อทดลองใช้ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาเข้าสอบต่อระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
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ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์มีกรอบแนวคิดเชิงระบบ ดังภาพที่ 1
(สุ ภมาส อังศุโชติ และคณะ 2550)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงระบบของระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
สําหรับการวิจยั นี้มีกรอบการประเมิน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรอบการประเมิน ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
เครื่ องมือเก็บรวบรวม การวิเคราะห์
ประเด็นการประเมิน
กลุ่มเป้ าหมาย
เกณฑ์การตัดสิ น
ข้อมูล
ข้อมูล
1. ความสนใจของ
นักศึกษา
แบบประเมินความ
ความถี่
นักศึกษาความสนใจ
นักศึกษาในการเข้า
มสธ.
คิดเห็นเกี่ยวกับการสอบ ร้อยละ
เข้าทดสอบใน
ทดสอบในระบบวัด
ภาคต้น
ตามความพร้อมของ
การวิเคราะห์ ระบบวัดผลตาม
ความพร้อมฯร้อยละ
ผลตามความพร้อม
ปี การศึกษา
นักศึกษารายบุคคลด้วย เนื้อหา
ของนักศึกษา
60 ขึ้นไป
2552
คอมพิวเตอร์
รายบุคคลด้วย
คอมพิวเตอร์

ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2557 | 105

การประเมินระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
2. ความคิดเห็นต่อการ
ทดลองใช้ระบบวัด
ผลตามความพร้อม
ของนักศึกษา
รายบุคคลด้วย
คอมพิวเตอร์

กลุ่มเป้ าหมาย
คณะทํางานและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง 10
คนบุคลากรของ
มสธ. จํานวน 30
คน

-นักศึกษา มสธ.
ที่เคยลงทะเบียน
เรี ยนชุดวิชาไทย
ศึกษา 30 คน

3. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อระบบ
การวัดผลตามความ
พร้อมด้วย
คอมพิวเตอร์

นักศึกษามสธ.
ที่เข้าสอบใน
ภาคการศึกษาที่
2/2553 จํานวน
155 คน และ
ภาคการศึกษาที่
2/2556 จํานวน
598 คน
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เครื่ องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารการสอบ แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ของข้าราชการ
มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราชที่
อาสาสมัครเข้าทดสอบ
ระบบวัดผลตามความ
พร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วย
คอมพิวเตอร์
-แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบวัดผลตาม
ความพร้อมของ
นักศึกษารายบุคคลด้วย
คอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์
ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การวิเคราะห์
เนื้อหา

แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบวัดผลตาม
ความพร้อมของ
นักศึกษารายบุคคลด้วย
คอมพิวเตอร์

ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การวิเคราะห์
เนื้อหา

เกณฑ์การตัดสิ น
ความคิดเห็นต่อ
ระบบระบบวัดผล
ตามความพร้อมฯ
ของผูเ้ ข้ารับการ
ทดลองอยูใ่ นระดับดี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.5
ขึ้นไปจากคะแนน
เต็ม 5)

