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1. ช่ือเร่ืองนวตักรรมส่ือคอมพวิเตอร์ 

ระบบคลงัข้อสอบ - แบบทดสอบและประเมินผลอตัโนมัติ 

ผูพ้ฒันา  : นายสุจิต  แสงวิโรจนพฒัน์ 

ต าแหน่ง : อาจารย ์ สายวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

สถานท่ีติดต่อ : วทิยาลยัเทคโนโลยวีานิช บริหารธุรกิจ  

  มือถือ 081-808-3702   E-mail : suchit63@yahoo.com 

ปีท่ีท านวตักรรมเสร็จ : ปีพ.ศ.2557 

ประเภทส่ือการสอน : ประเภทคอมพิวเตอร์ 

2. วตัถุประสงค์ของส่ือ 

2.1 จดัเก็บขอ้สอบไดอ้ยา่งเป็นระบบ ระเบียบ  

2.2 เพื่อใหสื้บคน้ เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงขอ้สอบ/แบบทดสอบไดส้ะดวกรวดเร็ว 

2.3 เพื่อประหยดัเวลาในการสร้างแบบทดสอบ 

2.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้บทเรียนของผูเ้รียน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ทดลอง :  

 นกัเรียน ระดบั ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์  

 ลกัษณะเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 

 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบฐานขอ้มูล Microsoft Access 2007 บนระบบปฏิบติัการวนิโดว ์

ใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ต่อเขา้กบัระบบเครือข่ายแลน หรือบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เด่ียวๆ  

 โปรแกรมสามารถสร้างแบบทดสอบ ได ้2  รูปแบบ คือแบบทดสอบรวม (เป็นการสอบพร้อมกนั

ในเวลาเดียวกนั) กบั แบบทดสอบจดัระดบัตนเอง เป็นการท าแบบทดสอบเพื่อวดัระดบัความสามารถในวชิา

ท่ีเรียน โดยผูส้อนสร้างแบบทดสอบไวห้ลายระดบั 

 ในการทดลองคร้ังน้ี ผูส้อนไดส้ร้างแบบทดสอบเพียงแบบเดียว คือ แบบทดสอบจดัระดบัตนเอง 

ผูเ้รียนสามารถทดสอบไดห้ลายคร้ัง จนกวา่จะผา่นในแต่ละระดบั 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 จดัท าการทดสอบระหวา่งภาคเรียน แต่ละสัปดาห์ ก่อนเลิกท าการสอนประมาณคร่ึงชัว่โมง ในแต่

ละสัปดาห์ 

 สถิติทีใ่ช้ 

ร้อยละของจ านวนผูท้ดสอบผา่น และไม่ผา่นในแต่ละระดบั 

 ผลการใช้ส่ือ 

ดา้นผูส้อน ช่วยใหผู้ส้อนสามารถสร้างคลงัขอ้สอบ เป็นของตนเอง จดัเก็บไดอ้ยา่งเป็นระบบ

ระเบียบ ประหยดัเวลาในการสร้างแบบทดสอบ และใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว สามารถสร้างชุดขอ้สอบ

ไดห้ลากหลายไม่ซ ้ ากนั สามารถสร้างแบบทดสอบเป็นระดบัความยากง่ายไดห้ลายๆระดบั เพื่อใหผู้เ้รียนได้

ฝึกฝน ทดสอบตนเองไดบ้่อยตามความสามารถของแต่ละคน 

ดา้นผูเ้รียน เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มากข้ึน  โดยพยายามจะใหไ้ด้

คะแนนท่ีดีข้ึนเพื่อผา่นเกณฑ์ในแต่ละระดบั เหมือนเล่นเกมแข่งขนั ตอ้งทดสอบใหผ้า่นเกณฑ ์ ท าใหผู้เ้รียน

ไดท้  าซ ้ า หลายๆคร้ัง เกิดการเรียนรู้ ทบทวน ในบทเรียนโดยไม่รู้ตวั  

 

3. หลกัการความส าคัญของประเด็นที่ศึกษา 

 เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการสร้างแบบทดสอบ กบับทเรียนใหก้บัผูส้อน   โดยใหผู้ส้อนสร้างขอ้สอบ

เก็บไวใ้นคลงัขอ้สอบ สามารถเรียกใชห้รือเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  และน าขอ้สอบในคลงั

ขอ้สอบมาสร้างชุดทดสอบแบบต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบับทเรียนแต่ละบท 

 เพื่อสร้างเคร่ืองมือใหก้บัผูเ้รียน ในการฝึกฝนทบทวน เน้ือหาบทเรียน สามารถฝึกฝนท าซ ้ าบ่อยๆได ้

ท าใหผู้เ้รียน เกิดการเรียนรู้ท่ีนานและคงทน  

 การสร้างชุดทดสอบ ผูส้อนตอ้งค านึงถึง กฎแห่งผลท่ีไดรั้บ (Law of Affect -ทฤษฎีการเช่ือมโยง

ของธอร์นไดก)์ ท่ีกล่าวถึงผลท่ีไดรั้บ ถา้ผูเ้รียนไดผ้ลท่ีพึงพอใจ ผูเ้รียนยอ่ม อยากเรีนยรู้อีกต่อไป  การเกิด

ความพอใจจะน าไปสู่การเรียนรู้ ถา้เกิดความไม่พอใจ จะท าใหไ้ม่เกิดการเรียนรู้ ดงันั้นผูส้อนควรสร้างชุด

ขอ้สอบท่ีมีทั้งความยากง่าย ในหลายๆระดบั เพื่อใหเ้หมาะกบัผูเ้รียนแต่ละคน จนผูเ้รียนเกิดความพอใจใน

