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บทคดัย่อ 
ขอ้สอบอตันัย คอื เป็นขอ้สอบทีไ่ม่มตีวัเลอืกค าตอบ 

แต่ใช้วิธีตอบด้วยการเขยีนบรรยาย ส าหรบัการตรวจ      
ใหค้ะแนน ผูต้รวจอาจใชเ้วลานานเพื่อพจิารณาคะแนน
ให้เกิดความเหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย           
ได้พัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยแบบออนไลน์ 
ส าหรบัทดลองใช้กบัวิชา “GEN1102 ระบบสารสนเทศ 
ในชวีติประจ าวนั” โดยใชว้ธิกีารคน้หาและเปรยีบเทยีบ
ค าศัพท์  อย่ างไรก็ตามนักวิจัยพบรูปแบบปญัหา          
ที่เกิดจากค าศัพท์ที่ เขียนต่างกัน แต่มีความหมาย
เหมือนกัน ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกบัออนโทโลจี    
ม า ใ ช้ แ ก้ ป ัญ ห า ด้ ว ย ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ ์               
เชงิความหมายแล้วส่งต่อไปยงัการประมวลผลคะแนน 
การทดสอบประสทิธิภาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยความถูกต้อง 
(precision) ที่ร้อยละ 94.42 ค่าความครบถ้วน (recall)    
ที่ ร้ อ ย ล ะ  59.92 แ ล ะ  ค่ า ป ร ะ สิท ธิภ าพ โดย ร วม              
(f-measure) ทีร่อ้ยละ 72.52  ส่วนความความแตกต่าง
ระหว่างการใหค้ะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญกบัการใหค้ะแนน
จากระบบที่ถูกพฒันาขึ้น พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการส ารวจ
ความพงึพอใจจากการใชง้าน พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวาม
พงึพอใจในระดบัมาก (x =4.49, S.D.=0.52) และผูใ้ชง้าน
มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก (x =4.21, S.D.=0.70) 
เชน่กนั 

  
ค าส าคญั: ออนโทโลจ,ี เวบ็แอบลเิคชนั, ขอ้สอบอตันัย, 
ตรวจขอ้สอบ, อตัโนมตั ิ
 
Abstract 

A subjective test is the test that does not have options 

to choose to answer the question but narrative writing is 

used to answer questions, which requires an amount of 

time for the examiner to score and takes a long time to 

determine the accurate score. An online Thai-language 

examination system was developed and implemented at 

ChiangRai Rajabhat University for “GEN1102 The 

Information System in Daily Life” subject, by using 

keywords searching and comparison. However, the 

researcher found problems of different vocabularies with 

the same meaning. In this research, the ontology concept 

was introduced to solve the semantic relations problems 

before processing score evaluation. As the results, the 

system performance test showed that the new developed 

system had an average value of the precision at 94.42%, 

the recall at 59.92 % and the F-measure at 72.52%. The 

result of t-test also showed that the similarity between 

expert and system developed was no statistically 

significant difference at the 0.05 level. The satisfaction 

survey of the system found that the satisfaction of the 

experts was at good level  x         S.D.         and the 

satisfaction of users was also at good level  x         S.D. 

= 0.70). 
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1.  บทน า 

ขอ้สอบอตันัย (subjective test)  เป็นลักษณะ
กระบวนการตอบค าถามโดยการใช้ความสามารถ     
ด้านการรู้จ า และการคดิวิเคราะห์ เพื่อเขยีนบรรยาย   
เป็นค าตอบ [1] จงึท าใหว้ธิกีารตรวจใหค้ะแนนไม่เหมอืน



 

การตรวจของขอ้สอบปรนัย (objective test) ทีจ่ดัเตรยีม
ตวัเลอืกค าตอบไวส้ าหรบัผูส้อบเลอืกค าตอบ ส าหรบัให้
ระบบรวบรวมค าตอบถกูเป็นผลคะแนน 

