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ประกาศคณุูปการ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก 
นายชัยณรงค์ แสงค า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
ที่ได้ช่วยผลักดัน สนับสนุนส่งเสริม ตลอดจนก ากับติดตามการวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน 
การสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดร.จันทร์ดี แสงห้าว และ ดร.จุฬาวดี มีวันค า  
ที่ได้กรุณาช่วยตรวจเครื่องมือการวิจัยให้มีคุณภาพและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ดร.ทองไส เทียบดอกไม้ นายสง่า โทผาวงษ์ 
ดร.หงษ์สา ดวงจันทร์โชติ และ ดร.สุวิสาห์ จรัสกมลพงศ์ ที่ได้ให้ความกรุณาประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบ
และระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 ขอขอบคุณ นางสุมนา เนื่องไชยยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  
ที่กรุณาให้ครูและนักเรียน เป็นกลุ่มที่ทดลองใช้เครื่องมือ ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
แก้ไขงานวิจัยเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา ครผูู้เข้าร่วมการวิจัย และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย เก็บข้อมูล และทดลองใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในครั้งนี้ 
  ขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความค าแนะน า ช่วยเหลือในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ พ่ีน้อง ครูอาจารย์ และศึกษานิเทศก์ ทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือในการวิจัย
ครั้งนี้ 
 คุณค่า ความดีและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาบุพการี พระคุณบิดามารดา 
และครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่านไว้ ณ ที่นีด้้วย 
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บทคดัยอ่ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้คลังข้อสอบและ
ระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ครูและนักเรียน จ านวน 70 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 โรงเรียน  
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 โรงเรียน และ 3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 โรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสมัคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการ
สอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 2) แบบประเมินเว็บไซต์
คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียน สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
  1. คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย 
   1.1 โปรแกรมคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ใช้โปรแกรม OBEC LMS 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้ชื่อเว็บไซต์ www.kruchaiya.net   
   1.2 คลังข้อสอบมีข้อสอบ 3 ระดับชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 3 ด้านได้แก่  
ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 4  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
รวมทั้งสิ้น 11 รายวิชา มีข้อสอบจ านวน 1,951 ข้อ จัดข้อสอบเป็นชุดตามมาตรฐานตัวชี้วัดได้ 127 ชุด 
   1.3 ผลการประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า โดยรวมมีเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  2. ผลการใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า  
  2.1 มีผู้ลงทะเบียนใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน 11 รายวิชา รวม 4,996 คน โดยแยกเป็นครู 
จ านวน 1,135 คน และนักเรียน จ านวน 3,861 คน  
  2.2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบ 
การสอบออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น 
  2.3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 



ปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มท่ีใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบ
ออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่ากลุ่มไม่ใช้ จ านวน 5.02 คะแนน 
   2.4 ครูที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
   2.5 นักเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  โดยสรุป คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
และตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this study were; 1) to develop of exam bank and online exam 
system 2) to study the results of using the exam bank and the online exam system. 
The research consisted were teachers and students of 70 schools were; 1) Grade 3 
students of 30 schools, 2) Grade 6 students of 30 schools, and 3) Grade 9 students of 
10 schools. Samples were acquired by volunteer. Equipment used in the study were; 1) 
A website of exam bank and online exam system 2) Assessment of website, exam 
inventory and online examination system. 3) Teacher and student satisfaction 
evaluation form. The statistics used were percentage, mean, standard deviation. 
   The research results were as follows. 
  1. Exam bank and online exam system the office of Maha Sarakham Primary 
Educational Service Area 3 were; 
   1.1 Exam Software and Online Exam System using OBEC LMS of the 
Office of the Basic Education Commission. Use site name www.kruchaiya.net 
   1.2 The exam bank are 3 levels: Grade 3 consists of 3 aspects: 
Literacy, Numeracy and Reasoning Ability. Grade 6 and Grade 9 have 4 learning area 
include Thai language, Science, Mathematics, Foreign Languages (English) and Social 
Studies Religion and Culture. There are 1,951 exam questions, 127 sets of standardized 
tests. 
   1.3 The result of website evaluation were suitable in the very high level. 
  2. Results of using the exam bank and online exam system. 
   2.1 There were 1,135 teachers and 3,861 students registered website in 
11 courses. 
   2.2. Average score of the national test (NT, O-NET) of Grade 3, Grade 6 
and Grade 9 of the group using the exam bank and online exam system in 2018 
academic year is higher than 2017.  
   2.3. Average score of the national test (NT, O-NET) of Grade 3, Grade 6 
and Grade 9 of the group using the exam bank and online exam system is higher than 
the non-graded group. Accounted for 5.02 scores. 
 
 



   2.4 Teachers who use the exam bank and online exam system had a 
high level of satisfaction. 
   2.5 Students using the exam bank and online exam system had the 
highest satisfaction level. 
 In summary, the exam bank and online exam system. The Office of Maha 
Sarakham Educational Service Area 3 is an educational innovation that is suitable for 
the development of learning. And meet life-long learning.  
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
ภมูหิลัง 
 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ ไว้ 5 
ประกำร คือ 1) ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง 2) ผู้เรียนทุกคน 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำงเท่ำเทียม 3) ระบบกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ 4) ระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำย 5) ระบบกำรศึกษำ
ที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
(ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. 2560) ซึ่งในข้อที่ 3) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำ
ผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนน 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50  
ขึ้นไป และคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบโครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Program for 
International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอำยุ 15 ปี สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตรแกนกลำง พุทธศักรำช 2551 ทีมุ่่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ  
มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ และในส่วนของกำรวัดและประเมินผล 
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องอยู่บนหลักกำรพ้ืนฐำนสองประกำรคือกำรประเมินเพ่ือพัฒนำผู้เรียนและเพ่ือ
ตัดสินผลกำรเรียน ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลส ำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้อง
ได้รับกำรพัฒนำและประเมินตำมตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส ำคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2551)    
 กำรตรวจสอบว่ำกำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพตำมที่แผนกำรศึกษำแห่งชำติก ำหนดไว้หรือไม่นั้น 
จ ำเป็นจะต้องมีกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ มีควำมส ำคัญต่อ 
กำรจดักำรศึกษำทั้งระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน ในฐำนะเป็นตัวบ่งชี้ถึงควำมส ำเร็จของกำรจัด
กำรศึกษำ ประเทศที่พัฒนำแล้วทั้งหลำยตลอดจนองคก์ำรระหว่ำงประเทศของโลกต่ำงก็ให้ควำมส ำคัญ
ของกำรประเมินผลกำรศึกษำ ดังจะเห็นได้จำกกำรประเมินผลโครงกำรขนำดใหญ่ระดับนำนำชำติ เช่น 
PISA (Program for International Student Assessment) ที่สะท้อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
แต่ละประเทศว่ำสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเครำะห์ หมั่นแสวงหำควำมรู้ ตัดสินใจด้วยเหตุผล 
และสำมำรถแก้ปัญหำได้หรือไม่ รวมทัง้สะท้อนถึงควำมเอำใจใส่ของครูที่มีต่อผูเรียน และค่ำนิยมของ
สังคมท่ีมีต่อกำรศึกษำด้วย (ปนัดดำ หัสปรำบ. 2557)  
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เป็นหลักสูตรทีใ่ช้แนวคิดหลักสูตร
อิงมำตรฐำน (Standards-based Curriculum) กลำ่วคือ เป็นหลักสูตรทีก่ ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้
เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยมำตรฐำนกำรเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำยึดเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้บรรลุคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ดังกล่ำว ด้วยกำร
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ด ำเนินกำรบริกำรจัดกำรอิงมำตรฐำน (Standards-based Instruction) กำรวัดและประเมินผลที่
สะท้อนมำตรฐำน (Standards-based Assessment) (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2553) และก ำหนดให้มี
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ใน 4 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและระดับชำติ มีจุดประสงค์หลักเพ่ือกำรตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและคุณภำพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตำมควำมคำดหวังของหลักสูตร และน ำผลกำรประเมินมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง แต่ปัญหำที่พบจำกกำรปฏิบัติ คือตัวชี้วัดใน
หลักสูตรมีจ ำนวนมำกเกินไปและมีหลำยช่วงชั้น ครูมีควำมยุ่งยำกและไม่สำมำรถสร้ำงเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลคุณภำพผู้เรียนได้ตรงตำมหลักสูตร ขณะที่บำงส่วนไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของเด็กตำมหลักสูตรและจุดประสงค์ของกิจกรรม จึงประเมินผลเด็กอย่ำงไม่จริงจังและ
เครื่องมือประเมินผลไม่มีมำตรฐำน (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. 2558) 
 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับชำติ แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ส่วน คือ กำรทดสอบ
ระดับชำติ (National Test : NT) ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นหน่วยงำนที่ 
ด ำเนินกำรจัดสอบผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โดยท ำกำรประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ
ผู้เรียน 3 ด้ำน คือ ด้ำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (Literacy) ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 
และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) และกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(Ordinary National Educational Testing : O-NET) ซึ่งสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรจัดสอบผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ซึงจะมี 
กำรประเมินทุกปีกำรศึกษำ (ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ. 2558) 
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (2560) ได้ศึกษำผลกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงปี 2552 - 
2559 พบว่ำ ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ผลกำรพัฒนำยังไม่เป็นที่น่ำพึงพอใจ เนื่องจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคะแนนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยมำก และต่ ำกว่ำหลำยประเทศในแถบเอเชีย 
ส่วนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยำวชนยังต้องมีกำรพัฒนำเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 (2560) ที่พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2559 
คะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีค่ำเฉลี่ย 48.08 ซ่ึงสูงกว่ำ
คะแนนเฉลี่ยสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (46.75) คะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีค่ำเฉลี่ย 40.95 ซ่ึงต่ ำกวำ่คะแนนเฉลีย่ประเทศ (43.19) 
คะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีค่ำเฉลี่ย 34.08 ซ่ึงต่ ำกวำ่
คะแนนเฉลี่ยประเทศ (38.29)  
 กำรวัดผลและประเมินผล มีควำมจ ำเป็นและมีประโยชน์ต่อผู้เรียนมำก แต่ที่ผ่ำนมำกำรวัดผล
ประเมินผลในระดับชั้นเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนจะได้คะแนนมำก แต่เมื่อท ำกำรทดสอบระดับชำติ
นักเรียนได้คะแนนน้อย ทั้งนี้เนื่องจำกข้อสอบในระดับชั้นเรียนมักจะไม่ครอบคลุมมำตรฐำนตัวชี้วัด และ
มีควำมง่ำยกว่ำข้อสอบระดับชำติ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอำด (2540) และ เยำวดี  
วิบูลย์ศรี (2540) ที่พบว่ำควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจำกกำรวัดผลส่วนหนึ่ง เกิดจำกเครื่องมือที่ใช้วัด 
ขำดควำมสมบูรณ์ (Imperfect Measuring Instrument) เช่น เครื่องมือไม่มีควำมเที่ยงตรงในกำรวัด
คุณลักษณะที่ต้องกำรวัด แบบสอบง่ำยหรือยำกเกินไปจนไม่สำมำรถแยกนักเรียนได้ ข้อสอบที่สร้ำง 
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ไม่ครอบคลุมเนื้อหำทั้งหมด หรือไม่ครอบคลุมพฤติกรรมทำงกำรศึกษำที่ประสงค์จะวัด โดยเฉพำะ
โรงเรียนขนำดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสำระ กำรที่จะสร้ำงข้อสอบให้มีคุณภำพนั้นนับว่ำเป็นเรื่อง 
ที่ค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกมีภำระในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลำยชั้นเรียน หลำยวิชำ 
 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ (2559) ได้รำยงำนผลกำรติดตำมและตรวจสอบคุณภำพของ
ข้อสอบที่ใช้ในกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พบว่ำ โรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ในระดับต่ ำ กำรจัดท ำแบบทดสอบยังไม่เป็นไปตำมหลักวิชำกำร ครูไม่สำมำรถสร้ำงข้อสอบที่มีคุณภำพ
ได้ ข้อสอบบำงส่วนวัดไม่ตรงมำตรฐำนตัวชี้วัด ข้อสอบส่วนใหญ่วัดพฤติกรรมระดับเข้ำใจมำกที่สุด 
รองลงมำวัดพฤติกรรมระดับควำมจ ำ ขำดงบประมำณสนับสนุนกำรสร้ำงข้อสอบ และจัดท ำคลังข้อสอบ 
ไม่มีสถำนที่และอุปกรณ์จัดท ำคลังข้อสอบ ขำดผู้เชี่ยวชำญ ครูไม่เพียงพอ มีภำระงำนในหน้ำที่นอกเหนือ 
จำกกำรสอนมำก ส่งผลให้กำรจัดท ำข้อสอบที่มีคุณภำพเป็นไปได้ยำกในกระบวนกำรสร้ำงข้อสอบ กำร
วิเครำะห์ข้อสอบเพ่ือให้ได้ข้อสอบที่ดีเก็บไว้ใช้งำนนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยำกส ำหรับครู–อำจำรย์ โดยทั่วไป
มักเสียเวลำในกำรสร้ำง กำรจัดเก็บและกำรน ำข้อสอบออกมำใช้งำน โดยต้องเริ่มกระบวนกำรใหม่ทุก
ครั้งและมกัไม่มีโอกำสพัฒนำให้ดีขึ้นได้อย่ำงชัดเจน กำรมีระบบคลังข้อสอบที่ดีสำมำรถเอ้ืออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรจัดกำรเรียนเกี่ยวกับข้อสอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถจัดเก็บและสะสมข้อสอบได้
สะดวก สำมำรถน ำข้อสอบออกมำไปใช้งำนวัดผลกำรเรียนกำรสอนตำมจุดมุ่งหมำยในโอกำสต่ำงๆ ได้
อย่ำงรวดเร็วและตรงเป้ำหมำย และได้แบบทดสอบที่มีคุณภำพ กำรพัฒนำคุณภำพข้อสอบเป็นระบบ 
ท ำได้ง่ำย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน ครูมีเวลำที่จะสร้ำงสรรค์คุณภำพ 
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนได้มำกยิ่งขึ้น (สุมิตร ถังทอง. 2559) 
 นิตยำ นำแก้ว (2555) ได้ท ำกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำของกำรจัดท ำข้อสอบแบบเดิม พบว่ำ 
ข้อสอบไม่ได้จัดเก็บในลักษณะของคลังข้อสอบ เป็นกำรจัดเก็บไว้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดหลังจำกนั้นจึง
ท ำลำยทิ้งไป ผู้สอนไม่ได้วิเครำะห์ข้อสอบก่อนน ำไปใช้เนื่องจำกมีข้ันตอนยุ่งยำกและใช้เวลำมำก ผู้เรียน
ไม่สำมำรถหำข้อสอบเก่ำของแต่ละรำยวิชำน ำมำทดลองท ำก่อนกำรสอบ ผู้สอนต้องกำรเครื่องมือช่วยใน
กำรจัดเก็บข้อสอบและวิเครำะห์ข้อสอบเพ่ือลดควำมยุ่งยำกจำกกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อสอบสำมำรถ
จัดเก็บข้อสอบได้อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำข้อสอบออกมำใช้ได้สะดวกและสำมำรถจัดกำรสอบได้ด้วย
ตัวเองโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และทรำบผลกำรสอบของผู้เรียนได้ทันที ในขณะที่ผู้เรียนต้องกำร
ทดลองท ำข้อสอบเก่ำก่อนกำรสอบจริง และรู้ผลกำรสอบได้ทันทีหลังสอบเสร็จสิ้น โดยเฉพำะโรงเรียน
ขนำดเล็ก ครูมีไม่ครบชั้น ครูต้องสอนคนละ 2 – 3 ชั้นเรียน ครูต้องรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน กำรวัดผล
และประเมนิผลกำรเรียนขำดเครื่องมือวัดผลที่ได้มำตรฐำน (คัมภีร์ สุดแท้. 2553) 
 ปัญหำด้ำนกำรวัดและประเมินกำรเรียน มีส่วนให้กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นไป
อย่ำงล่ำช้ำ สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ (2558) ได้เสนอแนะแนวทำงให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ให้ควำมส ำคัญและสร้ำงควำมตระหนัก ในกำรสอบ NT, O-NET, PISA และ TIMSS รวมถึงกำรน ำผล
กำรสอบ มำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ครมูีควำมรู้ และทักษะเกี่ยวกับกำรสร้ำงข้อสอบที่เน้นกระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในกำรสอบ และจัดกำรสอบ Pre NT และPre O-NET 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมคุ้นเคยกับลักษณะของข้อสอบและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสอบที่เสมือนจริง 
และจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำครูในเรื่องกำรสร้ำงข้อสอบ เข้ำร่วมปฏิบัติกำรสร้ำงข้อสอบกับ 
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โรงเรียนเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลำงในกำรสร้ำงข้อสอบ โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชำญด้ำน 
กำรวัดผลไว้เพื่อเป็นที่ปรึกษำหรือให้ควำมช่วยเหลือโรงเรียน ตลอดจนจัดท ำคลังข้อสอบ เพื่อใช้และ
ให้บริกำรแก่โรงเรียนในสังกัดและต่ำงสังกัด (ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ. 2559) สอดคล้องกับ 
ศุภลักษณ์ จุเครือ (2559) ที่เห็นว่ำ กำรน ำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ต มำช่วยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันนั้นมีหลำยรูปแบบ เช่น กำรสร้ำงสื่อ
กำรสอน กำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่กระตุ้นแรงจูงใจของผู้เรียนผู้เรียนรวมถึงกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำช่วยในขั้นตอนวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรศึกษำมำกข้ึน ปุญญิสำ  
คุณวัลลี (2556) ได้วิจัยเรื่องสัมฤทธิ์ผลของระบบอีเลิร์นนิง และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ต่อผลกำรสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพ้ืนฐำน กรณีศึกษำโรงเรียนบ้ำนไสถั่ว จังหวัดพัทลุง โดยใช้โปรแกรมมูเดิล 
จัดกำรข้อสอบ ตรวจข้อสอบ สุ่มข้อสอบและสรุปผลข้อสอบ พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ที่ใช้ระบบอีเลิร์นนิงในกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนสอบ O-NET มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียน
สูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 เชำวเรศ ตันติโสภณวนิช และคณะ (2558)  
ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมมูเดิลเพ่ือออกแบบและสร้ำงระบบจัดกำรคลังข้อสอบส ำหรับกิจกรรมเตรียม
ควำมพร้อมกำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัย เพ่ือให้สำมำรถใช้เป็นแหล่งรวบรวมควำมรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ มีกำรจัดท ำแบบสอบ เฉลยและค ำอธิบำย กำรบันทึกคะแนน และกำรน ำผลดังกล่ำวส่งให้
ผู้สอน เพ่ือให้ผู้สอนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนส ำหรับกำร
เตรียมควำมพร้อมรำยบุคคลได้ ผลกำรประเมินกำรใช้งำนอยู่ในระดับดีมำก กมลลักษณ์ ชัยดี และคณะ 
(2559) ได้วิจัยเรื่อง กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อสอบ กำรสอบออนไลน์ และกำรประเมินผล
กำรศึกษำผ่ำนอินเทอร์เน็ต พบว่ำผู้ใช้งำนมคีวำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ ทรงวุฒิ แซ่อ้ึง 
(2552) ได้วิจัยเรื่อง ระบบกำรสอบออนไลน์โดยวิธีเลือกจำกควำมยำกง่ำย พบว่ำ ระบบคลังข้อสอบ เป็น
กิจกรรมที่มีประโยชน์ช่วยในกำรเก็บข้อสอบที่เป็นมำตรฐำนให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกในกำรน ำมำใช้หรือ
กำรปรับปรุงก่อนน ำมำใช้ใหม่ ส่วนระบบกำรสอบออนไลน์ ช่วยให้กำรสอบนักเรียนมีควำมสะดวกสบำย
มำกขึ้น ลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรออกข้อสอบ นักเรียนได้สอบกับแบบสอบที่เป็นมำตรฐำน ส่งผลให้
ครูผู้สอนต้องจัดกำรเรียนกำรสอนให้ครอบคลุมและตรงมำตรฐำนยิ่งขึ้น 
 จำกปัญหำเรื่องกำรวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนยังไม่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ที่ก ำหนดไว้เนื่องจำกขำดเครื่องมือวัดที่เป็นมำตรฐำน และควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำร 
ผู้วิจัยเห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็นที่จะพัฒนำคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อสอบ
มำตรฐำนไว้บนระบบออนไลน์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ตรงตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด ให้ครูผู้สอนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อสอบได้สะดวก สำมำรถน ำไปใช้ในกำรวัดผลประเมินผลในห้องเรียนได้ ตลอดจนใช้เป็น 
แนวทำงกำรจัดท ำข้อสอบคู่ขนำนตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด นอกจำกนี้ระบบกำรสอบออนไลน์ยังช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกท ำข้อสอบตรงตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด สำมำรถฝึกสอบได้ทุกที่ทุกเวลำ ทรำบผลกำรสอบ
ทันท ีสำมำรถท ำกำรสอบได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง และครูผู้สอนสำมำรถติดตำมคะแนนของนักเรียนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและให้กำรช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคล สอดคล้องกับ
กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ผู้เรียนไดฝ้ึกกำรเรียนรู้ และรู้จักประเมินตนเอง อันจะส่งผลท ำให้กำร
เรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ต่อไป 
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ค ำถำมกำรวจิยั 
 
 1. คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3 ควรมีองค์ประกอบ มีวิธีกำรด ำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำอย่ำงไร 
 2. ผลกำรใช้คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 เป็นอย่ำงไรและควรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร 
 
ควำมมุง่หมำยของกำรวจิยั 
 
 1. เพ่ือพัฒนำคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3  
 2. เพ่ือศึกษำผลกำรใช้คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3  
 
ควำมส ำคญัของกำรวจิยั 
 
 1. นักเรียนได้ฝึกท ำข้อสอบมำตรฐำนผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีกำรจัดชุดตำม
มำตรฐำนตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ทีมี่กำรทดสอบวัดควำมรู้ระดับชำติ ได้ทุกที่ทุกเวลำ สำมำรถฝึกท ำข้อสอบได้หลำยๆ ครั้ง ทรำบผล 
กำรสอบได้ทันที ท ำให้เกิดควำมคุ้นเคยในตัวข้อสอบ และน ำผลกำรสอบไปปรับปรุงกำรเรียนของตนได้
อย่ำงถูกต้อง  
 2. ครูใช้เป็นเครื่องมือในกำรวัดผลประเมินผลในชั้นเรียน โดยก ำหนดให้นักเรียนได้ฝึกท ำ
ข้อสอบออนไลน์ ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน หรือหลังกำรเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละมำตรฐำนตัวชี้วัด ครู
สำมำรถน ำข้อสอบออนไลน์มำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำข้อสอบคู่ขนำน ที่เป็นมำตรฐำนตัวชี้วัดเดียวกัน 
เพ่ือใช้ในกำรสอบเก็บคะแนนจริงของนักเรียนได้ ท ำให้เพ่ิมจ ำนวนข้อสอบที่หลำกหลำยมำกยิ่งข้ึน และ
นอกจำกนั้นครยูังสำมำรถติดตำมคะแนนกำรสอบของนักเรียนได้ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอนและให้กำรช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
 3. ผู้บริหำรโรงเรียนใช้เป็นข้อมูลในกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรสอนของครู และผลกำรเรียน 
ของนักเรียนว่ำนักเรียนมีคุณภำพมำตรฐำนตำมที่หลักสูตรก ำหนดไว้หรือไม่ ควรนิเทศติดตำมช่วยเหลือ
อย่ำงไร จึงจะมีคุณภำพมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด โดยไม่ต้องรอให้สิ้นสุดปีกำรศึกษำ หรือรอผลกำร
ทดสอบระดับชำติ  
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่งเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดของโรงเรียน ใช้เป็นข้อมูลในกำร
นิเทศ ติดตำมผลกำรบริหำรด้ำนวิชำกำรของผู้บริหำรโรงเรียน ผลกำรสอนของครู และผลกำรเรียนของ
นักเรียนในระดับโรงเรียน ว่ำนักเรียนมีคุณภำพมำตรฐำนตำมท่ีหลักสูตรก ำหนดไว้หรือไม่ ควรนิเทศ
ติดตำมช่วยโรงเรียนเหลืออย่ำงไร จึงจะมีคุณภำพมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด 
 5. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำอ่ืนๆ สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคลังข้อสอบและระบบ
กำรสอบออนไลน์ ของหน่วยงำนตนได้  
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กรอบแนวคิดของกำรวจิยั 
 
 จำกกำรศึกษำแนวคิด หลักกำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว สำมำรถก ำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดกำรวิจัย กำรพัฒนำคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ไดดั้งภำพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

ขอบเขตของกำรวจิยั 
 
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำสำระ ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรรวบรวมแบบทดสอบมำตรฐำนจำก
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่ได้ด ำเนินกำรสอบมำแล้ว ซึ่งได้รับอนุญำตให้จัดท ำซ้ ำ ดัดแปลง และเผยแพร่
ข้อสอบแล้ว ได้แก่  

  กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
 หลักกำรวดัผลกำรศึกษำ 
 จุดมุ่งหมำยของกำรวดัผลกำรศึกษำ 
 ประโยชน์กำรวัดผลกำรศึกษำ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวัดผลกำรศึกษำ 

 
 
     
 
 
 

คลังข้อสอบออนไลน ์
(Online Exam Bank)  

 ข้อสอบมีคุณภำพ เชื่อถือได้ 
 มีจ ำนวนข้อสอบมำกเพยีงพอ 
 จัดชุดข้อสอบตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด 
 ครูเข้ำถึงคลังข้อสอบได้ง่ำย 

 
 
 
 
 

ระบบกำรสอบออนไลน ์
(Online Exam System) 

 นักเรียนได้ฝึกสอบกับข้อสอบท่ีมำตรฐำน 
 นักเรียนสำมำรถเข้ำสอบได้ทุกท่ีทกุเวลำ 
 แสดงผลกำรสอบได้ทันที เที่ยงตรง 
 นักเรียนสำมำรถท ำข้อสอบได้หลำยครั้ง 
 ครูติดตำมคะแนนนักเรยีนได้สะดวก 

 
 
 
 ผลกำรทดสอบระดบัชำติของนักเรียน 

ควำมพึงพอใจของครู 
ควำมพึงพอใจของนักเรียน 

 
 
 

โปรแกรม OBEC LMS 

 ระบบ CMS 
 ระบบ LMS 

    
 
 
 

            ข้อสอบมำตรฐำน 
 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. 
 สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ  

(องค์กำรมหำชน) 
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  1.1 แบบทดสอบวัดผลกำรศึกษำระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2555 – 2560 ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 3 
ด้ำน ได้แก่ ด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability) 
  1.2 แบบทดสอบก่อนกำรวัดผลกำรศึกษำระดับชำติ (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2555 – 2557 ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  
  1.3 แบบทดสอบกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 ของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) จ ำนวน 4 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  
 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  2.1 ประชำกร เป็นครูและนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ มหำสำรคำม เขต 3 จ ำนวน 145 โรงเรียน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่ำง เป็นครูและนักเรียน ในโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ มหำสำรคำม เขต 3 จ ำนวน 70 โรงเรียน ได้มำโดยวิธีกำรสมัครใจ โดยแยกเป็น  
   2.2.1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 30 โรงเรียน  
   2.2.2 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 30 โรงเรียน  
   2.2.3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   จ ำนวน 10 โรงเรียน  
 3. ตัวแปรที่ศึกษำ ได้แก่  
  3.1 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
  3.2 ควำมพึงพอใจของครูในกำรใช้งำนเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
  3.3 ควำมพึงพอใจของนักเรียนในกำรใช้งำนเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบ
ออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ในกำรวิจัยครั้งนี้ ใช้ระยะเวลำ 1 ปี โดยเริ่มจำก เดือนเมษำยน 
2561 ถึง เดือน พฤษภำคม 2562 
 
นยิำมศพัทเ์ฉพำะ 
 
 ข้อสอบ หมำยถึง ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน  
ตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยก ำหนดให้มีตัวเลือกได้ไม่เกิน 5 ตัวเลือก 
 คลังข้อสอบ หมำยถึง สถำนที่หรือแหล่งเก็บรวบรวมข้อทดสอบที่มีคุณภำพ มีกำรจัดเก็บอย่ำง
เป็นระบบ โดยมีควำมมุ่งหมำยให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรน ำข้อทดสอบเหล่ำนั้นมำใช้ในกำร
วัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 คลังข้อสอบออนไลน์ หมำยถึง สถำนที่หรือแหล่งเก็บรวบรวมข้อทดสอบที่มีคุณภำพ มีกำร
จัดเก็บและบริหำรอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถเข้ำถึงโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  
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 กำรสอบออนไลน์ หมำยถึง กำรน ำเครื่องมือหรือสิ่งเร้ำไปเร้ำให้ผู้ถูกทดสอบได้แสดง
พฤติกรรมหรือควำมสำมำรถที่ต้องกำรออกมำ สำมำรถเข้ำสอบได้โดยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
 กำรทดสอบระดับชำติ หมำยถึง กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (เด็กปกติ) ในทุกสถำนศึกษำ 
โดยใช้ข้อสอบจำกส่วนกลำง และจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ กำรสอบระดับชำติ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
  1. กำรทดสอบระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ซ่ึงด ำเนินงำนโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยท ำกำรประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน 3 
ด้ำน คือ ด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning Ability)  
  2. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งด ำเนินงำน
โดยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) โดยท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของผู้เรียนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  
ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2561 ได้ท ำกำรสอบ จ ำนวน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ 
 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติ หมำยถึง คะแนนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่ได้จำกกำรทดสอบระดับชำติ ซึ่งก ำหนดให้มีกำร
ทดสอบปีละ 1 ครั้งเมื่อใกล้จะสิ้นปีกำรศึกษำ โดยส่วนกลำงเป็นผู้ก ำหนด 
 ควำมพึงพอใจของครู หมำยถึง ควำมพอใจ ควำมชอบใจ และควำมสุขของครู ที่ได้ใช้งำนคลัง
ข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
 ควำมพึงพอใจของนักเรียน หมำยถึง ควำมพอใจ ควำมชอบใจ และควำมสุขของนักเรียน 
ทีไ่ด้ใช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3  
 
ประโยชนท์ี่คำดวำ่จะไดร้บัจำกกำรวจิยั 
 
 1. ได้คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3 ที่มีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ 1) นักเรียนได้ฝึกท ำข้อสอบมำตรฐำนผ่ำน
ระบบออนไลน์ ได้ทุกท่ีทุกเวลำ สำมำรถฝึกท ำข้อสอบได้หลำยๆ ครั้ง ทรำบผลกำรสอบได้ทันที 2) ครูใช้
เป็นเครื่องมือในกำรวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนทั้งก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังกำรเรียน สำมำรถ
ติดตำมคะแนนกำรสอบของนักเรียนได้ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและให้กำร
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคล 3) ผู้บริหำรโรงเรียนใช้เป็นข้อมูลในกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรสอนของ
ครู และผลกำรเรียนของนักเรียนว่ำนักเรียนมีคุณภำพมำตรฐำนตำมท่ีหลักสูตรก ำหนดไว้หรือไม่ โดยไม่
ต้องรอผลกำรทดสอบระดับชำติเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 
 2. ได้ข้อมูลสำรสนเทศผลกำรใช้คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 อันเป็นกำรยืนยันผลและท ำให้เกิดควำมมั่นใจในกำรน ำคลัง
ข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ไปใช้ เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครู ผู้บริหำรโรงเรียน และหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และเป็นนวัตกรรมที่ครูและ
นักเรียนมีควำมพึงพอใจที่จะใช้ในกำรเรียนกำรสอน 



บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. คลังข้อสอบ  
3. การสอบออนไลน์  