การเรียนรู้ 
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4. ความเป็นมาของปัญหาทีน่ าไปสู่การพฒันาส่ือการสอน 

ในปัจจุบนัผูส้อนมีงานท่ีตอ้งท าและรับผดิชอบในแต่ละภาคการศึกษามากข้ึน ทั้งงานสอนและ

จ านวนผูเ้รียนท่ีมากในแต่ละชั้นเรียน บางวชิามีหลายกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มก็อาจมีหลายหอ้งเรียนรวมกนั การ

ดูแลผูเ้รียนเพื่อให้เขา้ใจบทเรียนอยา่งทัว่ถึง  จึงเป็นงานท่ียากล าบากแก่ผูส้อน   

ขณะเดียวกนั ในการศึกษาเล่าเรียนถา้ผูเ้รียนไม่ไดมี้การทบทวนบทเรียน ก็เป็นการยากท่ีจะท าให้

เกิดความเขา้ใจ และความช านาญไดอ้ยา่งถ่องแท ้ในแต่ละภาคการศึกษา มีจ านวนวชิาท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียน เป็น

จ านวนมาก ผูเ้รียนมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งท าความเขา้ใจในบทเรียน งานฝึกปฏิบติัจากห้องเรียน และงานมอบหมาย

ของผูส้อนในแต่ละวชิา ซ่ึงมีมากไม่ยิง่หยอ่นกวา่งานของผูส้อนเช่นกนั ผูเ้รียนท่ีไดผ้ลการเรียนท่ีดีถือวา่เป็น

ผูมี้วนิยั และพากเพียรในการเรียนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงมีอยูจ่  านวนไม่มาก 

 ผูพ้ฒันาส่ือคอมพิวเตอร์  จึงมีแนวคิดในการน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน

ของผูส้อนและผูเ้รียนในปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ โดยการสร้างโปรแกรมท่ีช่วยผูส้อนสร้างบททดสอบ 

อตัโนมติั มีการจดัเก็บท่ีเป็นระบบ ระเบียบ สามารถเรียนกใชง้านไดส้ะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลาในการ

สร้างแบบทดสอบแต่ละคร้ัง และสามารถจดัเน้ือหาทดสอบตามระดบัความยากง่ายในแต่ละบทเรียนท่ีสอน 

ในขณะเดียวกนัผูเ้รียนสามารถฝึกฝนทดสอบไดด้ว้ยตนเอง ไดห้ลายๆคร้ัง เกิดการทบทวน จดจ าและเรียนรู้

ไดด้ว้ยตนเอง 

การท าแบบทดสอบ สามารถทดสอบเป็นรายบุคคล หรือทดสอบพร้อมกนัในกลุ่มผูเ้รียนกบัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นระบบเครือข่ายแลน และผูส้อนสามารถเห็นผลทดสอบของผูเ้รียนแต่ละรายไดท้นัที 

และประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนในเบ้ืองตน้ได ้ เพื่อผูส้อนจะไดแ้นะน าและหาแบบทดสอบท่ี

เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละราย 

5. แหล่งอ้างองิ 

โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน จุดประสงคห์น่ึง เพื่อช่วยสนบัสนุนงานสอนของอาจารยโ์ดยจดัเก็บขอ้สอบ

ในลกัษณะคลงัขอ้สอบ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและทุ่นเวลาในการจดัท าแบบทดสอบ  

หนา้ท่ีหลกังานของอาจารยท่ี์วทิยาลยัฯจะรับผดิชอบในงานสอน 18 คาบต่อสัปดาห์ โดยบางสาขา

อาจมีการสอนถึง 22-24 คาบต่อสัปดาห์ นอกจากน้ียงัมีงานอ่ืนๆ เช่น การท าวิจยัในชั้นเรียน การเป็นอาจารย์

ท่ีปรึกษา ติดตามและแจง้ผลการเรียนกบัผูป้กครอง  และรับผดิชอบในกิจกรรมต่างๆ (เช่น กิจกรรมวนัแม่ 

กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวชิาการ กิจกรรมทศันศึกษา เป็นตน้)  
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6. วตัถุประสงค์ของการใช้ส่ือนวตักรรม 

6.1 เพื่อใหก้ารจดัเก็บขอ้สอบเป็นระบบ ระเบียบ และสามารถดึงเรียกใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.2 เพื่อสร้างชุดทดสอบไดจ้ากคลงัขอ้สอบท่ีสร้างเตรียมไว ้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อตัโนมติั 

6.3 เพื่อประเมินผลทดสอบ และดูพฒันาการของผูท้  าแบบทดสอบไดอ้ตัโนมติั 

6.4 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถฝึกฝนเรียนรู้บทเรียนจากแบบทดสอบไดด้ว้ยตนเอง 

7. แนวคิด หลกัการในการพฒันาส่ือการสอน  

ใชโ้ปรแกรม  Microsoft Access  ท่ีอยูใ่นชุดโปรแกรมMicrosoft Office ท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่ง

กวา้งขวาง หาใชง้านไดง่้าย มาช่วยในการสร้างระบบฐานขอ้มูลในการเรียนการสอน 

โดยใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) ท่ีมีอยูใ่น Microsoft Access  มา

ช่วยในการสร้างและพฒันาส่ือนวตักรรมคอมพิวเตอร์น้ี และใชภ้าษา Visual Basic for Applications (VBA) 

ท่ีมีอยูใ่น Microsoft Access มาช่วยใหโ้ปรแกรมใชง้านง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในลกัษณะการเขียน

โปรแกรมตามเหตุการณ์ (Event Driven Programming)  

โปรแกรมท่ีสร้างเสร็จ สามารถน ามาทดสอบกบัผูเ้รียนไดพ้ร้อมกนัในเวลาเดียวกนั ในระบบ

เครือข่ายแลน (LAN Network)  โดยประมวลผลคะแนนของผูท้ดสอบไดท้นัที  และโปรแกรมสามารถสร้าง

แบบทดสอบไดห้ลากหลาย (แบบทดสอบรวม แบบผูเ้รียนฝึกฝนตนเอง หรือให้แบบทดสอบสร้างแบบสุ่ม

ค าถาม และสุ่มค าตอบ เพื่อใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดบ้ททดสอบไม่ตรงกนั) 

8. แหล่งอ้างองิ 

โปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ไดใ้ชห้ลกัการทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือต่างๆ ดงัน้ี 

 การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  (Relational Database) 

 การท า Normalization 

 ภาษา Visual Basic for Applications 

 การติดต่อและเขา้ถึงฐานขอ้มูลดว้ย ActiveX Data Object (ADO)  

 การใชภ้าษา SQL (Structured Query Language)     

 โครงสร้างขอ้มูลอะเรย ์(Array) 
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9. องค์ประกอบของส่ือนวตักรรม พร้อมด้วยภาพประกอบ 

ส่ือนวตักรรม เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาจาก Microsoft Access 2007 (เวอร์ชัน่ตั้งแต่ 2007 ข้ึนไป

สามารถเปิดใชง้านได)้ ประกอบดว้ย 1 ฟอร์มหลกั และเมนูหลกั 5 หมวด ไดแ้ก่ ขอ้มูลเบ้ืองตน้ สร้าง

ขอ้สอบ คน้หา/รายงาน ตั้งค่าระบบ ออกจากระบบ 

โดยมีหนา้ท่ีการท างาน ดงัน้ี (รายละเอียดดูจากหวัขอ้12  ขั้นตอนการใชง้านของส่ือนวตักรรม) 

 ฟอร์มหลกั ส าหรับการสร้างแบบทดสอบอตัโนมติั 

 หลงัจากเตรียมขอ้มูลเบ้ืองตน้ และสร้างขอ้สอบ  

 เรียบร้อยแลว้  สร้างชุดทดสอบพร้อมกนัทั้งกลุ่ม 

 

 ข้อมูลเบือ้งต้น จดัเตรียมขอ้มูลไวก่้อนเพียงคร้ังเดียว 

 ในแต่ละภาคการศึกษา 

 สร้างข้อสอบ  เป็นคลงัขอ้สอบเก็บไว ้

 มีเน้ือหาสอดคลอ้งตามหน่วยเรียน เป็นแบบปรนยั  

 4 ตวัเลือก แลว้น ามาสร้างเป็นชุดทดสอบต่างๆ 

 ค้นหา/รายงาน  ดูผลคะแนนการทดสอบของผูเ้รียนทั้ง 

 แบบทดสอบรวม หรือทดสอบปรับระดบัตนเอง  และ 

 สร้างแบบทดสอบเฉพาะเป็นรายบุคคล (กรณีขาดสอบ  

 หรือปรับระดบั) 

 ตั้งค่าระบบ   การก าหนดช่ือ และรหสัผา่นในการ เขา้ 

 ระบบ ใหก้บัผูส้อน แต่ละท่าน / การป้องกนัผูเ้ขา้มา 

 แกไ้ขขอ้มูล และโคด้โปรแกรม 

 ออกจากระบบ  เป็นส่วนเขา้สู่ระบบ(Login) และ 

 ออกจากโปรแกรม 
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10. ขั้นตอนการพฒันาส่ือนวตักรรมคอมพวิเตอร์ พร้อมด้วยภาพประกอบ 

เร่ิมจาก(1) การวางแผน ก าหนดขอบเขตของงาน (2) การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างตาราง (Tables) 

เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลผูเ้รียน ขอ้มูลรายวชิา ขอ้มูลการลงทะเบียนเรียน ขอ้มูลประวติัการทดสอบ

ของผูเ้รียนแต่ละราย เป็นตน้ การสร้างความสัมพนัธ์ของตารางRelationships ตามหลกั Normalization 

 

 

 

 

(3) การสร้างส่วนประสานกับผู้ใช้งาน (user interface) คือการสร้างฟอร์มต่างๆ เช่นฟอร์มบนัทึก ฟอร์ม

แบบทดสอบ เป็นตน้ เพื่อติดต่อกบัผูใ้ชโ้ปรแกรม และเป็นช่องทางส่งขอ้มูลใหโ้ปรแกรมประมวลผล 

 

 

(4) การออกแบบรายงาน  เช่น รายงานแสดงรายช่ือนกัเรียน รายงานคะแนนการทดสอบ ชุดขอ้สอบ เป็นตน้ 

 

 

 

(5) การเขียนโค๊ด (Programming) เพื่อใหโ้ปรแกรมท างานตามท่ีออกแบบไว ้ โดยใชภ้าษา VBA (Visual 

Basic for Applications) ซ่ึงในโปรแกรม Microsoft Access จะเตรียมไวใ้หแ้ลว้ 

 

 

 

(6) ทดสอบโปรแกรม  โดยสมมติผูเ้รียนข้ึนมาทดสอบกบัแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรม โดยน า