ปี พ.ศ. 2557 ส านักวชิาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ท าการทดลองสร้า งต้นแบบระบบ
ตรวจข้อสอบอตันัยชนิดภาษาไทยผ่านระบบออนไลน์ 
ส าหรบัใชท้ ากจิกรรมตอบค าถามในชัน้เรยีน โดยเลอืกใช้
โมเดลเทคนิคการตรวจขอ้สอบอตันัยแบบพื้นฐาน [2]     
ทีม่ลีกัษณะการเปรยีบเทยีบค าส าคญั(ค าศพัท)์ ระหว่าง
ค าตอบของผู้สอบและค าตอบเฉลย ทัง้นี้ ได้จ ากัด       
การกรอกขอ้มูลเป็นชนิดภาษาไทยเท่านัน้ การทดลอง  
ใชง้านพบปญัหาการเขยีนภาษาไทยทีส่ะกดผดิ ส่งผลให้
การตรวจคะแนนเกดิความผดิพลาด ต่อมาปี พ.ศ. 2558 
ทดลอง ใ ช้กับ แบบ เ รียน ร า ยวิช า วิช า  GEN1102 
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน โดยเพิ่มเติมเทคนิคการ
สะกดค าศัพท์ก่อนส่งค าตอบจริงเพื่อคดักรองค าศพัท์    
ที่เขียนผิด ด้วยการตรวจหาความคล้ายของค าศัพท์      
ทีเ่ทยีบไมพ่บในพจนานุกรม และต่อมาปี 2559 ปรบัปรุง
รปูแบบการประเมนิคะแนนรอ้ยละใหค้ะแนนเป็น 3 กลุ่ม 
เพื่อลดความผิดพลาดในการให้คะแนน ตามเทคนิค 
point-score method [1] ดงันี้ 0 คะแนน หมายถงึ ไม่พบ
ความถูกต้องของค าตอบ (จับคู่ค าส าคัญได้น้อยกว่า   
ร้อยละ 20) 1 คะแนน หมายถึง มีค าตอบที่ถูกต้อง      
ในระดบัที่ยอมรบัได้ (จบัคู่ค าส าคญัได้ตัง้แต่ร้อยละ 20 
ถึง 69) และ 2 คะแนน หมายถึง มคี าตอบที่ถูกต้อง
ใกล้เคยีงกบัเฉลย (จบัคู่ค าส าคญัได้มากกว่ารอ้ยละ 65) 
ทัง้นี้กระบวนการดงักล่าวสามารถด าเนินการไดด้ใีนระดบั
หนึ่ง ต่อมาพบว่าผูส้อบใช้เขยีนค าศพัท์ทีม่คีวามหมาย
เหมือนกันแต่เขียนต่างกันท าให้การจับคู่ค าส าคัญ      
เกดิการผดิพลาด  

จากปญัหาดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงมุ่งสนใจไปในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสืบค้นค าศัพท์ในส่วนของตีความ       
ซึ่งได้น าเอาแนวคดิของออนโทโลจี (ontology) มาใช ้ 
เ ป็ น โคร งส ร้ า งภาย ใต้ข อบ เขตขององค์คว ามรู้           
ของแต่ละบทเรยีนทีท่ าการสอบ เพื่อจดัความสมัพนัธ์เชงิ
ค ว า ม ห ม า ย ก่ อ น ส่ ง ต่ อ ผ ล ก า ร ท า ง า น ไ ป ยั ง              

ระบบประเมนิผลความคลา้ยกนัระหว่างเฉลยและค าตอบ
ของผูส้อบต่อไป 
 2.  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยชนิดภาษาไทย        
เ ป็นการบูรณาการศาสตร์ความรู้ร่ วมกันระหว่ าง
การศกึษาและเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการวดัผลและประเมนิผลทางการศกึษา 

2.1 การวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา 
 Guilford [3] นิยามการวัดผล (measurement)        
เ ป็ นก า รพิจ า รณา  หรือ ตีค่ า ข้อมู ล ใน รูปตัว เ ล ข 
นอกจากนัน้ Glonlund [4] นิยามการประเมินผล 
(evaluation) คอื กระบวนการทีเ่ป็นระบบในการตดัสนิใจ
ภ า ย ใ ต้ ข อบ เ ข ตข อ ง วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ส อน               
ใหเ้กดิความสมัฤทธิผ์ลของนักเรยีน ส่วน Wichian [5]      
ใหค้วามหมายของแบบทดสอบ (testing) คอื ขอ้สอบ    
ที่ว ัดสมรรถภาพสมองด้านต่างๆ ที่นักเรียนได้ร ับ      
การเรียนรู้ผ่านมา แบ่งการทดสอบได้ 2 ประเภท คือ 
แบบทดสอบอตันัย (subjective) และข้อสอบปรนัย 
(objective test) นอกจากนัน้ Boonsri [6] ใหค้ านิยาม
สอดคล้องกบั Wichian ว่าแบบทดสอบเป็นกระบวนการ
วดัผลใชเ้ปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของบุคคลตัง้แต่สองคน
ขึ้น ไป  หรือ เป รียบ เทียบมาตรฐานที่ ก า หนด ไว ้          
โดยมีเครื่องมือเป็นสิ่งเร้าให้ผู้ตอบแสดงพฤติกรรม       
ทีส่งัเกต และสามารถวดัผลออกมาในรปูแบบหน่วยวดัได ้
ต่อมา Uthumporn [1] น าเสนอขอ้ดขีองขอ้สอบอตันัย   
ในด้านความเหมาะสมที่จะใช้วัดการสังเคราะห์และ      
การประเมนิคา่ ความเขา้ใจ การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์
การประเมนิค่า กระตุน้ใหผู้เ้รยีนจดัระบบผสมผสานและ
แสดงออกซึ่งความคิด แต่ข้อสอบอตันัยมขี้อจ ากดั คือ 
การสุ่ม เนื้ อหาท าได้น้อย ไม่ครอบคลุมกับ เนื้ อหา        
การเรียนทัง้หมด การตรวจด้วยมนุษย์อาจมีความ
ล าเอยีง อารมณ์ของผูต้รวจ ค าตอบทีอ่า่นลายมอืไดย้าก  
 ส าหรบัรูปแบบเพื่อลดปญัหายุ่งยากและขอ้บกพร่อง
การตรวจขอ้สอบอตันัยจาก Gronlund และ Norman [4] 
ม ี2 รปูแบบซึง่ยงัใชใ้นปจัจุบนั คอื holistic method หรอื
rating method โดยผูต้รวจอ่านค าตอบและประเมนิค่า
คุณภาพค า ตอบจ าแนกออกเ ป็น  5 ถึง  10 กลุ่ ม          