ความคิดเห็นต่อ
ระบบระบบวัดผล
ตามความพร้อมฯ
ของนักศึกษาอยูใ่ น
ระดับดีข้ ึนไป
(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5)
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาอยูใ่ น
ระดับมากขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
จาก
คะแนนเต็ม 5)
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรร
มาธิ ราช ภาคต้น ปี การศึ กษา 2552 ที่ ตอบแบบสํารวจความสนใจในการเข้ารั บการวัดผลตามความพร้ อมด้วย
คอมพิวเตอร์ ผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย จํานวน 2,338 คน โดยการเลือกตามสะดวก กลุ่มที่สอง
คณะทํางานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริ หารและดําเนินการระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย
คอมพิวเตอร์ จาํ นวน 10 คน ข้าราชการมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชที่อาสาสมัครเข้าทดสอบระบบฯจํานวน 30
คน และนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรี ยนชุ ดวิชาไทยศึกษา และสมัครเข้ามาทดลองสอบในระบบวัดผลตามความ
พร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ จาํ นวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มที่สาม เป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชที่ เข้าสอบวัดผลตามความพร้ อมของนักศึ กษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในภาค
การศึกษาที่ 2/2553 และภาคการศึกษาที่ 2/2556 จํานวน 753 คน ศึกษาจากประชากร
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสํารวจความสนใจในการเข้ารับการวัดผลตามความ
พร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 2) แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบตามความพร้อมของ
นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 3) แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการสอบ 4) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของข้าราชการมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชที่อาสาสมัครเข้าทดสอบระบบวัดผลตามความพร้อม
ของนักศึ กษารายบุ คคลด้วยคอมพิวเตอร์ และ 5) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนักศึ ก ษาที่ เ ข้า สอบเกี่ ย วกับ
ระบบวัดผลตามความพร้ อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่ องมือ 5 ฉบับมีท้ งั คําถามที่เป็ นคําถาม
ปลายเปิ ดและปลายปิ ด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินความสนใจของนักศึกษาในการเข้าสอบตามความพร้ อมผ่านช่ องทางอินเทอร์ เน็ตของ
มหาวิทยาลัยในช่วงวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2552 มีนกั ศึกษาเข้ามาตอบ จํานวน 2,338 คน พบว่านักศึกษาร้อยละ 69.85
มีความสนใจที่จะเข้าสอบในระบบวัดผลตามความพร้ อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็ นไปตาม
เกณฑ์การประเมินที่กาํ หนดไว้ สําหรับผูท้ ี่ไม่สนใจเนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาสอบ นักศึกษาต้องการ
ให้เปิ ดสอบทุกชุดวิชาที่เปิ ดสอนไม่ว่าจะเป็ นชุดวิชาประเภทใด โดยช่วงเวลาที่นกั ศึกษาคิดว่าเหมาะสม คือ ช่วง
2 – 3 เดือน หลังเปิ ดภาคการศึกษา ในวันเสาร์ – อาทิตย์ท้ งั วัน และนักศึกษาเห็นว่าอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมชุดวิชา
ละ 300 บาท
นอกจากนี้มีนกั ศึกษาให้ขอ้ คิดเห็นว่า สถานที่สอบควรเป็ นทุกจังหวัด และหากจัดสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ก็
จะเป็ นการดี รวมทั้งควรเปิ ดสอบทั้งการสอบไล่และซ่อม ในชุดวิชาหนึ่งสามารถสอบได้หลายครั้ง และ
มหาวิทยาลัยควรเปิ ดดําเนินการโดยเร็ วที่สุด
2. ผลการทดลองใช้ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารและดําเนินการสอบมีความเห็นว่าข้อความเตือนที่ผคู ้ วบคุมการสอบแจ้งเกี่ยวกับเวลาในการสอบ ควร
เปลี่ยนเป็ นเวลาที่เหลือจากการทําข้อสอบ ก่อนส่ งกระดาษคําตอบระบบควรมีขอ้ ความเตือนจํานวนข้อที่ยงั ไม่ได้ทาํ
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ระบุไว้ สําหรับสภาพแวดล้อมของระบบมีประเด็นเกี่ยวกับตัวหนังสื อที่ไม่คมชัด สี ของพื้นหลังไม่สบายตา รวมถึง
ปุ่ มในการคลิกคําตอบมีขนาดเล็ก บุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่สมัครมาทดสอบระบบมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ความรวดเร็ วในการทราบผลการสอบ ความสะดวกง่ายในการเข้าสู่ ระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ ความ
ชัดเจนในการอธิบายและคําแนะนําขั้นตอนต่างๆ ในการสอบ ความรวดเร็ วของข้อสอบที่เรี ยกมาทําแต่ละข้อ อยูใ่ นระดับดี
มาก ความสามารถในการตรวจทานคําตอบย้อนหลัง สี ของพื้นหลังสวยงามสบายตา อยูใ่ นระดับดี สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
คือ ขนาดตัวอักษร ความคมชัด และอ่านง่าย
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย
คอมพิวเตอร์ เป็ นการสอบถามความพึงพอใจในด้านการบริ การและด้านระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ของนักศึกษาที่เข้าสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ซึ่งเป็ นการจัดสอบครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2554 จํานวน 155 คน และนักศึกษาที่เข้าสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ซึ่งเป็ นการจัด
สอบครั้งหลังสุ ดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2557 จํานวน 598 คน ดังตารางที่ 2 (สุ ภมาส อังศุโชติ และ
คณะ, 2554, รายงานผลการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่
2/2556)
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ภาค 2/2553 (n=155)
ภาค 2/2556 (n=598)
X