ขอ้มูลขอ้สอบท่ีผูส้อน ไดจ้ดัเตรียมไวใ้นคลงัขอ้สอบมาสร้างเป็นชุดทดสอบ 

(7) ติดตั้งโปรแกรม กบัระบบเครืองข่ายแลน  ลองทดสอบพร้อมกนัหลายๆเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แลว้ดูผล

คะแนนทดสอบวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 
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11. ขั้นตอนการใช้งานของส่ือนวัตกรรม 

1. จัดเตรียมข้อมูลเบือ้งต้น 

  

 เขา้สู่ระบบ ใส่ช่ือผูใ้ช(้User Name)  

 และรหสัผา่น(PassWord) 

 โดยอาจารยผ์ูใ้ชร้ะบบ จะแจง้ช่ือผูใ้ช ้

 และรหสัผา่น ใหก้บัผูดู้แลระบบ 

  

  

 บนัทึกขอ้มูลนกัเรียน/นกัศึกษา 

 เบ้ืองตน้ผูดู้แลระบบจะจดัเตรียมให ้

 เป็นขอ้มูลของนกัเรียน/นกัศึกษาทั้ง 

 วทิยาลยั เพื่อใชใ้นการติดต่อ และเขา้ 

 ใชง้านระบบแบบทดสอบ  อาจารย ์

 ผูส้อนสามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติมเช่น 

 เบอร์โทร หรือ อีเมล จากผูเ้รียน 

 

  

 ขอ้ทึกขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน ในส่วนน้ี 

 ผูดู้แลระบบจะจดัเตรียมไวใ้ห ้

  

  

1.2 บนัทึกขอ้มูลนกัเรียน/นกัศึกษา 

1.1 ล็อกอิน เขา้สู่ระบบ 

1.3 บนัทึกขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน 
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1.4 บนัทึกขอ้มูลรายวชิาท่ีสอน 
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บนัทึกขอ้มูลรายวชิาท่ีสอน (ของอาจารยแ์ต่ละท่าน) ประกอบดว้ย 

 ค าอธิบายรายวชิา 

 ( หลกัสูตร / รหสัวชิา / ช่ือวิชา /อาจารยผ์ูส้อน / หน่วยกิต / ระดบัชั้น / เทอมท่ีสอน ) 

 จุดประสงคร์ายวชิา 

 มาตรฐานรายวชิา 

 หน่วยการสอน  ซ่ึงจะมีหน่วยยอ่ย อีก 2 ระดบั คือรายการจุดประสงคท์ัว่ไป และ 

รายการจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  ซ่ึงจะใชเ้ป็นหวัขอ้ในการสร้างคลงัขอ้สอบ 
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 เป็นการบนัทึกการลงทะเบียนเรียนรายวชิา โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มเรียนไดห้ลายกลุ่ม และในแต่

ละกลุ่ม สามารถมีหอ้งเรียนไดม้ากกวา่หน่ึง ห้องเรียน อยูร่วมกนั 

 การบนัทึกลงทะเบียนเรียนรายวชิา เพื่อสามารถจ ากดัผูเ้ขา้ใชร้ะบบแบบทดสอบ  เขา้ไดเ้ฉพาะ

ผูเ้รียนท่ีไดก้ าหนดไวเ้ท่านั้น 

 

1.5 บนัทึกรายช่ือผูเ้รียนตามหอ้งเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

1.6 ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวชิา จดัตามกลุ่มเรียน  
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2. สร้างข้อสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สามารถสร้างขอ้สอบไดไ้ม่จ  ากดั (แบบปรนยั 4 ตวัเลือก)โดยขอ้สอบแต่ละขอ้ จะอยูต่ามหน่วยการ

เรียนท่ีก าหนดไวม้าก่อนแลว้ของแต่ละวชิา   ในขอ้สอบแต่ละขอ้ สามารถบรรจุภาพประกอบได ้

 เม่ือสร้างขอ้สอบเรียบร้อยในแต่ละหน่วยการเรียนแลว้ จะเลือกขอ้สอบแต่ละขอ้มารวมกนัเป็นชุด

ขอ้สอบ 

 

 

 

 

 

 

  

2.1 สร้างคลงัขอ้สอบ 

2.2 สร้างชุดขอ้สอบ 
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การสร้างชุดขอ้สอบ ตอ้งก าหนดประเภทการทดสอบดว้ยวา่  

ตอ้งการเป็นแบบทดสอบชนิดใด โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม   

กลุ่มท่ี1  (ไดแ้ก่ ทดสอบความรู้) 

เป็นแบบทดสอบเพื่อให้ผูเ้รียน ฝึกฝนตนเอง เพื่อปรับระดบัความสามารถของตนเองใหสู้งข้ึน จะสามารถ

ทดสอบไดห้ลายคร้ังในขอ้สอบแต่ละชุด เพื่อดูวา่ผูเ้รียนผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนดหรือไม่ โดยอาจารยผ์ูส้อน

จะสร้างแบบทดสอบไวห้ลายระดบั และในแต่ละระดบั อาจมีไดห้ลายๆชุดขอ้สอบ 

กลุ่มท่ี2 (ไดแ้ก่ ทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน สอบกลางภาคคร้ังท่ี1,2,3 และสอบปลายภาค) 

เป็นการทดสอบของผูเ้รียนพร้อมกนัทั้งกลุ่ม ในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

 

 

การสร้างชุดวชิา ตอ้งระบุระดบั ไวด้ว้ย   ระดบั 0 หมายถึง แบบทดสอบกลุ่ม ท่ีสอบพร้อมกนั 