  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การวดัและประเมนิผลการศึกษา 
  
 1. องค์ประกอบของการศึกษา 
         การจัดการศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญ 5 ประการคือ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. 2560) 
           1. ปรัชญาการศึกษา (Education Philosophy) เป็นความเชื่อที่ใช้ในการจัดการศึกษา 
ส าหรับเป็นหลักยึดในการปฏิบัติ ปรัชญาการศึกษาจะใช้เป็นตัวก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษาว่า
ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอย่างไร มีความสามารถในด้านใด หรือมีความเจริญงอกงามในด้านใด 
ปรัชญาการศึกษาจึงเปรียบเป็นอุดมการณ์หรือปณิธานที่ก าหนดไว้ 
           2. หลักสูตร (Curriculum) เป็นองค์ประกอบที่เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะต่างๆ ที่จ าเป็น
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถตามปรัชญาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ นั่นคือ ปรัชญา
ก าหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถเช่นไรแล้ว หลักสูตรจะเป็นตัวก าหนดรายละเอียด
ว่า ผู้เรียนจะบรรลุตามปรัชญาการศึกษานั้นได้ ผู้เรียนจะต้องมีคุณลักษณะเช่นใด มีความรู้  
มีความสามารถหรือมีทักษะในด้านใดบ้าง หลักสูตรจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
   2.1 จุดมุ่งหมาย (Objective) จุดมุ่งหมายนี้ช่วยในการก าหนดคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่จะให้เกิดในตัวผู้เรียน หรือเป็นการก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่ต้องการ
ปลูกฝังให้แก่ผู้เรียน เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ ทัศนคติ
   2.2 เนื้อหา (Content) เนื้อหาจะเป็นส่วนที่ก าหนดสาระหรือรายละเอียดของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม ส าหรับใช้เป็นสิ่งเร้าหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม 
การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดและสามารถน าสาระหรือรายละเอียดของประสบการณ์การเรียนรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          3. การสอน (Teaching) องค์ประกอบนี้จะช่วยชักน าหรือเร้าให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ ความรู้ 
ความสามารถหรือทักษะต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ เพ่ือที่จะได้บรรลุตามปรัชญาการศึกษาที่
ก าหนดไว้ องค์ประกอบด้านการสอนจะท าหน้าที่พัฒนาหรือเสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดพฤติกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ การสอนที่ดี ต้องอาศัยปัจจัยหลักดังต่อไปนี้ 
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  3.1 จุดมุ่งหมายการสอน ครูผู้สอนจะต้องชัดเจนว่าในการสอนแต่ละครั้งของตนนั้น 
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านใด และเมื่อสอนไปแล้ว ผู้เรียน
ควรปฏิบัติสิ่งใดได้  
  3.2 วิธีสอน เป็นเทคนิคหรือวิธีการที่ครูจะเลือกใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ ความรู้ 
ความสามารถที่ถูกต้องเหมาะสม การสอนมีหลายวิธี ครูผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะกับ
ธรรมชาติของเนื้อหาและผู้เรียน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ  
  3.3 จิตวิทยา ครูผู้สอนต้องรู้หลักจิตวิทยา เพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน อันจะช่วย
ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.4 สื่อการสอน เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้เรียน สื่อการสอนมีหลาย
ลักษณะ ทั้งสื่อการสอนที่เป็นอุปกรณ์ และกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่จัดขึ้น ล้วนเป็นเครื่องช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว 
          4. การวัดผล (Measurement) เป็นการติดตามว่า เมื่อผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียน 
การสอนแล้ว ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถ หรือทักษะตรงตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด 
และยังมีสิ่งใดที่บกพร่องควรแก้ไข ซึ่งการวัดผลนั้นจ าเป็นจะต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลคือ 
เชื่อว่า คนเราเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน ในเวลาที่เท่ากัน หรือ เชื่อว่าคนเราเรียนรู้ได้เท่ากัน ในเวลาที่ไม่เท่ากัน 
การวัดผลจะท าหน้าที่ 2 ลักษณะคือ 
   4.1 วัดผลเพ่ือประเมินผลการเรียน (Summative Evaluation) เป็นการวัดผลเพ่ือ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ในภาพรวมว่าผู้เรียนแต่ละคน เก่งหรืออ่อน มีความสามารถหรือทักษะ มากน้อย
เพียงใด หรือมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด การวัดผลนี้จะด าเนินการเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทั้งหมด หรือการสอบปลายภาค  
   4.2 วัดผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน (Formative Evaluation) เป็นการวัดผล
เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนการสอน ส าหรับช่วยเหลือ สอนเสริม แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 
การวัดผลแบบนี้จะมีประโยชน์มากต่อผู้เรียน หรือการปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการวัดผลระหว่าง
เรียน ในเนื้อหาย่อยๆ หรือสอบวัดเป็นระยะๆ  
          5. การวิจัย (Research) เป็นองค์ประกอบสุดท้ายของการศึกษา เป็นกระบวนการค้นหา
ความจริงหรือสาเหตุของปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งผลจากการวิจัย
อาจจะมีต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน หรือการวัดผลการศึกษา และ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทางการศึกษา 
 2. ความหมายของการวัด การสอบและการประเมินผล  
  การวัดผล (Measurement) หมายถึง การก าหนตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์  
ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งการจะได้มาซึ่งตัวเลขนั้น อาจต้องใช้เครื่องมือไปวัดเพ่ือให้ได้
ตัวเลขแทนคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการวัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างของหนังสือได้ 3.5 นิ้ว 
ใช้แบบสอบวัดความรอบรู้ในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได้ 42 คะแนน เป็นต้น  
  การวัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
  1. การวัดทางตรง เป็นการวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้โดยตรง เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก 
ระยะทาง ระยะเวลา ปริมาตร มวล ความเร็ว หรือเรียกว่า การวัดทางวิทยาศาสตร์หรือการวัดทาง
กายภาพ 
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  2. การวัดทางอ้อม เป็นการวัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรงไม่ได้ สิ่งที่วัดเป็นนามธรรม 
ต้องวัดโดยผ่านกระบวนการทางสมองหรือพฤติกรรม เช่น วัดความรู้ เจตคติ วัดความสนใจ  
วัดบุคลิกภาพ การวัดทางการศึกษาเป็นการวัดทางอ้อม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
   2.1 ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วัดเชาวน์ปัญญา วัดความถนัดทางการเรียน วัดความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
   2.2 ด้านความรู้สึก (Affective Domain) เช่น วัดความสนใจ วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ
วัดความวิตกกังวล วัดจริยธรรม 
   2.3 ด้านทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เช่น วัดการเคลื่อนไหว วัดทักษะ 
การปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือ 
  การสอบ (Testing) หมายถึง การน าเครื่องมือหรือสิ่งเร้าไปเร้าให้ผู้ถูกสอบได้แสดง
พฤติกรรมหรือความสามารถที่ต้องการออกมา ผลการสอบที่ได้มักออกมาในรูปของคะแนน และคะแนน
ก็คือสิ่งที่แทนความสามารถของบุคคล ดังนั้นการสอบจึงควรจะมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือในการ
สอบที่มีคุณภาพ และพยายามด าเนินการสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความยุติธรรมแก่ 
ผู้ถูกสอบทุกคน ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสามารถที่แท้จริงของบุคคลนั้นให้มาก
ที่สุด องค์ประกอบของการสอบมี ดังนี้ 
   1. บุคคลที่ถูกสอบ 
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการสอบ 
   3. การด าเนินการสอบ 
   4. ผลการสอบในรูปคะแนนที่แทนความสามารถของผู้ถูกสอบ 
  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การน าตัวเลขที่ได้จากการวัดรวมกับการใช้
วิจารณญาณของผู้ประเมินมาตัดสิน โดยการตัดสินนั้นอาจไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือให้ได้ผลอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น เนื้อปลาชิ้นนี้หนัก 0.5 กิโลกรม เป็นเนื้อปลาที่เบาที่สุดในร้าน เด็กชายแดงได้คะแนน
ภาษาไทย 42 คะแนน ซึ่งไม่ถึง 50 คะแนนถือว่าสอบไม่ผ่าน เป็นต้น การประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ 
   1. การประเมินแบบอิงกลุ่ม เป็นการน าคะแนนที่ได้จากการสอบหรือผลงานของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งไปเปรียบเทียบกับบุคลอื่นๆ ที่ได้ท าแบบสอบฉบับเดียวกันหรือได้ท างานอย่างเดียวกัน  
เป็นการใช้เพื่อจ าแนกหรือจัดล าดับบุคคลในกลุ่ม การประเมินแบบนี้มักใช้ในการประเมินเพื่อคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันศึกษาหรือการสอบแข่งขันเพ่ือเข้าท างาน 
   2. การประเมินแบบอิงเกณฑ์ เป็นการน าคะแนนที่ได้จากแบบสอบหรือผลงานของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น การประเมินระหว่าง 
การเรียนการสอนว่าผู้เรียนได้บรรลุการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้ก าหนดเอาไว้หรือไม่ 
 3. ลักษณะของการวัดผล 
  การวัดผลทางการศึกษามีความยุ่งยากและต้องแก้ไขในเรื่องการก าหนดหรือการให้นิยาม
ความหมายของสิ่งที่วัด ซึ่งสิ่งที่วัดมักเป็นนามธรรม จ าเป็นต้องนิยามให้ชัดเจนเพื่อเป็นที่รู้จักและเข้าใจ
ของผู้ท าการวัด อีกท้ังเครื่องมือที่ใช้วัดต้องสร้างข้ึนอย่างมีคุณภาพ แต่การวัดผลนั้นย่อมมีขีดจ ากัด และ
ผลที่ได้ย่อมมีความคลาดเคลื่อนปนอยู่เสมอ เพราะว่า  
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  1. ไม่สามารถก าหนดคุณลักษณะหรือสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า  
หากผู้วัดไม่รู้จักสิ่งทีต่้องการวัด การวัดย่อมเกิดผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ผลการวัดย่อมเชื่อถือไม่ได้  
  2. คุณลักษณะหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน จะเกิดขึ้นอย่าง
สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยการผสมผสานพฤติกรรมย่อยๆ หลายชนิด การวัดเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะท า
ให้ผลการวัดไม่ตรงสภาพความเป็นจริงของบุคคลนั้น อาจแก้ปัญหานี้โดยอาศัยเครื่องมือวัดที่หลากหลาย
ควบคู่กัน และต้องพยายามวัดให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุม ต้องวัดซ้ าๆ หลายๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ 
  3. พฤติกรรมบางอย่างไม่อาจเกิดข้ึนในสภาวะหรือระยะของการเรียน แต่อาจเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้เรียนได้ประสพกับปัญหาจริงๆ ในชีวิตประจ าวัน จึงจะแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ออกมา เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจด้วยเหตุผล เช่น ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีมากแต่
เมื่อออกไปท างานในชีวิตกลับมีปัญหามากมาย ในขณะที่ผู้เรียนบางคนเรียนได้ไม่ดีแต่กลับท างานได้
อย่างมีความสุข  
 4. ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 
   1. เป็นการวัดทางอ้อม เพราะเป็นการวัดลักษณะนามธรรมที่อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้โดยตรง เช่น การวัดสติปัญญา การวัดความคิดเห็น การวัดเจตคติ เป็นต้น ผู้วัดต้องหาสิ่ง
เร้ามากระตุ้นให้บุคคลแสดงคุณลักษณะที่ต้องการวัดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมที่สังเกตได้
เสียก่อนแล้วจึงวัดพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นว่ามีปริมาณหรือคุณภาพอย่างไร ซึ่งตรงกันข้ามกับการวัด
ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถวัดได้โดยตรง 
  2. การวัดทางการศึกษาเป็นการวัดที่ไม่สมบูรณ์ คือไม่สามารถวัดคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ แบบสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละฉบับ ก็ไม่
สามารถถามเนื้อหาความรู้ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกเลือกมาเป็นข้อค าถาม 
  3. ผลการวัดย่อมมีความคาดเคลื่อนเสมอ เนื่องจากเป็นการวัดทางนามธรรม การวัด
พฤติกรรมของผู้เรียนเมื่อมีสิ่งเร้าไปกระตุ้น พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมาอาจไม่ชัดเจนพอที่จะสังเกต
ได้หรืออาจเสแสร้งแกล้งท า ดังนั้นคะแนนที่ได้จากการวัดย่อมประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอคือ  
ผลการวัดที่แท้จริงและความคาดเคลื่อน  
 5. จุดมุ่งหมายของการประเมินผล  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2553) และ เพชราวดี จงประดับเกียรติ (2560) ได้กล่าว
จุดมุ่งหมายของการประเมินผล สรุปไดด้ังนี้ 
   1. เพ่ือจัดวางต าแหน่ง (Placement Assessment) เป็นการประเมินก่อน 
เริ่มเรียนเพ่ือต้องการข้อมูลที่แสดงความพร้อมความสนใจ ระดับความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ต้องการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้สอนน าไปใช้ในก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การวางแผนและการ
ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และรายชั้นเรียน 
หรืออาจใช้ในการสอบแข่งขัน เช่น สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ สอบคัดเลือกเข้าท างาน  
สอบชิงทุนการศึกษา หรืออาจใช้ในการสอบเพ่ือแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม เก่ง – อ่อน  
  2. เพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เป็นการประเมินเพ่ือค้นหาสาเหตุของความ
บกพร่องของผู้เรียน เพ่ือครูจะได้หาทางช่วยเหลือหรือซ่อมเสริมได้ตรงจุด เช่น วัดผลเพ่ือหาสาเหตุว่า
ท าไมนักเรียนจึงอ่านหนังสือไม่ออก หรือวัดผลเพื่อหาสาเหตุว่าท าไมนักเรียนจึงแก้ปัญหาโจทย์ 
การค านวณไม่ได้ แล้ววิธีการปรับปรุง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ในขั้นต่อไปได้ 
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  3. เพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning) ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอน ท าการวัดเป็นระยะๆ  
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ งอกงามขึ้นจากเดิมเพียงใด ผู้เรียนหรือผู้สอนจะต้อง
ปรับปรุงอะไร เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า บรรลุตามจุดมุ่งหมายการเรียนที่ก าหนดไว้  
  4. เพ่ือสรุปผลการเรียน (Summative Assessment) มักเกิดข้ึนเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 
เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนตามตัวชี้วัดและยังใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับการประเมิน 
ก่อนเรียน ท าให้ทราบพัฒนาการของผู้เรียน และเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตอนปลายภาค
หรือปลายปี โดยปกติมักด าเนินการอย่างเป็นทางการ และใช้ในการตัดสินคุณภาพของผู้เรียนว่า  
ดี – ไมด่ี เหมาะสม – ไม่เหมาะสม ควรให้ผลการเรียนในระดับใด 
  5. เพ่ือพยากรณ์ (Prediction Assessment) เป็นการวัดผลเพื่อท านายความส าเร็จใน
อนาคตของผู้เรียน เช่น นักเรียนจะเรียนต่อสาขานั้น ๆ ได้ส าเร็จหรือไม่ หรือจะประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้
หรือไม่ เครื่องมือวัดผลส าหรับใช้ในการพยากรณ์ความส าเร็จในอนาคตของผู้เรียน เช่น แบบสอบวัด
ความถนัดต่าง ๆ แบบสอบคัดเลือกเข้าเรียน หรือเข้าท างานสาขาต่าง ๆ 
 6. หลักในการวัดการวัดผลการศึกษา  
   1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัดให้ชัดเจน ในการวัดผลแต่ละครั้งจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวัดให้ชัดเจน ว่าจะวัดผลอะไร เช่น ถ้าวัดความรู้จะวัดความรู้ในวิชาอะไร วัดผลใคร 
ถ้าเป็นนักเรียน เป็นนักเรียนชั้นอะไร มีคุณสมบัติพิเศษอะไรหรือไม่ และ วัดผลไปท าไม เช่น เพ่ือน าผล
การวัดไปใช้เพ่ือจัดต าแหน่ง เพ่ือเปรียบเทียบ เพื่อพยากรณ์ เพื่อวินิจฉัย หรือเพ่ือประเมินผล  
การก าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนจะช่วยให้การด าเนินการวัดผลตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
   2. วัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูต้องมุ่งวัดผลการเรียนรู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ได้ก าหนดไว้ในขั้นที่ 1 เพราะถ้าวัดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จะท าให้ผลการวัดไม่มี
ความหมาย หากน าผลการวัดไปใช้จะท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 
   3. เลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ครูจะต้องเลือกเครื่องมือวัดให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เช่น วัตถุประสงค์ต้องการวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย จะต้องวัดโดยการ
ให้นักเรียนปฏิบัติแล้วครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน หากวัตถุประสงค์ต้องการวัดพฤติกรรมด้าน 
พุทธิพิสัย จะต้องวัดโดยใช้แบบสอบ 
   4. ใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวัดผลต้องมีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผล
การวัดที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้มากที่สุด ดังนั้น ก่อนด าเนินการวัดผลครูควรตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือเสียก่อน หากพบว่าไม่มีคุณภาพจะต้องปรับปรุงให้มีคุณภาพเสียก่อน เช่น ก่อนใช้แบบสอบครู
ต้องตรวจสอบว่า ถามตรงเนื้อหาหรือไม่ ค าถามชัดเจนหรือไม่ ยากง่ายเกินไปหรือไม่ ให้ผลการวัดคงท่ี
หรือไม่ เป็นต้น 
   5. ท าการวัดอย่างระมัดระวัง ในระหว่างด าเนินการวัดผลจะต้องด าเนินการวัดอย่าง
ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน เช่น จัดสภาพห้องสอบให้เหมาะสม ชี้แจงวิธีการสอบให้ชัดเจน 
ไม่ปล่อยให้ผู้สอบลอกกัน โดยให้ผู้สอบทุกคนได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ล าเอียง 
   6. แปลผลการวัดอย่างถูกต้อง เมื่อได้ผลการวัดมาแล้ว จะต้องน าไปแปลผลโดยค านึงถึง
ความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล และความยุติธรรม ผลการวัดที่ได้ จะออกมาเป็นคะแนนดิบ  
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ซึ่งแปลความหมายโดยตรงไม่ได้ ต้องน าไปเทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียก่อน เช่น น าไปเทียบกับคะแนน 
ของคนอ่ืนในกลุ่ม หรือน าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
   7. ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า ผลการวัดที่ได้จากการด าเนินการวัดที่ถูกต้อง เป็นผลการวัดที่มี
คุณค่า ครูควรน าผลการวัดที่ได้มาใช้ให้คุ้มค่า นั่นคือ เมื่อครูน าผลการวัดมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ แล้ว ไม่ควรทิ้งหรือเก็บผลการวัดนั้นไว้เฉย ๆ เพราะ ยังมีประโยชน์ต่อด้านอ่ืน ๆ อีก เช่น หลังจากท่ี
ครูน าผลการวัดมาใช้เพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้แล้ว ยังสามารถน ามาใช้
ตัดสินผลการสอนของครูเอง หรือน ามาใช้ตัดสินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้  
 7. ประเภทของการวัดผลการศึกษา  
    1. แบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมินแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
    1.1 การประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินผลก่อนเริ่มต้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือหาสารสนเทศของผู้เรียนเบื้องต้น ใน 2 ประเด็น ต่อไปนี้ 1. ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องใหม่  
เพ่ือน าผลการประเมินมาซ่อมเสริมให้นักเรียนทุกคนมีพ้ืนฐานก่อนเรียนเรื่องใหม่ ช่วยให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียน เช่น ก่อนครูคณิตศาสตร์จะสอนเรื่องการคูณ ควรตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานเรื่อง
การบวก 2. ความรอบรู้ในเรื่องใหม่ท่ีจะเรียน เพื่อน าผลมาใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะกับสภาพของผู้เรียน 
    1.2 การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินผลย่อยในระหว่างเรียนเพื่อ
ตรวจสอบว่านักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยหรือไม่ 
หากพบว่ายังไม่ผ่านจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านก่อนเข้าสู่หน่วยต่อไป ช่วยให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้จากการประเมินน าไปใช้ในการปรับปรุงข้อบกพร่อง และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และใช้ในการปรับปรุงข้อบกพร่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1.3 การประเมินผลหลังเรียน เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือตัดสินความส าเร็จของผู้เรียน ว่ามีความรอบรู้ในเรื่องที่เรียนระดับใด ควรได้ระดับผลการเรียนเท่าใด 
หากน าผลการประเมินหลังเรียนไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนแล้วจะช่วยให้ทราบว่า
นักเรียนมีพัฒนาการข้ึนเพียงใด 
   2. แบ่งตามระบบของการประเมินแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
    2.1 การประเมินผลอิงกลุ่ม เป็นการประเมินที่เกิดจากพ้ืนฐานความเชื่อเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลตามทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม การแปลความหมายผลการวัดแบบอิงกลุ่มจึงน า
คะแนนของนักเรียนแต่ละคนไปเปรียบเทียบกับคะแนนของคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าคนส่วน
ใหญ่ในกลุ่มนับว่าเป็นคนเก่ง ส่วนผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนับว่าเป็นคนอ่อน  
ผลการวัดแบบอิงกลุ่มสามารถแปลความหมายได้ว่าบุคคลนั้น เก่ง ปานกลาง หรืออ่อน เมื่อเทียบกับ
ความสามารถโดยภาพรวมของกลุ่ม แต่ไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าบุคคลนั้น บกพร่องในเนื้อหา
หรือจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ใด ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะน าการวัดผลแบบอิงกลุ่มมาใช้เพ่ือปรับปรุง 
การเรียนการสอน แต่เหมาะสมที่จะใช้วัดเพ่ือจัดต าแหน่งผู้เรียนตามล าดับความสามารถ  
   2.2 การประเมินผลอิงเกณฑ์ เป็นการประเมินที่มีพ้ืนฐานความเชื่อมาจากทฤษฎีการเรียน
เพ่ือรอบรู้ ที่ว่าแม้บุคคลจะมีความแตกต่างกันก็สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้เท่าเทียมกัน ถ้าสามารถจัด
ประสบการณ์และเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบุคคล จากแนวคิดดังกล่าวครูผู้สอนจึงมุ่งหวังที่
จะให้ผู้เรียนทุกคนมีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระที่จัดให้ การวัดผลที่จะชี้บ่งได้ว่านักเรียนรอบรู้หรือไม่  
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จึงต้องก าหนดเกณฑ์การผ่านส าหรับใช้บ่งชี้ความรอบรู้ของนักเรียนในแต่ละจุดประสงค์ หากนักเรียน
ผ่านจุดประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แสดงว่านักเรียนมีความรอบรู้ในจุดประสงค์นั้นแล้ว หากไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดแสดงว่ายังไม่รอบรู้จะต้องซ่อมเสริมแล้ววัดผลใหม่จนกว่าจะรอบรู้ ด้วยเหตุนี้การ
วัดผลแบบอิงเกณฑ์จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนในระหว่างเรียน 
เพราะเมื่อครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จบในแต่ละแผนการเรียนรู้แล้ว สามารถใช้การวัดผลประเมินผล
แบบอิงเกณฑ์ตรวจสอบได้ว่ามีนักเรียนคนใดบ้างที่ยังไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้  
  3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
   1. การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัด 
การเรียนรูผูสอนด าเนินการเปนปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมิน
อยางหลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส 
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผานตัวชี้วัดใหมี 
การสอนซอมเสริมการประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนา 
ในการเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่จะ 
ตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียน 
การสอนของตนดวย ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
   2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใดรวมทั้ง
สามารถน าผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ 
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองและชุมชน 
   3. การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใชเปนขอมูล 
พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดย
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยัง
ไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน 
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ 
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เพ่ือน าไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาใน
การตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตอง
จัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพบนพื้นฐาน
ความแตกตางระหวางบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลมุผูเรียนทั่วไป กลุม 
ผเูรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลมุผูเรียนที่มีปญหาดานวินัย
และพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการ
ทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการ
ด าเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที เปิดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความส าเร็จใน
การเรียนสถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดท าระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนขอ 
ก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน 
 8. ประโยชน์การวัดผลการศึกษา  
  สมนึก ภัททิยธนี (2545) เพชราวดี จงประดับเกียรติ (2560) และ พเยาว์ เนตรประชา 
(2560) ได้กล่าวถึงประโยชน์การวัดผลการศึกษา ทีช่่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลต่าง ที่จะน ามาใช้ 
ในการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
   1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน  
   1.1 ท าให้ผู้เรียน รู้ระดับความสามารถในแต่ละด้านของตน ว่าตนเองเด่นหรือด้อย 
ในด้านใด เพื่อจะได้พัฒนาหรือแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
   1.2 เมื่อผู้เรียนรู้ว่าตนเองเด่นหรือด้อยในด้านใด ก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือก
สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ และตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
    1.3 ท าให้ผู้เรียนรู้ระดับความงอกงามในการเรียนของตน ว่าพัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงใด 
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
   1.4 ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนและเข้าใจบทเรียนเพ่ิมข้ึน 
   2. ประโยชน์ต่อครผูู้สอน  
   2.1 ช่วยให้ครูทราบพื้นฐานความรู้ของนักเรียนแต่ละคน ช่วยในการเตรียมการสอน 
ช่วยให้ครูรู้สภาพของนักเรียนว่า นักเรียนคนใดท่ีควรพัฒนาส่งเสริม นักเรียนคนใดควรปรับปรุงแก้ไข 
    2.2 ช่วยให้ครูผู้สอนทราบความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนว่าผู้เรียน ได้เรียนรู้ในสิ่งที่สอนไป
มากน้อยเพียงใดรู้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเหมาะสม หรือสมควรปรับปรุงแก้ไข 
    2.3 ท าให้ผู้สอนทราบความเด่นด้อยในด้านต่างๆ ของผู้เรียนแต่ละคน 
   2.4 ช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนได้ตรงจุด 
   2.5 ช่วยให้สามารถเลือกวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
   2.6 ช่วยในการจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ือท ากิจกรรมและการเรียนการสอน เพื่อน าไปใช้วาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน 
   2.7 ช่วยในการรายงานผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนให้ผู้ปกครอง ฝ่ายแนะแนว
หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้ทราบ  
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  3. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง  
     3.1 ช่วยให้ทราบศักยภาพของบุตรหลานว่าควรส่งเสริมพัฒนาหรือปรับปรุงเรื่องใด 
    3.2 ช่วยให้ทราบความสามารถของบุตร หลาน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุน 
เกี่ยวกับการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกอาชีพ 
   4. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
   4.1 ช่วยในการสอบคัดเลือก หรือคัดสรรผู้เรียน คัดเลือกครู และคัดเลือกบุคลกรต่าง ๆ 
ที่จะเข้ามาเรียนและท างานในสถานศึกษา 
   4.2 ช่วยให้ทราบสถานภาพทางการศึกษาที่แท้จริงของสถานศึกษา ว่ามีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
   4.3 ท าให้เห็นข้อบกพร่องต่างๆ ในด้านการเรียนการสอนที่ควรแก้ไขปรับปรุง 
   4.4 ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย การวางแผนปฏิบัติการ การพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
   4.5 ใช้เป็นข้อมูลในการายงานผลให้ผู้บริหารการศึกษาและประชาชนทราบ 
   4.6 ใช้เป็นข้อมูลส าหรับงานแนะแนวของสถานศึกษา 
   4.7 ก่อให้เกิดการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของสถานศึกษา 
   4.8 ช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา 
  5. ประโยชน์ต่อการแนะแนว 
   5.1 ช่วยวินิจฉัยความสามารถในด้านต่างๆ ของผู้เรียนแต่ละคน 
   5.2 ช่วยให้ทราบปัญหาและข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ละคน 
   5.3 ช่วยให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ค าปรึกษา 
   5.4 ช่วยให้ทราบสาเหตุต่างๆ ของปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัวได้ตรงจุด 
   5.5 ช่วยในการส ารวจความถนัดความสนใจของผู้เรียน จะมีประโยชน์ต่อการแนะแนว
เลือกแผนการเรียนหรือเลือกอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
   5.6 ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจผู้เรียนของตนเองว่ามีความสามารถอะไรบ้าง 
   5.7 ช่วยให้มีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียนเพ่ือใช้ในระเบียนสะสม 
   5.8 ช่วยให้ผู้สอน ผู้บริหาร ผูป้กครอง เห็นปัญหาต่างๆ ของผู้เรียน เพ่ือร่วมกันหาทาง
แก้ไขหรือส่งเสริมลักษณะเด่นของผู้เรียน 
  6. ประโยชน์ต่อการวิจัย 
   6.1 ช่วยให้เห็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน การสอน การบริหาร และศึกษาหา
ความจริง และแนวทางในการแก้ปัญหา 
   6.2 ท าให้ได้ข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อใช้วิเคราะห์ผลการวิจัย 
 9. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา  
   เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษามีหลายชนิด แต่ละชนิดเหมาะสมกับการวัดพฤติกรรม
ทางการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
   1. การสอบ (Testing) หมายถึง กระบวนการในการน าชุดของสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงพฤติกรรมที่ต้องการวัดออกมาให้ครูสังเกตได้และวัดได้ โดยทั่วไปครูใช้การสอบเพ่ือวัดพฤติกรรม
พุทธิพิสัย ของนักเรียน อันประกอบไปด้วยความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์  
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การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยมีแบบสอบ (test) เป็นเครื่องมือส าคัญในการกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมา 
   2. การสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้าดูพฤติกรรมที่ต้องการสังเกตอย่างมี
จุดมุ่งหมาย โดยอาศัยประสาทสัมผัสแล้วจดบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน 
การลงสรุปสิ่งที่ท าการสังเกตได้ เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต เช่น แบบส ารวจรายการ หรือแบบบันทึก 
มาตรวัดประมาณค่า ครูใช้การสังเกตในการวัดพฤติกรรมจิตพิสัย และทักษะพิสัยของนักเรียน 
   3. แบบส ารวจรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือวัดที่มีลักษณะเป็นชุดรายการที่ต้องการ
ตรวจสอบ ซึ่งต้องการค าตอบเพียง 2 กรณี คือ ตอบรับกับตอบปฏิเสธ เช่นนักเรียนปฏิบัติได้ หรือปฏิบัติ
ไม่ได้, นักเรียนมีพฤติกรรม หรือไม่มีพฤติกรรม นิยมใช้ประกอบการสังเกตว่านักเรียนมีพฤติกรรม 
จิตพิสัย หรือทักษะพิสัย ที่ครูต้องการตรวจสอบหรือไม่  
   4. มาตรประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องมือวัดมีลักษณะเป็นชุดรายการที่ต้องการ
ตรวจสอบ เหมือนกับแบบส ารวจรายการต่างกันตรงที่สามารถบอกระดับคุณภาพหรือระดับปริมาณว่ามี
มากน้อยเพียงใด เช่น นักเรียนปฏิบัติได้ดี ปฏิบัติได้พอใช้ หรือปฏิบัติไม่ได้ นิยมใช้ประกอบการสังเกต
พฤติกรรม จิตพิสัย หรือ ทักษะพิสัย ที่ต้องการทราบระดับคุณภาพ 
   5. การจดบันทึก (Records) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจดบันทึกพฤติกรรมหรือเหตุการณ์
จากที่สังเกตได้ โดยการเขียนข้อความเก่ียวกับ สิ่งที่สังเกตได้ลงในสมุดบันทึกอย่างเป็นระบบตามความ
เป็นจริง นิยมใช้เป็นเครื่องมือประกอบการสังเกตพฤติกรรมจิตพิสัย 
   6. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย 
คือ ผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ครูใช้การสัมภาษณ์นักเรียนเพ่ือเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เจตคติ และ ความรู้สึก ของนักเรียน หรืออาจสัมภาษณ์ผู้ปกครองเพ่ือ
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน 
   7. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นชุดของค าถามที่ใช้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ
ทราบ โดยผู้ตอบจะต้องเขียนตอบลงในแบบสอบถามด้วยตัวเอง ครูใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลลักษณะ
เดียวกับการสัมภาษณ์ เช่น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เจตคติ และความรู้สึกของนักเรียน แต่จะใช้ได้ดี 
ในกรณีที่นักเรียนอ่านออกเขียนได้  
   8. สังคมมิติ (Sociometry) เป็นวิธีการวัดเพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของ
บุคคล ว่านักเรียนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มเพียงใด โดยให้นักเรียนตอบค าถามที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม เช่น ใครเป็นเพื่อนรักของนักเรียน นักเรียนชอบเล่นกับใคร แล้วครู 
น าค าตอบของนักเรียนมาวิเคราะห์ เพื่อดูว่ามีนักเรียนคนใดบ้างที่เพ่ือนไม่เลือก ซึ่งมีแนวโน้มเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านการปรับตัว 
 10. ประเภทแบบสอบ 
   แบบสอบแบ่งตามลักษณะการเขียนตอบ ได้หลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติใน
การวัดแตกต่างกัน ดังนี้ 
   1. แบบสอบแบบถูก-ผิด (True-False Test) เป็นแบบสอบที่ก าหนดข้อความให้นักเรียน
พิจารณาว่า ถูก หรือ ผิด จริง หรือ เท็จ ใช่ หรือ ไม่ใช่ อาจให้เขียนเครื่องหมาย / หรือ X หรืออาจให้
ตอบ โดยใช้อักษรย่อ ถ - ผ หรือ T - F ก็ได้ มีข้อดี คือ สร้างง่ายและรวดเร็ว เขียนค าถามได้คลอบคลุม
เนื้อหา ใช้วัดความจ าได้ดี ตรวจง่ายและรวดเร็ว มีความเป็นปรนัยในการตรวจ แต่มีข้อเสีย คือ  
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วัดพฤติกรรมพุทธิพิสัยขั้นสูงไม่ได้ เดาถูกได้มากกว่าข้อสอบแบบอ่ืนๆ ไม่สามารถใช้วินิจฉัยข้อบกพร่อง
ทางการเรียนได้  
   2. แบบสอบแบบจับคู่ (Matching Test) เป็นแบบสอบที่ประกอบด้วย 2 คอลัมน์ ในแต่
ละคอลัมน์จะประกอบด้วย ค า ข้อความ ประโยค หรือวลีที่มีความสัมพันธ์กัน วิธีการตอบจะให้ผู้สอบ
จับคู่ระหว่าง 2 คอลัมน์ให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง มีข้อดี คือ ใช้วัดความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงระหว่าง
สิ่งที่มีความสัมพันธ์กันได้ดี สร้างง่าย ตรวจง่ายและรวดเร็ว เดาค าตอบได้น้อยกว่าข้อสอบแบบถูกผิด 
การให้คะแนนเป็นปรนัย ส่วนข้อเสีย คือ วัดพฤติกรรมสูงกว่าความจ าได้ยาก นักเรียนอาจเดาข้อหลังได้
เนื่องจากเหลือตัวเลือกให้เลือกน้อยลง ถ้าค าชี้แจงไม่ชัดเจนอาจท าให้นักเรียนไม่เข้าใจวิธีการตอบ  
   3. แบบสอบแบบเติมค า (Completion Test) เป็นแบบสอบที่มีลักษณะเป็นโจทย์
ข้อความที่ถามให้นักเรียนเขียนค าตอบโดยใช้ค าหรือประโยคสั้น ๆ เติมลงในช่องว่าง มีข้อดี คือ  
สร้างง่ายและรวดเร็ว เขียนค าถามให้คลอบคลุมเนื้อหาได้ ใช้วัดความจ าได้ดี เดาค าตอบได้ถูกยากกว่า
ข้อสอบปรนัยอ่ืนๆ แต่มีข้อเสีย คือ วัดพฤติกรรมสูงกว่าความจ าไม่ได้ ตรวจยาก 
   4. แบบสอบแบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choices test) เป็นแบบสอบที่ประกอบด้วย 
2 ส่วน คือส่วนค าถามและส่วนของตัวเลือก ซึ่งประกอบด้วยตัวเลือกถูก กับตัวลวง ปกติจะมีประมาณ  
3 – 5 ตัวเลือก มีข้อดี คือ วัดพฤติกรรมพุทธิพิสัยได้ครบทั้ง 6 ขั้น ตรวจง่าย เขียนข้อสอบได้คลุมเนื้อหา 
แต่มีข้อเสีย คือ สร้างยากโดยเฉพาะค าถามที่วัดพฤติกรรมขั้นสูง ใช้เวลาในการเขียนข้อสอบนาน วัดการ
แสดงวิธีท า ทักษะการเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ การอภิปรายแสดงความคิดเห็นไม่ได้ 
   5. แบบสอบแบบเขียนตอบ (Essay Test) เป็นแบบสอบที่ให้นักเรียนเขียนบรรยายค าตอบ
ลงในกระดาษค าตอบ มีข้อดี คือ เดาไม่ได้ วัดการแสดงวิธีท า ทักษะการเขียน การวิพากษ์วิจารณ์  
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การแสดงเหตุผล การวิพากษ์วิจารณ์ ได้ดี แต่ข้อเสีย คือ ตรวจยากมาก 
ใช้เวลาในการตรวจนาน ไม่สามารถออกข้อสอบหลายข้อได้ 
   แบบสอบในข้อ 1 - 4 คือแบบถูกผิด จับคู่ เติมค า เลือกตอบ มีลักษณะค าถามที่มุ่งให้
นักเรียนเขียนตอบสั้น ๆ หรือตอบโดยใช้สัญลักษณ์ เช่น กากบาท โยงเส้น หรือวงกลม เรียกว่าแบบสอบ
ปรนัย (objective test) ส่วนแบบสอบในข้อ 5 เป็นแบบสอบที่มุงให้นักเรียนเขียนตอบหลาย ๆ บรรทัด 
บางครั้งเรียกว่าแบบสอบอัตนัย (Subjective Test)  
 11. การสร้างแบบสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)  
  มีงานวิจัยทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์จ านวนมากที่ใช้แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และแบบสอบดังกล่าวมักเป็นแบบสอบแบบเลือกตอบ (Multiple 
Choice) ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแบบสอบที่มีข้อดี มีความเหมาะสมหลายประการ เช่น สามารถตรวจให้
คะแนนได้ง่ายและรวดเร็ว ถามได้ครอบคลุมเนื้อหาสาระต่างๆ ภายในเวลาที่จ ากัด สามารถวิเคราะห์
และปรับปรุงให้มีคุณภาพดีเป็นมาตรฐาน เป็นต้น การสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพ่ือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะต้องมีการวางแผนอย่างดี เพ่ือที่จะให้ได้แบบสอบที่มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง คะแนนที่วัดออกมาได้มีความเชื่อมั่นสูง แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบ่งได้ 2 
ประเภทคือ แบอิงกลุ่ม และแบบอิงเกณฑ์ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบ
อิงเกณฑ์ ซึ่งเป็นแบบที่ใช้วัดในการเรียนการสอนของนักเรียน มีข้ันตอนต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545)  
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  1. วิเคราะห์จุดประสงค์เนื้อหาวิชาและท าตารางก าหนดลักษณะข้อสอบ ขั้นแรกสุดจะต้อง
ท าการวิเคราะห์ ว่าวิชาหรือหัวข้อที่จะสร้างข้อสอบนั้น มีหัวข้อเนื้อหาใดบ้าง ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และที่จะต้องวัด แต่ละหัวข้อเหล่านั้นต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมหรือสมรรถภาพอะไร 
ก าหนดออกมาให้ชัดเจน 
  2. ก าหนดพฤติกรรมย่อยที่จะออกข้อสอบ จากขั้นแรกพิจารณาต่อไปว่าจะวัดพฤติกรรม
ย่อยอะไรบ้าง อย่างละกี่ข้อ พฤติกรรมย่อยดังกล่าวคือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั่นเอง เมื่อก าหนด
จ านวนข้อที่ต้องการจริงเสร็จแล้ว ต่อมาพิจารณาว่า จะต้องออกข้อสอบเกินไว้หัวข้อละกี่ข้อ ควรออกไว้
ไม่ต่ ากว่า 25 % ทั้งนี้เนื่องจากหลังจากท่ีน าข้อสอบไปทดลองใช้และวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายข้อ
แล้ว จะตัดข้อที่มีคุณภาพไม่เข้าเกณฑ์ออก ข้อสอบที่เหลือจะได้ไม่น้อยกว่าจ านวนที่ต้องการจริง  
  3. ก าหนดรูปแบบของข้อค าถามและศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ ท าการพิจารณาและตัดสินใจ
ว่าจะใช้ข้อค าถามรูปแบบใด ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ หลักในการเขียนข้อค าถาม ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ
สมรรถภาพต่างๆ ศึกษาเทคโนโลยีในการเขียนข้อสอบ เพ่ือน ามาใช้เป็นหลักในการเขียนข้อสอบ 
  4. เขียนข้อสอบ ลงมือเขียนข้อสอบ ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามตารางที่ได้ก าหนด
จ านวนข้อของแต่ละจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้รูปแบบและเทคนิคในการเขียนข้อสอบยึดตามหลัก
ที่ได้ศึกษาในขั้นที่ 3 
  5. ตรวจทานข้อสอบ น าข้อสอบที่เขียนไว้ในขั้นที่ 4 มาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดย
พิจารณาถึงความถูกต้องตามหลักวิชา พิจารณาว่าแต่ละข้อวัดพฤติกรรมหรือหรือจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่ต้องการหรือไม่ ภาษาท่ีใช้เขียนมีความชัดเจนเหมาะสมหรือไม่ ตัวถูกตัวลวงเหมาะสม
เข้าเกณฑ์หรือไม่ ท าการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
  6. ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา น าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและ
ข้อสอบวัดแต่ละจุดประสงค์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและด้านเนื้อหาจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อตามตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้นั้นหรือไม่ โดยใช้วิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli) 
และแฮมเบิลตัน (R.K. Hambleton) ในขั้นนี้ถ้ามีข้อที่ไม่เข้าเกณฑ์ ควรพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม 
เว้นแต่จะไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน 
  7. จัดพิมพ์แบบสอบฉบับทดลอง น าข้อสอบทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาว่าเหมาะสม
เข้าเกณฑ์ในขั้นที่ 6 มาพิมพ์เป็นแบบสอบ มีค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบ วิธีตอบ จัดวางรูปแบบการพิมพ์
ให้เหมาะสม  
  8. ทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง น าแบบสอบไปทดลองสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
จริง จ านวนประมาณ 40 คน หรือมากกว่า โดยสอบในชั่วโมงแรกของการเรียนวิชานั้นเรียกว่าการสอบ
ก่อนเรียน และน าแบบสอบเดิมมาสอบกับกลุ่มเดิมอีกครั้งหลังจากท่ีเรียนวิชานั้นจบแล้ว เรียกว่าการ
สอบหลังเรียน น าเอาผลการสอบสองครั้งมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ตาม
แบบอิงเกณฑ์ คัดเลือกข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกเข้าเกณฑ์ตามจ านวนที่ต้องการ หาค่าความเชื่อม่ันแบบ
อิงเกณฑ์ 
  9. พิมพ์แบบสอบฉบับจริง น าข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกเข้าเกณฑ์ จากผลการวิเคราะห์
ในขั้นที่ 8 มาพิมพ์เป็นแบบสอบฉบับจริงต่อไป โดยเน้นรูปแบบการพิมพ์ที่ประณีต มีความถูกต้อง มีค า
ชี้แจงที่ละเอียดแจ่มชัด ผู้อ่านเข้าใจง่าย 
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 หลักในการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ 
  1. ควรถามในเรื่องที่มีคุณค่าตอการวัด 
  2. เขียนตอนน าหรือตอนถามให้อยู่ในรูปของค าถาม 
  3. ตัวค าถามมีความหมายแจ่มชัด 
  4. ค าตอบที่ถูก จะต้องเป็นค าตอบที่ถูกต้องตามหลักวิชาจริงๆ  
  5. ค าตอบที่ถูกกับค าตอบที่ผิดไม่แตกต่างกันจนเด่นชัดเกินไป 
  6. แต่ละข้อจะต้องมีค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
  7. ตัวค าตอบที่ถูกต้อง จะต้องมีลักษณะรูปแบบแตกต่างจากตัวลวงอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด 
  8. ตัวลวงควรเป็นค าตอบที่มีคุณค่าส าหรับเป็นตัวลวง 
  9. ตัวเลือกไม่ก้าวก่ายกัน 
  10. ใช้ตัวเลือกปลายเปิดให้เหมาะสม 
  11. เรียงล าดับตัวเลือกที่เป็นตัวเลข 
  12. ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 
  13. มีตัวเลือก 4 หรือ 5 ตัว 
  14. กรณีใช้ค าถามแบบปฏิเสธ ควรใช้ให้เหมาะสมและขีดเส้นใต้หรือพิมพ์ตัวใหญ่หรือ
ตัวหนาตรงปฏิเสธ 
  15. ออกให้เป็นรูปภาพถ้าท าได้ 
  16. ไม่ควรให้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งมีโอกาสถูกบ่อยจนเกินไป 
 