 

ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีช่วงคะแนนก าหนดไว้ ซึ่งเหมาะกับ
แบบทดส อบอัต นั ย ชนิ ด ไ ม่ จ า กัด ค า ต อบ  แ ล ะ           
แบบ analytical method หรอื point-score method    
ใหค้า่ความเชือ่มัน่มากกว่าแบบแรก โดยเทยีบคู่มอืเฉลย
แยกค าตอบเป็นสว่นๆ วธิดีงักล่าวเหมาะกบัแบบทดสอบ
อตันยัชนิดจ ากดัค าตอบ 

2.2 ทฤษฏีการสกดัค าภาษาไทยออกจากรปูแบบ
ประโยค 

 นักวจิยัด้านคอมพวิเตอรพ์จิารณาลกัษณะภาษาไทย
ที่ เ ขีย น รู ป ป ร ะ โ ยค โด ย ใ ช้ ค า ศัพท์ เ ชื่ อ มติ ด กัน             
ไม่เว้นช่องไฟ การสกดัค าทีใ่ชท้ัว่ไปจะมี 2 รูปแบบ คอื 
รปูแบบที ่1. การใชก้ฎการสรา้งพยางคภ์าษาไทย (rule 
base approach) ใชพ้จิารณาการผสมอกัขระ พยญัชนะ 
สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด ตัวการันต์ อย่างถู กหลัก
ไวยากรณ์ วธิดีงักล่าวตดัค าภาษาไทยไดง้า่ยและเรว็ แต่
ไม่เหมาะกบัค าก ากวม  รปูแบบที ่2. การใชพ้จนานุกรม
ค าศัพท์ (dictionary approach) หรือรูปแบบของ
คลงัขอ้มลู (corpus based approach) โดยล าดบัอกัขระ
เทียบเคียงกับค าศัพท์ที่อยู่ ในพจนานุกรมค าศัพท ์      
เ ป็นวิธีที่ไม่ เ ร็วหากมีปริมาณค าจ านวนมาก และ          
ไม่เหมาะสมกับกลุ่มค าขาด ค าเกิน  หรือค าก ากวม 
ตวัอย่างรูปแบบที่ใช้การตัดค าลักษณะดังกล่าว ได้แก่    
 1. N-GRAM คอื ค านวณค่าความน่าจะเป็นของ      
ชุดอักขระที่รวมเป็นค าศัพท์ และอ้างอิงจากสถิติจาก  
การเลอืกใชง้าน   
 2. Longest word pattern matching. คอื การเทยีบ
อักขระซ้ายสุดทีละตัวของค าศัพท์ที่ย าวที่สุดกับ
พจนานุกรม  
 3. Shortest word pattern matching. มลีกัษณะคลา้ย 
Longest word pattern matching. แต่จะพจิารณา
ค าศพัทท์ีส่ ัน้ทีส่ดุกอ่น  
 4. Word usage frequency. คอื การค านวณเชงิสถติิ
ความถีข่องค าศพัทท์ีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้ 
 5. Back tracking. เมือ่ค าศพัทล์ าดบัเดยีวกนัมมีากว่า 
1 ค า โปรแกรมจะเลอืกค าทีย่าวทีสุ่ด แต่หากค าศพัทน์ัน้
ถกูตอ้ง จะยอ้นกลบัไปเลอืกค าศพัทอ์ืน่ๆ ทีส่ ัน้กว่า  