และการตั้งช่ือหวัเร่ือง หา้มซ ้ ากนั ยกเวน้แบบทดสอบก่อน/หลงั ท่ีตอ้งตั้งซ ้ ากนั (หา้มเกิน2 คร้ัง) 

 

ถา้เป็นระดบั ตั้งแต่ 1 ข้ึนไป เตรียมไวส้ าหรับเป็นแบบทดสอบความรู้  เพื่อแบ่งเกณฑแ์บบทดสอบความยาก

ง่าย เป็นระดบัๆ 

 

 

เม่ือสร้างชุดขอ้สอบ เรียบร้อยแลว้  

สามารถกดปุ่ม พิมพชุ์ดทดสอบ เพื่อ 

ดูรายงานชุดขอ้สอบได ้

 

 

 

ตวัอยา่งชุดขอ้สอบท่ีมีรูปภาพ 
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3. สร้างชุดทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

การสร้างแบบทดสอบอตัโนมติั จะมีการตั้งค่า 7 หวัขอ้ 

1. เลือกวชิาท่ีตอ้งการสร้างแบบทดสอบ ซ่ึงรายวชิาจะแปรตามปีการศึกษา และเทอมท่ีสอน 

2. ใหโ้ปรแกรมสร้างรหสัเขา้ระบบ ตามรหสันกัเรียน หรือ สุ่มเป็นตวัเลขข้ึนใหม่ 

3. รูปแบบการทดสอบ  เลือก ทดสอบรวม หรือ ฝึกทดสอบจดัระดบัตวัเอง(แบบทดสอบความรู้) 

4. ถา้ในขอ้3 เลือกเป็นทดสอบรวม ในขอ้4 จะมีรายการช่ือแบบทดสอบใหเ้ลือก 

5. ก าหนดเวลาทดสอบ  ถา้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบเกินเวลาท่ีก าหนดไว ้โปรแกรมจะหยดุทนัที  

6. ก าหนดใหโ้ปรแกรมจดัเรียงค าถามตามตน้ฉบบัชุดขอ้สอบท่ีสร้างไวค้ร้ังแรก หรือให้จดัเรียงสุ่ม

อตัโนมติั 

7. ก าหนดการจดัล าดบัตวัเลือกตอบ วา่ให้เรียงตามตน้ฉบบั หรือให้โปรแกรมเรียงสุ่มให้อตัโนมติั 

เม่ือตั้งค่าครบทั้ง 7 หวัขอ้แลว้ กดปุ่มตั้งค่าระบบ  ระบบจะท าการสร้างขอ้สอบตามท่ีตั้งไวใ้หผู้เ้รียน

ท่ีลงทะเบียนไวแ้ต่ละคน ตามจ านวนขอ้ท่ีสร้างในชุดขอ้สอบ (ถา้แบบทดสอบในระดบัเดียวกนัมีหลาย

ชุด โปรแกรมจะสุ่มเลือกเองอตัโนมติั ให้ผูท้ดสอบแต่ละราย)  

เม่ือผูเ้รียนพร้อมกนัแลว้ ผูส้อนท าการกดปุ่มปลดล็อก  

หลงัจากนั้นผูเ้รียนจึงสามารถเขา้ท าการทดสอบบทเรียนได ้ โดยทดสอบกบัเคร่ืองของอาจารยผ์ูส้อน 

หรือท าพร้อมกนักบัเพื่อนในระบบเครือข่ายแลน(LAN) 

  

สร้างแบบทดสอบอตัโนมติั 
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4. ผู้เรียนท าแบบทดสอบ  

 

User Name  คือ รหสัของนกัเรียน/นกัศึกษา  

PassWord    คือ รหสัของนกัเรียน/นกัศึกษา หรือ เลขสุ่ม  

ตามท่ีก าหนดในขั้นตอนสร้างแบบทดสอบอตัโนมติั 

 

เม่ือเขา้ระบบได ้จะมีหนา้ต่างช้ีแจงหลกัเกณฑใ์นการ 

ผา่นแบบทดสอบ และเวลาท่ีใชท้ดสอบ เม่ือกดปุ่ม 

เร่ิมทดสอบ               จะเขา้สู่ขั้นตอนการท าแบบทดสอบ 

 

 

ผูท้  าแบบทดสอบ เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง จนครบจ านวนขอ้ 

ในแบบทดสอบ  กดปุ่มประเมินผลทอสอบ 

จะมีหนา้ต่างเพื่อยนืยนั จบการทดสอบ 

 

 

  

 เม่ือกดปุ่ม Yes โปรแกรมจะแสดงผลการทดสอบวา่ผา่น

เกณฑห์รือไม ่ หลงัจากนั้นผูท้  าการทดสอบ ไปแจง้อาจารยผ์ูส้อน  

ถา้ไม่ผา่น จะท าแบบทดสอบอีกคร้ังในระดบัเดิม 

ถา้ผา่นเกณฑ ์ผูท้ดสอบ สามารถท าแบบทดสอบในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 กรณี ท าเกินเวลาท่ีก าหนด ระบบจะใหห้ยดุท าการทดสอบ  

แลว้จะแสดงผลทดสอบ ตามท่ีท าได ้

4.1 ล็อกอินเขา้สู่ระบบทดสอบ 

4.2 ค าช้ีแจงก่อนทดสอบเรียน 

4.3 ท าแบบทดสอบ 
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5. ผู้สอนดูผลการทดสอบของผู้เรียน 

 

 เลือกเมนู คน้หา/รายงาน เลือกตรวจสอบสถานะการทดสอบ รายบุคคล  ผูส้อนเลือกวิชา , กลุ่ม 