 สรุปไดว้่า การวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นกิจกรรมที่จ าเป็นเพื่อให้ทราบว่าผลการจัด
การศึกษาท่ีด าเนินการนั้น ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้หรือ ผู้เกี่ยวข้องจะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไรเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ การวัดทางการศึกษาเป็นการทางนามธรรม ไม่ใช่เป็น
การวัดทางตรง จ าเป็นที่จะต้องหาเครื่องมือที่เหมาะสมและมีคุณภาพ มาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของผู้เรียน การด าเนินการเพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพผู้สร้างเครื่องมือจ าเป็นต้องมี
ความรู้ ความสามารถ วางแผนในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมืออย่างเป็นขั้นตอน ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบของส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้จัดท าแบบสอบวัดทางการศึกษาใน
ระดับชาติ มาหลายปีอย่างต่อเนื่อง แบบสอบวัดดังกล่าวได้สร้างตามมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ จึงควรที่จะมีแหล่งสะสม (คลังข้อสอบ) เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงและสามารถน าข้อสอบ
เหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนนักเรียนได้ฝึกสอบกับข้อสอบมาตรฐาน อันจะ
ส่งผลท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มากยิ่งขึ้น 
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คลังข้อสอบ 
 

 1. ความหมายของคลังข้อสอบ มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  ภัทรา นิคมานนท์ (2534) ให้ความหมายของคลังข้อสอบไว้ว่า เป็นที่เก็บสะสม 
ข้อสอบที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณลักษณะของข้อสอบที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในการน าไปใช้ในโอกาสต่อไป 
  อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2535) กล่าวว่า คลังข้อสอบเป็นที่เก็บข้อสอบที่ดีเข้าไว้
ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการวัดผลและเรียกใช้ในคราวต่อๆ ไป 
  ชสุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2539) กล่าวว่า คลังข้อสอบเป็นสถานที่หรือแหล่งเก็บรวบรวม
ข้อสอบที่มีการบริหารการจัดเก็บและการใช้อย่างเป็นระบบ 
  ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ (2543) กล่าวว่า คลังข้อสอบ หมายถึง ข้อสอบจ านวนมาก 
ถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมเป็นระบบ และมีกระบวนการเรียกกลับมาใช้หรือปรับปรุงใหม่  
  บุญชม ศรีสะอาด (2545) กล่าวว่า คลังข้อสอบ หมายถึง ระบบของการสรางและสะสม
จัดเก็บขอสอบที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานจ านวนมาก สามารถเลือกมาใชไดตามตองการ  
  นพพร (2554) กล่าวว่า คลังข้อสอบ หมายถึง แหล่งเก็บรวบรวมข้อสอบที่มีมีคุณภาพ 
เป็นระบบสามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวกเพ่ือประโยชน์ในการวัดผล   
  อัชณา วุฒิพรพงษ์ (2557) กล่าวว่า คลังข้อสอบ หมายถึง แหล่งที่จัดเก็บหรือรวบรวม
ข้อสอบไว้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ง่ายต่อน าไปใช้งานในจุดมุ่งหมายต่าง ๆ 
  กวินธร รัฐอาจ (2559) กล่าวว่า คลังข้อสอบ หมายถึง สถานที่หรือแหล่งรวบรวมข้อสอบที่
มีการจัดเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คลังข้อสอบหมายถึง สถานที่หรือแหล่งเก็บ
รวบรวมข้อทดสอบที่มีคุณภาพ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการน าข้อทดสอบเหล่านั้นมาใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา ส่วนคลังข้อสอบ
ออนไลน์ หมายถึง สถานที่หรือแหล่งเก็บรวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
สามารถเข้าถึงโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 2. ประโยชน์จากการพัฒนาคลังข้อสอบ มีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของคลังข้อสอบไว้ดังนี้ 
  สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2542) กล่าวถึงประโยชน์ของคลังข้อสอบไว้ดังนี้ 
   1. ท าให้เนื้อหาของการสอบมีความเป็นไปได้มากข้ึน ที่จะสอดคล้องสัมพันธ์กับ
จุดมุ่งหมายและเนื้อหารายวิชา อันจะท าให้กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ สมบูรณ์มากขึ้น 
   2. เป็นการพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพที่ดีและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอันจะท าให้ผล 
การสอบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
   3. เป็นการพัฒนาข้อสอบ (Item) ให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น เชน่ มีความแม่นตรง และ
ความน่าเชื่อถือมากข้ึน ไม่มีอคติ หรือท าให้การเดาน้อยลง เป็นต้น 
   4. สามารถสร้างแบบทดสอบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (Target Examinees) 
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักการสอบมากข้ึน ทั้งแบบทดสอบสัมฤทธิผล แบบทดสอบสมิทธิผล 
(Proficiency Test) แบบทดสอบวินิจฉัย และแบบทดสอบคัดเลือก (Screening) เป็นต้น  
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   5. สามารถใช้ข้อสอบข้อเดียวกันได้หลายครั้ง และเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย ในการ
สอบแต่ละครั้งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทั้งแรงคน การเงิน และสติปัญญาในการสร้าง
แบบทดสอบได้เป็นอย่างดี 
   6. ท าให้ข้อทดสอบและแบบทดสอบมีความปลอดภัย (Security) มากที่สุดจากปัญหา
ข้อสอบรั่วไหล 
   7. ท าให้กระบวนการทดสอบวิชาต่างๆ หรือการทดสอบต่างๆ มีความพร้อมเพรียงอยู่
ตลอดเวลา และสามารถสร้างแบบทดสอบเพ่ือการสอบได้ทุกเวลาตามท่ีผู้บริหารการสอบต้องการ 
   8. ท าให้แบบทดสอบมีลักษณะคู่ขนานทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงสถิติ (Content and 
Statistical Parallel Test Forms) ได้ง่าย ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการเทียบคะแนน (Score Equating) 
ของแบบทดสอบต่างชุดกันแต่มีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน 
   9. เป็นการประหยัดเนื้อที่ของสถานที่ ส าหรับเก็บรักษาแบบทดสอบจ านวนมาก หรือ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
   10. เป็นประโยชน์ในการสร้างแบบทดสอบส าหรับทดสอบรายบุคคล จ านวนมาก 
(Tailored Test หรือ Adaptive Test) ในอนาคตอีกด้วย 
   11. เอ้ืออ านวยความสะดวกสบายให้แก่ครู ที่ประสงค์จะใช้แบบทดสอบส าหรับ 
การเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในกรณีฉุกเฉิน 
   12. กระตุ้นและเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ได้ใช้ความรู้และความสามารถในการสร้าง 
ปรับปรุงและพัฒนาข้อทดสอบหรือแบบทดสอบให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างมากมาย ทั้งนี้เพ่ือให้ครู 
อาจารย์ได้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและเป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งจะท าให้
เกิดความรู้และความช านาญได้เป็นอย่างดีในภายหลัง 
  สมหวัง บุญสิทธิ์ (2542) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคลังข้อสอบไว้ดังนี้ 
   1. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน ถ้ามีการจัดระบบคลังข้อสอบไว้เป็นอย่างดีจะช่วยให้ครูผู้สอน 
สามารถเลือกข้อสอบได้ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดอย่างหลากหลาย ขณะเดียวกันครูจะมีเวลา 
เตรียมการสอนและใช้ความพยายามทุ่มเทจิตใจรวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการสร้าง 
ข้อสอบ นอกจากนี้ครูผู้สร้างข้อสอบเองจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและเห็นคุณค่าอันจะน าไปสู่การใช้ 
ประโยชน์ที่คุ้มค่า 
   2. ประโยชน์กับนักเรียน ด้วยความหลากหลายของข้อสอบ เช่น ความยาก เนื้อหาและ 
พฤติกรรมระดับต่างๆ ผลการตอบท าให้เห็นข้อบกพร่องหรือความคลาดเคลื่อนในการตอบข้อสอบของ 
นักเรียน ซึ่งจะท าให้ครูสามารถแก้ไขนักเรียนได้เป็นรายเฉพาะบุคคลได้อย่างเหมาะสมสามารถเลือก 
ข้อสอบที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถมาใช้วัดท าให้ไม่เสียเวลา ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าหรับ 
พัฒนาตนเองต่อไป 
   3. ประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร การมีคลังข้อสอบในสถานศึกษา น่าจะเป็นการน าไปสู่
การตรวจสอบระดับมาตรฐานทางวิชาการ และก าหนดการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีหลักเกณฑ์ยิ่งข้ึน 
   4. ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพราะข้อสอบจะต้อง
สอดคล้องกับหลักสูตร กล่าวคือ ถ้ามีการพัฒนาหลักสูตรใหม่จะต้องสร้างข้อสอบใหม่ นั่นคือ เนื้อหาของ
คลังข้อสอบจะต้องเปลี่ยนไปตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
   5. ประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือวัด คลังข้อสอบเป็นแหล่งเก็บข้อสอบจ านวนมากท่ี 
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ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งเชิงเหตุผลและประจักษ์ คุณลักษณะข้อสอบสามารถเลือกมาสร้างเป็น 
แบบทดสอบที่มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของผู้ใช้ ท าให้การสร้างแบบทดสอบคู่ขนานมีความ 
เป็นไปได้มากขึ้น ผลการวัดสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ แม้จะไม่ใช่ข้อสอบชุดเดียวกัน หรือระหว่าง 
บุคคล หรือระหว่างกลุ่ม 
  ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ (2543) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคลังข้อสอบไว้ดังนี้ 
   1. ท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อสอบมาสร้างแบบทดสอบได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ 
   2. ท าให้การสร้างแบบทดสอบคู่ขนานมีความเป็นไปได้มากขึ้น 
   3. ท าให้สามารถวัดซ้ า โดยใช้ข้อค าถามที่ต่างกัน 
   4. ท าให้ได้ข้อค าถามที่มีคุณภาพมากมายเพ่ือน ามาประกอบเป็นแบบทดสอบใช้ได้
ตลอดปี 
   5. ท าให้การเลือกใช้ข้อสอบเป็นไปด้วยวิธีการที่เป็นระบบและมีคุณภาพ 
  นอกจากนี้ยังได้จ าแนกถึงประโยชน์จากการพัฒนาคลังข้อสอบว่า คลังข้อสอบมีประโยชน์
ต่อความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ดังนี้ 
   1. ผู้สอน การสอนเป็นกระบวนการหาข้อมูลที่บอกความสามารถด้านสติปัญญา  
การเรียนรู้เชิงวิชาการของผู้เรียน แต่การสอบจะท าหน้าที่วัดความสามารถที่แท้จริงในตัวบุคคล จึงต้องมี
ข้อสอบและแบบทดสอบที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือของผลการสอบ โดยให้มีความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ดังนั้นการพัฒนาคลังข้อสอบจึงเป็นการพัฒนาระบบสะสมข้อสอบที่มีคุณภาพ
และสร้างชุดแบบทดสอบที่วัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดแต่ละครั้งและเหมาะสมกับบุคคล 
   2. นักการศึกษาพัฒนาหลักสูตร ปริมาณข้อสอบที่มีคุณภาพในคลังข้อสอบ ประกอบ
กับข้อมูลที่เกี่ยวกับพารามิเตอร์ของข้อสอบ สามารถพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและวิธี
เรียนวิธีสอน ดังนั้นผลการสอบจึงไม่ใช่เพียงแต่ประเมินผลการสอนของผู้สอนแต่ละคน แต่สามารถ
เปรียบเทียบผลการสอนระหว่างผู้สอนหลายคน แม้แบบทดสอบที่ใช้จะไม่ใช่ชุดเดียวกัน แต่คุณลักษณะ
เฉพาะประจ าข้อในคลังข้อสอบ ท าให้สามารถน ามาวิเคราะห์และแปลผลให้อยู่ในมาตราเดียวกัน 
(Common Scale) จึงเป็นโอกาสที่ผู้สอนจะได้ประเมินยุทธวิธีในการเรียนการสอนและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
   3. ผู้เรียน ปัจจัยต่างๆ ในสถานการณ์สอบจ านวนมากที่ส่งผลกระทบต่อค าตอบของ
ผู้เรียน ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการแปลความหมายคะแนน เช่น ผู้เรียนเดาค าตอบหรือท า
ข้อสอบด้วยความเลินเล่อ ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการท าข้อสอบ บางครั้งผู้เรียนตอบผิดเนื่องจาก
กระบวนการเรียนการสอน หรือบางครั้งผู้เรียนตอบสนองต่อข้อสอบแตกต่างกันตามทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ 
   4. นักวิจัยพัฒนาการวัดความสามารถของคน เนื่องจากความก้าวหน้าของ
ทฤษฎีการวัดความสามารถแฝง และเทคนิคการวิเคราะห์การตอบสนองข้อสอบโดยคอมพิวเตอร์ ท าให้
ข้อสอบมีค่าประจ าข้อที่อธิบายคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ชัดเจนขึ้น ประกอบกับการใช้ระบบจัดเก็บด้วย
คอมพิวเตอร์ ท าให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์และประมาณความสามารถของบุคคลได้อย่างมีความเชื่อมั่น
สูงขึ้น การสรุปเพื่ออธิบายจึงน าไปสู่การพัฒนาทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้ได้ชัดเจนมากขึ้น 
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  วีระศักดิ์ วีระวงศ์ (2554) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคลังข้อสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ว่ามีประโยชน์ ดังนี้ 
   1. ท าให้เนื้อหาของการสอบมีความเป็นไปได้มากข้ึนที่จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
วัดพฤติกรรมรายวิชา อันจะท าให้กระบวนการเรียนการสอบรายวิชาต่างๆ มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
   2. เป็นการพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพที่ดีและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อันจะท าให้ผล 
การทดสอบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  
   3. เป็นการพัฒนาข้อสอบให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เช่น มีความเที่ยงตรง แม่นย า และมี
ความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นมากขึ้น ไม่มีอคติ เป็นต้น  
   4. สามารถใช้ข้อสอบข้อเดียวกันได้หลายๆ ครั้ง และเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายใน 
การสอบแต่ละครั้งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประหยัดทั้งแรงงานคน การเงิน และสติปัญญา
ด้วยเป็นอย่างดี  
   5. ท าให้ข้อสอบมีความปลอดภัย (Security) มากที่สุดจากปัญหาข้อสอบรั่วไหล 
   6. ท าให้กระบวนการทดสอบรายวิชาต่างๆ (หรือการทดสอบต่างๆ) มีความพร้อม
เพรียงอยู่เสมอตลอดเวลา และสามารถสร้างข้อสอบเพ่ือการสอบได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ 
   7. เป็นการประหยัดเนื้อที่ของสถานที่ส าหรับเก็บรักษาข้อสอบจ านวนมาก เพ่ือน าไว้ใช้
อีกหรือเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
   8. เป็นประโยชน์ในการสร้างข้อสอบส าหรับสอบรายบุคคล (Tailored Test หรือ 
Adaptive Test) ในอนาคตอีกด้วย 
   9. เอ้ืออ านวยความสะดวกสบายให้แก่อาจารย์ ที่ประสงค์จะใช้ข้อสอบส าหรับการสอบ
รายวิชาต่างๆ ในกรณีฉุกเฉิน 
   10. ช่วยกระตุ้นและเปิดโอกาสให้อาจารย์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้าง
ปรับปรุง และพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นได้อย่างมากมาย 
 3. การสร้างคลังข้อสอบ 
  คลังข้อสอบ เป็นสถานที่หรือแหล่งเก็บรวบรวมข้อทดสอบที่มีคุณภาพ มีการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการน าข้อทดสอบเหล่านั้นมาใช้ในการ
วัดและประเมินผลการศึกษา โดยกระบวนการตั้งแต่การสร้างแบบทดสอบ จนถึงการน าข้อสอบขึ้นสู่
โปรแกรมระบบคลังข้อสอบ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้ 
   1. การสร้างแบบทดสอบให้ได้มาตรฐาน 
    2. การน าแบบทดสอบมาตรฐานขึ้นสู่โปรแกรมระบบคลังข้อสอบ 
 ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การสร้างแบบทดสอบให้ได้มาตรฐาน ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้       
   1.1 การวางแผนสร้างแบบทดสอบ เป็นการเตรียมการ ก าหนดแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบอย่างเป็นระบบ ก่อนลงมือเขียนข้อสอบ เพื่อให้ครูมีความชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหา และ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     1.1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายให้
ชัดเจนว่า ต้องการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดผลอะไร จะน าไปวัดผลใคร และจะวัดผลไปท าไม 



26 

     1.1.2 ก าหนดเนื้อหาที่จะสร้างแบบทดสอบ เป็นการก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่
จะสร้างแบบทดสอบให้ชัดเจนว่าจะออกข้อสอบทั้งหมด กี่เรื่อง เรื่องอะไรบ้าง โดยครูต้องก าหนดให้
ครอบคลุม  
    1.1.3 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละเนื้อหา 
เป็นการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่จะสร้าง
แบบทดสอบ โดยน าจุดประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน
แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้มาเขียนนั่นเอง  
         1.1.4 สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรหรือตารางก าหนดลักษณะของแบบทดสอบ 
การวิเคราะห์หลักสูตรเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้รวมทั้งพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างเนื้อหากับพฤติกรรมในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการออกข้อสอบ ช่วยให้ครูทราบว่าในการ
จัดการเรียนรู้รายวิชานั้นๆ มีเนื้อหาอะไรบ้าง และแต่ละเนื้อหามุ่งให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมอะไร อย่าง
ละเท่าไร ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกันช่วยให้ครูวัดผลได้ครอบคลุม
เนื้อหาและพฤติกรรมตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
    1.2 เขียนข้อสอบตามที่ได้วางแผนไว้ เป็นการเขียนข้อสอบให้มีจ านวนข้อสอดคล้องกับ
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ทั้งด้านเนื้อหาและพฤติกรรม   
    1.3 การตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงแก้ไข หลังจากท่ีครู เขียนข้อสอบตามที่ได้
วางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว จะต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช้ทดสอบจริง เพ่ือขจัดความคลาดเคลื่อน
บางประการที่อาจเกิดขึ้นจากตัวข้อสอบ โดยทั่วไปควรเขียนข้อสอบให้เกินจ านวนที่ต้องการไว้ก่อน 
เนื่องจากหลังการตรวจสอบคุณภาพอาจต้องตัดข้อสอบที่ไม่มีคุณภาพทิ้งหลายข้อ คุณภาพที่ต้อง
ตรวจสอบ มีดังนี้ 
       1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น เป็นการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นก่อนน า
แบบทดสอบไปทดลองสอบ ว่าข้อสอบที่ครูเขียนขึ้นมีคุณลักษณะของข้อสอบที่ดีหรือไม่ เช่น ค าถามมี
ความชัดเจนหรือไม่ แนะค าตอบหรือไม่ ถามสอดคล้องกับเนื้อหาหรือจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 
ตัวเลือกตัวลวงเหมาะสมหรือไม่ ฯลฯ โดยการตรวจสอบคุณภาพข้ันต้นอาจท าได้ ดังนี้ ผู้เขียนข้อสอบ
พิจารณาทบทวนข้อสอบของอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตนเอง กรรมการออกข้อสอบร่วมกันอภิปราย
ลักษณะข้อสอบเป็นรายข้อ น าข้อสอบที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เมื่อผ่านการพิจารณา
คุณภาพขั้นต้นแล้วหากพบข้อบกพร่องที่จุดใด ต้องท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนท าการจัดพิมพ์เพ่ือเตรียม
น าไปทดลองสอบต่อไป 
             1.3.2 การตรวจสอบคุณภาพรายข้อ เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของข้อสอบ 
ด้านความยาก และอ านาจจ าแนก ว่าเหมาะสมตามเกณฑ์หรือไม่ ท าได้โดยการน าแบบทดสอบที่ผ่าน
การพิจารณาข้ันต้นไปทดลองสอบกับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับนักเรียนที่จะน าแบบทดสอบไปใช้จริง  
แล้วน าค าตอบที่ได้จากการทดลองสอบมาแจกแจง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพด้านความยาก (p) และอ านาจ
จ าแนก (r) โดยข้อสอบที่ดีต้องมีค่าความยาก ระหว่า 0.20 - 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 
ขึ้นไป หากผลการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ พบว่า ข้อใดมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไข จนกระทั่งมีคุณภาพรายข้อตามเกณฑ์ ทั้งค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก  
            1.3.3 การตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับ เมื่อได้ข้อสอบที่มีคุณภาพรายข้อตามจ านวน
ที่ต้องการแล้ว จะต้องท าการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นเพ่ือให้ทราบลักษณะของแบบทดสอบโดยรวมทั้ง
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ฉบับ และเพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์คุณภาพท้ังฉบับต่อไป โดยค่าสถิติเบื้องต้นที่ควรท าการวิเคราะห์ เช่น  
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เป็นต้น และ 
คุณภาพทั้งฉบับที่ต้องท าการตรวจสอบ ได้แก่ ความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น 
    1.4 การจัดฉบับแบบทดสอบ หลังจากท่ีครูได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบที่สร้างขึ้น และปรับปรุงแก้ไขจนกระทั้งแบบทดสอบมีคุณภาพรายข้อ และมีคุณภาพทั้ง
ฉบับแล้ว ควรท าการจัดฉบับแบบทดสอบให้เรียบร้อยก่อนน าแบบทดสอบไปใช้ทดสอบจริง โดยมี
แนวทาง ดังนี้ 
             1.4.1 เขียนหัวแบบทดสอบ โดยระบุชื่อวิชา ชั้น จ านวนข้อสอบ คะแนน และ เวลา
ในการท าแบบทดสอบให้ชัดเจน 
             1.4.2 เขียนค าชี้แจงในการท าแบบทดสอบให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย อาจแสดง
ตัวอย่างการตอบให้นักเรียนดูด้วย 
             1.4.3 จัดพิมพ์ข้อสอบด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังอย่าให้มีค าผิด พิมพ์ตกหล่น 
พิมพ์สลับข้อ หรือ ข้ามข้อ 
            1.4.4 จัดหน้าแบบทดสอบให้สะดวกในการอ่านค าถามและสะดวกในการตอบ เช่น 
ข้อสอบข้อเดียวกันต้องจัดไว้ในหน้าเดียวกัน   
  สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2538) และ ศศิวิมล (2554) ได้กล่าวถึงกระบวนการคัดเลือกข้อสอบ
เพ่ือเก็บไว้ในคลังข้อสอบ ดังนี้ 
   1. โดยปกติถ้าต้องการเก็บข้อสอบไว้เพ่ือใช้ในการทดสอบเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือเมื่อ
สอนจบกระบวนการวิชาแล้วนั้น ควรเลือกข้อสอบที่มีค่า r ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ส่วนค่า p นั้นควรมีค่าอยู่
ระหว่าง .20 ถึง .80 เอาไว้ในคลังข้อสอบ 
   2. เนื่องจากในบางครั้งอาจจะต้องมีการเลือกข้อค าถามจากคลังข้อสอบเอาไว้ใน 
การสอบคัดเลือก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะคัดเอาเฉพาะคนที่เก่งจริงๆ ดังนั้นข้อสอบที่จัดว่าเป็นข้อสอบที่ดี
ส าหรับเก็บไว้ในคลังขอสอบเพ่ือน าไปใช้ในการสอบคัดเลือกครั้งต่อไป ควรจะมีค่า ตั้งแต่ .05 ถึง .19 
ส่วนค่า r ก็ควรจะมีตั้งแต่ .20 ขึ้นไปหรือใกล้เคียง .20 ขึ้นไป 
   3. ในบางครั้งต้องการคัดเลือกข้อสอบเพ่ือไปทดสอบหลังจากท่ีสอบจบหน่วยเรียน
(บทเรียน) ย่อยๆ แล้ว การวัดแบบนี้จะเป็นการวัดดูว่านักเรียนมีความรู้ในสิ่งที่ครูสอนหรือไม่ ถ้าการ
สอนได้ผลนักเรียนจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมจากไม่รู้เป็นรู้ นั่นก็คิดนักเรียนทุกคนควรจะได้คะแนนเต็ม
หรือใกล้เต็ม การวัดแบบนี้เป็นการวัดอิงเกณฑ์ ฉะนั้นควรจะมีข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย ซึ่งจัดเนื้อหา 
พฤติกรรมตามที่ต้องการเก็บไว้ในคลังข้อสอบอีกด้วย เพ่ือจะได้ประหยัดเวลาของครูในการออกข้อสอบ
ใหม่ ดังนั้นจึงควรคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า p ระหว่าง .70 ถึง .95 เก็บไว้ในคลังข้อสอบ ข้อสอบประเภทนี้
ค่า r จะต่ า เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพในการจ าแนกคนเก่งออกจากคนอ่อน ซึ่งตรงกับ
จุดมุ่งหมายของการวัดแบบอิงเกณฑ์ ที่ไม่ต้องการแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มเก่ง – กลุ่มอ่อน แต่ต้องการจะ
ทดสอบดูเพียงว่ารู้เรื่องที่สอนไปหรือไม่ 
  4. จึงสรุปได้ว่า ในการคัดเลือกข้อสอบเพ่ือเก็บไว้ในคลังข้อสอบนั้น ควรคัดเลือกข้อสอบที่
มีค่า p ตั้งแต่ .05 ถึง .95 ส่วนค่า r นั้น พิจารณาโดยหลักว่าถ้า P มีค่าระหว่าง .05 - .70 ค่า r ควรมีค่า
ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ถ้าค่า p มีค่ามากกว่า .70 ส่วนค่า r อาจจะมีค่าต่ ากว่า .20 ได้ แต่ต้องมากกว่า .00 
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การใช้หลักการคัดเลือกข้อสอบดังกล่าวจะท าให้ครูมีข้อสอบส ารองเก็บไว้ในคลังข้อสอบเพ่ือการน าไปใช้
ในจุดประสงค์ต่างๆ กัน  
 4. จุดออ่นของคลังข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์  
  1. ข้อทดสอบอาจซ้ าของเดิมในเวลาหรือโอกาสที่ไม่สมควร ถ้าหากข้อทดสอบมีจ านวนไม่
มากเพียงพอหรือเมื่อข้อทดสอบมีค่าสถิติต รหัส หรือค่าพารามิเตอร์ไม่หลากหลายมาก 
  2. การสุ่มเลือกข้อทดสอบหรือแบบทดสอบโดยวิธีการสุ่มทางสถิติ อาจได้ข้อทดสอบหรือ
แบบทดสอบที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งมักเกิดจากการมีข้อทดสอบหรือแบบทดสอบไม่มากพอหรือ
ก าหนดรหัสประจ าข้อไม่ละเอียดเพียงพอ 
  3. ผู้ใช้อาจเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยของข้อทดสอบจากบุคคลภายนอก
วงการทดสอบที่เก่ียวข้องด้วย เช่น เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูล และผู้ควบคุมเครื่องคอมพวเตอร์ เป็นต้น 
  4. ข้อทดสอบอาจจะเกิดการรั่วไหลได้ เพราะข้อทดสอบหรือแบบทดสอบที่จะน ามาเก็บไว้
ในคลังข้อสอบนั้น จะต้องผ่านการวิเคราะห์รายข้อหรือรายเรื่องมาก่อน 
  5. วิธีการวิเคราะห์ข้อทดอบรายข้อแบบประเพณีนิยมนั้น ไม่เหมาะแก่การน ามาใช้ เพราะ
ค่าสถิติต่างๆ เป็นค่าท่ีไม่ละเอียดมากนักและยังไม่คงท่ี   
  การแก้ไขจุดอ่อน 
   1. สร้างข้อทดสอบให้มีความหลากหลายทั้งด้านเนื้อหาและค่าสถิติให้มีจ านวนมากเพ่ือ
ใช้วัดทักษะต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้โอกาสที่คอมพิวเตอร์จะสุ่มได้ข้อทดสอบซ้ าบ่อยๆ มีน้อย 
   2. ก าหนดรหัสของข้อสอบให้มีความละเอียดมากเพียงพอ และเม่ือสุ่มข้อสอบมาแล้ว
ควรตรวจดูข้อทดสอบก่อนจะสั่งพิมพ์ หากพบข้อทดสอบที่ไม่พึงปรารถนาจ านวนมาก ก็ควรสุ่มข้อ
ทดสอบมาใหม่ หรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อทดสอบที่สุ่มมาแล้วได้อีก 
   3. เพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องความปลอดภัยของข้อทดสอบ ในคลังข้อสอบควรน าระบบ
รหัสผ่าน (Password) มาใช้ โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบระดับสูงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าถึง (Access) 
ข้อมูลในคลังข้อสอบได้ รหัสผ่านนี้ผู้ที่ไม่ทราบจะไม่สามารถสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ท างานได้ และ
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เสมอตามที่ต้องการ นอกจากนี้ อาจแก้ปัญหาด้วยการจ ากัดผู้ที่เก่ียวข้อง
ในระบบคลังข้อสอบให้มีจ านวนจ ากัดเท่าท่ีจ าเป็นและควรเป็นบุคคลที่ไว้วางใจได้เท่านั้น 
   4. คณะผู้บริหารคลังข้อสอบ ควรมีจ านวนจ านวนจ ากัด และควรกระท าการวิเคราะห์
ข้อทดสอบรายข้อได้เอง เพื่อป้องกันการกระจายของข้อทดสอบไปสู่บุคคลอ่ืนโดยไม่จ าเป็น 
  ข้อควรค านึงในการสร้างคลังข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
   1. ด้านบุคลากร  
    - ครูอาจารย์โดยมากยังไม่เห็นความส าคัญของคลังข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ เช่น 
มีความรู้สึกต่อต้านหรือมีเจตคติไม่ดีต่อเทคโนโลยีต่างๆ หรือกลัวการใช้เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
    - ครูอาจารย์โดยมากยังต้องการสร้างข้อทดสอบหรือแบบทดสอบใหม่เพ่ือใช้ในการ
สอบแต่ละครั้ง เพราะคิดว่าจะมีความแม่นตรงเชิงเนื้อหามากกว่าคลังข้อสอบ 
    - ไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญในการสร้างและพัฒนาข้อทดสอบหรือแบบทดสอบ
มากเพียงพอ ส่วนผู้ที่มีความสามารถด้านนี้ก็มักไม่มีวลาพอที่จะอุทิศให้กับการสร้างและพัฒนาข้อสอบ 
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   2. ด้านการก าหนดรหัสข้อทดสอบหรือแบบทดสอบ การก าหนดรหัสข้อทดสอบหรือ
แบบทดสอบ จะต้องมีการสร้างระบบที่ดี และต้องอาศัยผู้ที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาศาสตร์หรือภาษา
ประยุกต์เพ่ือสร้างระบบของรหัสที่มีลักษณะคล้ายอนุกรมวิธานของทักษะต่างๆ หรือของเนื้อหาของ
รายวิชาต่างๆ ซึ่งการกระท าดังกล่าวใช้เวลามาก โดยเฉพาะในระดับทักษะย่อย 
   3. ด้านการวิเคราะห์ข้อสอบและแบบทดสอบ  
    - การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อโดยวิธีประเพณีนิยม เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเพราะ
ค่าสถิติไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงง่ายและไม่ถูกต้องมากเท่าท่ีควร  
    - วิธีการวิเคราะห์แบบทดสอบหรือข้อทดสอบบางชนิด ยังไม่มีหรือยังไม่ดีเท่าที่ควร 
เช่น ข้อทดสอบอัตนัย ข้อทดสอบแบบจัดคู่ แบบทดสอบโคลซ และข้อทดสอบแบบเรียงล าดับเหตุการณ์ 
(Sequential Item) เป็นต้น 
   4. ด้านซอฟต์แวร์คลังข้อสอบ การคิดสร้างคัลงข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นจึงควร
ค านึงถึงความพร้อมทางด้านซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดสร้างข้อสอบด้วย 
   5. ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสร้างคลังข้อสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
ไม่มีความมั่นใจว่าจะใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หรือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 
   6. ด้านความปลอดภัยของข้อทดสอบหรือแบบทดสอบ การเก็บรักษาข้อทดสอบหรือ
แบบทดสอบทั้งหมดไว้ ควรจะเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคล ที่ช่วยกันรับผิดชอบ และควรจัดระบบ 
การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
   7. ข้อมูล (ข้อทดสอบ/แบบทดสอบ)  
    - ข้อทดสอบหรือแบบทดสอบมีจ านวนไม่มากเพียงพอ ท าให้ข้อทดสอบหรือ
แบบทดสอบซ้ ากันได้ง่ายเมื่อน าไปใช้  
    - ข้อทดสอบหรือแบบทดสอบไม่มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา ท าให้
ค่าพารามิเตอร์หรือค่าสถิติประจ าข้อมีข้อจ ากัด จึงอาจสร้างข้อทดสอบบางประเภทไม่ได้ตามท่ีต้องการ 
  ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งคลังข้อสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
   1.ด้านบุคลากร  
    - ควรท าความเข้าใจระหว่างผู้รับผิดชอบคลังข้อสอบกับผู้ที่จะใช้บริการของคลัง
ข้อสอบ (ครูอาจารย์)  
    - จัดหาบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ระบบมาร่วมในการวิเคราะห์และวางแผน
รายละเอียดของคลังข้อสอบด้วย  
    - จัดหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการทดสอบและการประเมินผล ไว้ให้
ค าปรึกษาด้านการสร้าง การพัฒนา การคัดสรร และการเลือกข้อทดสอบมาช่วยด าเนินการด้วย 
   2. ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้รู้เกี่ยวกับลักษณะบางอย่างของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดต่างๆ และหาข้อมูลจากผู้รู้ด้านคอมพิวเตอร์ในเชิงพัฒนาการทางศาสตร์ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ มาให้แนวคิดหรือช่วยพยากรณ์แนวโน้มของตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในอนาคต 
   3. ข้อมูล (ข้อทดสอบ/แบบทดสอบ) ควรจัดสร้างข้อทดสอบที่จะเก็บไว้ในคลังข้อสอบ
ให้มีจ านวนมาก เพ่ือแก้ปัญหาในการน าข้อทดสอบมาใช้แล้วได้ข้อทดสอบหรือแบบทดสอบที่ซ้ ากัน
    - ควรท าการวิเคราะห์ข้อทดสอบและพัฒนาให้มีคุณภาพดีแล้วจึงน ามาเก็บไว้ใน
คลังข้อสอบ  
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 สรุปได้ว่า คลังข้อสอบออนไลน์เป็นสถานที่หรือแหล่งเก็บรวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพ มีการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คลังข้อสอบออนไลน์ที่ดีจะต้องมี
ข้อสอบที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ มีจ านวนข้อสอบที่มากเพียงพอ มีการจัดชุดข้อสอบตามมาตรฐาน และ
เป็นระบบที่ครูเข้าถึงได้ง่าย คลังขอ้สอบท าให้เกิดประโยชน์แก่ครูและนักเรียนได้อย่างมากหมาย ทั้งเรื่อง
ได้ใช้ข้อสอบที่มีคุณภาพ มีความประหยัดเวลาและงบประมาณในการสร้าง การจัดสอบ ตลอดจนการ
ตรวจให้คะแนน ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีทางการศึกษามีความก้าวหน้า 
ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ในการสร้างคลังข้อสอบแบบปกติผู้ด าเนินการจะต้อง
ศึกษากระบวนการสร้างให้รอบคอบ เพราะเมื่อสร้างแล้วคลังข้อสอบจะอยู่คงทนไปอีกนาน ผู้ใช้มีจ านวน
มาก ข้อสอบที่น าขึ้นสู่คลังข้อสอบจึงต้องเป็นข้อสอบที่มีมาตรฐาน มีการจัดชุดข้อสอบตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้ใช้น าไปใช้ได้ตรงตามความต้องการ ส่วนการสร้างคลังข้อสอบออนไลน์นั้น ผู้สร้างจ าเป็น
จะต้องมีความรู้หรือหาผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคลังข้อสอบออนไลน์ เข้ามาช่วยงานด้วย เพราะ
จะมีความซับซ้อนในด้านของเทคโนโลยีมากขึ้น แต่เมื่อสร้างคลังข้อสอบได้ส าเร็จแล้ว ก็จะท าให้มี
ผู้ใช้งานจ านวนมากขึ้น และแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคลังข้อสอบ
ได้ทุกที ่ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงจ าเป็นจะต้องมีคนคอยดูแลระบบเพ่ือช่วยแก้ปัญหาและ
ให้ค าแนะน าส าหรับผู้ใช้อยู่ตลอดเวลา 
 