2.3 ทฤษฏีออนโทโลจี 

 Gruber [7] และ Chandrasekaran [8] นิยามออน
โทโลจสีอดคล้องกนั คอื การใหร้ายละเอยีดเชงิมโนภาพ
ที่ต้องมีการระบุแนวคิด ประกอบไปด้วย classes , 
relation และ function ซึ่งครอบคลุมส่วนประกอบ         
ทีส่มัพนัธก์นั ดงันัน้ ออนโทโลจ ีจงึหมายถงึ การบรรยาย
แนวคิดหรือแนวความรู้ในรูปแบบโครงสร้างล าดับชัน้ 
(hierarchical model) ภายใตก้รอบโดเมนทีส่นใจ ซึง่จะ
ประกอบไปดว้ย คลาส (class), อนิสแตนซ์  (instance), 
ความสมัพนัธ ์(relationship), คณุสมบตั ิ (property) และ 
กฎ (rule)     จึงท าข้อมูลมีลกัษณะคล้ายกราฟหรอืทร ี
ซึง่จะท าใหค้อมพวิเตอรส์ามารถเขา้ใจความหมายของค า 
ส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลครอบคลุมในเรื่องที่ค้นหา    
ออนโทโลจีสามารถสร้างขึ้นจากซอฟแวร์ เช่น โพทเีจ 
(proté gé ) หรอื โฮโซ (hozo) มภีาษาใชง้าน ไดแ้ก่ OWL 
(web ontology working group) ทีถู่กเพิม่ส่วนขยายต่อ
จากภาษา RDF (resource description framework) 
Mcguinness & Harmelen [9] ทีเ่กบ็ขอ้มลูแบบทรเิบล 
(triple) ท าให้โครงสร้างของการเก็บข้อมูลที่มีความ
ยดืหยุ่น เพราะเกบ็ขอ้มลูแบบ subject-predicate-object 
(ประธาน-กรยิา-กรรม) โดยมรีูปแบบการเกบ็ขอ้มลูได ้2 
แบบ คอื เก็บตามโครงสร้างเอกสาร XML หรอื ไฟล์
ขอ้ความ (text document) 
 SPARQL (query language) คอื ภาษาสอบถาม   
เป็นภาษาทีใ่ชด้งึขอ้มลูจากไฟล์ RDF หรอื OWL คลา้ย
ภาษา SQL ทีม่กีารท างาน 2 ส่วนคอื select เป็นส่วนที่
เกบ็ค่าตวัแปรผลลพัธ์ และ where เป็นเงื่อนไขส าหรบั
การสบืคน้  

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 Kolas [10] ใชภ้าษา SPARQL เพื่อสบืคน้ขอ้มูล    
ทางภมูศิาสตรผ์า่นคลงัขอ้มลูออนไลน์  
 Quiliz [11] ได้พฒันา DARQ ที่เป็นชุดค าสัง่        
และขอ้ก าหนดส าหรบัสบืคน้ขอ้มลูบนเวบ็ทีห่ลากหลาย 
 Harting [12] อธบิายถงึแนวคดิและส าหรบัการพฒันา
ระบบคน้หาดว้ยภาษา SPARQL  
 Elbassuoni [13] พฒันาประสทิธภิาพของการสบืคน้
ข้อมูลจากเว็บได้มากขึ้นด้วยการลดข้อก าจัดของไฟล ์
RDF 



 

 Seatachai [14] พฒันาระบบสบืคน้ขอ้มลูการประกนั
คุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคนิคออนโทโลจี โดยใช้
ภาษา SPARQL ขยายการสบืคน้ค าส าคญัใหค้รอบคลุม
กบัประเดน็ทีส่นใจ ผ่านโครงสรา้งขอ้มลูของ OWL ของ
ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจยั  
 3.1 แผนการด าเนินการ 
 ใชว้ธิดี าเนินการแบบ SDLC ซึง่มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
 1) วเิคราะหค์วามตอ้งการ (requirement) เมื่อผูส้อบ
เขยีนตอบด้วยค าศพัท์ทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั จะเกดิ
ปญัหาได้ 2 กรณี คอื 1.ค าศพัท์นัน้ไม่มใีนพจนานุกรม 
ท าใหก้ารรวมคะแนนค าตอบน้อยกว่าคะแนนการตรวจ
ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ และ 2. ค าศพัทท์ีเ่ขยีนต่างกนั
แต่มคีวามหมายเหมอืนกนั ท าใหก้ารรวมคะแนนค าตอบ
มากกว่าคะแนนการตรวจจากผูเ้ชีย่วชาญ เมื่อวเิคราะห์
ความต้องการของระบบส าหรบัการแก้ปญัหาดังกล่าว 
ด้วยวธิกีารสบืคน้ค าส าคญัจากฐานขอ้มูลเฉลยประสาน
ออนโทโลจ ีเพื่อก าหนดโครงสรา้งและความสมัพนัธ์ดา้น
ความหมาย 

 2) การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ (analysis and 
design) ปรบัปรุงต้นแบบระบบตรวจขอ้สอบอตันัยชนิด
ภาษาไทยผ่านระบบออนไลน์ด้วยการสืบค้น เชิง
ความหมาย มวีธิกีารล าดบัดงัภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1 แผนภาพการท างานของระบบ  

 