และรหสันกัศึกษาท่ีตอ้งการดูขอ้มูลรายละเอียดการทดสอบในแต่ละคร้ัง 

  

 

 

 

 ในกรณีผูเ้รียน ท าแบบทดสอบไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้เช่นไม่ผา่นเกณฑ์ระดบั 1 ผูส้อนก็จะเขา้ดู

รายละเอียดของผูท้ดสอบ ตามรหสันกัศึกษา ท่ีเขา้มาแจง้ใหผู้ส้อนทราบ ผูส้อนจะท าการสร้างแบบทดสอบ

ข้ึนใหม่ เพื่อให้ผูเ้รียนไปทดสอบอีกคร้ัง โดยถา้แบบทดสอบมีหลายชุด ผูส้อนสามารถเลือกไดเ้องตามความ

เหมาะสม โดยใชเ้มาส์คลิกท่ีช่องส่ีเหล่ียม ดงัรูป 

 

 พร้อมกบัท าการปลดล็อก เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ระบบได ้(โปรแกรมจะท าการล็อกระบบ เม่ือ

ผูเ้รียนท าการทดสอบเสร็จ ซ่ึงไม่สามารถเขา้ทดสอบไดอี้ก ตอ้งใหผู้ส้อนท าการปลดล็อกให)้ 

 

 ในกรณี ถา้ในหมวดการเขา้ซ ้ า  เกิดการล็อกเขา้ซ ้ า ก็ใหเ้ลือกปลดล็อกเขา้ซ ้ าดว้ย 

หลงัจากนั้น กดปุ่มบนัทึก เพื่อใหโ้ปรแกรมสร้างแบบทดสอบใหก้บัผูเ้รียนรายนั้นข้ึนมาใหม่ 

 ในกรณี ผูเ้รียนท าแบบทดสอบผา่นเกณฑ ์ผูส้อนก็จะท าการบนัทึกปรับระดบัให ้เช่นถา้ผา่นระดบั1 

ก็จะปรับสถานะผา่นเกณฑท์ดสอบระดบั เป็น 1 พร้อมกบัเลือกแบบทดสอบระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อใหโ้ปรแกรม

สร้างแบบทดสอบข้ึนใหม่ ระดบัของผูเ้รียนแต่ละรายจะมีผลกบัการสร้างชุดทดสอบในขอ้3 ซ่ึงโปรแกรม

จะท าการสร้างแบบทดสอบใหโ้ดยเพิ่มข้ึนให้1 ระดบั เช่นถา้เป็นช่องวา่ง โปรแกรมจะสร้างแบบทดสอบใน

5.1 ดูผลทดสอบ แบบฝึกทดสอบจดัระดบัตวัเอง 
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ระดบั1  ถา้อยูใ่นระดบั1 จะสร้างแบบทดสอบระดบัท่ี2 ให ้ตามล าดบั ถา้อยูใ่นระดบัสูงสุดของแบบทดสอบ

ก็จะไดร้ะดบัเท่าเดิม  

 ถา้ตอ้งการดูผลการทดสอบของผูเ้รียน 

ทุกคน กดปุ่ม 

โปรแกรมจะแสดงรายงาน ประวติัการทดสอบ 

ของแต่ละคน ดงัรูป ซ่ึงผูส้อนสามารถรู้ไดว้า่ 

ผูเ้รียนแต่ละคน ทดสอบก่ีคร้ัง และอยูใ่นระดบั 

การทดสอบระดบัไหน ผูส้อนสามารถน าขอ้มูล 

เหล่าน้ีมาประเมินการสอนของผูเ้รียนแต่ละคน 

 

 

 

 การสร้างแบบทดสอบรวม จะเป็นการทดสอบพร้อมกนัของผูเ้รียน ไดแ้ก่การทดสอบก่อน/หลงั

เรียนในแต่ละบทเรียน การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค (สร้างแบบทดสอบรวมในหวัขอ้ท่ี3) 

 ในกรณี ท่ีผูเ้รียนไม่ไดม้าทดสอบ ผูส้อนสามารถนดัผูเ้รียนท าการทดสอบภายหลงัได ้โดยเขา้ไปท่ี

เมนูคน้หา/รายงาน เลือกตรวจสอบสถานะการทดสอบ รายบุคคล  เหมือนในหวัขอ้5.1 และเลือกกากบาท

สร้างชุดขอ้สอบ 

 

 และกดปุ่มบนัทึก เพื่อใหโ้ปรแกรมสร้างแบบทดสอบใหก้บัผูเ้รียนรายนั้นๆ 

ถา้ผูเ้รียนเขา้ทดสอบไม่ได ้ผูส้อนท าการปลดล็อกตามหวัขอ้ 5.1 

  

  

5.2 ดูผลทดสอบ แบบทดสอบรวม 
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ตวัอยา่งสมมติ ของแบบทดสอบรวมการสอบกลางภาคคร้ังท่ี1 แสดงดงัรูปขา้งล่าง จะเรียงตามรหสั

นกัเรียน/นกัศึกษา  (จะใชง้านจริงในปีการศึกษา  2/2558) 

 

  

 

 

 

12. ระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีน าไปใช ้จ านวน ระดบัชั้น กลุ่มวชิา 

นกัเรียน ระดบั ปวช.2  สาขาคอมพิวเตอร์ 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี1 จ านวน  23 ราย  กลุ่มท่ี2  จ านวน 22 ราย 

13. ระบุลกัษณะของเคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

 เป็นโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล Microsoft Access (Version 2007 ข้ึนไป) ตวั