การสอบออนไลน ์
  

1. ความหมาย 
              ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาหลาย
รูปแบบ เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) การพัฒนาระบบ 
คลังข้อสอบ และการสอบออนไลน์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ประยุกต์เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้าน
การวัดผลประเมินผลการศึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องเที่ยงตรงอีกทั้งยังเป็นวิธีการในการ
พัฒนาตัวข้อสอบให้ได้มาตรฐาน จัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล แบ่งหมวดหมู่ของแต่ละวิชา แต่ละ
จุดประสงค์ (จงภพ ชูประทีป. 2560)  
  การสอบออนไลน์ เป็นค าประสมมาจากค า 2 ค าคือ การสอบและออนไลน์ การสอบ 
หมายถึง การตรวจ ทดลอง เปรียบเทียบ หรือไล่เลียง เพ่ือหาข้อเท็จจริง หรือ วัดให้รู้ว่ามีความรู้หรือ
ความสามารถแค่ไหน ส่วนค าว่า ออนไลน์ (On Line) หมายถึง สื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
  การสอบ (Testing) หมายถึง การน าเครื่องมือหรือสิ่งเร้าไปเร้าให้ผู้ถูกทดสอบได้แสดง
พฤติกรรมหรือความสามารถที่ต้องการออกมา ผลการสอบที่ได้มักออกมาในรูปของคะแนน และคะแนน
ก็คือสิ่งที่แทนความสามารถของบุคคล (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. 2560) 
  ศุภกฤษฎิ์ ตั้งเสริมสิทธิ์ (2556) การสอบออนไลน์ หมายถึง การสอบที่สามารถจัดสอบได้
ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการสอบของผู้คุมสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับผู้สอบ ระบบสอบออนไลน์สามารถจัดสอบผ่านเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแลนที่จัด 
สอบอยู่ภายในสถานที่สอบมีการก าหนด และการสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 สรุปได้ว่า การสอบออนไลน์ หมายถึง การน าเครื่องมือหรือสิ่งเร้าไปเร้าให้ผู้ถูกทดสอบ 
ได้แสดงพฤติกรรมหรือความสามารถที่ต้องการออกมา โดยการสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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 2. ความส าคัญ 
  ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (IPST 
Learning Space) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ  
 (2560) ได้กล่าวถงึความส าคัญของการจัดท าระบบการสอบออนไลน์ของหน่วยงาน สรุปความได้ว่า   
แนวโน้มของการสื่อสารออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาหันมาให้ความส าคัญกับ
การปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ซึ่งนอกจากจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของนักเรียนทั้งในและนอก
ห้องเรียนแล้ว ยังช่วยลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกันในคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษาใน
เขตเมืองและในชนบทหากนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบท สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงหลักสูตร 
องค์ความรู้ และทรัพยากรในการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับนักเรียนในเขตเมือง  
  ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) เป็นระบบหลักระบบหนึ่งในศูนย์ 
การเรียนรู้ดิจิทัล ที่ให้บริการแก่ ครู นักเรียน และผู้สนใจในการท าแบบทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของข้อสอบตามหลักสูตรแกนกลางฯ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
และข้อสอบแข่งขันโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
โครงการ TEDET เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการจัดชุดข้อสอบแบบออนไลน์ทั่วไป (Computer-
Based Test - CBT) หรือ จัดชุดข้อสอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถ (Computerized 
Adaptive Test - CAT) ได้ โดยระบบอ านวยความสะดวกในการตรวจข้อสอบ แสดงผลคะแนนสอบ 
และประเมินผลการทดสอบเบ็ดเสร็จทันที นอกจากนี้ระบบยังได้มีการเก็บข้อมูลข้อสอบแบบรวมศูนย์ 
การเก็บสถิติข้อมูลการใช้ข้อสอบ รวมไปถึงการออกรายงานเกี่ยวกับข้อสอบด้วย  
  การท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถ
ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบแบบออนไลน์ และมีรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA 
เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่บุคลากรทางการศึกษา 
ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ต่อไป ระบบออนไลน์
ข้อสอบ PISA สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยรองรับการใช้งานกับ 
เว็บเบราเซอร์ทุกประเภท  
 3. วิธีการพัฒนาคลังข้อสอบและการสอบออนไลน์  
  จงภพ ชูประทีป (2560) ได้ให้แนวคิดและวิธีการพัฒนาคลังข้อสอบและการสอบออนไลน์ 
ไว้ดังนี้  
  1. การติดตั้งระบบคลังข้อสอบและการสอบออนไลน์ เป็นระบบที่พัฒนาให้สามารถท างาน
ผ่านโปรแกรม Web Browser เช่นเดียวกับใช้งาน Internet ดังนั้นจึงสามารถท่ีจะด าเนินการสอบได้ทั้ง
ระบบ Online ผ่านเครือข่าย Internet และ ระบบ Offline หรือ Intranet ในโรงเรียน  
            1.1 ความต้องการของระบบ Hardware ซึ่งแบ่งได้ 2 กรณี คือ 1) กรณีท่ีจัดท าระบบ 
Offline หรือ Intranet ในโรงเรียน จะต้องจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่ Server ระบบเครือข่ายใน
โรงเรียน จ านวนเครื่องที่ใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้สอบ 2) กรณีจัดท าระบบ Online เพ่ือ
สอบผ่านเครือข่าย Internet จะต้องจัดเตรียมระบบสัญญาณ Internet คอมพิวเตอร์ Server หรือ เช่า
พ้ืนที่จากบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ  
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  2. การพัฒนาข้อสอบ ขั้นตอนการพัฒนาข้อสอบนี้ด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วัดผล ซึ่งใช้วิธีการสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนแต่ละวิชาด าเนินการออกข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานของ
แต่ละกลุ่มสาระ แล้วด าเนินการจัดพิมพ์เป็นแฟ้มข้อมูลในรูป Microsoft Word ซึ่งข้อสอบแต่ละข้อ
อาจจะมีทั้งรูปภาพ และสัญลักษณ์ ต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย    
  3. การเตรียมข้อสอบก่อนน าเข้าระบบฐานข้อมูลของ โปรแกรมคลังข้อสอบ ขั้นตอนนี้ต้อง
อาศัยผู้ที่มีทักษะทางด้านการจัดท าเอกสารสูง เพราะต้องด าเนินการน าข้อสอบที่ได้จากการพิมพ์เป็น
แฟ้มข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล     
  4. การน าข้อสอบเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ของโปรแกรมคลังข้อสอบ   
  5. โปรแกรมการสอบ เป็นโปรแกรมหลักส าหรับระบบนี้ เพราะเป็นขั้นตอนที่จะน าไปใช้
งานการสอบของนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย Internet หรือ Intranet แนวคิดในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
             5.1 มีระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าสอบ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว โรงเรียน 
           5.2 มีระบบจัดการเรื่องรหัสผ่าน 
            5.3 มีระบบการแสดงข้อสอบ และระบบการเลือกตอบ 
            5.4 มีระบบการสุ่มข้อสอบเพ่ือท าการสอบ 
            5.5 มีระบบการตรวจสอบและบันทึกผลการสอบ 
           5.6 มีระบบการแสดงผลการสอบ  
  รูปแบบการด าเนินการสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ มีข้ันตอนการสอบดังนี้  
   1. โรงเรียนแจ้ง วัน เวลา และจ านวนนักเรียน ที่ต้องการสอบ ผ่านทางโทรสาร หรือ  
e-Mail  
   2. ผู้ดูแลระบบจัดท าตารางสอบตามที่โรงเรียนแจ้งมา 
   3. โรงเรียนจัดนักเรียนเข้าสอบที่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนตามก าหนดการที่แจ้ง 
   4. โรงเรียนประสานงานกับผู้ดูแลระบบผ่านโทรศัพท์เพ่ือขอรหัสผ่านในการเข้าสอบ 
ก่อนเวลาเข้าสอบครึ่งชั่วโมง 
   5. เมื่อได้รหัสเข้าสอบของวิชาที่ต้องการให้เริ่มด าเนินการสอบได้  
   6. เมื่อสอบเสร็จโรงเรียน และนักเรียน สามารถตรวจสอบคะแนนการสอบได้ทันที  
เมื่อเข้าหน้าเว็บหลักของการสอบ นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลของตัวเองและเลือกวิชาที่ต้องการสอบ 
พร้อมทั้งใส่รหัสเข้าสอบของวิชานั้นๆ (ผู้คุมสอบจะเป็นผู้แจ้ง) เมื่อนักเรียนเริ่มเข้สอบ จะปรากฏข้อสอบ
ให้นักเรียนท าโดยคลิ๊กท่ีตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่ง แล้วคลิ๊กปุ่ม ตกลง โดยข้อสอบที่ปรากฏนี้จะเกิดจากการ
สุ่มของโปรแกรม ดังนั้นนักเรียนที่สอบพร้อมกันจะท าข้อสอบคนละข้อกัน แต่เป็นฉบับเดียวกัน การดูผล
การสอบ เมื่อสอบเสร็จ นักเรียนจะทราบคะแนนทันที และโรงเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนใน
ภายหลังได้ 
 4. ประโยชน์ 
  ศุภกฤษฎิ์ ตั้งเสริมสิทธิ์ (2556) ได้กล่าวถึง โยชน์ของการพัฒนาคลังข้อสอบและการสอบ
ออนไลน์ไลน์ สรุปได้ดังนี้ 
  1. ประโยชน์ต่อผู้เข้าสอบ 
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   -สามารถตรวจสอบเวลาที่เหลือในการสอบได้ตลอดเวลา ขณะที่ท าข้อสอบ เวลาที่
เหลือจะปรากฏที่หน้าจอตลอดเวลา ท าให้ผู้เข้าสอบสามารถควบคุมเวลาในการสอบของตนได้  
เมื่อเวลาหมด ทุกคนจะไม่สามารถท าข้อสอบได้อีก ซึ่งท าให้เกิดความเป็นธรรมที่มีเวลาท าข้อสอบเท่ากัน
ทุกคน  
   -ภาพประกอบในตัวข้อสอบ เป็นภาพที่มีสีสัน มีความชัดเจน ท าให้สื่อสารไปยังผู้ตอบ
ได้ถูกต้อง ท าให้การสอบไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ใส่ภาพในตัวข้อสอบได้ง่ายกว่าระบบการสอบด้วยกระดาษ 
   -มีระบบช่วยอ านวยความสะดวกหลายอย่างแก่ผู้เข้าสอบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการท าให้ได้
คะแนนดียิ่งขึ้น เช่น ข้อสอบที่ท า สามารถระบุได้ว่าท าด้วยความแน่ใจหรือไม่ หรือข้อไหนบ้างที่ยังไม่ได้
ท า ซึ่งการแสดงด้วยสีเพื่อแบ่งแยกเช่นนี้ จะมีประโยชน์มากในการกลับมาท าอีกครั้งเมื่อเวลาจะหมด
หรือเมื่อมีเวลาเหลือพอ 
   -ผู้เข้าสอบสามารถคลิกไปดูข้อสอบข้ออ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
   -การท าข้อสอบจะใช้แค่เม้าส์คลิกเพียง 2 ครั้งต่อข้อ คือคลิกตอบและคลิกเลื่อนไปยัง
ข้อต่อไป พร้อมๆ กับการระบุว่า ที่ตอบไปนั้นด้วยความแน่ใจหรือไม่ 
   -ทราบผลการสอบได้ทันที เมื่อสอบเสร็จ หรือทราบผลการตอบในแต่ละข้อหรือ 
สามารถเฉลยข้อสอบได้ทันที แสดงกราฟของคะแนนทั้งหมดได้ เพื่อที่ผู้เข้าสอบจะได้ทราบการท า
คะแนนได้ของตนเมื่อเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ 
  2. ประโยชน์ต่อครูอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ 
   - สามารถติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ก็ได้ 
   - รองรับข้อสอบได้หลายรูปแบบ เช่น แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด และแบบจับคู่  
   - สามารถเข้าสอบได้หลายๆ คน ได้หลายวิชา พร้อมๆ กัน 
   - อาจารย์สามารถควบคุมการสอบจากเครื่องที่อยู่ไกลออกไป  
   - ใช้สอบได้ท้ังการสอบพร้อมกันแล้วเสร็จสิ้นในครั้งเดียว หรือก าหนดการสอบไว้แล้ว
ให้ผู้เข้าสอบ มาสอบเมื่อใดก็ได้ที่ตนพร้อม 
   - ผู้ออกข้อสอบสามารถก าหนดได้ว่าจะให้มีการสลับข้อสอบระหว่าผู้เข้าสอบหรือไม่ 
นั่นคือเมื่อก าหนดแล้ว ข้อสอบข้อหนึ่งของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันเป็นต้น 
   - ก าหนดได้ว่าจะให้มีเฉลย บอกคะแนน หรือให้ดูกราฟแสดงคะแนนหลังสอบเสร็จ
หรือไม่ 
   - ก าหนดให้มีแบบสอบถามได้ 
   - สามารถก าหนดให้ได้คะแนนเมื่อท าถูกและหักคะแนนเมื่อท าผิดได้ 
   - สามารถก าหนดคลังข้อสอบได้ ซึ่งการสอบสามารถดึงข้อสอบออกมาเพียงบางส่วน 
   - ระบบสามารถสร้างแบบพิมพ์ที่จะน าไปติดประกาศหน้าห้อง พิมพ์ใบส าหรับเซ็นชื่อ
และพิมพ์เพ่ือตัดแจกบอกรหัสในการล็อกอินเข้าสอบ 
   - เมื่อสอบเสร็จ สามารถดูผลสอบที่หน้าจอหรือจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ excel ก็ได้ 
   - สามารถดูรายละเอียดการสอบของผู้เข้าสอบแต่ละคนได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก 
ในกรณีผู้เข้าสอบสงสัยเรื่องการได้มาซึ่งคะแนน 
   - สามารถเขียนข้อสอบในโปรแกรม word ตามรูปแบบที่ก าหนดจากนั้น สามารถโหลด
เข้าสู่ระบบผ่านทางหน้าเว็บได้ 
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   - สามารถตรวจดูการท าข้อสอบของแต่ละคนได้ว่า ท าข้อสอบไหน เวลาไหน ท าข้อใด
ใช้เวลาเท่าไหร่ 
   - สามารถวิเคราะห์ผลการสอบ ซึ่งท่านสามารถทราบได้ว่าข้อไหน คนท าผิดมากท่ีสุด 
ข้อไหนใช้เวลาในการท านานที่สุด 
  3. ประโยชน์ต่อผู้คุมสอบ 
   - สามารถน าระบบไปติดตั้งที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในห้องสอบ จากนั้นเมื่อโหลด
ข้อสอบเข้าระบบ ก็พร้อมสอบได้ทันที 
   - ที่หน้าจอท่านสามารถดูได้ว่ามีก่ีคนล็อกอินเข้าระบบและพร้อมสอบแล้ว 
และขณะที่การสอบก าลังด าเนินการอยู่ ท่านสามารถทราบความก้าวหน้าของผู้เข้าสอบได้ตลอดเวลา 
เช่น ท าก่ีข้อแล้ว ในนั้นท าด้วยความแน่ใจกี่ข้อ หรือมีใครท าเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว เป็นต้น 
   - ในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไฟดับ เมื่อไฟมาแล้วสามารถสอบต่อได้ 
   - สามารถลดเวลาในการสอบ หรือขยายเวลาในการสอบได้ 
   - ในกรณีมีการทุจริต ท่านสามารถยุติและระงับการสอบของผู้เข้าสอบนั้นได้ 
   - เมื่อผู้เข้าสอบพยายามจะสอบให้คนอ่ืน ระบบจะแสดงสิ่งผิดปกติเตือนที่หน้าจอ 
ควบคุมทันที 
   - ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าสอบคนไหนเสีย ท่านสามารถอนุญาตให้เปลี่ยนเครื่อง
ได้ และผู้เข้าสอบสามารถสอบต่อได้เลย 
  4. ประโยชน์ที่ต่อหน่วยงาน 
   ในปัจจุบันนี้ ความพร้อมของสถานศึกษาในการมีห้องคอมพิวเตอร์ที่มีจ านวน
คอมพิวเตอร์ในห้องที่ต่อเป็นระบบ Network อยู่แล้วมีมากขึ้น การสอบแบบออนไลน์ ช่วยให้ประหยัด 
กระดาษ ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมข้อสอบและการตรวจข้อสอบ รวมทั้งความสามารถหลายๆ 
อย่างของการสอบแบบออนไลน์อาจช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะ
การแสดงสีสันของข้อสอบก็ดี การแสดงสีที่ต่างกันของข้อสอบที่ท าแล้วด้วยความแน่ใจ ที่ท าแล้วแต่ไม่
แน่ใน รวมถึงข้อที่ยังไม่ได้ท า และการแสดงความก้าวหน้าของการสอบและเวลาที่เหลือของการสอบ 
ที่จอ อาจส่งผลให้ผู้เข้าสอบได้คะแนนมากขึ้นอีกด้วย อีกท้ังความสามารถในการเฉลยข้อสอบยังสามารถ
ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ส าคัญอีกครั้งหนึ่งด้วย ส่วนการบอกคะแนนที่สอบได้และการบอกล าดับของ
คะแนนที่ได้ ยังเป็นสิ่งที่ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ต้องการอีกด้วย  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2560) ได้จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in 
Exam) เป็นระบบที่เอ้ือประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิ์บัตร ที่มีความรู้
ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาในระบบทางไกล นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
สอบได้ตามวันเวลาที่ก าหนดให้สอบ โดยในหนึ่งปีการศึกษาจะก าหนดสอบหลายครั้ง ในแต่ในละจังหวัด 
ที่นักศึกษาสามารถเดินทางไปสอบได้สะดวก นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษา ในระบบ
ทางไกล การสอบ Walk-in Exam นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อท าข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน  
ก็ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่าน แต่ถ้าสอบไม่ผ่านนักศึกษาก็สามารถเข้าสอบไล่ของภาค
การศึกษาได้อีกหนึ่งครั้ง 



35 

 5. โปรแกรม OBEC LMS  
  โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดท าคลังข้อสอบและการสอบออนไลน์ มีมากมายหลายโปรแกรม
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการเลือกใช้และความสามารถที่ตอบสนองความต้องการของผู้เลือกใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม OBEC LMS ซึ่งเป็นโปรแกรมทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(Office of The Basic Education Commission) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดพั้ฒนา
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ขึ้นมา จึงเรียกระบบ
ใหม่นี้ว่าระบบ OBEC LMS และผู้วิจัยได้ท าการติดตั้งโปรแกรมท่ี Server ของบริษัทเอกชน โดยตั้งชื่อ
เว็บไซต์ว่า www.kruchaiya.net ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย 6 ระบบย่อย ดังนี้ 
   5.1 ระบบ CMS (ระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภายในเว็บไซต์) 
   5.2 ระบบ LMS (ระบบจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning) 
   5.3 ระบบ Portfolio (ระบบเก็บรวบรวมผลงาน ประวัติ ของผู้เรียนและผู้สอน) 
   5.4 ระบบ e-Library (ระบบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิก) 
   5.5 ระบบ MMS (ระบบที่ช่วยสร้างฐานข้อมูล บริหารข้อมูล องค์ความรู้ และเป็นศูนย์ 
รวมสื่อต่าง ๆ) 
   5.6 ระบบ USER (ระบบบริหารจัดการสมาชิก) 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ จะเน้นการใช้งานในระบบ LMS โดยเฉพาะการจัดท าคลังข้อสอบและระบบ
การสอบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งระบบ LMS ประกอบด้วย 
  1. ระบบสร้างรายวิชา และสามารถสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของรายวิชา 
  2. ระบบควบคุมการแสดงผลรายวิชา 
  3. มีระบบสร้างบทเรียนรองรับการใส่เนื้อหาแตกต่างกันตามผู้สอน  
   4. มีเครื่องมือส่งเสริมการเรียน เช่น หน้าต่างประกาศข่าว (Bulletin Board) กระดานข่าว
Web Board) ห้องสนทนา (Chat) และปฏิทินส่วนตัว 
  5. มีระบบควบคุมห้องเรียน 
  6. มีระบบการสร้างและบริหารคลังข้อสอบ ดังนี้ 
    6.1 ระบบคลังข้อสอบ แยกตามหัวข้อค าถาม ซึ่งจัดเก็บแบ่งตามแผนก ล าดับชั้น 
ล าดับความยากง่าย หรือ แยกความเหมาะสมของข้อสอบแต่ละข้อว่าเหมาะกับข้อสอบค าถามตาม
จุดประสงค์การสอน ข้อสอบกลางภาค หรือข้อสอบปลายภาค 
    6.2 เมื่อครูผู้สอนประจ าวิชา ต้องการจัดท าข้อสอบ ครูผู้สอนสามารถเลือกข้อ 
ค าถามจากคลังข้อสอบเพ่ือจัดท าข้อสอบได้ 
    6.3 มีระบบรายงานผลการสอบ และค่าการวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละข้อได้ 
    6.4 ระบบสามารถสุ่มชุดข้อสอบได้ 
    6.5 สามารถจัดกลุ่มข้อสอบตามล าดับความยากง่ายได้ 
    6.6 ข้อสอบมีทั้งอัตนัยและปรนัย เช่น เลือกตอบ เติมค าในช่องว่าง ถูกผิด จับคู่  
ค าตอบที่ถูกมากกว่า 1 ค าตอบ ตัวเลือกเป็นรูปภาพ ตอบค าถามจากภาพท่ีก าหนด เติมค าตอบ  
จัดเรียงล าดับค าตอบ  
  7. มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
    7.1 มีระบบแสดงสถิติการเรียนรายบุคคล 
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    7.2 มีระบบก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
    7.3 มีระบบสรุปคะแนนและผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  8. ระบบอ่ืนๆ 
  ผู้สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมที่ได้ที่ www.kruchaiya.net คู่มือรายละเอียดในการติดตั้ง
โปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรม ผู้วิจัยได้วางไว้ที่หน้าเว็บไซต์ 
 
 สรุปได้ว่า การสอบออนไลน์เป็นการน าเครื่องมือหรือสิ่งเร้าไปเร้าให้ผู้ถูกทดสอบ 
ได้แสดงพฤติกรรมหรือความสามารถที่ต้องการออกมา โดยการสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การสอบออนไลน์มีความส าคัญเป็นการน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ ท าให้ผู้เรียน
ได้ประสบการณ์จากการสอบทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษา
ในเขตเมืองและในเขตชนบท ที่ได้ฝึกท าข้อสอบที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน การสอบออนไลน์นั้น
เป็นหน้าที่ของนักเรียน ท าให้นักเรียนได้ฝึกสอบกับข้อสอบที่มาตรฐาน สามารถเข้าสอบได้ทุกที่ทุกเวลา 
แสดงผลการสอบได้ทันที เที่ยงตรง นักเรียนสามารถท าข้อสอบได้หลายครั้ง และครูสามารถติดตาม
คะแนนนักเรียนได้สะดวก การสร้างคลังข้อสอบและระบบการทดสอบออนไลน์ ต้องมีกระบวนการเป็น
ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมแบบทดสอบมาตรฐาน การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดของข้อสอบ 
การจัดพิมพ์ข้อสอบ การจัดท าเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ การอัพโหลดข้อสอบขึ้นสู่
ระบบคลังข้อสอบ การจัดชุดข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด การจัดท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ การ
ประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ และเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมีการน าคลัง
ข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียน เพื่อศึกษาผลการใช้และน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไข จึงสามารถเผยแพร่ให้ครูและนักเรียนน าไปใช้ในสถานการณ์จริง การสร้างคลังข้อสอบ
และระบบการสอบออนไลน์ สามารถสร้างได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปหลาย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
เลือกใช้โปรแกรม OBEC LMS ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Office 
of The Basic Education Commission) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ขึ้นมา โดยได้ท าการติดตั้ง
โปรแกรมท่ี Server ของบริษัทเอกชน โดยตั้งชื่อเว็บไซต์ว่า www.kruchaiya.net ผู้วิจัยท าหน้าที่ผู้ดูแล
ระบบ (admin) ด้วยตนเอง 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 
 
 1. สภาพการจัดการศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่ด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น 
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   2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
   3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ 
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานศึกษาประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   9. ด าเนินการและประสาน สง่เสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ 
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
  2. สภาพทั่วไป 
   2.1 ที่ตั้ง  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 354 หมู่ที่ 2 
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บนที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ก่ึงกลางภาคอีสาน 
เรียกว่า สะดืออีสาน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวจังหวัด 
มหาสารคาม ประมาณ 28 กิโลเมตร อ าเภอโกสุมพิสัยมีพ้ืนที่จ านวน 827.876 ตารางกิโลเมตร  
   2.2 อาณาเขต 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 
อ าเภอ 34 ต าบล 479 หมู่บ้าน มี อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเชียงยืน และอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอกันทรวิชัย และอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
    ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอบรบือ อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบ้านแฮด และอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
   2.3 ภูมิประเทศ 
    พ้ืนที่อ าเภอโกสุมพิสัย เป็นที่ราบสูง พ้ืนที่เป็นคลื่น ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่มีภูเขา มีแม่น้ าชี
ไหลผ่านแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน พ้ืนที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือของแม่น้ าชี  



38 

เป็นที่ราบลุ่มส่วนมากเป็นดินเหนียวปนทรายชาวบ้านเรียกว่าขาทาม พ้ืนที่ทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้
ของแม่น้ าชีบริเวณใกล้แม่น้ าเป็นที่ราบลุ่มดินเหนียวปนทรายเรียกว่าขาทาม พ้ืนที่ส่วนมากเป็นดินทราย
แห้งแล้งชาวบ้านเรียกว่าขาโคก พ้ืนที่บางส่วนเป็นเนินสูงสลับกับที่ลุ่ม    
  2.4 สภาพการปกครองพ้ืนที่/ประชากร 

 
ตาราง 1 ข้อมูลสภาพการปกครอง พ้ืนที่/ประชากร 

 

อ าเภอ 
การปกครอง 

พ้ืนที่ 
ตาราง กม. 

ประชากร 
(คน) ระยะห่าง 

จากจังหวัด 
จ านวน 
ต าบล 

จ านวน 
หมู่บ้าน 

เทศบาล อบต. 