ด้ านการบริการ
1. ความสะดวก รวดเร็ วในการให้บริ การ
2. ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. ช่องทางการชําระเงินสะดวก
4. มีข้นั ตอนการรับสมัคร ที่สะดวกรวดเร็ ว
5. บรรยากาศของห้องสอบเอื้อต่อการทําข้อสอบ
6. ความเหมาะสมของการจัดที่นงั่ สอบ
7. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกําหนดการ สถานที่สอบอย่างชัดเจน
8. ความชัดเจนของเอกสารชี้แจงในการเข้าสอบ
9. ความสะดวกในการเดินทางมาสอบ
10. ความสะดวกของระบบลงทะเบียนสมัครสอบ
11.ความเพียงพอของจํานวนชุดวิชาที่เปิ ดสอบ
ระบบสอบด้ วยคอมพิวเตอร์
1. ความรวดเร็ วในการทราบผลการสอบ
2. การเข้าสู่ระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์สะดวกและง่าย
3. ความชัดเจนในการอธิบายและคําแนะนําขั้นตอนต่างๆ ในการสอบ
4. ความรวดเร็ วของข้อสอบที่เรี ยกมาทําแต่ละข้อ
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S.D. ความหมาย

X

S.D. ความหมาย

4.72
4.70
4.56
4.59
4.54
4.54
4.50
4.41
3.86
-

0.47
0.51
0.62
0.67
0.69
0.64
0.65
0.68
1.04
-

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
-

4.57 0.63
4.58 0.63
4.42 0.75
4.47 0.71
4.36 0.76
3.78 1.19

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.83
4.68
4.66
4.62

0.43
0.52
0.56
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.68
4.56
4.54
4.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.60
0.63
0.67
0.67

การประเมินระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ประเด็น
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ภาค 2/2553 (n=155)
ภาค 2/2556 (n=598)

S.D. ความหมาย X
5. ความสะดวกในการตรวจทานคําตอบย้อนหลัง
4.58 0.61 มากที่สุด 4.48
6. ขนาดตัวอักษร สี ของพื้นหลัง มีความชัดเจนอ่านง่าย
4.45 0.69
มาก
4.45
7. ความสะดวกในการข้ามไปทําข้อข้างหน้า
4.55
8. ความคมชัดของตัวอักษร
4.46
9. ความพึงพอใจต่อผลสอบที่ได้รับ
4.13
10. ความพึงพอใจต่อระบบสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล 4.57 0.71 มากที่สุด 4.54
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk- in Exam) ภาพรวม
X