โปรแกรมและขอ้มูล จดัเก็บไวท่ี้เซิร์ฟเวอร์(Server)ของวทิยาลยั  

 เม่ือใชง้านทดสอบ จะท าในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ซ่ึงเช่ือมเครือข่ายแบบแลน (LAN : 

Local Area Network) ผูส้อนจะเขา้ท าการสร้างแบบทดสอบจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ือง

หน่ึงในห้องปฏิบติัการ โดยเขา้ไปยงัต าแหน่งของไฟลโ์ปรแกรมท่ีจดัเก็บไวใ้นเซิร์ฟเวอร์ 

 เม่ือสร้างแบบทดสอบเรียบร้อยแลว้ จะสร้างชอร์ตคดั (Shortcut) ใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองอ่ืนๆเพื่อเช่ือมโยงกบัไฟลโ์ปรแกรมท่ีอยูใ่นเซิร์ฟเวอร์ เม่ือผูท้ดสอบจะท าการทดสอบ ก็

ดบัเบิ้ลคลิก(double click) ท่ีชอร์ตคดัน้ีเพื่อเปิดโปรแกรมพร้อมเขา้ระบบทดสอบ 

14. ระบุขั้นตอน / วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 จดัการทดสอบในช่วงการเรียนการสอนระหวา่งเทอม โดยจะเร่ิมประมาณสัปดาห์ท่ี 4-5 

หลงัจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้บทเรียนไปไดช่้วงเวลาหน่ึง จะใชเ้วลาทดสอบประมาณคร่ึงชัว่โมง ก่อน

เลิกเรียน หลงัจากผูส้อนไดส้อนบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในแต่ละคร้ัง 

  ผูท้ดสอบแต่ละรายจะไดชุ้ดขอ้สอบไม่เหมือนกนั โปรแกรมจะสุ่มสร้างขอ้สอบให้ตรงกบั

ระดบัการทดสอบของแต่ละราย จากการทดสอบในคร้ังก่อน 



18 
 

15. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ร้อยละของจ านวนผูท้ดสอบผา่นในแต่ละระดบั      = 
(จ านวนผูส้อบผา่น)

(จ านวนผูส้อบผา่น+จ านวนผูส้อบไม่ผา่น)
×100 

ร้อยละของจ านวนผูท้ดสอบไม่ผา่นในแต่ละระดบั = 
(จ านวนผูส้อบไม่ผา่น)

(จ านวนผูส้อบผา่น+จ านวนผูส้อบไม่ผา่น)
×100 

 

16. ตารางสรุปผลการใชส่ื้อ / ความพึงพอใจในการใชส่ื้อ / อ่ืนๆ 

 

กลุ่มท่ี 1  
จ านวน 23 ราย 

ผา่น 
(ราย) 

ผา่น 
(%) 

ไม่ผา่น 
(ราย) 

ไม่ผา่น 
(%) 

จ านวนคร้ังท่ีผา่นในแต่ละระดบั 

ระดบั1 21 91.30% 2 8.70% 1 - 8 คร้ัง 
ระดบั2 10 43.48% 13 56.52% 1 - 10 คร้ัง 
ระดบั3 7 30.43% 16 69.57% 1 - 5 คร้ัง 

 

กลุ่มท่ี 2 
จ  านวน 22 คน 

ผา่น 
(ราย) 

ผา่น 
(%) 

ไม่ผา่น 
(ราย) 

ไม่ผา่น 
(%) 

ช่วงจ านวนคร้ังท่ีผา่นในแต่ละระดบั 

ระดบั1 16 72.73% 6 27.27% 1 - 10 คร้ัง 
ระดบั2 11 50.00% 11 50.00% 2 - 6 คร้ัง 
ระดบั3 5 22.73% 17 77.27% 4 - 9 คร้ัง 
 จากผลการทดสอบซ่ึงผูส้อนแบ่งระดบัการทดสอบเป็น3 ระดบั จะเห็นไดว้า่จ  านวนคร้ัง

ของการท่ีจะทดสอบผา่น ในแต่ละระดบัของผูท้ดสอบจะแตกต่างกนั เช่น  

ในกลุ่มท่ี1 จ านวนคร้ังท่ีทดสอบผา่นของผูท้ดสอบผา่นในระดบัท่ี1(21 ราย)จะใชจ้  านวน

คร้ังอยูใ่นช่วง 1 ถึง 8 คร้ัง บางรายผา่นโดยทดสอบเพียงคร้ังเดียว บางรายผา่นโดยทดสอบถึง 8 คร้ัง 

ซ่ึงผูส้อนสามารถน าขอ้มูลน้ีมาวเิคราะห์การเรียนรู้ของผูเ้รียนไดว้า่มีความพยายาม ตั้งใจอยา่งไร  

ผูส้อนมีวธีิท่ีจะช่วยแนะน า แนวทางอยา่งไรบา้ง 
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ส่ือคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนน้ี ไดใ้ชท้ดสอบในปีการศึกษา 2557 เทอม 2 

โดยน าเสนอกบัอาจารยท่านหน่ึง ท่ีสอนในวชิาภาษาองักฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ 

ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีไ่ด้ใช้แบบทดสอบ 

“โปรแกรมจดัสอบผา่นคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมท่ีช่วยครูผูส้อนไดอ้ยา่งมาก โดยเฉพาะ

ในระบบการเรียนการสอนท่ีผูส้อนตอ้งการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความใส่ใจในเน้ือหาท่ีเรียนโดยเอา

คะแนนมาเป็นแรงจูงใจ หากไม่ไดใ้ชโ้ปรแกรมจดัสอบผา่นระบบคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรมน้ี 