 การออกแบบและจดัสรา้งซอฟแวรต์ามแผนภาพรปูที ่
1 ประกอบดว้ย  
 1. The answer of subjective tests by expert.  
ท าหน้าทีร่บัค าตอบเฉลยจากผูเ้ชีย่วชาญแต่ละคน 
 2. The answer of subjective tests by learners.  
หน้าทีร่บัค าตอบแต่ละขอ้ของผู้เรยีนแต่ละคน และปรบั
ค าศพัทใ์หถ้กูตอ้งกอ่นสง่ไปสูก่ระบวนการถดัไป 
 3. Word segmentation system. ท าหน้าทีแ่ปลง
ขอ้ความ (un-structure data) เป็นการแยกค าส าคญั    
ใหอ้ยู่ในรูปแบบโครงสรา้งขอ้มูลทีค่อมพวิเตอร์สามารถ
น ามาวเิคราะห์ได ้(un-structure data) โดยเทยีบเคยีง
ค าศัพท์และแก้ไขค าศัพท์ที่ เ ข้ามา เปรียบ เทียบ            
ใหใ้กลเ้คยีงถกูตอ้งตามพจนานุกรมอเิลก็ทรนิกส ์
 4. Inverted indexing. ท าหน้าที่เก็บค าส าคญั         
ลงในฐานขอ้มลูค าตอบเฉลยจากผูเ้ชีย่วชาญ 
 5. Text-based/keyword based information 
retrieval system. ท าหน้าทีเ่ทยีบค าส าคญัจากค าตอบ
ผูเ้ชีย่วชาญกบัค าตอบของผูส้อบ 
 6. Ontology indexing and ontology searching. 
กรณีที่มีค าส าคัญที่ไม่สามารถเทียบในขัน้ตอน text-
based/keyword based information retrieval system 
ค าส าคัญนัน้จะถูกสืบค้นในโครงสร้างของออนโทโลจ ี    
ทีพ่ฒันาขึ้น เพื่อใชพ้จิารณาหาค าส าคญัที่เขยีนต่างกนั
แต่มคีวามหมายเหมอืนกนั 
 7. Ontology mapping. ท าหน้าทีป่ระสาน หากใช้
ออนโทโลจมีากกว่า 1 โครงสรา้ง 
 8. Sum check of matching word. ท าหน้าทีร่วบรวม
จ านวนของค าส าคญัทีค่น้พบ และเทยีบเป็นค่ารอ้ยละ
ของการคน้พบค าส าคญั  
 9. A similar percentage score ท าหน้าทีเ่ทยีบเคยีง
อตัรารอ้ยละใหอ้ยู่ในรปูแบบ point-score method ตามที่
ระบบตน้แบบก าหนดไว ้
 3) การพฒันาระบบ (development/coding) ดว้ยเวบ็
แอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาดว้ยภาษา PHP JavaScript และ 
CSS เชื่อมต่อระบบฐานขอ้มลู MySQL และใหบ้รกิาร
จาก apache web server เพื่อระบบจะน าค าส าคญั    



 

(key word) ไปสบืค้นและขยายขอบเขตการค้นหา     
เชงิความหมาย 

 
 

ภาพที ่2 ออนโทโลจทีีถ่กูสรา้งขึน้โดยโปรแกรม HOZO 
  
 ได้ด าเนินการเก็บขอ้มูลเนื้อหาของรายวิชาบทที่ 1 
ความรูเ้บื้องต้น เพื่อพฒันาออนโทโลจีโดยในแต่ละ tag 
นัน้จะมคี่า property ทีแ่สดงถงึการเกบ็ขอ้มูล สามารถ
อธบิายในแต่ละ tag ดงันี้  

- 1lession:  docOfName, หวัขอ้บทเรยีน 
- 1topic:  docOfTopic, หวัขอ้ยอ่ย 
- 1type:  docOfWord, กลุ่มประเภท 
- 1item:  docOfItem, สว่นประกอบ 
- 1word:  docOfWord, ค าศพัท ์
- 1relation: docOfRelation, ความสมัพนัธ ์

 การออกแบบในส่วนติดต่อกบัผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์
โดยใชภ้าษา PHP, JavaScript และ CSS เชื่อมต่อ
ฐานขอ้มูลด้วย MySQL และใช ้RDF API for PHP 
V0.9.1 ส าหรบัสบืคน้จากโครงสรา้งไฟล ์computer3.owl 
 

 
 

ภาพที ่2 ภาพไฟล ์computer3.owl 

 
 

ภาพที ่4 การรนัผล computer3.owl ผา่นทาง  
RDF API for PHP V0.9.1 

 4) การทดสอบและบูรณาการระบบ (testing/system 
integration) ด าเนินการจดัสอบในปีการศกึษา 3/2559 
รายวิชา  GEN1102 สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
นักศกึษาจ านวน 169 คน เลอืกขอ้สอบจ านวน 5 ขอ้ 
ของบทที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้ ดงัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ตวัอยา่งค าถาม บทที ่1 ความรูเ้บื้องตน้ 
ข้อท่ี ค าถาม 

1 จงยกตวัอย่างอุปกรณ์น าเขา้ (อย่างน้อย 4 อย่าง) 

2 องคป์ระกอบของระบบคอมพวิเตอรม์อีะไรบา้ง 

3 หน่วยประมวลผลกลางคอือะไร 

4 ประเภทของซอฟแวรม์อีะไรบา้ง 

5 ระบบปฏบิตักิารคอือะไร 

 
 การตอบค าถาม ผูส้อบน าเขา้ค าตอบดว้ยวธิกีารพมิพ์
ประโยคภาษาไทย จ ากดัขอ้ละไม่เกนิ 100 อกัขระ และ
สง่ค าตอบทลีะขอ้เพือ่ท าการจดัเกบ็ค าตอบในฐานขอ้มลู  
 