S.D. ความหมาย
0.74
มาก
0.70
มาก
0.67 มากที่สุด
0.72
มาก
1.17
มาก
0.70 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่เข้าสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ซึ่ งเป็นการจัดสอบครั้งแรกส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อระบบการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ดา้ นบริ การในระดับ
มากที่สุด ยกเว้นประเด็นเกี่ยวกับความสะดวกในการเดินทางมาสอบ และความชัดเจนของเอกสารชี้แจงในการเข้า
สอบที่นกั ศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก ส่ วนด้านระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
มากที่สุด ยกเว้นประเด็นเกี่ยวกับขนาดตัวอักษร สี ของพื้นหลัง มีความชัดเจนอ่านง่ายซึ่ งนักศึกษามีความพึงพอใจ
ระดับมาก
สําหรับนักศึกษาที่เข้าสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ซึ่ งเป็ นการจัดสอบครั้งล่าสุ ดส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อระบบการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ดา้ นบริ การในระดับมาก ยกเว้นประเด็น
เกี่ยวกับความสะดวกในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และความสะดวก รวดเร็ วในการให้บริ การมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่ วนด้านระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดยกเว้นประเด็นเกี่ ยวกับ
ความพึงพอใจต่อผลสอบที่ได้รับ ความคมชัดของตัวอักษร ขนาดตัวอักษร สี ของพื้นหลัง มีความชัดเจนอ่านง่าย
และความสะดวกในการตรวจทานคําตอบย้อนหลัง ที่นกั ศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่านักศึ กษาทั้งสองกลุ่ มมี ความพึงพอใจต่อระบบสอบตามความพร้ อมของ
นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าสอบใน
ภาคการศึ กษาที่ 2/2556 มี ความพึงพอใจน้อยกว่านักศึ กษาที่ เข้าสอบในภาคการศึ กษาที่ 2/2553 ทุกด้านยกเว้น
ประเด็นขนาดตัวอักษร สี ของพื้นหลัง มีความชัดเจนอ่านง่ายมีความพึงพอใจในระดับมากเท่ากัน
อภิปรายผล
1. นักศึกษาร้อยละ 69.85 มีความสนใจที่จะเข้าสอบในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยให้จดั สอบหลังเปิ ดภาคการศึกษา 2-3 เดือน ในวันเสาร์ – อาทิตย์ท้ งั วัน และอัตราค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสมชุ ดวิชาละ 300 บาท ทั้งนี้ เพราะการศึ กษาทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชนั้นนักศึ กษา
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สามารถออกแบบตารางเรี ยนของตนเอง นักศึกษาที่ศึกษาเอกสารการสอนจบแล้วสามารถสมัครสอบตามความ
พร้อมเพื่อประเมินตนเอง ถ้าสอบผ่านจะได้หมดภาระในชุดวิชานั้น หากสอบไม่ผ่านยังสามารถนําประเด็นที่ทาํ
ข้อสอบตามความพร้ อมไม่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อไปสอบปลายภาคได้อีก นับเป็ นการเพิ่มโอกาสการสอบผ่าน
การจัด สอบหลัง เปิ ดภาค 2-3 เดื อ น เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษามี เ วลาศึ ก ษาเอกสารการสอนพอสมควร นัก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชส่ วนใหญ่เป็ นคนทํางาน จึ งเสนอให้จดั สอบในวันเสาร์ – อาทิตย์ท้ งั วัน ส่ วน
ค่าธรรมเนี ยมชุดวิชาละ 300 บาท เป็ นอัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการลงทะเบียนเรี ยน และจากการศึกษาจุดคุม้ ทุน
พบว่าการเก็บค่าธรรมเนียมชุดวิชาละ 300 บาทควรมีนกั ศึกษาเข้าสอบอย่างน้อย 14 คน (รายงานผลการจัดสอบตาม
ความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2553)
2. ผลการทดลองใช้ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์มีขอ้ เสนอแนะคือ
ให้แจ้งเวลาที่เหลือตลอดการทําข้อสอบ ตัวหนังสื อที่ไม่คมชัด อ่านยาก สี ของพื้นหลังไม่สบายตา ปุ่ มในการคลิก
คําตอบมีขนาดเล็ก เนื่องจากการพัฒนาระบบสอบครั้งนี้เป็ นการจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ ไม่ใช่ซ้ือระบบสําเร็ จรู ป แต่ผรู ้ ับ