โกสุมพิสัย  28 17 231 1 17 827.87 110,894 
เชียงยืน  50 8 116 2 7 289.00 56,442 
กุดรัง  40 5 85 - 5 267.00 37,205 
ชื่นชม  75 4 47 2 2 113.00 24,959 

รวม 34 479 5 31 1,496.87 229,500 
 

หมายเหตุ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 
 
  3. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
   3.1 ข้อมูลทั่วไป 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาและก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551  
จัดการศึกษา 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีอ าเภอในเขตบริการ 4 อ าเภอ ดังนี้ 

 
ตาราง 2 พ้ืนที่จ าแนกตามอ าเภอในเขตบริการ 

 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

คร ู นักเรียน 
สพป.มค.3 เอกชน 

1 โกสุมพิสัย  74 4 633 9,490 
2 เชียงยืน  38 6 331 4,838 
3 กุดรัง  23 - 218 2.725 
4 ชื่นชม  12 1 95 1,526 

รวม 147 11 1,277 18,579 
 

หมายเหตุ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 
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   3.2 สถานศึกษา  
    3.2.1 จ านวนโรงเรียนและระดับที่เปิดสอน 

 
ตาราง 3 แสดงจ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการจัดการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน 

 

ระดับการศึกษาที่จัดสอน 
โรงเรียนในสังกัด 

สพป.มค.3 เอกชน กศน. ปริยัติธรรม รวม 
1.ไม่มีนักเรียน  1 - - - 1 
2.อนุบาล  - 4 - - 4 
3.อนุบาล-ระดับประถมศึกษา  113 5 - - 118 
4.ประถมศึกษา  2 - - - 2 
5.ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น  1 - - - 1 
6.อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น  30 1 - - 31 
7.มัธยมศึกษาตอนต้น –มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

- 1 - - 1 

รวม 147 11 - - 158 
 

หมายเหตุ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 
 
    3.2.2 จ านวนครู/นักเรียน/ห้องเรียน จ าแนกตามอ าเภอ 

 
ตาราง 4 จ านวนครู/นักเรียน/ห้องเรียนจ าแนกตามอ าเภอ 

 

อ าเภอ 
จ านวน 

คร ู

จ านวนนักเรียน 
รวม ครู:

นร 
ระดับก่อน 
ประถม 

ระดับประถม ระดับ ม.ต้น 

นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
โกสุมพิสัย  633 1,923 149 6,733 479 834 48 9,490 676 1:15 
เชียงยืน  331 899 80 3,115 236 824 29 4,838 345 1:15 
กุดรัง  218 647 46 1,894 137 184 12 2,725 195 1:13 
ชื่นชม  95 309 26 965 87 252 13 1,526 126 1:16 
รวม  1,277 3,778 301 12,707 939 2,094 102 18,579 1,342 1:15 

 

หมายเหตุ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 
 
 
 



40 

ตาราง 5 จ านวนนักเรียน รายชั้น เพศ ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม ร้อยละ ห้องเรียน 
ห้อง:

นักเรียน ชาย หญิง 
อนุบาล 1  164 153 317 1.69 43 7.37 
อนุบาล 2  960 946 1,906 10.16 149 12.79 
อนุบาล 3 1,036 996 2,032 10.83 151 13.46 
รวมก่อนประถมศึกษา  2,160 2,095 4,255 22.68 343 12.41 
ประถมศึกษาปีที่ 1  1,066 939 2,005 10.69 154 13.02 
ประถมศึกษาปีที่ 2  1,053 966 2,019 10.76 153 13.20 
ประถมศึกษาปีที่ 3  1,084 1,020 2,104 11.21 152 13.84 
ประถมศึกษาปีที่ 4  1,067 1,018 2,085 11.11 154 13.54 
ประถมศึกษาปีที่ 5  1,061 1,010 2,071 11.04 155 13.36 
ประถมศึกษาปีที่ 6  1,105 1,062 2,167 11.55 154 14.07 
รวมประถมศึกษา  6,436 6,015 12,451 66.37 922 13.50 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  420 310 730 3.89 35 20.86 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  361 297 658 3.51 34 19.35 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  360 307 667 3.56 34 19.62 
รวมมัธยมต้น  1,141 914 2,055 10.95 103 19.95 
รวมทั้งหมด  9,737 9,024 18,761 100.00 1,368 13.71 
 

หมายเหตุ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 
 

ตาราง 6 จ านวนนักเรียนรายชั้น 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง 
 

ชั้น 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
อนุบาล 1  - - - - 317 
อนุบาล 2  1,893  1,780  1,786  1,928 1,906 
อนุบาล 3 1,964  1,948  1,864  1,850 2,032 
รวมก่อนประถมศึกษา  3,857  3,728  3,650  3,778 4,255 
ประถมศึกษาปีที่ 1  2,096  2,064  2,082  2,019 2,005 
ประถมศึกษาปีที่ 2  2,096  2,096  2,078  2,080 2,019 
ประถมศึกษาปีที่ 3  2,177  2,172  2,073  2,071 2,104 
ประถมศึกษาปีที่ 4  2,282  2,290  2,166  2,078 2,085 
ประถมศึกษาปีที่ 5  2,181  2,190  2,291  2,165 2,071 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ชั้น 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ประถมศึกษาปีที่ 6  2,161  2,229  2,183  2,294 2,167 
รวมประถมศึกษา  13,126  13,041  12,873  12,707 12,451 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  751  699  741  696 730 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  720  765  710  725 658 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  754  675  734  673 667 
รวมมัธยมต้น  2,225  2,139  2,185  2,094 2,055 
รวมทั้งหมด  19,208  18,908  18,708  18,579 18,761 
 

หมายเหตุ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 
 
    3.2.4 โรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน (สช.) 

 
ตาราง 7 โรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน (สช.) 

 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ระดับ นักเรียน คร ู
1 มัธยมวัดกลาง โกสุมพิสัย ม.ต้น – ม.ปลาย 754 34 
2 วัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย อนุบาล – ประถม 960 33 
3 อนุบาลสายรุ้ง โกสุมพิสัย เตรียมอนุบาล – อ.3 155 7 
4 อนุบาลพิสมัย โกสุมพิสัย เตรียมอนุบาล – อ.3 131 7 
5 อนุบาลจอนวิทยานุกูล เชียงยืน เตรียมอนุบาล – อ.3 78 5 
6 อนุบาลเกียรติขจร เชียงยืน อนุบาล 124 7 
7 จอนวิทยานุกูล เชียงยืน อนุบาล – ประถม 287 14 
8 เกียรติขจรวิทยา เชียงยืน อนุบาล – ประถม 138 9 
9 จันทนภาศึกษา เชียงยืน อนุบาล – ม.ต้น 122 12 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ระดับ นักเรียน คร ู
10 พงศ์พัชรวิทย์ เชียงยืน เตรียมอนุบาล – ป.6 61 12 
11 ณัฐชาวดี ชื่นชม เตรียมอนุบาล – ป.1 239 15 

รวม 3,049 155 
 

หมายเหตุ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 
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    3.2.5 จ านวนบุคลากรในสังกัด 
 

ตาราง 8 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท 
 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 0 1 
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 0 4 
บุคคลากรทางการศึกษา 38ค(1)/ศึกษานิเทศก์  7 6 13 
บุคคลากรทางการศึกษา 38ค (2)  12 31 43 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  113 21 134 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  2 2 4 
คร ู 391 748 1,139 
ลูกจ้างประจ า  58 - 58 
พนักงานราชการ  5 7 12 
ลูกจ้างชั่วคราว  160 128 288 
รวมทั้งสิ้น  722 896 1,618 
 

หมายเหตุ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 
 

ตาราง 9 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ อ าเภอ 
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
รองผู้อ านวยการ 

โรงเรียน 
คร ู รวม 

ชาย  หญิง รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  
1  โกสุมพิสัย  58  9  67  2  1  3  193 370  563  253 380  633 
2  เชียงยืน  29  4  33  0  1  1  96  201  297  125 206  331 
3  กุดรัง  19  5  24  0  0  0  68  126  194  87  131  218 
4  ชื่นชม  7  3  10  0  0  0  34  51  85  41  54  95 
 113  21  134  2  2  4  391  748  1,139  506  771  1,277 

 

หมายเหตุ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 
 
  4. ผลการด าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   4.1 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
    4.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ตาราง 10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  
             ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ 

2560 - 2559 
เปรียบเทียบ 

ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับประเทศ 
ด้านภาษา  51.03 52.77 52.67 1.74 0.10 
ด้านค านวณ  38.66 40.43 37.75 1.77 2.68 
ด้านเหตุผล  54.55 46.37 45.31 -8.18 1.06 

เฉลี่ยรวม 48.08 46.53 45.25 -1.55 1.28 
 
  จากตารางสรุปได้ว่า ผลการประเมินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ในภาพรวมเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559 กับ 2560 ลดลง (-1.55) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านค านวณมีพัฒนาการมากที่สุด (1.77) เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมสูง
กว่าระดับประเทศ (1.28) 
 
    4.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
ตาราง 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
             ปีที ่6 ปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบ 

2560 - 2559 
เปรียบเทียบ 

ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับประเทศ 
ภาษาไทย  53.37 45.87 46.58 -7.5 -0.71 
คณิตศาสตร์  37.12 35.77 37.12 -1.35 -1.35 
วิทยาศาสตร์  40.04 38.25 39.12 -1.79 -0.87 
ภาษาอังกฤษ  28.71 31.28 36.34 2.57 -5.06 

เฉลี่ยรวม 39.81 37.7925 39.79 -2.02 -2.00 
 
  จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559 กับ 2560 คะแนนเฉลี่ย
โดยรวมลดลง (-2.02) เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า เฉลี่ยรวมคะแนนลดลง (-2.00) 
 
    4.1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ตาราง 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ 

2560 - 2559 
เปรียบเทียบ 

ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับประเทศ 
ภาษาไทย  42.20 45.87 45.29 3.67 0.58 
คณิตศาสตร์  24.25 35.77 35.55 11.52 0.22 
วิทยาศาสตร์  32.12 38.25 38.13 6.13 0.12 
ภาษาอังกฤษ  26.86 31.28 32.73 4.42 -1.45 

เฉลี่ยรวม 34.08 37.79 37.93 6.44 -0.13 
 
  จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559 กับ 2560 คะแนนเฉลี่ยรวม
เพ่ิมข้ึน (6.44) เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนน
เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (11.52) เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรวมลดลง (-0.13) 
 
 สรุปได้ว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่
ภายใต้การก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่หลักในการประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 มีโรงเรียนในความก ากับดูแล จ านวน 147 โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลผลการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ทั้งในระดับ
ภาพรวมและรายละเอียดของแตล่ะโรงเรียน ผลการศึกษาในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการทดสอบ
ระดับชาติ ในบางระดับชั้นและบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังไม่ถึงคะแนนค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงจ าเป็นต้องแสวงหา นวัตกรรม วิธีการ
ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยการศึกษาข้อมูล หาสาเหตุของปัญหา 
วางแผนเพ่ือแก้ปัญหา แสวงหานวัตกรรม ตลอดจนการทดลองใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ปัญหาที่พบจาก
การระดมความคิดพบว่า ครูในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติต่ า มีการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผลที่ไม่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรก าหนด โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวน
มาก การจัดท าข้อสอบที่ตรงมาตรฐานตัวชี้วัดจึงท าได้ยาก เพราะมีกระบวนการหลายขั้นตอน ต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญและใช้เวลามาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงได้
อนุมัติโครงการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ เพ่ือทดลองใช้แกป้ัญหาดังกล่าว 
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งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
 งานวิจัยในประเทศ 
  ทรงวุฒิ แซ่อึง (2551) ได้วิจัยเรื่อง ระบบการทดสอบออนไลน์โดยวิธีเลือกจากความ 
ยากง่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ ส าหรับท าแบบทดสอบผ่านระบบ
ออนไลน์โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งงานวิจัยน าเสนอการออกแบบระบบสารสนเทศ ในการหา
ค่าสถิติท่ีจ าเป็นของข้อสอบ จากข้อมูลการท าข้อสอบของผู้แล้วน าค่าสถิติค่าความยากง่าย มาประยุกต์ 
ใช้ในการท าแบบทดสอบ โดยใช้อัลกอลิธึมต้นไม้ตัดสินใจ ในการคัดเลือกข้อสอบขึ้นมา ระบบนี้ไดร้ับการ
พัฒนาเป็น Web Application ด้วยภาษา PHP นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ท าการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ทดลองใช้ และผลจากการประเมินพบว่า ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจในระบบทดสอบออนไลน์ 
โดยผลการประเมินด้านความพึงพอใจ ด้านความสามารถทางานตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ  
มีค่าเฉลี่ย 4.73 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.28 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก การ 
ประเมินด้านความสามารถในการท างาน ค่าเฉลี่ย 4.78 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.20  
ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก การประเมินด้านรูปแบบการน าเสนอ ค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.48 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากและการประเมินด้านความปลอดภัย 
ค่าเฉลี่ย 4.5 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.57 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
  ดาลัด อินทรพินิจ (2552) ได้วิจัยเรื่อง ระบบสนับสนุนแบบทดสอบออนไลน์ มีวัตถุ 
ประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใชในการจัดการดานการศึกษาในเรื่องการแบบทดสอบ  
เปนระบบสนับสนุนแบบทดสอบออนไลน์ โดยอาศัยขอสอบที่จะมาเพ่ือประเมินเปนเครื่องมือในการ
ด าเนินการ เพื่ออ านวยความสะดวกทั้งเจาหนาที่ผูดูแลระบบ คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับระบบ และ 
ตัวของผูสอบเอง ระบบจะชวยใหผูสอบที่ตองการวัดผล ประเมินความสามารถ และความถนัดของ
ตนเอง ในกรณีของ เจาหนาที่ผูดูแลระบบสามารถที่จะก าหนด และตรวจสอบระบบไดโดยผาน Web 
Application ไดทันที คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับระบบ สามารถก าหนดในเรื่องของเนื้อหาวิชาและ
แบบทดสอบที่จะใชในการประเมินตางๆ โดยที่ผูสอบสามารถท าแบบทดสอบผานออนไลนได และยัง
สามารถตรวจสอบผลการทดสอบผานระบบไดดวยตนเอง โดยไมตองผานเจาหนาที่อีกดวย ระบบนี้
พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows จัดการฐานขอมูลดวย MySQL Version 4.0.18 การท างาน 
ในดานการบริหารจัดการขอมูลท าในรูปแบบ Client – Server และในดานการแสดงผลผานทาง  
Web Application ผานเครือขายอินเทอร์เน็ต ระบบนี้สามารถน าไปใช้ในทุกองคการไดเปนอยางดี 
  นิสากร กรุงไกรเพชร (2554) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคลังข้อสอบและการจัดสอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และจัดสอบบนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้ดูแลระบบที่สามารถก าหนดสิทธิผู้ที่สามารถเข้าใช้งาน การจัดระบบทะเบียน
วิชา และการจัดการสรุปคะแนนสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนที่ 2 ส าหรับอาจารย์ เพ่ือใช้ในการ
จัดระบบการออกข้อสอบ และรายงานผลการสอบและผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ส่วนที่ 3 ส าหรับนิสิตที่
สามารถเข้าสู่ระบบการสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายและการดูคะแนนสอบของตนเอง
ได้ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ 1) การออกแบบกระบวนการ
ท างาน และการออกแบบฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบการสร้าง/ปรับปรุง ข้อสอบแบบเลือกตอบ ระบบการ
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คัดเลือกข้อสอบ/แบบทดสอบ ระบบการวิเคราะห์ข้อสอบ ระบบการพิมพ์แบบทดสอบ และการรายงาน
ผลการสอบ 2) การออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ เป็นลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้แบบกราฟฟิก 3) การ
ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งแต่ละขั้นตอน ผู้วิจัยได้ออกแบบให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ใช้ในสถาบันการศึกษา โปรแกรมที่ใช้พัฒนาคลังข้อสอบ คือ โปรแกรมไมโครซอฟท์ 
แอคเซส เวอร์ชั่น 2003 (Microsoft Access 2003) ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบผลการท างานของ
โปรแกรมกับผลที่ได้จากโปรแกรมสิรี (SIREE) ที่คณะพยาบาลใช้งานอยู่ จ านวนหลายครั้ง และการ
ทดลองใช้งานจริง ภายหลังจากการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและการใช้งานจริง ปรากฏว่า ผลการ
ค านวณและการท างานของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นได้ผลเช่นเดียวกันกับผลที่ได้จากโปรแกรมสิรี 
  วีระศักดิ์ วีระวงศ์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารระบบการจัดการการสอบออนไลน์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบ
ระบบการจัดการการสอบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Moodle เพ่ือบริหารระบบการจัดการการสอบ
ออนไลน์ผ่านเว็บได้และเพ่ือหาคุณภาพของระบบที่ท าการจัดการบริหารจัดการการสอนออนไลน์  
ซึ่งระบบการสอบแบบเดิมต้องมีการจัดท าข้อสอบและด าเนินการสอบโดยต้องใช้คนด าเนินการ และ
ข้อสอบเก็บอยู่บนกระดาษ แต่ระบบการจัดการการสอบออนไลน์นี้ จะน าข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อสอบ 
โดยเก็บอยู่ในรูปฐานข้อมูล แล้วน าข้อสอบในฐานข้อมูลมาใช้ เมื่อต้องการจะท าการสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการในการน าข้อสอบที่จัดเก็บไว้มาใช้หรือน ากลับมาใช้ใหม่ เพราะสามารถกระท าได้อย่าง
สะดวกและมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานหลักสูตร อาจารย์และ
นักศึกษา รวม 28 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมินความเหมาะสมของ
เว็บเพจ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ โดยแบ่งระบบออกดังนี้ ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเป็นระบบที่ให้ผู้ใช้งานใช้ส าหรับเก็บ เพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลในฐานข้อมูล ระบบการสุ่มข้อสอบ
เป็นระบบสุ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบขึ้นมาใช้ส าหรับการสอบ โดยนักศึกษาหลายคนสามารถเข้าสอบ
พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ด้วยข้อสอบชุดเดียวกันได้ แต่มีการเรียงข้อสอบและตัวเลือกไม่เหมือนกัน 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจการสอบออนไลน์ในระดับมาก สามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือสนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
  ประดิษฐ์ ทรเทพ (2554) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ด้วยเทคนิค 
ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดอิงเกณฑ์ ส าหรับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ
ออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการกระบวนการ
คัดเลือกข้อสอบเข้าคลังข้อสอบของระบบงานเดิมซึ่งท าด้วยมือ (Manual) และเก็บในรูปแบบของ
กระดาษ (Paper Based) และตอบสนองต่อความต้องการในการน าข้อสอบในคลังข้อสอบกลับมาใช้ใหม่
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็นโปรแกรมในการ
จัดการฐานข้อมูล โปรแกรมพีเอชพีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ระบบแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ ท าหน้าที่จัดการข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลรายวิชา และวิเคราะห์
ข้อสอบ 2) อาจารย์ท าหน้าที่ปรับปรุงข้อสอบในคลังข้อสอบ จัดชุดข้อสอบ 3) นักศึกษาเป็นผู้สอบ  
เมื่อส่งข้อสอบระบบจะประมวลผลและแสดงผลการสอบทันที การทดสอบโดยใช้ข้อมูลการทดสอบ  
3 รายวิชาๆ ละ 50 ข้อ ทดสอบระบบทั้ง 3 ส่วน โดยผู้ดูแลระบบมีผู้ทดสอบ 1 คน อาจารย์มีผู้ทดสอบ 
1 คน นักศึกษามีผู้ทดสอบ 15 คน จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาและผู้ใช้งาน โดยใช้
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งเป็น ส่วนการใช้งานทั่วไปและส่วนการใช้งานโปรแกรม 
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ย่อยต่างๆ ซึ่งผลจากแบบสอบถาม พบว่า อาจารย์ประจ าวิชามีความพึงพอใจค่อนข้างมาก  
ส่วนนักศกึษาและผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจมาก จึงสรุปได้ว่า ระบบสามารถแก้ปัญหารบริหารจัดการ
กระบวนการคัดเลือกข้อสอบเข้าคลังข้อสอบของระบบงานเดิม และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานในการน าข้อสอบจากคลังข้อสอบกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
  พงศ์เทพ จิระโร (2554) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลและ
โมเดลการจัดท าธนาคารข้อสอบส าหรับครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย เป็นการวิจัยและ
พัฒนา (Research & Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการวัดและประเมินผล
การศึกษาและสภาพการจัดท าธนาคารข้อสอบของครู เพื่อพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ส าหรับ
มาตรฐานการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาแบบจ าลองแนวทางการจัดท าธนาคารข้อสอบ เพื่อทดลอง
ใช้และประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผล และประเมินแบบจ าลองแนวทางการจัดท าธนาคาร
ข้อสอบที่พัฒนาขึ้น สรุปผลวิจัย ผลการศึกษาสภาพความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการจัดท าธนาคารข้อสอบก่อนการทดลองใช้ พบว่าครูมีระดับความรู้ไม่ผ่าน
เกณฑ์มากที่สุด (38.30%) รองลงมามีความรู้อ่อน (28.60%) และมีความรู้พอใช้ (21.00%) โดยมีความ
รู้อยู่ในระดับดีขึ้นไปเพียง (13.80%) ทัศนคติต่อการวัดและการประเมินผล ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีทัศนคติต่อการวัดและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า
การปฏิบัติในการวัดและการประเมินผลของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความรู้ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลของครูที่มีเพศต่างกัน โดยการทดสอบค่าที 
(Independent t-test) พบว่า ครูมัธยมที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ส่วนทัศนคติและการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ครูมัธยมที่มีภูมิภาค
ต่างกัน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) พบว่า ครูมัธยมที่อยู่ใน
ภูมิภาคต่างกัน มีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ครูมัธยมที่ต าแหน่งต่างกัน มีความรู้ 
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 จ าแนกตามระดับการศึกษาสาขาการศึกษาสูงสุด พบว่า 
ครูมัธยมที่ระดับทางการศึกษาต่างกัน มีความรู้ ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วน
ทัศนคติ และการปฏิบัติต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ  
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาและการจัดท าธนาคารข้อสอบ กับ อายุ 
ประสบการณ์ ของครูมัธยมโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment) พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับอายุและประสบการณ์การท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การปฏิบัติมี
ความสัมพันธ์กับอายุ ประสบการณ์การท างาน และทัศนคติ อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ผลการพัฒนา 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ และแบบจ าลองแนวทางการจัดท าธนาคารข้อสอบ โดยน าสารสนเทศจาก
ระยะแรกไปร่างแบบจ าลองแนวทางการจัดท าธนาคารข้อสอบ และได้มาตรฐานการวัดและประเมินผล
และธนาคารข้อสอบของโรงเรียนมัธยม 7 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มาตรฐานการวัดผล  
3 มาตรฐาน 9 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านการประเมินผล 2 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านธนาคาร
ข้อสอบ จ านวน 2 มาตรฐาน 4 ตัวบ่งชี้ น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 17 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม
โดยใช้ค่ามัธยฐาน (Mdn) และความสอดคล้องโดยค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IQR) พบว่า แบบจ าลอง
แนวทางการจัดท าธนาคารข้อสอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกรายการ และทุกรายการมีความ



48 

คิดเห็นสอดคล้องกัน ความเหมาะสมของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด
เท่ากัน 2 รายการ นอกจากนั้นมีความเหมาะสมระดับมาก และมีความสอดคล้องกันทุกรายการ ความ
เหมาะสมของ เกณฑ์ พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน 4 รายการ นอกจากนั้นมีความ
เหมาะสมระดับมาก และมีความสอดคล้องกันทุกรายการ หลังทดลองใช้ พบว่า ครูโรงเรียนน าร่องมี
ความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลและการจัดท าธนาคารข้อสอบในระดับดีมาก มากที่สุด (74%) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (98%) ทัศนคติต่อการวัดและประเมินผล ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
มีทัศนคติต่อการวัดและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก การปฏิบัติในการวัดและการประเมินผล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาพัฒนาการด้าน ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน
ด้านการวัดและประเมินผลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านการวัดและประเมินผลระหว่างก่อนทดลองใช้ และหลังทดลองใช้ของครูโรงเรียนน าร่อง 
โดยการทดสอบค่าที (Independent t-test) พบว่า หลังทดลองใช้สูงกว่าก่อนทดลองใช้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการประเมินของครูหลังทดลองใช้ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์  
และแบบจ าลองแนวทางการจัดท าธนาคารข้อสอบ ด้านอรรถประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้าน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาโดยรวมมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก 
  ณรินทร์ รอดพิทักษ์ (2555) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการการสอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการการสอบที่สมบูรณ์ที่สุดในด้าน 1) รูปแบบข้อสอบ 2) การ
จัดการความเสี่ยงเมื่อใช้งานการสอบบนเครือข่าย 3) ความปลอดภัยของข้อมูล 4) การจัดการข้อมูล  
มีการจัดการข้อมูลโดยการจัดการสิทธิ์ข้อมูลผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูล การสร้างแบบทดสอบ การ
จัดการข้อมูลขณะสอบ การจัดการวัดผลการสอบและการน าผลการสอบไปใช้งาน โดยมีวิธีการดังนี้ 
พัฒนารูปแบบการจัดการการสอบให้ครอบคลุมทุกระบบการสอบ เขียนโปรแกรมจัดการความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนขณะสอบ ได้แก่ ไฟดับ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เขียนโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน เข้ารหัสข้อมูลโดยใช้ SSL พัฒนาโปรแกรมในการจัดการการสอบให้
สมบูรณ์ ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบการจัดการการสอบได้โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีรูปแบบการสอบ
ครบถ้วนเท่าที่มีการใช้อยู่ ได้ระบบการจัดการความเสี่ยงที่ช่วยการสอบขณะไฟดับ อินเทอร์เน็ตใช้งาน
ไม่ได้ ได้ระบบที่มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อสอบ ตรวจสอบทุจริตในกรณีสอบออฟไลน์และได้ระบบ
การจัดการสอบที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนมีความพึงพอใจ ระดับมากถึงมากที่สุด 
  ฐากร พฤกษวันประสุต และ อรวรรณ อ่ิมสมบัติ (2556) ได้วิจัยเรื่อง ระบบการวิเคราะห์
และการประเมินคุณภาพแบบทดสอบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ น าเสนอระบบการวิเคราะห์และ
ประเมินคุณภาพแบบทดสอบออนไลน์ โดยเป็นการวิเคราะห์แบบประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของแบบทดสอบ โดยด าเนินการวิจัยด้วยการ
พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) และใช้โปแกรมจัดการฐานข้อมูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์  
(SQL Server) ในการจัดเก็บข้อมูลการจัดท าแบบทดสอบออนไลน์ของนักศึกษา และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพ ของแบบทดสอบใน 3 ประเด็น คือ ความเชื่อมั่น (Reliability) ความ 
ยากง่าย (Difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และพัฒนาระบบเพ่ือเสนอผลประเมิน 
ในรูปแบบตารางและกราฟที่อาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามต้องการ และอาจารย์สามารถปรับ
เกณฑ์ในการสุ่มเลือกข้อสอบใหม่ได้ตามระดับความยากง่ายเพ่ือความยุติธรรมของแบบทดสอบแต่ละชุด  
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ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบออนไลน์ส าหรับประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นที่เหมาะสม (0.96) หรือมีความคงที่ของผลการวัด และโดยเฉลี่ยข้อสอบที่
มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในระดับดีมาก (0.87) หรือสามารถจ าแนกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
และเม่ือพิจารณาคุณสมบัติด้านความยากง่ายพบว่า โดยเฉลี่ยข้อสอบอยู่ในระดับค่อนข้างยาก (0.34) 
เนื่องจากข้อสอบมีความหลากหลายของข้อค าถาม ทั้งที่เป็นค าศัพท์พ้ืนฐานและค าศัพท์เทคนิค อีกท้ังยัง
มีข้อสอบแบบปฏิบัติ ซึ่งต้องมีการปฏิบัติหลายขั้นตอน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่โจทย์ก าหนด ทั้งนี้ระดับ
ความยากของข้อสอบ อาจเกิดจากคุณสมบัติของตัวข้อสอบเอง รวมทั้งความพร้อมในการสอบและความ
แตกต่างของผู้เข้ารับการทดสอบด้วย 
  ศุภกฤษฎิ์ ตั้งเสริมสิทธิ์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์
เคลื่อนที่จาก มทส. ให้รองรับรูปแบบข้อสอบตามมาตรฐาน สทศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ
สอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้สามารถรองรับรูปแบบข้อสอบตามมาตรฐานของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อให้พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ านวนมาก  
และคงรูปแบบข้อสอบเดิมของระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ที่มีอยู่ 3 รูปแบบและอยู่ใน
ระหว่างการพัฒนาของทีมวิจัยระบบสอบอีก 2 รูปแบบ ผู้วิจัยท าการเพ่ิมรูปแบบข้อสอบตามมาตรฐาน 
สทศ. จ านวน 4 รูปแบบ ซึ่งทั้งหมดที่ได้เลือกมาเป็นรูปแบบข้อสอบของการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการสอบ O-NET GAT และ PAT การพัฒนาใช้ภาษาพีเอชพี 
(PHP) เป็นภาษาพ้ืนฐานของระบบ ท างานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ดิสทริบิวชั่นอูบุนตู และท าการวัด 
ความสามารถของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการจ าลองการสอบออนไลน์จากผลการทดสอบระบบสอบ
ออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าระบบสอบที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับรูปแบบการสอบของ สทศ. นั้นมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการจัดการสอบ 
  อัชณา วุฒิพรพงษ์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบคลังข้อสอบส าหรับการตระหนักรู้
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบคลังข้อสอบส าหรับการตระหนักรู้
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการจัดท าแบบทดสอบให้ผู้คนเข้าไปใช้งานในการทดสอบความรู้ที่ตน
มีเก่ียวกับการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เพื่อให้ผู้คนตื่นตระหนักถึงความรู้ของตน  
รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของตัวเองที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการกระท าผิด เกิดแรงกระตุ้นในการ 
ไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมต่อไป อีกทั้งยังเป็นการจัดท าแหล่งข้อสอบให้ผู้ออกข้อสอบน าไปใช้งาน  
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องเที่ยงตรง ในออกแบบข้อสอบ ป้องกันการทุจริต หรือเป็นการ 
ประเมินคุณภาพข้อสอบ ระบบงานนี้สร้างขึ้นโดยใช้เว็บ Template ภาษาท่ีใช้พัฒนาคือ PHP และ
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL ผู้ใช้งานเว็บไซต์มี 4 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งคือ ผู้ดูแลระบบ จะท า
หน้าที่จัดการข้อมูลสมาชิกและค าถามภายในระบบ กลุ่มที่สองคือ ผู้ออกข้อสอบ จะท าหน้าที่ในการเพ่ิม
ค าถามเกี่ยวกับการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และก าหนดขอบเขตข้อสอบส าหรับให้
กลุ่มท่ีสามคือ ผู้เรียน ได้เข้ามาท าแบบทดสอบ และกลุ่มท่ีสี่คือ ผู้เชี่ยวชาญ จะมีหน้าในการประเมิน 
ค าถามว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ 
  แทนพงศ์ วัธนธาดา (2557) ได้วิจัยเรื่อง ระบบจัดการเรียนการสอน(คลังข้อสอบ) ระบบ
จัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายหรือ Learning Management System (LMS ) มีเครื่องมือและ
ส่วนประกอบที่ส าคัญ ส าหรับผู้สอน ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการ
จัดการสร้างเนื้อหา ระบบบริหารจัดการผู้เรียน ระบบส่วนการจัดการข้อมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือ
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ช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้องค์ประกอบหลักของระบบ LMS มี 4 
ระบบ ที่ส าคัญ คือ 1) ระบบจัดการรายวิชา การสร้างรายวิชา จัดท าเนื้อหาบทเรียนรายวิชาจัดท าแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูล ท ากิจกรรมเสริม 2) ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน ระบบการเข้าใช้งานตรวจสอบ 
การใช้งานรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ 3) ระบบตรวจกิจกรรมและติดตามประเมินผล กิจกรรมแบบฝึก
แบบทดสอบ การบ้านระบบทดสอบประเมินผลการเรียน 4) ระบบจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 
เป็นส่วนส่งเสริมการเรียนให้มีการติดต่อสื่อสารกัน ทั้งระหว่างผู้สอนกับผู้สอน ผู้สอนกับนักเรียน 
นักเรียนกับนักเรียน จากความจ าเป็นของระบบดังกล่าวผู้พัฒนาจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยอาศัยรูปแบบของการพัฒนาแบบ LMS 
  นุภาพรรณ ปลื้มใจ และคณะ (2558) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรส าหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 การวิจัยนี้มีวัตถุ 
ประสงคเพ่ือวิเคราะหคุณภาพขอสอบ O-NET จัดท าคลังขอสอบ O-NET และพัฒนาโปรแกรม 
การทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร ส าหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ผูวิจัยพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร 
ในรูปแบบของ Web Application การด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) วิเคราะหคุณภาพของ 
ขอสอบ O-NET ตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory: IRT) แบบ 3  
พารามิเตอร จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู 2) จัดท าคลังขอสอบ O-NET จ านวน 8 กลมุสาระการเรียน
รู 3) พัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร และ 4) ประเมินความคิดเห็นของ 
ผทูดลองใชโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอรโดยท าการทดสอบบนเว็บไซต
(www.O-NETcat.net/O-NETM6) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยูในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2557 จ านวน 61 คน ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 จ านวน 8 กลมุสาระการเรียนรูที่ผานเกณฑการคัดเลือกจ านวน 1,197 ขอ มีคาอ านาจจ าแนก
ของขอสอบเฉลี่ย เทากับ 1.3693 คาความยากของขอสอบเฉลี่ย เทากับ 0.8624 และคาการเดาของ 
ขอสอบเฉลี่ย เทากับ 0.2024 แสดงใหเห็นวา ขอสอบที่อยูในคลังขอสอบ O-NET คอนขางยาก  
2) คลังขอสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถบรรจุขอสอบแบบหลายตัวเลือก ชนิด 4 
ตัวเลือก ไดไมจ ากัดข้ึนอยูกับขนาดของ Server 3. โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะดวย
คอมพิวเตอร ส าหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความถูกตองและปลอดภัย 
ในการใชงาน เปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญ และนักเรียนที่ทดลองใชโปรแกรมประเมินวา มีความสะดวก 
ในการน าไปใชงาน 
  สุมิตร ถังทอง (2558) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีทั้ง 4 เขต จ านวน 785 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน จากโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนวัดคร้อพนัน โรงเรียนวัด
หวายเหนียว โรงเรียนบ้านบ่อระแหง โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา โรงเรียนบ้านพุเตย โรงเรียนบ้าน
หนองแสลบ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โรงเรียนวัดดอนแสลบ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา โรงเรียนบ้านพุบอน และคณะ
ครูในอ าเภอท่ามะกา ที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้มาโดยการ
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เลือกกลุ่มแบบเจาะจง จ านวน 10 คน เพื่อใช้ในการทดลองใช้คู่มือการใช้คลังข้อสอบ และการน า
ข้อสอบไปใช้ ผลการวิจัยพบว่า การสร้างข้อสอบกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน
ทั้งหมด 240 ข้อเมื่อวิเคราะห์หาคุณภาพแล้วได้ข้อสอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ 221 ข้อ โดยจัดเก็บ
ข้อสอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์แล้วไว้ในคลังข้อสอบใน Google Drive ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ข้อสอบ คุณภาพข้อสอบพร้อมทั้งค าตอบถูกของข้อสอบ และคณะครูจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างได้ทดลองใช้คลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสร้างและแก้ไขข้อสอบ 
คัดเลือกข้อสอบโดยการสุ่มข้อสอบตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด อ านาจจ าแนก และความยากง่าย รวมทั้ง
สามารถจัดพิมพ์แบบทดสอบที่มีการคัดเลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถน าไปใช้ในการ
ทดสอบนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
  วนิดา หารหนองบัว (2558) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบวัดมาตรฐานข้อสอบโดยใช้
เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย กรณีศึกษา : วัดมาตรฐานข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบวัดมาตรฐานข้อสอบโดยใช้เทคนิคการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยรวบรวมหลักการวัดคุณภาพเครื่องมือวิจัยไว้ในระบบพี่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย 1) การวัดคุณภาพด้านความเชื่อม่ัน 2) การวัดคุณภาพด้านความยากง่าย 3) การวัด 
คุณภาพด้านอ านาจการจ าแนก 4) การวัดคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และ 5) การวัด 
คุณภาพด้านความเป็นปรนัย โดยระบบที่พัฒนาขึ้นเผยแพร่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ 
เว็บแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้ขอใช้บริการได้สะดวก ง่ายต่อการวัดคุณภาพข้อสอบปรนัย โดยการประเมิน 
คุณภาพระบบโดยผู้ที่ทดลองใช้ระบบ พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากนั้นได้น า 
ระบบวัดมาตรฐานข้อสอบไปใช้วัดคุณภาพข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม บางเขน ที่ใช้ในการจัดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ที่จะส าเร็จการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 
ที่ลงทะเบียนสมคัรสอบในภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยการสุ่มตัวอย่าง 1 ห้องสอบ 
จ านวน 74 คน การพัฒนาระบบวัดมาตรฐานข้อสอบในงานวิจัยนี้ มีขั้นตอนการด าเนินงานคือ สร้าง
แบบส ารวจเพื่อเก็บและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับหลักการวัด 
คุณภาพข้อสอบและทฤษฎีการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ พัฒนาระบบวัดมาตรฐาน
ข้อสอบ ทดสอบผลการทางานของระบบโดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบด้วย
วิธีการค านวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์ และการทดสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผลการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นใน
งานวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อสอบมีความถูกต้องและตรงกัน เมื่อน าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับเครื่องมืออ่ืน เช่น การวิเคราะห์ด้วยคน การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมอ่ืน (TAB) โดยผลการวิเคราะห์
คุณภาพข้อสอบจากระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีค่าดัชนีการวัด คุณภาพด้านต่างๆ ดังนี้ ค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นของข้อสอบ(K-20) อยู่ระหว่าง 0.11 ถึง 0.65 ค่าดัชนีความยากง่ายของข้อสอบ(p) อยู่ระหว่าง 
0.014 ถึง 1 ค่าดัชนีอ านาจการจ าแนกของข้อสอบ(r) อยู่ระหว่าง -0.15 ถึง 1 และค่าดัชนีความตรง 
เชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.8375 ถึง 0.9875 ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การพัฒนาระบบวัด
มาตรฐานข้อสอบโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยพบว่า สามารถน าเสนอบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บแอพลิเคชั่น และสามารถใช้งานได้จริง มีความถูกต้องและความพึงพอใจ 
จากผู้ใช้อยู่ในระดับมาก 2. การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ความยากง่าย อ านาจจ าแนกของข้อสอบด้วย
ระบบวัดมาตรฐานข้อสอบที่พัฒนาขึ้น พบว่า ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อสอบและแสดงผลการวิเคราะห์
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ข้อสอบทั้งฉบับและรายข้อ ท าให้ทราบว่า ข้อสอบมีค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบทั้งฉบับ มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.11 ถึง 0.65 ระดับความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01 ถึง 1.00 และอ านาจการจ าแนกมีค่าอยู่
ระหว่าง -0.15 ถึง 1.00 3. การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้านความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยระบบวัดมาตรฐานข้อสอบ พบว่า ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อสอบจากผลการประเมินข้อสอบ 
ของผู้เชี่ยวชาญมีค่าอยู่ระหว่าง 0.84 ถึง 0.99 4. การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้านความเป็นปรนัย 
ของข้อสอบ พบว่า ระบบสามารถวิเคราะห์จากเกณฑ์การวัดคุณภาพเครื่องมือวิจัยทั้ง 4 ด้าน ดังนั้น
ระบบสามารถสรุปผลได้ว่าข้อสอบมีหรือไม่มีความเป็นปรนัยได้ 
  เชาวเรศ ตันติโสภณวนิช และคณะ (2558) ได้วิจัยเรื่อง ระบบคลังข้อสอบเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมซึ่ง
โรงเรียนมักจัดให้นักเรียนของตน โดยเน้นการฝึกท าข้อสอบ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ข้อสอบจะอยู่ในรูปแบบ
กระดาษ ก่อให้เกิดปัญหาและข้อจ ากัดของการใช้งาน ทั้งในด้านเวลาและสถานที่ อีกทั้งการจัดเก็บ  
การสืบค้น การวิเคราะห์และประเมินผลรายบุคคลด าเนินการได้ยาก งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ประยุกต์ใช้
โปรแกรม Moodle เพ่ือออกแบบและสร้างระบบจัดการคลังข้อสอบส าหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อม
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถใช้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
มีการจัดท าแบบทดสอบ เฉลยและค าอธิบาย การบันทึกคะแนน และการน าผลดังกล่าวส่งให้ผู้สอน 
เพ่ือให้ผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนส าหรับการเตรียม
ความพร้อมรายบุคคลได้ ระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นได้น าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้งานระบบ 
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้สอน และผู้เรียน ผลการประเมินการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก และมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบคือ ควรมีการเพ่ิมสื่อเพ่ือการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ และค าอธิบาย 
ของการเฉลยข้อสอบ 
  สุชาดา กรเพชรปาณี และคณะ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบ 
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าคลังข้อสอบ 
O-NET และพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดสอบ O-NET 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นละ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การจัดท าคลังข้อสอบใช้ฐานข้อมูล MySQL และคัดเลือกข้อสอบ O-NET ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2551 -2553 ที่ผ่านการวิเคราะห์
ข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ แบบ 3 พารามิเตอร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
258 ข้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 469 ข้อ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,197 ข้อ โดย
ข้อสอบในคลังข้อสอบ O-NET อยู่ในระดับค่อนข้างยาก พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web 
application โดยใช้ภาษา PHP พัฒนาโปรแกรม การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ตาม
แนวคิดของ Thompson and Weiss ผู้ใช้สามารถเข้าใช้โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET ใน website://www.O-NETcat.net การประเมินความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2557 โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 224 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
432 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 435 คน ปรากฏว่า การใช้งานของโปรแกรมการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน 
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  กมลลักษณ์ ชัยดี และคณะ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบ 
การสอบออนไลน์ และการประเมินผลการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต โดยได้ท าการศึกษาปัญหาจาก 
ระบบเดิม วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบระบบงานใหม่ และพัฒนาระบบ ส าหรับ
ผู้ใช้งาน 3 กลุ่มคือ อาจารย์ในการจัดการข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ โดยสามารถเลือกใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อสอบแบบกลุ่มสูง กลุ่มต่ า ร้อยละ 25, 27, 33, 50 จัดชุดข้อสอบจากการสุ่มข้อสอบและ
ก าหนดจ านวนข้อสอบ จากร้อยละระดับความยากง่ายของข้อสอบในคลังข้อสอบ อาจารย์สามารถจัด
สอบออนไลน์และประเมินผลการศึกษา ซึ่งสามารถเลือกเทคนิคการตัดเกรดแบบคะแนนดิบ ร้อยละ 
สถิติพ้ืนฐาน และคะแนนมาตรฐานที นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามรายวิชา ยื่นค าร้องขอสอบ และ
ท าข้อสอบออนไลน์ และรับทราบผลการสอบได้ทันที โดยมีผู้ดูแลระบบท าหน้าที่บริหารจัดการระบบ 
การทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม จ านวน 33 คน และประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม
พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
  ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง ระบบทดสอบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) เพ่ือศึกษาและสร้างระบบการทดสอบบนระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า 2) เพ่ือประเมินระบบการทดสอบและความคิดเห็นบนระบบ
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 13 คนที่ลงเรียนรายวิชาออปโต
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 
ข้อ ที่มีการสลับโจทย์และตัวเลือกโดยไม่ซ้ ากัน ผลการวิจัยพบว่า ระบบทดสอบออนไลน์ที่ออกแบบและ
สร้างข้ึน สามารถสลับเลือกโจทย์ให้นักศึกษาเองโดยอัตโนมัติ เพื่อให้รูปแบบของแบบทดสอบและ 
จ านวนข้อค าถามไม่ซ้ าแบบกัน ระบบมีความเที่ยงตรงไม่มีความผิดพลาด แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.65 มีความเชื่อถือได้ในการทดสอบ นักศึกษาผ่านทางออนไลน์ การประเมินระดับความคิดเห็น
ด้านต่างๆ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  สุวิมล กฤชคฤหาสน์ และสุวิมล ติรกานันท์ (2560 ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคลังข้อสอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาคลัง
ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3,466 คน ด้วยข้อสอบปรนัย จ านวน 240 ข้อ มีดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 0.67 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์ความเป็นเอกมิติ 
และโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบ 2 พารามิเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อสอบทั้งหมดวัด
คุณลักษณะเด่นเดียว จ านวนข้อสอบที่ถูกคัดเลือกเข้าคลังข้อสอบตามเกณฑ์ของทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ คือ 81 ข้อ โดยมีค่าพารามิเตอร์ความยากระหว่าง (-3.00) ถึง 3.00 และค่าพารามิเตอร์อ านาจ
จ าแนกระหว่าง 0.05 ถึง 2.50 และข้อสอบในคลังจ าแนกตามเนื้อหาย่อย คือเรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเซต จ านวน 30 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 37.04 การด าเนินการของเซต จ านวน 42 ข้อ คิดเป็น 
ร้อยละ 51.85 และการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์–ออยเลอร์ จ านวน 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
11.11 2) การจัดชุดแบบทดสอบจากคลังข้อสอบแบบที่เป็นระบบ พบว่า แบบทดสอบตัวอย่างจ านวน 
10 ฉบับ ที่ได้จากระบบดังกล่าวมีฟังก์ชันสารสนเทศของแบบทดสอบ 1.190 ถึง 2.379 ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า 0.195 ถึง 0.483 และแบบทดสอบทั้ง 10 ฉบับมีความเชื่อม่ัน 
ของการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ 0.721 ถึง 0.815 