ตารางที ่2 ตวัอยา่งค าส าคญัของค าตอบเฉลย 
ข้อท่ี ค าส าคญัจากเฉลย 

1 เมาส,์ คยีบ์อรด์, สแกนเนอร,์ ไมโครโฟน, เครื่อง
อ่าน,บารโ์คด้ 

2 บุคลากร, ขัน้ตอน, ฮารด์แวร,์ ซอฟตแ์วร,์ ขอ้มลู 
3 ซพียี,ู สมองของคอมพวิเตอร ์
4 ซอฟตแ์วรร์ะบบ, ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์
5 โปรแกรม, ควบคุม, จดัการ, บริหาร, ตรวจสอบ, 

ฮารด์แวร ์



 

 5) การด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา (operation and 
maintenance) การท างานแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื 1. การ
วเิคราะห์หาประสทิธภิาพโดยรวม 2. การพจิารณาผล
คะแนนจากการตรวจขอ้สอบด้วยระบบและผูเ้ชีย่วชาญ 
และ 3. ประเมนิผลความพงึพอใจจากผูเ้ชีย่วชาญ และ
ผูใ้ชง้านระบบ 
 6) การวเิคราะหแ์ละการประเมนิผล ใชส้ถติทิี่
เกีย่วขอ้ง ดงันี้ 
 1. การวดัผลแบบ analytical method ดงัสมการที ่1 

     (1) 

  

            
โดย pr  คอื รอ้ยละของค าศพัทท์ีพ่บในค าตอบ 

SA คอื จ านวนค าส าคญัทีค่น้พบของผูส้อบ 
ST คอื จ านวนค าส าคญัของเฉลย 
score คอื ระดบัคะแนนประเมนิ 

 2. วดัประสทิธภิาพของระบบ ดงัสมการที ่2 
 

       (2) 

  

  

โดย   P คอื คา่ความถกูตอ้ง  
   R คอื คา่ความครบถว้น  
   A คอื จ านวนค าศพัทท์ีส่ามารถเลอืกไดถ้กูตอ้ง 
   B คอื จ านวนค าศพัทท์ีเ่ลอืกมาไมถ่กูตอ้ง 
   C คอื จ านวนค าศพัทท์ีถ่กูตอ้งแต่ไมถ่กูเลอืก 
 3. คา่เฉลีย่เลขคณิต (arithmetic mean) ดงัสมการที ่3 

 

     (3)   
โดย    คอื คา่เฉลีย่ 
    คอื ผลรวมทัง้หมด 
  n  คอื จ านวนประชากร 
 4. คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัสมการที ่4 

           (4) 
โดย   S.D.  คอื คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
      คอื ผลบอกของคา่แต่ละตวั 
      n   คอื จ านวนประชากร 
 5. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานดว้ยค่าสถติ ิt-test 
ทดสอบค่าคล้ายกนัของค่าเฉลี่ยคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญ
จ านวน 5 คน และระบบทีพ่ฒันาขึน้ 
 
4.  ผลการด าเนินงาน  
 4.1 ผลการพฒันาระบบ 
 ผูส้อบเขา้สู่ระบบดว้ยชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน โดยผูส้อบ
จะเข้าสอบข้อสอบอัตนัยแบบออนไลน์ของตนเอง 
ตวัอยา่งภาพที ่5  

 
 

ภาพที ่5 หน้าจอของการตอบค าถามขอ้สอบอตันยั 

 

ภาพที ่6 การประมวลคะแนนผลการสอบ 



 

 ขอ้มลูการสอบส่งไปประมวลผลคะแนนดว้ยเกณฑ์ 3 
ระดบั (point-score method) ตามสมการที่ 1 เพื่อ
เปรยีบเทยีบผลคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญ 
 
 4.2 ผลการด าเนินงาน 
 เมื่อระบบได้ท าการตรวจขอ้สอบเสร็จสิ้น ได้ผลการ
สบืคน้ค าส าคญัของขอ้สอบแต่ละฉบบั ดงัตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 ผลเปรยีบเทยีบระหว่างระบบงานต้นแบบ 
(original system) และระบบทีพ่ฒันาร่วมกบัการสบืคน้
ดว้ยออนโทโลจ ี(modify system) 
 
   ข้อท่ี 

คนท่ีใ 
original system modify system 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 3 4 1 2 4 4 5 1 2 5 
2 4 5 1 1 3 5 3 1 1 5 
3 4 3 0 2 3 4 5 0 2 3 
4 4 3 1 2 3 4 4 2 2 3 
5 4 4 0 1 4 4 4 1 1 5 
…           
169 3 3 0 1 2 4 4 0 2 4 

 
 เมื่อพจิารณาผลการสบืคน้ค าส าคญัของขอ้สอบแต่ละ
ขอ้จากผูส้อบ 169 คน พบว่า ค่าเฉลีย่ของความถูกต้อง 
ทีร่อ้ยละ 94.40, ค่าความครบถว้นทีร่อ้ยละ 59.90 และ   
คา่วดัประสทิธภิาพโดยรวมทีร่อ้ยละ 72.50 ดงัตารางที ่4 
 