จ้างได้ปรับปรุ งเรื่ องการแจ้งเวลาที่เหลือตลอดการทําข้อสอบ ปรับขนาดของปุ่ มที่คลิกคําตอบให้ใหญ่ข้ ึน และการ
คลิกคําตอบสามารถคลิกที่ปุ่มหน้าตัวเลือก หรื อคลิกที่ตวั เลือกได้เลยก่อนการสอบครั้งแรก แต่ขนาด ความคมชัด
ของตัวอักษร สี ของพื้นหลังยังไม่สามารถปรับได้
3. ประเด็นที่นกั ศึกษามีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่น ดังนี้
3.1 ความสะดวกของระบบลงทะเบียนสมัครสอบ เนื่ องจากต้องสมัครสอบทางอินเทอร์ เน็ต และการ
ออกแบบครั้ งแรกให้ชาํ ระเงิ น ผ่านระบบ KTB Online เท่ านั้น ซึ่ งนักศึ กษาไม่ สะดวกจึ งได้ร้อ งขอให้เพิ่มช่ อ ง
ทางการชําระเงิน มหาวิทยาลัยจึงเพิ่มช่องทางการชําระเงินทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งไทย เพิ่มอีก 1 ช่องทาง แต่การ
เพิ่มช่องทางการชําระเงินทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งไทยทําให้ระบบการรับสมัครแยกเป็ นสองส่ วน ปั ญหาที่พบคือ
ต้องตรวจสอบจํานวนผูส้ มัครทั้งสองส่ วนไม่ให้เกินที่นงั่ ในห้องสอบ
3.2 ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ม า ส อ บ เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ร ะ ย ะ แ ร ก จัด ส อ บ เ ฉ พ า ะ ที่
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นนทบุรีเท่านั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ได้ขยายการจัดสอบไปที่ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. อีก 2 แห่ง และเป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะขยายไปให้ครบทั้ง 10 ศูนย์ภายใน ปี 2559
3.3 ความชัดเจนของเอกสารชี้แจงในการเข้าสอบ เนื่องจากในระยะแรกใช้การอธิบายของผูค้ ุมสอบ ซึ่ง
ต่อมาในการสอบภาคการศึกษาที่ 2/2554 ได้จดั ทําเป็ นดีวีดี อธิบายวิธีการสอบ
3.4 ความคมชัดของตัวอักษรซึ่งยังไม่ได้แก้ไข แต่ได้นาํ ไปปรับปรุ งในการพัฒนาระบบวัดผลตามความ
พร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ระยะที่ 2 ต่อไป โดยเปลี่ยนตัวอักษรจากระบบลาสเตอร์เป็ นระบบ
เวคเตอร์
3.5 ความพึงพอใจต่อผลสอบที่ได้รับ นักศึกษาประมาณร้อยละ 25 เท่านั้นที่สอบผ่าน เนื่องจากชุดวิชาที่
เปิ ดให้สอบส่ วนใหญ่เป็ นชุดวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นชุดวิชาของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจ
วิธีการอ่านเอกสาร หรื อบางคนอ่านเฉพาะแบบประเมินตนเองก่อน-หลังเรี ยนเท่านั้น นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะ
ได้รับการแนะนําในการศึกษาจากผูป้ ระสานงานการสอบ นับว่าเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการสอบตามระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีนกั ศึกษาสนใจที่จะเข้าสอบตามความพร้อม ร้อยละ 69.85 และเห็นว่าระบบดังกล่าว
ช่วยให้ไม่ตอ้ งเร่ งอ่านเอกสารในช่วงใกล้สอบทุกชุดวิชา เมื่อศึกษาชุดวิชาใดพร้อมก็สามารถเข้าสอบก่อน
(2) ขยายระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ สู่ ต่างจังหวัดหลังจาก
พัฒนาระบบวัดผลที่ส่วนกลางพร้อมแล้ว เพื่อขยายโอกาสให้นกั ศึกษาที่อยูห่ ่ างไกล โดยจัดสอบที่ศูนย์วิทยพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย หรื อโรงเรี ยนที่เป็ นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัย
(3) ชุดวิชาที่เปิ ดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ควรเป็ นชุดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป ชุดวิชาศึกษาเฉพาะ และ ชุดวิชาบังคับ
(4) อัตราค่าธรรมเนียมการสอบควรอยูร่ ะหว่าง 300-400 บาท ตามความเห็นของนักศึกษา ค่าใช้จ่าย
ควรไม่เกิ น 400 บาท สําหรับคณะผูว้ ิจยั เห็ นว่าควรกําหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการสอบ 300 บาท เนื่ องจากการ
วัดผลตามความพร้อมเป็นบริ การที่จดั ให้เพิ่มจากการสอบปกติ การกําหนดราคาถูกเกินไปนักศึกษาจะเข้าสอบโดย
ไม่เห็นความสําคัญของการสอบ และจุดคุม้ ทุนของค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท คือ มีนกั ศึกษาเข้าสอบ 14 คน