ผูส้อนจะตอ้งใชค้วามพยายามและใชเ้วลาอยา่งมากในการจดัทดสอบ เร่ิมตั้งแต่การจดัท าตน้ฉบบั

ขอ้สอบ สั่งพิมพ ์จดัชุดขอ้สอบพร้อมกระดาษค าตอบ น ามาสอบ เวลาสอบผูเ้รียนไม่สามารถนัง่

สอบใกลก้นัได ้เพราะอาจจะเกิดการทุจริต นัน่หมายถึงตอ้งแยกหอ้งสอบเป็น 2 หอ้ง (ตอ้งหาเพื่อน

ครูมาช่วยคุมสอบอีกอยา่งนอ้ย หรือท าการสอบผูเ้รียนทีละคร่ึงหอ้ง) จากนั้นตอ้งน ากระดาษค าตอบ

มาตรวจใหค้ะแนน และบนัทึกคะแนน ซ่ึงกระบวนการจดัสอบแบบน้ีจะใชเ้วลามาก จึงท าใหไ้ม่

สามารถท าการจดัสอบไดบ้่อยๆ 

แต่การใชโ้ปรแกรมจดัสอบผา่นระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมน้ี ผูส้อนสามารถเตรียม

ขอ้สอบไวใ้หผู้เ้รียนสอบล่วงหนา้ โดยป้อนขอ้มูลลงฐานขอ้มูลคลงัขอ้สอบเตรียมไวต้ั้งแต่ก่อนเปิด

เทอม โดยสามารถจดัเป็นขอ้สอบก่ีชุด ก่ีระดบัก็ได ้อยา่งท่ีจดัท าข้ึนจะเป็น 3 ระดบั ระดบัละ 1-2 

ชุด เน่ืองจากรายวชิาท่ีสอนเป็นวชิาท่ีตอ้งเรียนในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์อยูแ่ลว้ เวลาจดัสอบก็

จะเลือกจดัในช่วงปลายคาบเรียนของวชิาท่ีสอน โดยใหเ้วลาประมาณ 30 นาที และเปิด

คอมพิวเตอร์ใหเ้ขา้สอบพร้อมๆ กนัประมาณ 10 เคร่ือง หรือจ านวนเคร่ืองเท่าท่ีผูส้อนจะควบคุมได ้

ผูเ้รียนสามารถเขา้นัง่สอบไดพ้ร้อมๆ กนัและนัง่ติดกนัเลย เพราะผูเ้รียนแต่ละคนอาจจะสอบคนละ

ระดบักนั แมว้า่จะสอบระดบัเดียวกนัก็อาจจะไม่ไดส้อบชุดเดียวกนั หรือถา้เป็นชุดเดียวกนั ขอ้สอบ

ก็จะถูกจดัเรียงข้ึนเป็นลกัษณะสุ่ม (random) ข้ึนมา ทั้งขอ้สอบและตวัเลือก หลงัจากสอบเสร็จ 

ผูส้อบสามารถคลิกปุ่มประมวลผลสอบ ซ่ึงจะแสดงคะแนนและผลสอบวา่ผา่นหรือไม่ใหผู้ส้อบ

ทราบ  ” 
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17. ผลการใชท่ี้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน จากการสังเกตผลการใช้ส่ือทีเ่กดิขึน้กบัผู้เรียน 

“ส่ิงท่ีผูส้อนพบในการใชโ้ปรแกรมจดัสอบผา่นระบบคอมพิวเตอร์ก็คือ ความต่ืนเตน้ของ

ผูเ้รียนท่ีจะไดรู้้ผลวา่ตนเองสามารถสอบผา่นไดห้รือไม่ และเป็นการแข่งขนักนัในกลุ่มผูเ้รียนใน

หอ้ง ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเน้ือหาท่ีสอนมากข้ึน ส่วนใหญ่ผูเ้รียนท่ีเขา้สอบดว้ย

ระบบน้ีมองการสอบผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมือนกบัการเล่นเกม ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเอาชนะ

และผา่นไปใหถึ้งเส้นชยัใหไ้ด ้ 

นกัเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีพื้นฐานในการเรียนไม่ค่อยดีนกั ซ่ึงอาจจะมาจาก

ปัจจยัหลายประการ ดงันั้นการหาทางท่ีท าใหน้กัเรียนเหล่าน้ีมีความสนใจท่ีจะหยบิหนงัสือข้ึนมา

อ่าน หรือเขา้ไปคน้หาค าตอบในอินเทอร์เน็ตเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายนกั แต่ในการทดสอบความรู้ผา่น

โปรแกรมจดัสอบฯ น้ี ผูส้อนเห็นผูท่ี้เขา้สอบหลายคนรีบกลบัไปหยบิหนงัสือข้ึนมาอ่านมาดู และ

คุยกบัเพื่อนเพื่อสอบถามวา่ค าถามขอ้ไหนควรตอบอยา่งไร บางคนก็กลบัมาคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมจาก

อินเทอร์เน็ตเพื่อหาค าตอบท่ีถูกตอ้งใหไ้ด ้” 

 

18. แนวคิดการพฒันาต่อยอด นวตักรรมใหดี้ข้ึน 

 เก็บค าตอบท่ีผูท้ดสอบไดเ้ลือกในแต่ละขอ้ของแบบทดสอบรวม(ทดสอบก่อน/หลงัเรียน , 

ทดสอบกลางภาค , ทดสอบปลายภาค) เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง และสามารถน ามา

วเิคราะห์ความเขา้ใจในบทเรียนของผูท้ดสอบได้ 
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