ตารางที ่4 แสดงคา่เฉลีย่รอ้ยละของการวดัประสทิธภิาพ
ระบบตรวจขอ้สอบอตันยัทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ 
ข้อสอบท่ี precision recall f-measure  

1 95.30 54.70 69.50 
2 96.40 58.30 72.70 
3 98.20 53.00 68.80 
4 85.80 80.20 82.90 
5 96.40 53.40 68.70 

คา่เฉลีย่ 94.42 59.92 72.52 

 ส าหรับการ เปรียบ เทียบระดับการ ให้คะแนน         
ดว้ยเกณฑป์ระเมนิ 3 ระดบั จากสมการที ่1 ผูว้จิยัไดสุ้่ม
เลือกการตอบค าถามของผู้เข้าสอบจ านวน 25 คน 
เพื่อให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คนตรวจและประเมนิผล
คะแนน ผลการด าเนินการแสดงในตารางที ่5 
 
ตารางที ่5 การประเมนิใหค้ะแนนระหว่างคะแนนเฉลีย่
จากผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน และคะแนนทีไ่ดจ้ากระบบฯ 
 
คน 
ท่ี 

ค่าเฉล่ียคะแนน 
แต่ละข้อจากผูเ้ช่ียวชาญ  

คะแนนแต่ละข้อ 
ท่ีระบบประเมินผล 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0.00 2.00 2.00 1.60 2.00 0 2 2 2 2 
2 2.00 2.00 0.00 1.20 0.20 2 2 0 1 0 
3 0.80 0.60 0.20 0.00 2.00 1 1 0 0 1 
4 1.40 0.00 2.00 0.00 0.00 1 0 2 0 2 
5 1.00 0.60 0.80 2.00 2.00 1 1 0 2 2 
…           
25 2.00 2.00 0.80 1.60 0.00 2 2 1 2 0 
 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการให้คะแนนของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ดว้ย t-test ซึง่ใหผ้ลตามตารางที ่6 
 
ตารางที ่6 แยกผลการเปรยีบเทยีบ t-test การใหค้ะแนน
ขอ้สอบ 5 ขอ้ ขอ้ละ 25 ฉบบั โดยเปรยีบเทยีบทลีะขอ้   
ข้อท่ี t Stat 

 
t Critical 
one-tail 

P(T<=t)  
one-tail 

Pearson 
Correlation 

1 1.41 1.71 0.09 0.54 
2 0.90 1.71 0.19 0.54 
3 0.70 1.71 0.25 0.55 
4 1.07 1.71 0.15 0.40 
5 1.44 1.71 0.08 0.74 

 
 สมมติฐานหลกั (H0): คะแนนจากระบบคล้ายกบั
คะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญ เมื่อเปรยีบเทยีบค่า t-test ของ
ผลการตรวจคะแนนทัง้ 5 ข้อ พบว่า มีค่าแปรผลไม่
แตกต่างกนั คา่ t stat น้อยกว่าหรอืเทา่กบั t critical one-
tail อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะห์ผลรวมการตรวจใหค้ะแนน
ของทัง้สองกลุ่มดว้ย t-test  จากขอ้สอบ 25 ฉบบั 

รายการ 
คะแนน 

ระบบ ผู้เช่ียวชาญ 
mean 1.31 1.17 
variance 0.10 0.14 
observations 25.00 25.00 
pearson correlation 0.55  
hypothesized mean diff. 0.00  
df 24.00  
t stat 1.11  
P(T<=t) one-tail 0.15  
t critical one-tail 1.71  
P(T<=t) two-tail 0.30  
t critical two-tail 2.06   
  
 ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนของผูเ้ชีย่วชาญเปรยีบเทยีบ
ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนจากระบบ สมมตฐิานหลกั (H0): 
ค่าเฉลีย่คะแนนของผูเ้ชีย่วชาญคลา้ยกบัค่าเฉลีย่คะแนน
จากระบบ พบว่าค่าแปรผลไม่แตกต่างกนั โดย t stat 
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั t critical one-tail อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เช่ียวชาญ 
 การประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
5 คน แสดงผลดงัตารางที ่8 
 
ตารางที ่8 ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของระบบ 
ข้อค าถามของแบบประเมินคณุภาพ x  S.D. 
1. การท างานของระบบ 4.30 0.56 
2.การออกแบบหน้าจอ 4.35 0.60 
3. การทดสอบใชง้าน 4.70 0.45 
4. ดา้นความปลอดภยั 4.60 0.45 

คา่เฉลีย่ 4.49 0.52 
  จากตารางที ่8 พบว่า ประสทิธภิาพโดยรวมของ
ระบบมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.49 ซึง่อยูใ่นระดบัดมีาก  

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้ 
การประเมนิความพงึพอใจจากกลุ่มผูใ้ช ้ดงัตารางที ่9 
 

ตารางที ่9 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ข้อค าถามของแบบประเมิน 

ความพึงพอใจ x  S.D. 