(5) ควรมีห้องจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการเฉพาะ เพราะ
คาดว่าเมื่อระบบเปิ ดใช้เต็มรู ปแบบจะมีนกั ศึกษามาขอใช้บริ การจํานวนมาก การมีหอ้ งสอบเฉพาะจะช่วยลดเวลาใน
การเตรี ยมการจัดสอบแต่ละครั้ง และเพื่อความปลอดภัยของระบบและประสิ ทธิภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
1.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริ หารจัดการ
(1) ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดสอบตามความพร้อม คือ หลังเปิ ดภาคการศึกษา 2-3 เดือน เนื่ องจาก
ควรเว้นเวลาให้นกั ศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนได้ศึกษาเอกสารการสอนสักระยะหนึ่ง และเมื่อสอบตามความพร้อมไม่
ผ่านนักศึกษาควรมีเวลาเตรี ยมตัวสําหรับการสอบปลายภาคอีกระยะหนึ่งเช่นกัน
(2) วันเวลาที่จดั สอบควรเป็ น เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 9.00-16.00 น. ตามความพร้อมของนักศึกษา
(3) ระบบปรับอากาศควรใช้การได้ตลอดเวลาการสอบ เนื่องจากเป็ นการสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ถ้าความเย็นไม่พอระบบฯ อาจเสี ยหายได้
1.3 ข้อเสนอแนะเชิงปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
(1) ปรับขนาดตัวอักษรของข้อสอบให้คมชัดขึ้น และปรับสี พ้นื หลังใหม่ เพือ่ ให้ดูสบายตาขึ้น
(2) แจ้งเวลาที่เหลือในการสอบโดยการเพิ่มนาฬิกาบอกเวลาที่เหลือ โดยให้เปลี่ยนเวลาที่ปรากฏบน
หน้าจอเปลี่ยนไปตามเวลาที่เหลือจริ ง เพื่อให้นกั ศึกษาเตรี ยมตัวหรื อเร่ งตนเองในการทําข้อสอบ
(3) เพิ่มปุ่ มสําหรับคลิกทําข้อสอบข้อต่อไป จะให้ปรากฏทั้งส่ วนบนและส่ วนล่างของข้อสอบแต่ละข้อ
(4) เพิ่มเมนู Read me อธิบายเพิ่มเติม เช่น จะส่ งข้อสอบทําอย่างไร จะข้ามไปทําข้อที่ไม่ได้อยูต่ ิดกัน
ทําอย่างไร เช่น ทําข้อ 15 อยูจ่ ะข้ามไปทําข้อ 50 ทําอย่างไร
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การประเมินระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาระบบสอบให้สามารถจัดสอบได้ทวั่ โลก เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย คือ การเป็ นมหาวิทยาลัยในระบบทางไกลชั้นนําของโลก
บรรณานุกรม
รัชนีกลู ภิญโญภานุวฒั น์ (2546) การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินการเรี ยนรู้ สําหรั บนักศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล วิทยานิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญาครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาการวัดและประเมินผล
การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุ ภมาส อังศุโชติ และคณะ (2550) รายงานการวิจัย เรื่ อง การพัฒนาระบบการวัดผลตามความพร้อมเป็ นรายบุคคล
ด้ วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(อัดสําเนา)
สุ ภมาส อังศุโชติ และ สิ ริรัตน์ วิภาสศิลป์ (2550) รายงานการวิจัย เรื่ อง การประเมินการทํากิจกรรมประจําชุดวิชา
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช สํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (อัดสําเนา)
สุ ภมาส อังศุโชติ และคณะ (2554) รายงานการวิจัยจากงานประจํา เรื่ อง การประเมินระบบวัดผลตามความพร้ อม
ของนักศึกษารายบุคคลด้ วยคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (อัดสําเนา)
สํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2554) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการการ
จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้ วยคอมพิวเตอร์ ครั้ งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2554 (อัดสําเนา)
สํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2557) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการการ
จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้ วยคอมพิวเตอร์ ครั้ งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2557
(อัดสําเนา)
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