54 

 2. งานวิจัยในต่างประเทศ 
  Ertugrul (2011) ไดว้ิจัยเรื่อง การประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยตนเอง 
แบบออนไลน์ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเว็บ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ ประเมินทักษะ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์จากนักเรียนที่มีทัศนคติแตกต่างกันบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เว็บ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ เสนอผลการวิจัยแบบพรรณา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
จ านวน 169 การรวบรวมข้อมูลโดยใช้การประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ ทัศนคติต่อ
อินเทอร์เน็ต ทัศนคติต่อการเรียนรู้บนเว็บไซต์ และทัศนคติต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใช้ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t-test ผลการวิจัยพบว่า ระดับทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียนแบบออนไลน์ส่งผลต่อทัศนคติด้านอินเทอร์เน็ต ทัศนคติของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยการ
ควบคุมด้วยตนเองแบบออนไลน์ที่มีระดับแตกต่างกันเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของการเรียนการสอนผ่านเว็บ และนักเรียนที่มีระดับทักษะการเรียนรู้ด้วยการควบคุมด้วยตนเองแบบ
ออนไลน์แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติของนักเรียนในด้านคอมพิวเตอร์ 
  Min-Jin Lin (2011) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอบออนไลน์ โดยใช้บริบทที่หลากหลาย  
การใช้ภาพเพ่ือประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 
การสอบออนไลน์ โดยใช้บริบทที่หลากหลาย การใช้ภาพส าหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ เพื่อประเมินการ
ใช้แนวคิดพ้ืนฐานของแสงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษา จ านวน 100 คน ได้มาโดยวิธีการสมัครใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ t-test 
และ ANOVA การวิจัยใช้วิธีการศึกษาจากตัวอย่างการปฏิบัติงาน แล้วน ามาอภิปรายเกี่ยวกับโปรแกรม
การเรียนการสอนและผลกระทบด้านการศึกษาของระบบ ผลการวิจัยพบว่า การสอบแบบออนไลน์ 
สามารถแก้ปัญหาในการสอบแบบเลือกตอบแบบเดิมๆ ได้ เช่น มีค่าใช้จ่ายที่ถูก ประหยัดเวลา และ
สะดวกในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม จากการให้ใช้เว็บไซต์ฟรี (http://www.my3q.com) ท าให้
ครูผู้สอนมีความสบายใจในการใช้การสอบออนไลน์ แนวคิดของการสอบออนไลน์นี้ ครูสามารถน าไปใช้
ในการออกแบบ การทดสอบก่อนเรียน การทดสอบระหว่างเรียน เพ่ือประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนักเรียน 
  Liao & Ho. (2011) ได้วิจัยเรื่อง การออกแบบคลังข้อสอบเสมือนจริงด้วยเทคนิค 
การประมวลผลภาพ หนึ่งในจุดอ่อนที่ส าคัญของแบบวัดความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาคือมีรูปภาพที่ไม่
ถูกต้องและซ้ าซ้อนปะปนอยู่ด้วย ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเสนอแนวทางใหม่และเครื่องมือทดสอบ 
ที่เป็นประโยชน์ซึ่งเรียกว่า คลังข้อสอบเสมือนจริง ข้อสอบเสมือนจริงเป็นการรวมทฤษฎีการสร้าง
รายการอัตโนมัติและทฤษฎีการประมวลผลภาพกับแนวคิดของข้อสอบแบบภาพและการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นที่เชื่อกันว่าเครื่องมือนี้จะช่วยในการปรับปรุงการทดสอบรูปแบบ
ดั้งเดิมในแง่ของการแก้ปัญหาก่อนการน าไปใช้และอนุญาตให้มีปรับปรุงข้อสอบแบบภาพเพ่ือให้ง่ายขึ้น 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 310 คน ของโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง
ไทเป ประเทศไต้หวัน การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้แก่ การพรรณนา การเปิดเผยข้อสอบและการ
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อสอบ และการตรวจสอบความตรงของคลังข้อสอบเสมือนจริง เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของคลังข้อสอบเสมือนจริง และปัญหาด้านความปลอดภัยของคลังข้อสอบจาก
การเข้าถึง ผลการวิจัยพบว่า ข้อสอบเสมือนจริงที่สร้างด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับแบบทดสอบวัดความก้าวหน้าแบบเมตริกซ์ ซึ่งเป็นแบบวัดความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา 
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ที่เป็นมาตรฐานและแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่พึงประสงค์ มีความผิดพลาดต่ ามาก ในขณะที่
อัตราการความซ้ าซ้อนของข้อสอบสามารถถูกตัดออกได้จากการค านวณ 
  Parthasarathy.M. & R. Ananthasayanam (2012) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ 
คลังข้อสอบในสถาบันอุดมศึกษาประเทศอินเดีย : ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด คลังข้อสอบท าให้เกิด
โอกาสในการปรับปรุงการประเมินผล การเรียนรู้และการตอบค าถามของนักเรียน ควรมีการศึกษาความ
ต้องการของครูและนักออกแบบคลังข้อสอบ คลังข้อสอบไม่ใช่สื่อการเรียนรู้ แต่เป็นแนวทางท่ีช่วยให้
ผู้เรียนประเมินตนเอง ประเทศอินเดีย มีมหาวิทยาลัยของรัฐประมาณ 259 แห่ง และมีวิทยาลัยมากกว่า 
22,000 แห่งที่มีการจัดการสอบ แต่มีเพียงไม่ก่ีแห่งที่จัดเก็บข้อสอบที่ผ่านมาไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส าหรับการเข้าถึงคลังข้อสอบได้ทุกที่ทุกเวลา 
และด้วยเหตุนี้การแจกจ่ายข้อสอบจากคลังข้อสอบจึงเป็นเว็บแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด 
(OER) ที่จะช่วยให้ชุมชนนักเรียนและครใูนอินเดียเข้าถึงได้ ระบบเว็บไซต์คลังข้อต้องเป็นระบบ 
ที่มีความสะดวกในการค้นหาและสามารถเข้าถึงคลังข้อสอบได้ง่าย ซึ่งในท่ีสุดคลังข้อสอบจะส่งผลให้
ผู้เรียนเข้าใจค าถามและท าคะแนนได้มากข้ึน และมีการปรับปรุงข้อสอบและรูปแบบของข้อสอบต่อไป 
การพัฒนาคลังข้อสอบอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ข้อสอบเกิดประโยชน์ได้มากข้ึน 
  Institute of Education Science (2014) ได้รายงานผลการศึกษาเรื่อง การสอบ
ออนไลน์ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ : การเพ่ิมประสิทธิภาพของวิทยาลัยและลดช่องว่างของความส าเร็จ 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลกระทบของความถ่ีในการสอบออนไลน์และข้อเสนอแนะทาง
วิชาการท่ีจะเพ่ิมสมรรถภาพของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท็กซัส ที่ลงทะเบียน
วิชาจิตวิทยา ในปี 2011 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จ านวน 982 คน และกลุ่มที่ 2 จ านวน 993 คน 
ใช้แบบทดสอบสั้นๆ ทางอินเทอร์เน็ต ในการเริ่มต้นเรียนของทุกชั้น หลังจากการทดสอบแต่ละครั้ง 
นักเรียนได้รับค าติชมทันทีตามสมรรถภาพของเขา การทดสอบทั้งสองชั้นเรียนท าเหมือนๆ กัน แล้วท า
การเปรียบเทียบกัน นักเรียนที่อยู่ในสภาพการเปรียบเทียบ ได้รับการสอนในลักษณะดั้งเดิม โดยการ
บรรยายและต าราที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษาได้รับการทดสอบแบบยาวๆ 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในหลักสูตรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากจิตวิทยาเบื้องต้น 
ในภาคเรียนนั้น ผลการเรียนเฉลี่ยได้น ามาจากส านักทะเบียนของมหาวิทยาลัยเท็กซัส ผลการวิจัยพบว่า  
นักเรียนที่ได้รับการสอบแบบออนไลน์และได้รับค าติชมทันทีตามสมรรถภาพของเขา ได้รับคะแนนที่
สูงขึ้นกว่าหลักสูตรอื่นๆ ตลอดภาคเรียน ผลการวิจัยยังพบอีกว่า การสอบแบบออนไลน์และได้รับค าติชม
ทันทียังมีผลอย่างมากต่อนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ได้จบการศึกษาระดับวิทยาลัย มากกว่านักเรียนที่มี
ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับวิทยาลัยอย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ ไม่ยืนยันว่าผลของ
การศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ค้นพบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากกลุ่มที่ได้รับการ
ทดลองและการเปรียบเทียบไม่ได้แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มมีพ้ืนฐานของตัวแปรที่ศึกษาเทียบเท่ากัน  
ผลการศึกษาที่พบว่าแตกต่างกันอาจจะมาจากพ้ืนฐานที่ทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันมาตั้งแต่เบื้องต้น ไม่ใช่
ผลกระทบที่เกิดจากความส าเร็จในการสอบออนไลน์บ่อยๆ 
  Onyeka (2014) ได้วิจัยเรื่อง การรับรู้วรรณคดีอังกฤษของนักศึกษาท่ีใช้วิธีการเรียนและ
การสอบแบบออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินการรับรู้วรรณคดีอังกฤษของนักเรียน 
ด้วยวิธีการเรียนและการสอบแบบออนไลน์ และการหาวิธีการเตรียมพร้อมในการอ านวยความสะดวก
ส าหรับรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บที่มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติของไนจีเรีย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา 
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ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชาสูตรวรรณคดีอังกฤษในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาหลักสูตรกฎหมายที่ศูนย์ศึกษาลากอสแห่งมหาวิทยาลัย นักเรียนกลุ่ม
เหล่านี้จะได้ท าการทดสอบด้วยระบบการสอบแบบออนไลน์รวมทั้งการสอบแบบวิธีเดิมที่ใช้กระดาษและ
ปากกา เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ การสัมภาษณ์ การอภิปราย และการใช้
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของนักศึกษาที่ใช้วิธีการเรียนและการสอบแบบออนไลน์ 
โดยรวมเป็นบวก นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการสอบแบบออนไลน์และเห็นว่าเป็นวิธีการที่สะดวก
รวดเร็ว แต่มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
  Michael and Other (2014) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนและสอบ
แบบออนไลน์ องค์ประกอบของวิชาและความร่วมมือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียน การเรียน
แบบออนไลน์ช่วยเพิ่มโอกาสแก่นักเรียน มีความยืดหยุ่น และผู้เรียนสามารถก าหนดการเรียนได้ด้วย
ตนเอง แม้ว่าจะเรียนที่บ้านของตัวเอง ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบในความยืดหยุ่นที่น าเสนอ วิธีการ
เรียนแบบนี้ คุณภาพของการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนแบบเห็นหน้ากันค่อนข้างเท่ากันประเด็นที่
ถูกยกมาอภิปรายกัน คือความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนแบบออนไลน์หรือแบบผสม (การเรียน 
แบบออนไลน์ที่มีการนัดพบกันตามตารางเวลา) การวิวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อหลักสูตรออนไลน์ในประเด็น ช่องทางหรือวิธีการที่ใช้ในการจัดส่งเนื้อหาวิชา ความพึงพอใจต่อ 
การเรียนการสอนที่ไม่ต้องก าหนดตารางการนัดพบ บทบาทของความสามัคคี ความร่วมมือของนักเรียน
ที่เรียนแบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูงของรัฐเท็กซัส 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบส ารวจ และการสัมภาษณ์ มีการศึกษาความพึงพอใจในหลายมิติ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอย่างมากต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั้งด้านการสอบ 
เนื้อหาวิชา และความร่วมมือ มีการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรออนไลน์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ในส่วนที่
พึงพอใจมากคือการเรียนที่สามารถก าหนดตารางเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง และเป็นการส่งเสริมความ
สามัคคีและความร่วมมือ 
  Jee, R. Y. (2015) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ 
โดยการเปรียบเทียบคะแนนการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหลังจากท่ีได้เรียนหลักสูตรออนไลน์แล้ว 
สถาบันว๊อกซ่ี ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้พัฒนาระบบการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถประเมินตนเองได้ที่บ้าน ชื่อว่าการประเมินความช านาญของว๊อกซ่ี  
(The Voxy Proficiency Assessment) โดยจะส่งไปให้ผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ตอนต้นและตอนท้าย 
ของหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย จ านวน 309 คน และคนท างานที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มาจากหลากหลายประเทศ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม ผลกระทบของตัวแปรร่วมเช่น กิจกรรม
การเรียนรู้ที่ด าเนินการแล้ว และจ านวนชนิดทรัพยากรทั้งหมดที่ผู้ใช้งานแสดงออกมา เมื่อใช้งานผ่านพ้น
ไป 12 สัปดาห์ จะส ารวจจุดที่ต้องบ ารุงรักษาหรือจุดบกพร่องของโปรแกรม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 
แบบทดสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลนข์องสถาบันว๊อกซ่ี แบ่งผู้เรียนตั้งแต่มีความสามารถน้อยไป
หามากได้ 12 ระดับ ส่วนใหญ่ผู้เรียนอยู่ในระดับขั้นที่ 2 และ 3 กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ท ากิจกรรมหรือด าเนินการศึกษาได้แก่ กิจกรรม ภาพ บทความ บทสนทนา และวิดีโอ แล้วท าการ 
วัดทักษะทางไวยากรณ์ ทักษะการอ่าน และทักษะการฟัง จากกิจกรรมที่นักศึกษาท าเพ่ือพิจารณาจุดที่
ควรส่งเสริมและจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ซึ่งไม่ใช่การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  Chappell and Other (2015) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินผลการสอนพิเศษแบบออนไลน์ 
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในรายวิชาคณิตศาสตร์ การวิจัย
ครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลโครงการสอนพิเศษแบบ
ออนไลน์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ตรวจสอบผลกระทบของการสอนพิเศษแบบออนไลน์แบบก าหนดตารางเวลา เพ่ือหาทางยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น การสอนพิเศษแบบ
ออนไลน์คือการสอนเพิ่มเข้าไปตามความต้องการของนักเรียน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 คือกลุ่มที่ต้อง
ได้รับค าแนะน าอย่างสูง ระดับที่ 2 คือกลุ่มที่ได้รับการแทรกแซงแบบกลุ่มย่อย และระดับที่ 3 คือกลุ่มที่
ได้รับการแทรกแซงเป็นรายบุคคลแบบเข้มข้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน จ านวน 119 คน มาจาก 2 
โรงเรียนที่ใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ทั้งโรงเรียน ออกแบบการทดลองโดยใช้รูปแบบกึ่งทดลอง  
มีการวัดภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม และท าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของนักเรียนและครูสอนพิเศษ 
โดยการให้โพสต์แสดงความคิดเห็น ผลการวิจัยพบว่า การสอนพิเศษแบบออนไลน์ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค าอธิบายของครูผู้สอน
ออนไลน์เกีย่วกับการแสดงวิธีท า ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนไปได้อย่างต่อเนื่องและก้าวหน้า การใช้
ค าอธิบายด้วยวิธีการที่หลากหลาย และการน าเสนอเป้าหมายของความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น ท าให้
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนพิเศษแบบออนไลน์ 
  Şahin & Weiss (2015) ได้วิจัยเรื่อง ผลของขนาดกลุ่มตัวอย่างในการสอบและขนาดของ
คลังข้อสอบที่มีต่อการประเมินความสามารถโดยใช้ข้อสอบที่มีการปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของขนาดกลุ่มตัวอย่างในการสอบและขนาดของคลังข้อสอบที่มีต่อการ
ประเมินความสามารถโดยใช้ข้อสอบที่มีการปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อสอบใน
คลังข้อสอบ จ านวน 500 ข้อ ที่ได้รับการปรับเหมาะมาล่วงหน้าโดยใช้แบบจ าลองโลจิสติกส์สาม
พารามิเตอร์ที่มีผู้สอบ จ านวน 10,000 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาเปรียบเทียบกัน ได้แก่ 150, 250, 
350, 500, 750, 1,000, 2,000, 3,000 และ 5,000 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคัดเลือกของกลุ่ม
ผู้ปกครอง และคลังข้อสอบที่มีขนาด 100 ข้อ 200 ข้อ และ 300 ข้อ จนถึง 500 ข้อ ข้อสอบใน 
คลังข้อสอบนี้ถูกปรับให้เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างและค่าประมาณความสามารถของพวกเขา โดยใช้
แบบจ าลองประเมินค่าพารามิเตอร์ความสามารถใหม่ส าหรับผู้สอบ 10,000 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถที่มีการประมาณค่าจากข้อสอบที่มีปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถค านวณได้ 
อย่างแม่นย าเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาด 150 คน ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ข้อสอบ 200 ข้อกับกลุ่มตัวอย่าง 
150 คน สามารถใช้เพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่างในการประมาณค่าความสามารถได้ด้วยข้อสอบที่มี 
การปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ตราบเท่าที่มีข้อมูลเพียงพอตามที่ก าหนดไว้ 
  Ibbett & Wheldon (2016) ได้วิจัยเรื่อง ข้อผิดพลาดบางประการในคลังข้อสอบแบบ
เลือกตอบ: หลักฐานบางอย่างจากประเทศออสเตรเลีย ในปี ค.ศ. 2014 มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล- 
ควีนส์แลนด์ ในประเทศออสเตรเลียประกาศห้ามใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผล เพราะข้อสอบแบบเลือกตอบเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบผ่านโดยการคาดเดาค าตอบ อย่างไร
ก็ตามในทางคณิตศาสตร์สามารถลบความคาดเดาของนักเรียนออกได้หรืออย่างน้อยก็ท าให้ลดลงโดย
ผู้จัดการการสอบ ดังนั้นความเสี่ยงที่แท้จริงเกี่ยวกับการคาดเดาอยู่ในคุณภาพของค าถามที่ถาม จะต้อง
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ไม่ให้ผู้สอบเห็น 'เบาะแส' ที่เพ่ิมความเสี่ยงในการคาดเดา ด้วยการใช้ข้อสอบที่เลือกสรรอย่างกว้างขวาง 
โดยการใช้คลังข้อสอบที่มีข้อค าถามที่มีคุณภาพสูง ที่ผู้เรียนไม่เคยพบเจอข้อสอบมาก่อน ส าหรับผู้สอน 
ที่มีเวลาน้อยซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้ข้อสอบจากคลังข้อสอบ การศึกษานี้ได้วิเคราะห์ข้อค าถามจากคลัง
ข้อสอบ ในหนังสือการเงินการบัญชีของออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้ใช้กันทั่วไป ข้อค าถามประมาณสองในสาม  
มีหลักฐานอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่บกพร่อง เป็นเบาะแสที่อาจเพิ่มโอกาสให้นักเรียนคาดเดาค าตอบได้
ถูกต้อง ผลการวิจัยพบว่า มีความเสี่ยงบางประการในการน าข้อสอบแบบเลือกตอบที่อยู่ในคลังข้อสอบ
ไปใช้โดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพียงพอก่อนที่จะใช้ มีข้อสอบที่ไม่มีคุณภาพอยู่ในธนาคารข้อสอบ 
และการขยายตัวของแนวทางส าหรับการเขียนข้อสอบที่ดี เป็นที่น่าแปลกใจและผิดหวังที่พบข้อสอบ
จ านวนมากที่มีข้อบกพร่องในธนาคารข้อสอบ ซึ่งเป็นการสร้างโดยสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 
เห็นได้ชัดว่า การดูแลเพ่ือให้ได้ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้ผลการประเมิน 
มีความเชื่อถือ ดีกว่าที่จะห้ามใช้ข้อสอบจากคลังข้อสอบ 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สรุปได้ว่า การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการทดสอบออนไลน์  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา ระบบการสอบของหน่วยงาน ในเรื่องการสร้างข้อสอบ  
การวิเคราะห์ข้อสอบ การจัดเก็บรวบรวมข้อสอบ การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการวัดผลประเมินผล จะท าให้ช่วยลดแรงงานคน เงิน และทรัพยากรอ่ืนๆ 
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนที่จะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการทดสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย 
  1.1 การรวบรวมแบบทดสอบมาตรฐาน 
  1.2 การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดของข้อสอบ 
  1.3 การจัดพิมพ์ข้อสอบ 
  1.4 การจัดท าเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
  1.5 การอัพโหลดข้อสอบขึ้นสู่ระบบคลังข้อสอบ 
  1.6 การจัดชุดข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
  1.7 การจัดท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
  1.8 การประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
 2. การทดลองใช้การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการทดสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย 
    2.1 การประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
      2.2 การอบรมปฏิบัติการครูผู้สอน 
  2.3 การรายงานคะแนนสอบของนักเรียน 
  2.4 การนิเทศติดตาม 
  2.5 การประเมินผล 
  
 ซึ่งรายละเอียดในการด าเนินงานแต่ละข้ันตอนจะได้น าเสนอในวิธีการด าเนินงานวิจัย 
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วธิดี ำเนินกำรวจิยั 
   

 กำรด ำเนินกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ครั้งนี ้ผู้วิจัยใช้วิธีกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and  
Development) ซึ่งแบ่งกำรวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
  1. กำรพัฒนำคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
  2. ศึกษำผลกำรทดลองใช้คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
 
กำรพฒันำคลงัขอ้สอบและระบบกำรสอบออนไลน ์ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศกึษำ
มหำสำรคำม เขต 3 
 