1. เชือ่ถอืไดข้องระบบ (reliable) 4.10 0.82 
2. ระบบเขา้ใจงา่ย (simple) 4.10 0.70 
3. รายงานผลทนัต่อเวลา (timely) 4.36 0.55 
4. คุม้ราคาต่อการใชง้าน (economical) 4.17 0.62 
5. ผลรายงานตรวจสอบได ้(verifiable) 4.35 0.48 
6. ระบบมคีวามยดืหยุ่นสามารถใชไ้ด้
กบัอปุกรณ์ทีห่ลากหลาย (flexible) 

4.21 0.61 

7. สอดคล้องกบัความต้องการของ
องคก์ร (relevant) 

4.23 0.58 

8. ระบบมีสะดวกในการเข้าถึง        
และใชง้าน (accessible) 

4.15 0.55 

9. ระบบมคีวามปลอดภยั (secure) 4.19 0.38 
ค่าเฉล่ีย 4.21 0.70 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจระบบ

ตรวจข้อสอบอัตนัยภาษาไทยอัตโนมัติ อยู่ในระดับ      
พงึพอใจมาก โดยมคีา่ x   เทา่กบั 4.21 
 
5. สรปุ  

ระบบตรวจขอ้สอบอตันัยภาษาไทยอตัโนมตัิของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย ได้ทดลองใช้งานระบบ
ตรวจข้อส อบ ในร ายวิช า  GEN1102 ส า รสน เทศ          
ในชวีติประจ าวนั โดยแต่เดิมใชว้ธิกีารตรวจด้วยวธิกีาร
เทียบค าส าคัญ และได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภ์าพ   
ด้วยการสืบค้นเชิงความหมายจัดการกับปญัหาของ
ค าศพัทท์ีเ่ขยีนต่างกนัแต่มคีวามหมายเหมอืนกนั เพื่อให้
ระบบประเมนิคะแนนแบบเกณฑ ์3 ระดบั มคีวามถูกตอ้ง
หรือใกล้เคียงกับการตรวจค าตอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
ผลการวจิยัพบว่า มคี่าเฉลีย่ความถูกตอ้งทีร่อ้ยละ 94.42 
ความครบถ้วนที่ร้อยละ 59.92 และ ค่าประสิทธิภาพ



 

โดยรวมทีร่อ้ยละ 72.52  ซึ่งเมื่อพจิารณาการเชื่อมต่อ
แนวคดิทางออนโทโลจี ท าให้สบืค้นค าส าคญัมปีรมิาณ
ของตัวเลือกภายในโดเมนที่เพิ่มขึ้น แต่ ทัง้นี้ ระบบ       
ยังไม่สามารถจัดการประโยคค าตอบที่สลับต าแหน่ง
ค าศัพท์จนเกิดความหมายรูปประโยคที่ผิดพลาดได้     
ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาว่า อาจเกดิจากเจตนาของผูส้อบ
ที่จะต้องการทดสอบระบบ หรือเกิดความเข้าใจผิด       
ในเนื้อหาสาระการสอน  นอกจากนัน้รูปแบบข้อสอบ      
ทีต่ ัง้ค าถามให้กรอกค าตอบมากกว่า 1 ตวัอย่าง หากมี   
ค าส าคัญของเฉลยมากจะส่งผลกับระดับคะแนน       
ดงันัน้ ผู้บันทึกข้อสอบต้องใช้วิจารณญาณในการออก
ข้อสอบให้เหมาะสมกับค าส าคัญของเฉลย และควร        
มรีะบบทีส่ามารถปรบัแต่งขอ้ก าหนดของการใหค้ะแนน 
เพื่อสร้างความยืดหยุ่นเหมือนการตรวจโดยใช้มนุษย์    
ในส่วนความคล้ายกันระหว่างการตรวจเฉลยด้วย
ผู้เชี่ยวชาญและระบบที่พฒันาขึ้นด้วย t-test พบว่า       
มีค่าแปรผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ     
ที่ระดับ 0.05 และในส่วนค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ    
ต่อระบบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ ในระดับมาก ( x =4.49, 
S.D.=0.52) และผูใ้ชง้านมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(x = 4.21, S.D.=0.70) เชน่กนั  

การท างานของระบบตรวจขอ้สอบอตันัยภาษาไทย
อตัโนมตัินัน้ยงัมีข้อจ ากดัของระบบ ซึ่งต้องอาศัยการ
พฒันาของเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย    
ในการช่วยพฒันาระบบฐานขอ้มูลค าศพัท์ และเชื่อมต่อ
กับออนโทโลจี ให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมใน       
กลุ่ ม โด เมนหลักของ เนื้ อหารายวิชา  ทั ้งนี้ ผู้วิจัย           
ได้มีแนวทางที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต ให้ระบบ      
มีประสิทธิภ์าพใกล้เคียงกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละเนื้อหา
รายวิชาให้เหมาะสมกับการตรวจข้อสอบอัตนัย และ
สามารถตรวจขอ้สอบอตันยัหลากหลายรปูแบบมากขึน้  
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