 1. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในกำรวิจัยระยะท่ี 1 นี้ ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรดังนี้  
  1.1 กำรรวบรวมแบบทดสอบมำตรฐำน ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบทดสอบ
มำตรฐำนจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่ได้ด ำเนินกำรสอบมำแล้ว ซึ่งได้รับอนุญำตให้จัดท ำซ้ ำ และ
เผยแพร่ข้อสอบแล้ว ได้แก่ 
   1.1.1 แบบทดสอบวัดผลกำรศึกษำระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2555 – 2560 ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
จ ำนวน 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning 
Ability) รวมทั้งสิ้น 18 ฉบับ  
   1.1.2 แบบทดสอบก่อนกำรวัดผลกำรศึกษำระดับชำติ (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2555 – 2557 ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย 
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) และสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น 30 ฉบับ 
   1.1.3 แบบทดสอบกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 ของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  
จ ำนวน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้แก่ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) และสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 28 ฉบับ (ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2560  
ไม่มีกำรทดสอบในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนำธรรม ทั้งระดับชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3) 
  1.2 กำรวิเครำะห์มำตรฐำนตัวชี้วัดของข้อสอบ ในกำรวิเครำะห์มำตรฐำนตัวชี้วัดของ
ข้อสอบในครั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ได้ตั้งกรรมกำรขึ้นมำ
เพ่ือท ำกำรเฉลยและพิจำรณำควำมสอดคล้องของข้อสอบกับมำตรฐำนตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น 
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   1.2.1 กรรมกำรเฉลยและพิจำรณำควำมสอดคล้องของข้อสอบวัดผลกำรศึกษำ
ระดับชำติ (NT) กับมำตรฐำนตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 9 คน 
   1.2.2 กรรมกำรเฉลยและพิจำรณำควำมสอดคล้องของข้อสอบวัดผลกำรศึกษำ
ระดับชำติ (O-NET) กับมำตรฐำนตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 15 คน 
   1.2.3 กรรมกำรเฉลยและพิจำรณำควำมสอดคล้องของข้อสอบวัดผลกำรศึกษำ
ระดับชำติ (O-NET) กับมำตรฐำนตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 15 คน 
  1.3 กำรจัดพิมพ์ข้อสอบ ในกำรวิจัยครั้งนี้ เนื่องจำกข้อสอบมีจ ำนวนมำก ผู้วิจัยจึงได้ 
จัดจ้ำงพิมพ์ข้อสอบ จ ำนวนทั้งสิ้น 65 ฉบับ เพื่อจัดท ำรูปแบบข้อสอบให้สำมำรถอัพโหลดขึ้นสู่โปรแกรม
คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ได้ 
  1.4 กำรจัดท ำเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
โปรแกรม OBEC LMS ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เป็นเจ้ำของและอนุญำตให้ใช้ใน
กำรศึกษำได้ ตัวโปรแกรมมีทั้งระบบ CMS และ LMS เป็นระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  
ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นที่จะน ำควำมสำมำรถในด้ำนกำรสอบออนไลน์ มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิจัย 
โดยมีวิธีกำรโดยย่อ ดังนี้ 
   1.4.1 ติดตั้งเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม OBEC LMS ในระบบ Server ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยได้
ใช้บริกำร Server ของ Hosting Lotus ซึ่งเป็นบริกำรของเอกชน และช ำระค่ำบริกำรเป็นรำยปี ผู้วิจัย 
ท ำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลระบบ (admin) ด้วยตนเอง โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ www.kruchaiya.net 
   1.4.2 ปรับเปลี่ยนหัวเว็บไซต์เป็น “ MK3 e-Testing คลังข้อสอบและระบบกำรสอบ
ออนไลน์ สพป.มหำสำรคำม เขต 3 ” เพ่ือให้สื่อควำมหมำยตรงกับเนื้อหำในเว็บไซต์ 
   1.4.3 จัดสร้ำงรำยวิชำ เพื่อรองรับระบบคลังข้อสอบ ซึ่งในที่นี้ได้จัดสร้ำงรำยวิชำไว้ 
จ ำนวน 13 รำยวิชำ ได้แก่  
    ป.3 ด้ำนภำษำ ป.3 ด้ำนค ำนวณ ป.3 ด้ำนเหตุผล 
    ป.6 ภำษำไทย ป.6 วิทยำศำสตร์ ป.6 คณิตศำสตร์ ป.6 อังกฤษ ป.6 สังคมศึกษำ
    ม.3 ภำษำไทย ม.3 วิทยำศำสตร์ ม.3 คณิตศำสตร์ ม.3 อังกฤษ ม.3 สังคมศึกษำ
   ในแต่ละรำยวิชำ เพิ่มผู้สอนร่วม เพ่ือรองรับกำรอัพโหลดข้อสอบจำกกรรมกำร 
ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 แต่งตั้งขึ้น 
  1.5 กำรอัพโหลดข้อสอบขึ้นสู่เว็บไซต์คลังข้อสอบ ในกำรวิจัยครั้งนี้ เนื่องจำกข้อสอบมี
จ ำนวนมำกและกำรอัพโหลดข้อสอบขึ้นสู่เว็บไซต์คลังข้อสอบแต่ละข้อต้องใช้เวลำหลำยนำที ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 จึงได้แต่งตั้งกรรมกำรขึ้นมำ จ ำนวน 13 คน เพื่อท ำ
กำรอัพโหลดข้อสอบขึ้นสู่เว็บไซต์คลังข้อสอบ โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ดูแลระบบ (admin) ท ำหน้ำที่ในกำร
จัดกำรเว็บไซต์ จัดกำรสมำชิก (คร)ู เพ่ือให้กรรมกำรท ำหน้ำที่ผู้สอนร่วม มีสิทธิ์ในกำรน ำข้อสอบขึ้นสู่
ระบบคลังข้อสอบ ตลอดจนปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อสอบ ในแต่ละรำยวิชำที่รับผิดชอบได้ 
  1.6 กำรจัดชุดข้อสอบตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด ในกำรด ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ด ำเนินกำรโดยใช้หลักกำร ดังนี้ 
   จัดแบ่งข้อสอบเป็นชุดๆ ตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
   ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ข้อสอบแต่ละชุดไม่เกิน 15 ข้อ 
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   ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ข้อสอบแต่ละชุดไม่เกิน 20 ข้อ 
   ข้อสอบด้ำนค ำนวณ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ใช้เวลำข้อละ 2 นำท ีส่วนกลุ่มกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนๆ ใช้เวลำ 
ข้อละ 1.30 นำที  
   ข้อสอบแต่ละชุด สำมำรถท ำได้จ ำนวน 10 ครั้ง ซึ่งจุดประสงค์หลักของกำรจัดท ำระบบ
กำรสอบออนไลน์ในครั้งนี้ เน้นให้นักเรียนได้ฝึกท ำแบบสอบมำตรฐำนหลำยๆ ครั้ง 
  1.7 กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้ ในกำรด ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัไดจ้ัดท ำคู่มือกำรใช้คลัง
ข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ วำงไว้ที่หน้ำเว็บไซต์เพ่ือให้ครหูรือนักเรียน ดำวน์โหลดไปศึกษำและ
ปฏิบัติตำมข้ันตอน เพรำะกำรเข้ำท ำข้อสอบในระบบออนไลน์ ผู้ใช้งำนจ ำเป็นต้องสมัครเข้ำ 
ใช้งำน และท ำกำร Login เข้ำสู่ในระบบ ระบบจะได้ท ำกำรบันทึกสถิติในกำรใช้งำน สถิติกำรท ำข้อสอบ 
ซ่ึงครสูำมำรถน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำใช้ในกำรพิจำรณำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนเป็นข้อมูล 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรำยบุคคลได้ (รำยละเอียดได้แสดงไว้ในภำคผนวก) 
  1.8 กำรประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ได้ให้ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครแูละศึกษำนิเทศก์ เป็นผู้ประเมินและให้ค ำแนะน ำ 
ก่อนที่จะน ำไปใช้จริง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ เว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ที่อยู่ http://www.kruchaiya.net และเครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3  
 3. กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
  3.1 เว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ได้แสดงวิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพโดยกำรให้ผู้เชี่ยวชำญเป็น 
ผู้พิจำรณำคุณภำพแล้วตำมข้ันตอนที่ 1.1 – 1.8 
  3.2 แบบประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงและหำคุณภำพ ดังนี้ 
   3.2.1 วิเครำะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องกำร วัตถุประสงค์ของเครื่องมือนี้ คือต้องกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ในแต่ละประเด็นกำรใช้งำน และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   3.2.2 ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบวัดและก ำหนดรูปแบบของแบบประเมิน เป็นแบบมำตร
วัดประมำณค่ำ 5 ระดับคือ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอำด. 2545) 
   3.2.3 จัดท ำตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบประเมินควำมเหมำะสมกับ 
ตัวข้อค ำถำม เพ่ือให้ได้ข้อค ำถำมที่ตรงตำมจุดประสงค์ 
   3.2.4 ผู้วิจัยได้สร้ำงแบบวัดแบบประเมินเป็นแบบมำตรวัดประมำณค่ำ 5 ระดับคือ 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนและเกณฑ์กำรแปล
ควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยในแต่ละข้อค ำถำม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด. 2545) 
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    ให้คะแนน  หมำยถึง 
       5  มีควำมเหมำะสมระดับมำกท่ีสุด 
       4  มีควำมเหมำะสมระดับมำก 
       3  มีควำมเหมำะสมระดับปำนกลำง 
     2  มีควำมเหมำะสมระดับน้อย 
     1  มีควำมเหมำะสมระดับน้อยที่สุด 
   เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยในแต่ละข้อค ำถำม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
    ค่ำเฉลี่ย  กำรแปลควำมหมำย 
       4.51-5.00  มีควำมเหมำะสมระดับมำกท่ีสุด 
     3.51-4.50  มีควำมเหมำะสมระดับมำก 
     2.51-3.50  มีควำมเหมำะสมระดับปำนกลำง 
     1.51-2.50  มีควำมเหมำะสมระดับน้อย 
     1.00-1.50  มีควำมเหมำะสมระดับน้อยที่สุด 
   3.2.5 หำคุณภำพควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ โดยให้ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 คน พิจำรณำ
ควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับจุดประสงค์ (สมนึก ภัททิยธนี. 2541) แล้วคัดเลือกข้อค ำถำมที่มี
ค่ำควำมสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ข้อค ำถำมมีค่ำควำมสอดคล้อง 1.00 ทุกข้อ และปรับปรุงแก้ไข
ตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ   
   3.2.6 จัดพิมพ์แบบประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 เพ่ือใช้ในกำรวิจัยต่อไป 
 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลผลกำรประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญ 
 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผลกำรประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และค่ำร้อยละ  
 
ศึกษำผลกำรทดลองใชค้ลังขอ้สอบและระบบกำรสอบออนไลน ์ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำมหำสำรคำม เขต 3 
 
 1. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในกำรวิจัยระยะท่ี 2 นี้ ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  1.1 กำรประชำสัมพันธ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในเรื่องกำรใช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำร
สอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมสื่อ
น ำเสนอและเอกสำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือน ำเสนอให้ผู้บริหำรโรงเรียนทรำบวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และ
วิธีกำรใช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ในกำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนในส ำนักงำนเขต
พ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 โดยใช้เวลำในกำรน ำเสนอ 20 นำท ี 
  1.2 กำรอบรมปฏิบัติกำรครชูั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในเรื่องกำรใช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
   1.2.1 ขั้นเตรียม 
    วำงแผนกำรฝึกอบรม โดยกำรจัดเตรียมเอกสำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรฝึกอบรม
ให้พร้อม เช่น ตำรำง สื่อน ำเสนอและเอกสำรประกอบกำรอบรมปฏิบัติกำร  
    ติดต่อวิทยำกรผู้ช่วย จัดเตรียมอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ใน
กำรฝึกอบรมเช่น ระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้วิจัยท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรหลักด้วยตนเอง 
    ก ำหนดวันเวลำ สถำนที่ ตำรำงและกลุ่มเป้ำหมำยที่จะเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
    ประชำสัมพันธ์ให้ครูที่มีควำมสนใจ สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยกำรก ำหนด
คุณสมบัติเบื้องต้น เช่น สำมำรถน ำเครื่องคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรฝึกอบรมได้ และสำมำรถใช้งำน
อินเทอร์เน็ตได้ พร้อมก ำหนดเวลำในกำรหมดเขตรับสมัคร 
    เตรียมห้องฝึกอบรม โดยจะท ำกำรฝึกอบรม โดยใช้สถำนที่ของโรงเรียนใน 
ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือควำมสะดวกในกำร
เดินทำงของครูที่เข้ำรับกำรอบรม 
   1.2.2 ขั้นตอนกำรฝึกอบรม ผู้วิจัยด ำเนินกำร ดังนี้ 
    กำรปฐมนิเทศในห้องฝึกอบรม ชี้แจงให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงวัตถุประสงค์
ของกำรฝึกอบรม ขั้นตอนวิธีกำร กิจกรรมกำรฝึกอบรม ตลอดจนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล 
    ชี้แจงให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงเว็บไซต์ที่ใช้ในกำรฝึกอบรม ตลอดจน
วิธีกำรใช้งำน เนื้อหำสำระที่ใช้ในกำรฝึกอบรม กำรท ำกิจกรรม กำรติดต่อกับวิทยำกรและเพ่ือนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม กำรใช้กระดำนสนทนำ กำรส่งกำรบ้ำน กำรตรวจสอบคะแนนของตนเอง   
    ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมลงทะเบียนเพ่ือขอสิทธิ์ในกำรเข้ำเรียนที่  
www.kruchaiya.net  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประกอบกำรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้น   
      ผู้ดูแลระบบ (ผู้วิจัย) ท ำกำรตอบรับ อนุญำตให้เข้ำเรียนได้ จำกนั้นให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมไปลงทะเบียนเรียนวิชำที่ตรงกับชั้นเรียนที่ตนเอง      
    ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถใช้งำนเว็บไซต์และน ำไปเผยแพร่ให้นักเรียนที่ตนเอง
สอน สำมำรถใช้งำนได้เช่นเดียวกับตนเอง หำกมีข้อสงสัยให้ติดต่อกับวิทยำกรและเพ่ือนผู้เข้ำรับกำร
อบรม โดยใช้กระดำนสนทนำเพ่ือสอบถำมปัญหำ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ร่วมมือท ำกิจกรรม  
ส่งกำรบ้ำน ซ่ึงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถเข้ำไปศึกษำและท ำกิจกรรมได้ไม่จ ำกัดสถำนที่และเวลำ   
    ผู้วิจัยท ำกำรติดตำมพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนทำงเว็บไซต์ โดยกำร
ตรวจสอบสถิติกำรใช้งำน กำรท ำกิจกรรมบนเว็บ กำรส่งงำน กำรท ำแบบสอบ กำรใช้กระดำนสนทนำ  
กำรสอบถำม กำรตอบค ำถำม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยำกรและเพ่ือนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอ่ืนๆ   
  1.3 กำรรำยงำนคะแนนสอบของนักเรียน เมื่อนักเรียนท ำกำรสอบออนไลน์ในข้อสอบ 
แต่ละชุดแล้ว ผู้วิจัยจะท ำกำรดำวน์โหลดคะแนนผลกำรสอบของนักเรียนทุกคน ทุกรำยวิชำ 
และทุกมำตรฐำนตัวชี้วัด น ำมำแสดงให้ผู้สนใจได้ทรำบที่หน้ำเว็บไซต์ในเมนู “คะแนนสอบนักเรียน”  
โดยผู้วิจัยจะรำยงำนคะแนนสอบของนักเรียนทุกสัปดำห์ เพ่ือให้เห็นควำมก้ำวหน้ำของคะแนนนักเรียน 
  1.4 กำรนิเทศติดตำม กำรใช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ผู้วิจัยและคณะ จะด ำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรใช้งำน
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คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
โดยกำรลงพื้นที่จริง จ ำนวน 30 โรงเรียน เพื่อนิเทศติดตำม ให้กำรช่วยเหลือ ตลอดจนสอบถำมสภำพ
ปัญหำและข้อเสนอแนะ ในกำรปรับปรุงงำน  
  1.5 กำรประเมินผล กำรพัฒนำคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 จะท ำกำรประเมิน 3 ส่วน ได้แก่  
   1.6.1 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT, O-NET) ของโรงเรียนที่ใช้คลัง
ข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 กับ ปีกำรศึกษำ 2561  
   1.6.2 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT, O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561  
ของโรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3 กับโรงเรียนที่ไม่ใช้คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
   1.6.3 กำรประเมินควำมพึงพอใจของครู ที่ใช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำรสอบ
ออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 โดยท ำกำรประเมินออนไลน์ 
เมื่อสิ้นภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
   1.6.4 กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน ที่ใช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำรสอบ
ออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 โดยท ำกำรประเมินออนไลน์  
เมื่อสิ้นภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ เว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ที่อยู่ http://www.kruchaiya.net  
    2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   2.2.1 แบบบันทึกข้อมูลผลกำรทดสอบระดับชำติ NT และ O-NET ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบ
และระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
   2.2.2 แบบประเมินควำมพึงพอใจของครู ที่ใช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำรสอบ
ออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
   2.2.3 แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน ที่ใช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำรสอบ
ออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
 3. กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ   
  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยตำมข้อ 2.1 ได้แสดงวิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพแล้วใน 
กำรวิจัยระยะที่ 1 ในกำรขั้นตอนนี้จึงเป็นกำรน ำเครื่องมือเหล่ำนั้นมำใช้  
  3.2 แบบประเมินควำมพึงพอใจของครผูู้และนักเรียน ที่ใช้งำนคลังข้อสอบและระบบ 
กำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำร
สร้ำงและหำคุณภำพ ดังนี้   
   3.2.1 วิเครำะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องกำร วัตถุประสงค์ของเครื่องมือนี้ คือควำม 
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พึงพอใจของครแูละนักเรียน ทีใ่ช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
   3.2.2 ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจและก ำหนดรูปแบบของแบบสอบถำม 
เป็นแบบมำตรวัดประมำณค่ำ 5 ระดับคือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด  
   3.2.3 จัดท ำตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบวัดควำมพึงพอใจกับตัวข้อค ำถำม 
เพ่ือให้ได้ข้อค ำถำมที่ตรงตำมจุดประสงค์ 
   3.2.4 ผู้วิจัยได้สร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจ เป็นแบบมำตรวัดประมำณค่ำ 5 ระดับ
คือ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนและเกณฑ์กำรแปล
ควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยในแต่ละข้อค ำถำม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด. 2545)   
    ให้คะแนน  หมำยถึง 
       5  มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด  
       4  มีควำมพึงพอใจระดับมำก   
       3  มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง   
     2  มีควำมพึงพอใจระดับน้อย 
     1  มีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด   
   เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยในแต่ละข้อค ำถำม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
    ค่ำเฉลี่ย  กำรแปลควำมหมำย   
       4.51-5.00  มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 
     3.51-4.50  มีควำมพึงพอใจระดับมำก   
     2.51-3.50  มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
     1.51-2.50  มีควำมพึงพอใจระดับน้อย 
     1.00-1.50  มีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด   
   3.2.5 หำคุณภำพควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ โดยให้ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 คน พิจำรณำ
ควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับจุดประสงค์ (สมนึก ภัททิยธน.ี 2541) แล้วคัดเลือกข้อค ำถำมที่มีค่ำ
ควำมสอดคล้องตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป ได้ข้อค ำถำมมีค่ำควำมสอดคล้อง 1.00 ทุกข้อ และปรับปรุงแก้ไขตำม
ค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ   
   3.2.6 จัดพิมพ์แบบประเมินควำมพึงพอใจเพ่ือใช้ในกำรวิจัยต่อไป 
 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลคะแนนผลกำรวัดผลระดับชำติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งท ำกำรสอบพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนมีนำคม 2562 รวบรวมข้อมูลจำก 
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ข้อมูลคะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ2561 ซึ่งท ำกำรสอบพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนกุมภำพันธ์ 
2562 รวบรวมข้อมูลจำกสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  
  ข้อมูลควำมพึงพอใจของคร ูที่ใช้คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบประเมินออนไลน์  
ที่เว็บไซต ์www.kruchaiya.net เมื่อสิ้นภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
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  ข้อมูลควำมพึงพอใจของนักเรียน ที่ใช้คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบประเมินออนไลน์  
ที่เว็บไซต์ www.kruchaiya.net เมื่อสิ้นภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  5.1 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT, O-NET) ของโรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบ
และระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 ระหว่ำง 
ปีกำรศึกษำ 2560 กับปีกำรศึกษำ 2561 โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
และค่ำร้อยละ  
  5.2 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT, O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561  
ของโรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 3 กับโรงเรียนทีไ่ม่ใช้คลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือหำค่ำเฉลี่ย   
  5.3 กำรประเมินควำมพึงพอใจของคร ูที่ใช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือหำค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
  5.4 กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน ที่ใช้งำนคลังข้อสอบและระบบกำรสอบ
ออนไลน์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือ 
หำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
 6. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
  6.1 กำรหำควำมเที่ยงตรง (Validity) ของแบบประเมิน ใช้สูตรดัชนีค่ำควำมสอดคล้อง 
IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 2541) 
 

          IOC    =      
n

R  
 

 

   เมื่อ      IOC   แทน  ดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงจุดประสงค์กับเนื้อหำ 
              R    แทน  ผลรวมระหว่ำงคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 
                               n     แทน  จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 
  7.2 ค่ำเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สตูร (บุญชม ศรีสะอำด. 2545) 
 

                                 X =  
n

X  
    

   เมื่อ      X     แทน  ค่ำเฉลี่ย 
      X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
            n    แทน  จ ำนวนคะแนนในกลุ่ม 
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  6.3 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอำด. 
2545) 
 

    S.D.    =     
 1

22





nn

XXn  

  
   เมื่อ  S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
      X       แทน  คะแนนแต่ละตัว 
      n       แทน  จ ำนวนคะแนนในกลุ่ม 
                   แทน  ผลรวม 

   ค่ำควำมแปรปรวน (Variance) ใช้สัญลักษณ์ s ค ำนวณโดยใช้สูตร s  =  2..DS                                                  
 
 กำรด ำเนินกำรวิจัยในแต่ละระยะ ขั้นตอนกำรวิจัย แหล่งข้อมูล/กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือและ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล สำมำรถสรุปได้ดังตำรำง 13 



ตำรำง 13 กำรด ำเนินกำรวิจัยในแต่ละระยะ ขั้นตอนกำรวิจัย แหล่งข้อมูล/กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ระยะกำรวิจัย/ขั้นตอนกำรวิจัย แหล่งข้อมูล/กลุ่มตัวอย่ำง เครือ่งมือ/เก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. กำรพฒันำคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน ์ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำมหำสำรคำม เขต 3 
1.1 กำรรวบรวมแบบทดสอบมำตรฐำน ผู้วิจัยด ำเนินกำรด้วยตนเอง - แบบสอบ NT, O-NET  

  รวม 76 ฉบับ 
กำรวิเครำะห์เชิงพรรณำ 

1.2 กำรวิเครำะห์มำตรฐำนตัวชี้วัดของข้อสอบ คร ูจ ำนวน 39 คน 
ผู้วิจัย ท ำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุน 

- มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
- แบบสอบ NT, O-NET  
  รวม 76 ฉบับ 

กำรวิเครำะห์เชิงพรรณำ 

1.3 กำรจัดพิมพ์ข้อสอบ ผู้รับจ้ำง จ ำนวน 10 คน 
ผู้วิจัย ท ำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุน 

- แบบสอบ NT, O-NET  
  รวม 76 ฉบับ (13 รำยวิชำ) 

กำรวิเครำะห์เชิงพรรณำ 

1.4 กำรจัดท ำเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบ 
กำรสอบออนไลน์ 

ผู้วิจัย ท ำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลระบบ - โปรแกรม OBECLMS 
- เว็บไซต์ www.kruchaiya.net 

กำรวิเครำะห์เชิงพรรณำ 

1.5 กำรอัพโหลดข้อสอบขึ้นสู่เว็บไซต์คลังข้อสอบ คร ูจ ำนวน 13 คน 
ผู้วิจัย ท ำหน้ำที่เป็นครูทุกรำยวิชำ 

- เว็บไซต์ www.kruchaiya.net 
- คลังข้อสอบ 13 รำยวิชำ 

กำรวิเครำะห์เชิงพรรณำ 

1.6 กำรจัดชุดข้อสอบตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด ผู้วิจัยด ำเนินกำรด้วยตนเอง - เว็บไซต์ www.kruchaiya.net 
- คลังข้อสอบ 13 รำยวิชำ 

กำรวิเครำะห์เชิงพรรณำ 

1.7 กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนเว็บไซต์ ผู้วิจัยจัดท ำและอัพขึ้นสู่เว็บไซต์ - เว็บไซต์ www.kruchaiya.net กำรวิเครำะห์เชิงพรรณำ 
1.8 กำรประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบ
กำรสอบออนไลน์ 

ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 คน 
 

- เว็บไซต์ www.kruchaiya.net 
- แบบประเมินเว็บไซต์ 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน   
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ตำรำง 13 (ต่อ) 
 

ระยะกำรวิจัย/ขั้นตอนกำรวิจัย แหล่งข้อมูล/กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือ/เก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
2. ศึกษำผลกำรทดลองใชค้ลงัข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน ์ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 

2.1 กำรประชำสัมพันธ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
   

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
จ ำนวน 70 คน 

- สื่อน ำเสนอและเอกสำร 
- เว็บไซต์ www.kruchaiya.net 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

2.2 กำรอบรมปฏิบัติกำร ครู 
   

ครชูั้น ป.3 ป.6 และ ม.3  
จ ำนวน 240 คน 

- สื่อน ำเสนอและเอกสำร 
- เว็บไซต์ www.kruchaiya.net 
- กำรสร้ำงข้อสอบคู่ขนำน 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน   
 

2.3 กำรรำยงำนคะแนนสอบนักเรียน ผู้วิจัยด ำเนินกำรด้วยตนเอง - เว็บไซต์ www.kruchaiya.net คะแนนรวม  
2.4 กำรนิเทศติดตำม คร ูจ ำนวน 240 คน และนักเรียน 

จ ำนวน 300 คน (จ ำนวน 30 โรงเรียน) 
แบบนิเทศติดตำมคร/ูนักเรียน กำรวิเครำะห์เชิงพรรณำ 

2.5 กำรประเมินผล 
     กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติ 
     กำรประเมินควำมพึงพอใจของครู 
     กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน 

คร ูจ ำนวน 50 คน และนักเรียน  
ชั้น ป.3 ป.6 หรือ ม.3 ระดับชั้นละ 50 
คน 

-แบบบันทึกคะแนน NT, O-NET 
-แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
ของครู 
-แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
ของนักเรียน 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน   
t-test Independent 
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บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 
 

 การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ครั้งนี้ ผู้วิจัยไดเ้สนอผลการวิจัย ตามระยะของการวิจัย จ านวน 2 ระยะ ดังนี้ 
  1. ผลการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
  2. ผลการใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 
ผลการพฒันาคลงัข้อสอบและระบบการสอบออนไลน ์ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 3 
 
 การวิจัยระยะที่ 1 นี้ ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การรวบรวมแบบทดสอบ
มาตรฐาน การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดของข้อสอบ การจัดพิมพ์ข้อสอบ การจัดท าเว็บไซต์คลังข้อสอบ
และการสอบออนไลน์ การอัพโหลดข้อสอบขึ้นสู่ระบบคลังข้อสอบ และการจัดชุดข้อสอบตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด การจัดท าคู่มือการใช้งานและการประเมินเว็บไซต์โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลการด าเนินการ เป็นดังนี้  
 1. การรวบรวมแบบทดสอบมาตรฐาน ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบทดสอบจากส านักทดสอบทาง
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การ
มหาชน) โดยได้รับอนุญาตให้จัดท าซ้ าและเผยแพร่ จากเจ้าของข้อสอบแล้ว ผลการด าเนินการแสดงได้
ดังตาราง 14  
 

ตาราง 14 รายวิชาและจ านวนข้อสอบที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด 
 

ชั้น 
ด้าน/กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ปีการศึกษา/จ านวนข้อสอบ 

รวม 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ป.3 

ด้านภาษา 30 30 30 30 30 30 180 
ด้านค านวณ 30 30 30 30 30 30 180 
ด้านเหตุผล 30 30 30 30 30 30 180 

รวมชั้น ป.3 90 90 90 90 90 90 540 

ป.6 

ภาษาไทย 42 40 35 35 34 34 220 
วิทยาศาสตร์ 40 40 32 32 32 32 208 
คณิตศาสตร์ 30 30 30 20 20 20 150 
ภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 240 

รวมชั้น ป.6 152 150 137 127 126 126 818 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ชั้น 
ด้าน/กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ปีการศึกษา/จ านวนข้อสอบ 

รวม 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ม.3 

ภาษาไทย 42 40 52 50 50 50 284 
วิทยาศาสตร์ 40 40 40 45 44 45 254 
คณิตศาสตร์ 40 40 40 30 30 25 205 
ภาษาอังกฤษ 40 40 50 50 50 50 280 

รวมชั้น ม.3 162 160 182 175 174 170 1,023 
รวมทั้งหมด 404 400 409 392 390 386 2,381 

 
 จากตารางสรุปได้ว่า แบบทดสอบมาตรฐานที่จะน ามาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือน าขึ้นสู่
คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ เป็นแบบทดสอบ 6 ปีการศึกษา จ านวน 66 ฉบับ โดยแยกเป็น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวน 3 ด้าน จ านวน 540 ข้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จ านวน 818 ข้อ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 1,023 
ข้อ รวมข้อสอบที่น ามาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดครั้งนี้ จ านวน 2,381 ข้อ 
 2. การจัดท าเว็บไซต์คลังข้อสอบและการสอบออนไลน์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม OBEC 
LMS ซึ่งเป็นโปรแกรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Office of The Basic 
Education Commission) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียน
การสอน (Learning Management System : LMS) ขึ้นมา จึงเรียกระบบใหม่นี้ว่า ระบบ OBEC LMS 
และได้ท าการติดตั้งโปรแกรมที่ Server ของบริษัทเอกชน โดยตั้งชื่อเว็บไซต์ว่า www.kruchaiya.net 
ซ่ึงโปรแกรม OBEC LMS ประกอบด้วย 6 ระบบย่อยดังนี้ 
   2.1 ระบบ CMS (ระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภายในเว็บไซต์) 
   2.2 ระบบ Portfolio (ระบบเก็บรวบรวมผลงาน ประวัติ ของผู้เรียนและผู้สอน) 
   2.3 ระบบ e-Library (ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิก) 
   2.4 ระบบ MMS (ระบบที่ช่วยสร้างฐานข้อมูล บริหารข้อมูล องค์ความรู้ และเป็นศูนย์ 
รวมสื่อต่าง ๆ) 
   2.5 ระบบ USER (ระบบบริหารจัดการสมาชิก) 
  2.6 ระบบ LMS (ระบบจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning) ในงานวิจัยครั้งนี้  
จะเน้นการใช้งานในระบบ LMS โดยเฉพาะการจัดท าคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ เท่านั้น  
ซ่ึงระบบ LMS ประกอบด้วย 
   2.6.1 ระบบสร้างรายวิชา และสามารถสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของรายวิชา 
   2.6.2 ระบบควบคุมการแสดงผลรายวิชา 
   2.6.3 ระบบสร้างบทเรียนรองรับการใส่เนื้อหาแตกต่างกันตามผู้สอน  
    2.6.4 เครื่องมือส่งเสริมการเรียน เช่น หน้าต่างประกาศข่าว (Bulletin Board) 
กระดานข่าว (Web Board) ห้องสนทนา (Chat) และปฏิทินส่วนตัว 
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   2.6.5 ระบบควบคุมห้องเรียน 
   2.6.6 ระบบการสร้างและบริหารคลังข้อสอบ ดังนี้ 
     2.6.6.1 ระบบคลังข้อสอบ แยกตามหัวข้อคำถาม ซึ่งจัดเก็บแบ่งตามแผนก ลำดับ
ชั้นลำดับความยากง่าย หรือ แยกความเหมาะสมของข้อสอบแต่ละข้อว่าเหมาะกับข้อสอบคำถามตาม
จุดประสงค์การสอน ข้อสอบกลางภาค หรือข้อสอบปลายภาค 
     2.6.6.2 เมื่อครูผู้สอนประจำวิชา ต้องการจัดทำข้อสอบ ครูผู้สอนสามารถเลือกข้อ 
คำถามจากคลังข้อสอบเพ่ือจัดทำข้อสอบได้ 
     2.6.6.3 ระบบรายงานผลการสอบ และค่าการวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละข้อได้ 
     2.6.6.4 ระบบสามารถสุ่มชุดข้อสอบได้ 
     2.6.6.5 สามารถจัดกลุ่มข้อสอบตามลำดับความยากง่ายได้ 
     2.6.6.6 ข้อสอบมีทั้งอัตนัยและปรนัย เช่น เลือกตอบ เติมคำในช่องว่าง ถูกผิด จับคู่  
คำตอบที่ถูกมากกว่า 1 คำตอบ ตัวเลือกเป็นรูปภาพ ตอบคำถามจากภาพท่ีกำหนด เติมคำตอบ  
จัดเรียงลำดับคำตอบ  
    2.6.6.7 ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
      1) มีระบบแสดงสถิติการเรียนรายบุคคล 
      2) มีระบบกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
      3) มีระบบสรุปคะแนนและผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ผู้สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมที่ได้ที่ www.kruchaiya.net คู่มือรายละเอียดในการติดตั้ง
โปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรม ซึ่งผู้วิจัยได้วางไว้ที่หน้าเว็บไซต์  
 3. การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบและการอัพโหลดขึ้นสู่ระบบคลัง
ข้อสอบ ผู้วิจัยได้เสนอแต่งตั้งกรรมการมาช่วยในการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานได้แสดงในตาราง 15  

 
ตาราง 15 รายวิชาและผลการวิเคราะหข์้อสอบที่น าขึ้นสู่ระบบคลังข้อสอบ 

 

ชั้น 
ด้าน/กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

จ านวนข้อสอบ 
จ านวนชุด

ข้อสอบที่จัด ที่น ามา
วิเคราะห์ 

ที่น าขึ้นสู่
คลังข้อสอบ 

คงเหลือ 

ป.3 

ด้านภาษา 180 166 14 8 
ด้านค านวณ 180 168 12 12 
ด้านเหตุผล 180 163 17 13 

รวมชั้น ป.3 540 497 43 33 

ป.6 

ภาษาไทย 220 172 48 9 
วิทยาศาสตร์ 208 184 24 12 
คณิตศาสตร์ 150 146 4 12 
ภาษาอังกฤษ 240 210 30 9 

รวมชั้น ป.6 818 712 106 42 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ชั้น 
ด้าน/กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

จ านวนข้อสอบ 
จ านวนชุด

ข้อสอบที่จัด ที่น ามา
วิเคราะห์ 

ที่น าขึ้นสู่
คลังข้อสอบ 

คงเหลือ 

ม.3 

ภาษาไทย 284 179 105 10 
วิทยาศาสตร์ 254 184 70 14 
คณิตศาสตร์ 205 161 44 14 
ภาษาอังกฤษ 280 218 62 14 

รวมชั้น ม.3 1,023 742 281 52 
รวมทั้งหมด 2,381 1,951 430 127 

  
 จากตารางสรุปได้ว่า ข้อสอบที่น ามาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด ทั้งหมดจ านวน 2,381 ข้อ 
สามารถน าขึ้นสู่คลังข้อสอบได้จ านวน 1,951 ข้อ คงเหลือจ านวน 430 ข้อ น ามาข้อสอบมาจัดเป็นชุดได้
จ านวน 127 ชุด สาเหตุที่ไม่สามารถน าข้อสอบขึ้นสู่ระบบคลังข้อสอบได้ทั้งหมดนั้น เพราะว่า โปรแกรม
ทีใ่ช้ในการจัดการคลังข้อสอบครั้งนี้รองรับข้อสอบแบบเลือกตอบแบบมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
แต่ข้อสอบที่น ามาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด บางส่วนเป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ อธิบายภาพ บางส่วน 
ให้ตอบโดยแสดงวิธีท า บางส่วนให้ตอบโดยแสดงความสัมพันธ์ บางส่วนมีค าตอบถูกมากกว่าหนึ่งข้อ  
ซึ่งข้อสอบประเภทนี้ ผู้วิจัยได้จัดพิมพ์ในรูปแบบของไฟล์เอกสารแล้วน าขึ้นสู่เว็บไซต์เพ่ือให้ครูได้ใช้เป็น
ตัวอย่างในการจัดท าข้อสอบ และนักเรียนน าไปฝึกสอบให้เกิดความคุ้นเคยในรูปแบบของข้อสอบ  

 
ตาราง 16 รายวิชาและจ านวนข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่น าขึ้นสู่ระบบคลังข้อสอบ 

 

มาตรฐานตัวชี้วัดที่ 

ชั้น ป.3 ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 

ด้า
นภ

าษ
า 

ด้า
นค

 าน
วณ

 

ด้า
นเ

หต
ุผล

 

ภา
ษา

ไท
ย 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ภา
ษา

ไท
ย 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

1.1 146 12 4 45 9 17 93 57 9 5 86 
1.2 20 50 7  9 20 65  9 26 73 
1.3       12 24    19 
1.4           7  
2.1  8 27 35 10 17 6 18 10 8 2 
2.2  47 42  10 18 18  10 12 37 
3.1  13 20 19 18 12  30 18 12 1 
3.2  7 8  13 4   13 29  
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

มาตรฐานตัวชี้วัดที่ 

ชั้น ป.3 ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 

ด้า
นภ

าษ
า 

ด้า
นค

 าน
วณ

 

ด้า
นเ

หต
ุผล

 

ภา
ษา

ไท
ย 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ภา
ษา

ไท
ย 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

4.1  19 3 53 26 11 4 52 26 7  
4.2     14 7   14 28  
4.3             
5.1  12 8 20 29 16  22  16  
5.2       6    11  
5.3             
6.1   3  23 6   23   
7.1     13    13   
7.2     9    9   
8.1   41  1    1   
รวม 166 168 163 172 184 146 210 179 184 161 218 

 
 จากตารางสรุปได้ว่า ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่น าขึ้นสู่เว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ มีจ านวน 13 ด้าน/ 
กลุม่สาระการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 18 มาตรฐานตัวชี้วัด  
 
 4. การจัดท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ผู้วิจัยได้จัดท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้เว็บไซต์
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง  
โดยไดท้ดลองใช้คู่มือการใช้งานเว็บไซต์และเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์กับครูและ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 มีครูเข้าร่วมการทดลองใช้ จ านวน 14 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 46 คน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 45 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 38 คน จากนั้นผู้วิจัย
ไดท้ าการปรับปรุงคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
จัดท าเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์โดยท าการวางไว้ที่หน้าเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ง่าย 
(รายละเอียดของคู่มือ ได้แสดงในภาคผนวก) 
 5. ผลการประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แสดงในตาราง 17 
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ตาราง 17 ผลการประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
             ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
การท างานของเว็บไซต์    
1.การเข้าสู่เว็บไซต์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.หน้าจอโฮมเพจเหมาะสม สวยงาม 4.80 0.45 มากที่สุด 
3.มีเนื้อหาสาระตามท่ีต้องการ 4.80 0.45 มากที่สุด 
4.คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
คลังข้อสอบ    
5.การใช้งานคลังข้อสอบต้องสมัครสมาชิกใหม่  
เพ่ือขออนุญาตใช้งานและบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน 4.80 0.45 มากที่สุด 
6.การสมัครสมาชิกใหม ่ท าได้ง่ายและกรอกข้อมูลเฉพาะที่มี  
ความจ าเป็น 4.80 0.45 มากที่สุด 
7.การ Login เข้าสู่คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ท าได้ง่าย รวดเร็ว 4.80 0.45 มากที่สุด 
8.การเข้าถึงรายวิชา และคลังข้อสอบท าได้ง่าย 4.60 0.55 มากที่สุด 
9.ข้อสอบมีจ านวนมากเพียงพอ 5.00 0.00 มากที่สุด 
10.ข้อสอบที่น ามาเก็บไว้ในคลังข้อสอบมีความเหมาะสม   
(ข้อสอบทั้งหมดน ามาจาก ส านักทดสอบทางการศึกษา  
สพฐ.และสถาบันทดสอบแห่งชาติ) 5.00 0.00 มากที่สุด 
11.การจัดแบ่งข้อสอบตามชั้นและรายวิชาเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
12.การจัดชุดข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดเหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 
ระบบการสอบออนไลน์    
13.การเข้าสู่ระบบการสอบออนไลน์ท าได้ง่าย สะดวก 4.40 0.55 มาก 
14.การเข้าถึงข้อสอบแต่ละข้อมีความรวดเร็ว 4.60 0.55 มากที่สุด 
15.ข้อสอบมีความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด 4.80 0.45 มากที่สุด 
16.มีระบบการสุ่มข้อค าถามและตัวเลือกเพ่ือ 
ช่วยป้องกันการลอก/การจ าข้อสอบของนักเรียน  4.80 0.45 มากที่สุด 
17.มีการแสดงเวลาในการท าข้อสอบเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
18.มีปุ่มแน่ใจ/ไม่แน่ใจ ท าให้ผู้สอบย้อนกลับมาทบทวน 
การเลือกค าตอบได้อีกครั้ง 4.60 0.55 มากที่สุด 
19.การแสดงผลการสอบมีความถูกต้อง รวดเร็ว  4.80 0.45 มากที่สุด 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

รายการ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
การท างานของเว็บไซต์    
20.มีเมนูคะแนนที่แสดงให้เห็นคะแนนสอบของนักเรียน 
เป็นรายบุคคลในการสอบแต่ละครั้ง 4.80 0.45 มากที่สุด 
21.มีเมนูสถิติการใช้งาน ที่แสดงจ านวนเวลาในการ Login            
ใช้งานเว็บไซต์ 4.80 0.45 มากที่สุด 
22.มีเมนูสนทนาออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนออนไลน์ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 4.80 0.45 มากที่สุด 
เมนูต่างๆ      
23.มีเมนูคะแนนสอบ ที่แสดงคะแนนสอบของนักเรียน 
เป็นรายวิชาตามมาตรฐานตัวชี้วัด และเป็นรายสัปดาห์ 4.80 0.45 มากที่สุด 
24.มีเมนูถาม ตอบ เพ่ือให้สอบถามปัญหาการใช้งาน 4.60 0.55 มากที่สุด 
25.มีเมนูลิงค์ต่างๆ (ใช้ส าหรับให้ดาวน์โหลดสื่อ เอกสารที่ผู้ใช้ 
ขอมา) 4.60 0.55 มากที่สุด 
26.มีเมนูกระดานสนทนา เพ่ือช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.77 0.42 มากที่สุด 
 
 จากตารางสรุปได้ว่า เว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมมีเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.77, S.D.= 
0.42) โดยมีรายการที่ได้ล าดับสูงสุด (x̄=5.00, S.D.=00) จ านวน 4 ข้อ ได้แก ่1) คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
ชัดเจน เข้าใจง่าย 2) ข้อสอบมีจ านวนมากเพียงพอ 3) ข้อสอบที่น ามาเก็บไว้ในคลังข้อสอบมีความ
เหมาะสม (ข้อสอบทั้งหมดน ามาจาก ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และสถาบันทดสอบแห่งชาติ) 
และ 4) มีเมนูกระดานสนทนา เพ่ือช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
ผลการใช้คลงัข้อสอบและระบบการสอบออนไลน ์ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 3 
 
  การวิจัยระยะที่ 2 นี้ ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารสถานศึกษา การอบรมปฏิบัติการครูผู้สอน การรายงานคะแนนสอบนักเรียน การนิเทศติดตาม 
และการประเมินผล ซึ่งผลการด าเนินการ เป็นดังนี้  
 1. การประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้น าเสนอในการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาพร้อมกับผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 การน านโยบาย 
สู่การปฏิบัติ ตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 12 ศูนย์ ในแต่ละครั้งมีผู้บริหารสถานศึกษา 
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เข้าร่วมการประชุม จ านวน 13 – 15 คน ผู้วิจัยได้น าเสนอโดยใช้สื่อ Power Point เพ่ือให้ผู้บริหาร
โรงเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา โดยสาธิตการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ตลอดจนการสอบถามปัญหา  
ใช้เวลา 20 นาที ท าให้มีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งครูเข้ารับการอบรมจ านวนมาก 
 2. การอบรมปฏิบัติการครูผู้สอน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้วิจัยได้จัดอบรมปฏิบัติการ
ครูผู้สอน การใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 โดยการจัดอบรม จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 80 คน ใช้เวลาในการอบรม รุ่นละ 3 ชั่วโมง 
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมปฏิบัติการประกอบด้วย 
การเข้าสู่เว็บไซต์ การสมัครเป็นสมาชิก การท าแบบทดสอบ การดูคะแนนผลการสอบ การใช้กระดาน
สนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนอ่ืนๆ การใช้สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ครูน าความรู้ที่
ได้รับไปขยายผลให้นักเรียน นักเรียนได้สมัครเข้าใช้งานและลงทะเบียนเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ 
ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามผลการทดสอบความรู้ของนักเรียน รายละเอียดได้แสดงไว้
ในตาราง 18  
 
ตาราง 18 จ านวนผู้ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขต  
             พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 

ชั้น 
ด้าน/กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ประเภทผู้ใช้งาน 

รวม 
ครู (คน) นักเรียน (คน) 

ป.3 

ด้านภาษา 146 415 561 
ด้านค านวณ 138 415 553 
ด้านเหตุผล 128 415 543 

รวมชั้น ป.3 412 1,245 1,657 

ป.6 

ภาษาไทย 166 428 594 
วิทยาศาสตร์ 137 428 565 
คณิตศาสตร์ 153 428 581 
ภาษาอังกฤษ 146 428 574 

รวมชั้น ป.6 602 1,712 2,314 

ม.3 

ภาษาไทย 30 226 256 
วิทยาศาสตร์ 32 226 258 
คณิตศาสตร์ 31 226 257 
ภาษาอังกฤษ 28 226 254 

รวมชั้น ม.3 121 904 1,025 
รวมทัง้หมด 1,135 3,861 4,996 

 

หมายเหตุ ครูหรือนักเรียน 1 คน สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานคลังข้อสอบได้หลายวิชา 
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 จากตารางสรุปได้ว่า ผู้ลงทะเบียนใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีจ านวนรวม 4,996 คน โดยแยกเป็นครู จ านวน 
1,135 คน นักเรียน จ านวน 3,861 คน โดยครูหรือนักเรียน 1 คน สามารถลงทะเบียนได้หลายรายวิชา  
 3. การรายงานคะแนนสอบของนักเรียน เมื่อนักเรียนท าการสอบออนไลน์ในข้อสอบ 
แต่ละชุดแล้ว ผู้วิจัยจะท าการดาวน์โหลดคะแนนผลการสอบของนักเรียนทุกคน ทุกรายวิชา 
และทุกมาตรฐานตัวชี้วัด น ามาแสดงให้ผู้สนใจได้ทราบที่หน้าเว็บไซต์ในเมนู “คะแนนสอบนักเรียน”  
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน หรือผู้ปกครอง สามารถน าคะแนนเหล่านี้ไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน หรือท าการสอนซ่อมเสริมนักเรียนได้ โดยผู้วิจัยจะรายงานคะแนนสอบ 
ของนักเรียนทุกสัปดาห์ ท าให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความก้าวหน้าในการสอบมากยิ่งขึ้น 
 4. การนิเทศติดตาม ผู้วิจัยและคณะได้ด าเนินการนิเทศติดตามการใช้งานคลังข้อสอบและ
ระบบการสอบออนไลน์ โดยการลงพ้ืนที่จริง จ านวน 10 โรงเรียน เพ่ือนิเทศติดตาม ให้การช่วยเหลือ 
ตลอดจนสอบถามสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงงาน พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์บาง
โรงเรียนติดไวรัส ท าให้เครื่องอ่ืนๆ ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ เมื่อท าการ Login แล้ว ระบบจะ 
เด้งออก ได้แนะน าให้ท าการสแกนไวรัส ก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม ส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือ 
พบปัญหาในบางเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android แก้ไขโดยการดาวน์โหลด Brower FireFox for 
Android มาใช้งานกส็ามารถแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ในบางโรงเรียนที่นักเรียนมีสถิติการ 
เข้าสอบมากๆ เกิดจากการเอาใจใส่ของครูประจ าชั้นในการติดตามการสอบออนไลน์ของนักเรียน และมี
การสอนซ่อมเสริมในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถท าข้อสอบได้ โดยครูดูผลจากคะแนนสอบออนไลน์ของ
นักเรียน แล้วน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนของคร ูผู้บริหารสถานศึกษาบางคนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติใน
การพานักเรียนเข้าสอบออนไลน์ด้วยตนเอง จากนั้นจึงติดตามการสอบออนไลน์ของนักเรียนโดยการดูที่
เมนูคะแนนสอบนักเรียน มีการใช้ระบบการสอบออนไลน์มากในช่วงก่อนการทดสอบระดับชาติ ครบูาง
คนใช้ในการสอนเสริมให้กับนักเรียน โดยครูเป็นคนเข้าระบบการสอบแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
 5. การประเมินผล การประเมินผลคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ท าการประเมิน ดังนี้  
  5.1 การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561
ซึ่งเป็นปีการศึกษาที่โรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไดแ้สดงในตาราง 19 – 22  
 
ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560    
             กับปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 

(ปี 2561-ปี 2560) ปี 2560 ปี 2561 
1 บ้านโนนสัง 20.00 65.98 45.98 
2 บ้านหนองเขื่อน 28.09 61.52 33.43 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 

(ปี 2561-ปี 2560) ปี 2560 ปี 2561 
3 บ้านคุยแพง 42.85 70.00 27.15 
4 บ้านท่าเดื่อ 28.57 52.38 23.81 
5 บ้านเหล่าโพธิ์ 45.47 69.28 23.81 
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 34.35 54.54 20.19 
7 หนองโกวิทยกิจ 47.85 67.61 19.76 
8 บ้านหนองบัวเรียน 38.57 57.71 19.14 
9 บ้านป่าเป้า 29.52 48.09 18.57 
10 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 35.90 53.12 17.22 
11 บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 41.83 59.04 17.21 
12 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 47.80 63.28 15.48 
13 บ้านโคกข่า 54.76 69.84 15.08 
14 บ้านนาทอง 39.04 53.71 14.67 
15 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 37.79 52.30 14.51 
16 บ้านโนนราษีโคกล่าม 52.69 66.12 13.43 
17 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 38.82 51.85 13.03 
18 บ้านเลิงใต้ 45.00 57.46 12.46 
19 บ้านหนองแวง 58.09 70.23 12.14 
20 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 54.76 66.50 11.74 
21 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 45.02 52.92 7.90 
22 บ้านดอนกลอยหนองยาง 51.26 59.11 7.85 
23 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 52.02 59.68 7.66 
24 บ้านทิพโสต 62.41 69.76 7.35 
25 บ้านสะอาดดอนเงิน 42.72 50.00 7.28 
26 บ้านเหล่าหนองแคน 62.85 68.88 6.03 
27 บ้านค้อ 50.47 56.19 5.72 
28 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 65.83 67.35 1.52 
29 บ้านขีหนองจิก 41.90 42.99 1.09 
30 หินแห่เสริมศิลป์ 61.42 62.01 0.59 

รวม/เฉลี่ย 45.26 59.98 14.73 
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 จากตารางสรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ของโรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 14.73 คะแนน 
 
ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา   
             2560 กับปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 

(ปี 2561-ปี 2560) ปี 2560 ปี 2561 
1 บ้านป่าเป้า 19.06 45.32 26.25 
2 บ้านโนนราษีโคกล่าม 36.20 54.56 18.36 
3 บ้านหนองเขื่อน 22.19 40.13 17.94 
4 บ้านโนนสัง 36.26 52.98 16.71 
5 บ้านโสกกาว 35.17 46.19 11.02 
6 บ้านยางสินไชย หนองหาด 37.12 47.11 9.99 
7 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 39.01 48.69 9.68 
8 บ้านโนนสมบูรณ์ 37.49 46.69 9.20 
9 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 31.75 39.19 7.44 
10 บ้านสะอาดดอนเงิน 27.88 34.91 7.03 
11 บ้านหนองแหน 33.74 40.51 6.77 
12 บ้านเหล่าพ่อหา 44.44 51.04 6.60 
13 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 42.09 48.66 6.57 
14 บ้านวังยาววิทยายน 38.46 43.97 5.52 
15 บ้านเลิงใต้ 31.91 37.37 5.46 
16 บ้านดอนกลอยหนองยาง 38.09 43.32 5.23 
17 บ้านเหล่าหนองแคน 45.23 50.41 5.19 
18 บ้านโคกกลาง 33.30 38.34 5.04 
19 บ้านหนองบุญชู 49.56 54.11 4.55 
20 บ้านหนองแวง 31.82 35.25 3.43 
21 บ้านหนองสระพัง 38.94 41.98 3.04 
22 บ้านสร้างแก้ว 40.77 43.65 2.88 
23 หินแห่เสริมศิลป์ 38.75 41.62 2.88 
24 บ้านโคกสูง 42.98 45.79 2.81 
25 บ้านโนนสะอาด 34.02 36.34 2.32 
26 บ้านโจดบัวบาน 38.48 40.49 2.01 
27 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 53.03 54.57 1.54 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 

(ปี 2561-ปี 2560) ปี 2560 ปี 2561 
28 บ้านหนองเหล็ก 45.08 46.59 1.50 
29 บ้านแก้งขิงแคง 34.92 36.25 1.33 
30 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 38.83 39.95 1.12 

รวม/เฉลี่ย 37.22 44.20 6.98 
 
 จากตารางสรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ของโรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 6.98 คะแนน 
 
ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา   
             2560 กับปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 

(ปี 2561-ปี 2560) ปี 2560 ปี 2561 
1 บ้านแห่บริหารวิทย์ 28.00 37.90 9.90 
2 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 26.62 34.55 7.93 
3 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 32.28 39.90 7.62 
4 บ้านกอกหนองผือ 30.75 38.34 7.59 
5 บ้านแก้งขิงแคง 29.21 36.63 7.41 
6 บ้านดอนกลอยหนองยาง 27.00 32.00 5.00 
7 บ้านจานโนนสูง 28.41 33.06 4.65 
8 บ้านเลิงใต้ 31.45 35.91 4.46 
9 บ้านแพงหนองเหนือ 33.18 35.52 2.34 
10 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 30.15 31.75 1.60 

รวม/เฉลี่ย 29.71 35.56 5.85 
 
 จากตารางสรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ของโรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 5.85 คะแนน 
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ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างกลุ่ม 
             โรงเรียนที่ใช้และไม่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
             ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 

ระดับชั้น 
จ านวนโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ปี 2561 

ที่ใช้ 
คลังข้อสอบ 

ที่ไม่ใช้ 
คลังข้อสอบ 

ที่ใช้คลัง
ข้อสอบ 

ที่ไม่ใช้คลัง
ข้อสอบ 

ผลต่าง 

ชั้น ป.3 30 115 59.98 51.33 8.65 
ชั้น ป.6 30 115 44.20 39.82 4.38 
ชั้น ม.3 10 21 35.56 33.54 2.02 

รวม/เฉลี่ย 46.58 41.56 5.02 
 
 จากตารางสรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ของกลุ่มโรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เท่ากับ 5.02 คะแนน 
 
  5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของคร ูที่ใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
แสดงได้ดังตาราง 23 
 
ตาราง 23 ผลการประเมินความพึงพอใจของคร ูที่ใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์  
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 

รายการ x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
การท างานของเว็บไซต์    
1.เข้าสู่เว็บไซต์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว 4.18 0.79 มาก 
2.หน้าจอโฮมเพจเหมาะสม สวยงาม 4.08 0.79 มาก 
3.มีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.35 0.67 มาก 
4.คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.29 0.71 มาก 
คลังข้อสอบ    
5.เข้าถึงคลังข้อสอบและน ามาใช้ไดส้ะดวกขึ้น 4.18 0.82 มาก 
6.ข้อสอบมีจ านวนมากเพียงพอ 4.06 0.86 มาก 
7.การจัดชุดข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดมีความ
เหมาะสม 4.33 0.79 มาก 
8.มีระบบ log in เพ่ือบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน 4.31 0.72 มาก 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

รายการ x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ระบบการสอบออนไลน์    
9.ช่วยลดเวลาในการสร้างและพิมพ์ข้อสอบ 4.45 0.77 มาก 
10.ช่วยลดเวลาในการตรวจและรายงานผลการสอบ 4.47 0.71 มาก 
11.ชว่ยป้องกันการลอกข้อสอบของนักเรียน เพราะ
ระบบมีการสุ่มทั้งค าถามและตัวเลือก  4.16 0.93 มาก 
12.ครูใช้เป็นข้อสอบก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 4.10 0.83 มาก 
13.ท าให้การสร้างข้อสอบคู่ขนาน ตามมาตรฐานตัวชี้วัด
ของครูง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 4.22 0.83 มาก 
ประโยชน์    
14.ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบมาตรฐาน 4.53 0.62 มากที่สุด 
15.ช่วยให้นักเรียนไดฝ้ึกสอบในทุกที่ ทุกเวลา 4.41 0.74 มาก 
16.ช่วยให้นักเรียนฝึกสอบในข้อสอบชุดเดียวกันหลายๆ 
ครั้ง 4.45 0.65 มาก 
17.ช่วยให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากข้ึน 4.51 0.65 มากที่สุด 
18.ช่วยให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.35 0.79 มาก 
19.ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น 4.35 0.79 มาก 
20.ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 4.29 0.71 มาก 

รวม/เฉลี่ย 4.30 0.76 มาก 
 
 จากตารางสรุปได้ว่า ครทูี่ใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=4.30,  
S.D.= 0.76) โดยมีความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบมาตรฐาน  
(x̄=4.53, S.D.=0.62) ช่วยให้นกัเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากขึ้น (x̄=4.51, S.D.=0.65)  
และช่วยลดเวลาในการตรวจและรายงานผลการสอบ (x̄=4.47, S.D.=0.71) 
  5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่ใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบ
ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 แสดงได้ดังตาราง 24 
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ตาราง 24 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่ใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์    
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 

รายการ x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
การท างานของเว็บไซต์    
1.เข้าสู่เว็บไซต์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว 4.42 0.77 มาก 
2.หน้าจอโฮมเพจเหมาะสม สวยงาม 4.36 0.76 มาก 
3.มีเนื้อหาสาระตามท่ีต้องการ 4.50 0.70 มาก 
4.คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.49 0.81 มาก 
ระบบการสอบออนไลน์    
5.เข้าถึงการสอบออนไลน์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว 4.45 0.76 มาก 
6.การจัดชุดข้อสอบตามเนื้อหาสาระ ตัวชี้วัดเหมาะสม 4.59 0.61 มากที่สุด 
7.แสดงผลการสอบให้นักเรียนทราบทันที 4.49 0.72 มาก 
8.มีระบบการสุ่มค าถามและตัวเลือกเพ่ือช่วยป้องกัน 
การลอก/การจ าข้อสอบของนักเรียน  4.49 0.69 มาก 
ประโยชน์    
9.ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบมาตรฐาน 4.72 0.50 มากที่สุด 
10.ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกสอบในทุกที่ ทุกเวลา 4.55 0.58 มากที่สุด 
11.ช่วยให้นักเรียนไดฝ้ึกสอบในข้อสอบชุดเดียวกัน
หลายๆ ครั้ง 4.45 0.72 มาก 
12.ช่วยให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากข้ึน 4.71 0.55 มากที่สุด 
13.ช่วยให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.57 0.60 มากที่สุด 
14.ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น 4.63 0.61 มากที่สุด 
15.ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 4.51 0.72 มากที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 4.53 0.67 มากที่สุด 
 
 จากตารางสรุปได้ว่า นักเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.53, 
S.D.=0.67) โดยมีความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบมาตรฐาน  
(x̄=4.72, S.D.=0.50) ช่วยให้นกัเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากขึ้น (x̄=4.71, S.D.=0.55) และ 
ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น (x̄=4.63, S.D.=0.61) 
 



 

บทที ่5 
 

สรปุผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

 การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ครั้งนี้ ผู้วิจัยไดน้ าเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 
  1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  2. สรุปผล 
  3. อภิปรายผล 
  4. ข้อเสนอแนะ 
 ซ่ึงแต่ละหัวข้อมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ความมุง่หมายของการวจิยั 
 
 1. เพ่ือพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 
สรปุผล 
 
 1. คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย 
  1.1 โปรแกรมคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ใช้โปรแกรม OBEC LMS 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้ชื่อเว็บไซต์ www.kruchaiya.net   
  1.2 คลังข้อสอบมีข้อสอบ 3 ระดับชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 3 ด้านได้แก่  
ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 4  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
รวมทัง้สิ้น 11 รายวิชา มีข้อสอบจ านวน 1,951 ข้อ จัดข้อสอบเป็นชุดตามมาตรฐานตัวชี้วัดได้ 127 ชุด 
  1.3 ผลการประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า โดยรวมมีเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 2. ผลการใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า  
  2.1 มีผู้ลงทะเบียนใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน 11 รายวิชา รวม 4,996 คน โดยแยกเป็นครู 
จ านวน 1,135 คน และนักเรียน จ านวน 3,861 คน  
  2.2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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ปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการ
สอบออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น 
  2.3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มท่ีใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบ
ออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่ากลุ่มไม่ใช้ จ านวน 5.02 คะแนน 
  2.4 ครทูี่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
  2.5 นักเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภปิรายผล 
 
 1. ผลการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า โปรแกรมระบบคลังข้อสอบและการสอบออนไลน์ ใช้
โปรแกรม OBEC LMS ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก โปรแกรม
ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนในการใช้งาน เช่น ระบบ CMS (ระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภายใน
เว็บไซต์) ระบบ LMS (ระบบจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning) ซึ่งภายในประกอบด้วย  
มีระบบสร้างรายวิชา และสามารถสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของรายวิชา มีระบบควบคุมการแสดงผล
รายวิชามีระบบสร้างบทเรียนรองรับการใส่เนื้อหาแตกต่างกันตามผู้สอน มีเครื่องมือส่งเสริมการเรียน 
เช่น หน้าต่างประกาศข่าว กระดานข่าว ห้องสนทนา และปฏิทินส่วนตัว มีระบบควบคุมห้องเรียน มี
ระบบการสร้างและบริหารคลังข้อสอบ และท่ีส าคัญเป็นโปรแกรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย การติดตั้งและการใช้
งานง่าย เป็นโปรแกรมที่ใช้ระบบ Moodle เป็นที่นิยมแพร่หลาย สอดคล้องกับ วีระศักดิ์ วีระวงศ์ 
(2554) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารระบบการจัดการการสอบออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว โดยใช้โปรแกรม Moodle พบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจการสอบออนไลน์ในระดับมาก 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ เชาวเรศ ตันติโสภณวนิช และคณะ (2558) ได้วิจัยเรื่อง ระบบคลังข้อสอบ
เพ่ือเตรียมความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรม Moodle ผลการประเมินการใช้งาน
อยู่ในระดับดีมาก 
  1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีข้อสอบ 3 ระดับชั้นได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 11 รายวิชา ทั้งนี้เนื่องจาก การพัฒนาคลัง
ข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อสอบมาตรฐาน ที่ใช้ในการ
ทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้น าข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดไปใช้ 
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ในการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญชม ศรีสะอาด (2540) และ วดี วิบูลย์ศรี 2540) ที่พบว่า
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจากการวัดผลส่วนหนึ่ง เกิดจากเครื่องมือที่ใช้วัดขาดความสมบูรณ์ เช่น 
เครื่องมือไม่มีความเที่ยงตรงในการวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัด แบบสอบง่ายหรือ ยากเกินไปจนไม่
สามารถแยกนักเรียนได้ ข้อสอบที่สร้างไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด และส านักทดสอบทางการศึกษา 
(2559) ได้รายงานผลการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลใน 
ชั้นเรียนของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับต่ า พบว่า 
การจัดท าแบบทดสอบไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ครูไม่สามารถสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพได้ ข้อสอบ
บางส่วนวัดไม่ตรงมาตรฐานตัวชี้วัด ข้อสอบส่วนใหญ่วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจมากที่สุด รองลงมาวัด
พฤติกรรมระดับความจ า ขาดงบประมาณสนับสนุนการสร้างข้อสอบ และจัดท าคลังข้อสอบ ไม่มีสถานที่
และอุปกรณ์จัดท าคลังข้อสอบ ขาดผู้เชี่ยวชาญ ครูไม่เพียงพอ มีภาระงานในหน้าที่นอกเหนือจากการ
สอนมาก ส่งผลให้การจัดท าข้อสอบที่มีคุณภาพเป็นไปได้ยากในกระบวนการสร้าง การวิจัยครั้งนี้จึง
จัดท าคลังข้อสอบเฉพาะในรายวิชาที่มีการทดสอบระดับชาติเท่านั้น  
  1.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า เว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจาก การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ใน
ปัจจุบัน ถ้าจะให้มีการกระจายไปสู่โรงเรียน ครู และนักเรียนได้อย่างอย่างทั่วถึงนั้น ต้องท าเป็นระบบ
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปของเว็บไซต์ ซึ่งในตัวเว็บไซต์จึงต้องประกอบด้วยระบบ
จัดการเว็บไซต์ และระบบจัดการข้อสอบ เมื่อด าเนินการจัดท าข้ึนมาแล้วต้องน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
พิจารณา ประเมินและให้ค าแนะน าก่อนที่จะมีการเปิดระบบให้ใช้งานจริง จากนั้นจึงท าการปรับปรุง
แก้ไข และน าไปทดลองใช้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นวิธีการพัฒนางานที่เป็นระบบสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนารูปแบบหรือพัฒนานวัตกรรมของ บุญชม ศรีสะอาด (2533) ที่ได้เสนอ 2 ขั้นตอนในการ
พัฒนารูปแบบได้แก่ การพัฒนารูปแบบ และการทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของรูปแบบ ซึ่งใน
ขั้นตอนการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ เมื่อพัฒนาขึ้นมาแล้วจึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญ 
พิจารณา ตรวจสอบให้ค าแนะน าก่อนน าไปใช้จริง  
 2. ผลการใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย เพ่ิมเติม ดังนี้  
  2.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า มีผู้ลงทะเบียนใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน 11 รายวิชา รวม 4,996 คน 
โดยแยกเป็นครู จ านวน 1,135 คน และนักเรียน 3,861 คน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้มีการน าเสนอ 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบในการประชุมย่อยๆ ตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
จ านวน 12 ศูนย์ จึงท าให้ครูสนใจสมัครเข้าใช้งานเป็นจ านวนมากและครูน าไปขยายความรู้ให้นักเรียนใน
ชั้นเรียนของตนเองใช้ โดยครูน าไปใช้ทั้งการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน และ
บางส่วนน าไปใช้ในการสอนเสริมเพ่ือการทดสอบระดับชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ ประดิษฐ์ ทรเทพ (2554) 
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ด้วยเทคนิคในการวิเคราะห์ตามแนวคิดอิงเกณฑ์ 
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ส าหรับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น พบว่า อาจารย์ประจ าวิชามีความพึงพอใจค่อนข้างมาก ส่วน
นักศึกษาและผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจมาก สอดคล้องกับ สุชาดา กรเพชรปาณี และคณะ (2559) ได้
วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET 
กลุ่มผู้ใช้งานเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 224 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
432 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 435 คน ปรากฏว่า การใช้งานของโปรแกรมการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน 
   2.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มที่ใช้คลัง
ข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น ทั้งนี้
เนื่องจาก ข้อสอบที่อยู่ในคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ที่นักเรียนได้ฝึกทดสอบอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ มีความตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด ความยาก ใกล้เคียงกับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบระดับชาติ 
นักเรียนไดฝ้ึกท าข้อสอบและมีความคุ้นเคยในรูปแบบของข้อสอบ เมื่อท าข้อสอบฉบับจริงจึงท าได้ง่าย 
สอดคล้องกับ ปุญญิสา คุณวัลลี (2556) ได้วิจัยเรื่องสัมฤทธิ์ผลของระบบอีเลิร์นนิ่ง และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ต่อผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านไสถั่ว จังหวัดพัทลุง 
โดยใช้โปรแกรมมูเดิล จัดการข้อสอบ ตรวจข้อสอบ สุ่มข้อสอบและสรุปผลข้อสอบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งในกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
ส านักทดสอบทางการศึกษา (2559) ทีไ่ด้รายงานผลการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้
ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับสูง พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด มากกว่าโรงเรียนที่ระดับ O-NET ต่ า สะท้อนให้เห็นว่า หากโรงเรียนมีข้อสอบที่มีการจัดสร้าง
อย่างเป็นมาตรฐาน ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดไว้ใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนได้ฝึกทดสอบกับข้อสอบ
ที่เป็นมาตรฐานสม่ าเสมอ ย่อมท าให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
  2.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียน 
ที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่ากลุ่มไม่ใช้ จ านวน 5.02 คะแนน 
ทั้งนี้เนื่องจาก คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ เป็นระบบที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
นักเรียนสามารถเข้าถึงระบบการสอบได้ทุกที่ทุกเวลา และในแต่ละชุดข้อสอบนักเรียนยังสามารถฝึกท า
ข้อสอบได้ถึง 10 ครั้ง ท าให้นักเรียนเกิดความพยายามท่ีจะท าคะแนนให้ได้มากข้ึนเรื่อยๆ ระบบมีการ
สนทนาออนไลน์ท าให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูหรือผู้เรียนในรายวิชาเดียวกัน และการ
น าเสนอคะแนนผลการสอบของนักเรียนในแต่ละสัปดาห์ท าให้ครูทราบข้อมูลผลการสอบของนักเรียน
เป็นรายบุคคล ท าให้สามารถสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนได้ตรงตามที่นักเรียนต้องการ จึงท าให้คะแนน
ของกลุ่มโรงเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์สูงกว่ากลุ่มไม่ใช้ ส่วนคะแนนจะมีความ
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แตกต่างกันมากน้อยขึ้นอยู่กับความสนใจในการฝึกของนักเรียนแต่ละคน และการก ากับดูแลของครู
ประจ ารายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่พบว่านักเรียนมีความ 
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบมาตรฐาน ช่วยให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี 
ให้เกิดประโยชน์มากข้ึน และช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น 
  2.4 จากผลการวิจัยที่พบว่า ครูที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทัง้นี้เนื่องจาก  
การจัดท าคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ครั้งนีผู้้วิจัยมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือครู ให้ครูใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล โดยก าหนดให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบออนไลน์ ก่อนเรียน  
ระหว่างเรียน หรือหลังการเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละมาตรฐานตัวชี้วัด นอกจากนั้นครูยังสามารถน าข้อสอบ
ออนไลน์มาเป็นแนวทางในการจัดท าข้อสอบข้อใหม่ เป็นข้อสอบคู่ขนาน ที่เป็นมาตรฐานตัวชี้วัดเดียวกัน 
เพ่ือใช้ในการสอบเก็บคะแนนจริงของนักเรียนได้ ท าให้เพ่ิมจ านวนข้อสอบที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก การที่ครูจะท าข้อสอบให้ได้มาตรฐาน ตรงตามตัวชี้วัดท าได้ค่อนข้างยาก 
เมื่อมีคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ขึ้นมา จึงท าให้ครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ วีระศักดิ์ วีระวงศ์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารระบบการจัดการการสอบออนไลน์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานหลักสูตร อาจารย์และ
นักศึกษา ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจการสอบออนไลน์ในระดับมาก สอดคล้องกับ ประดิษฐ์ ทรเทพ 
(2554) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ด้วยเทคนิคในการวิเคราะห์ตามแนวคิด 
อิงเกณฑ์ ส าหรับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น พบว่า อาจารย์ประจ าวิชามีความพึงพอใจค่อนข้างมาก 
ส่วนนักศึกษาและผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจมาก และเชาวเรศ ตันติโสภณวนิช และคณะ (2558)  
ได้วิจัยเรื่อง ระบบคลังข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้สอน และผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก  
  2.5 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ท าให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบ
มาตรฐาน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบสอบที่มีการจัดชุดตามมาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ที่ใช้ในการสอบวัดความรู้
ระดับชาติ ได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถฝึกท าได้หลายๆ ครั้ง ทราบผลการสอบได้ทันที ท าให้เกิด
ความคุ้นเคยในตัวข้อสอบ และน าผลการสอบไปปรับปรุงการเรียนของตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ 
สุชาดา กรเพชรปาณี และคณะ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET พบว่า การใช้งานของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับ
เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน  
กมลลักษณ์ ชัยดี และคณะ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบ การสอบ
ออนไลน์ และการประเมินผลการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ใน 
ระดับดี และ ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง ระบบทดสอบออนไลน์ การประเมินระดับความ
คิดเห็นด้านต่างๆ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก   
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ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ผู้ที่จะน าคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไปใช้ สามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) นักเรียนสามารถ
สมัครเข้าใช้งานได้ที่ www.kruchaiya.net โดยศึกษารายละเอียดการใช้งานจากคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
ที่หน้าเว็บไซต์ 2) ครูที่สนใจจะสมัครเป็นครูประจ าวิชาเพ่ือร่วมสร้างข้อสอบออนไลน์ ติดต่อได้ตามท่ีอยู่
ที่หน้าเว็บไซต์ 
  1.2 ผู้ที่จะน าคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาคลังข้อสอบในวิชาอ่ืนๆ ควรมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และด้านวัดผลการศึกษาเป็นที่ปรึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการเพ่ิมระดับชั้นที่ใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ให้มากขึ้น เช่น 
เพ่ิมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 เพ่ือให้ทุกระดับชั้นได้มีข้อสอบ 
ที่เป็นมาตรฐานใช้ในการวัดและประเมินผล และนักเรียนเกิดความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
การเรียนรู้มากขึ้น  
  2.2 ควรมีการเพ่ิมรายวิชาในคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ให้มากข้ึน เช่น  
เพ่ิมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้มีข้อสอบที่เป็นมาตรฐานใช้ในการวัดและประเมินผล  
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ภาคผนวก  ก 

รายชือ่ผู้เชีย่วชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
 

1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทีพิ่จารณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล หน่วยงาน 
1. นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ดร.จันทรด์ี แสงห้าว   ครวูิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 

สพป.มหาสารคาม เขต 3 
3. ดร.จุฬาวดี มีวนัค า อาจารย์ประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

 
2. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทีป่ระเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล หน่วยงาน 
1. นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ดร.ทองไส เทียบดอกไม้ ผู้อ านวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 

โนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 3 
3. ดร.หงษ์สา ดวงจันทร์โชติ   ครวูิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สพป.มหาสารคาม 

เขต 3 
4. ดร.สุวิสาห ์จรัสกมลพงศ์     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม  
5. นายสง่า โทผาวงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สพป.มหาสารคาม เขต 3 
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ภาคผนวก  ข 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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แบบประเมินเว็บไซต์ 
คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
                                                    (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
 
ค าชีแ้จง 
 แบบประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเว็บไซต์ 
คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงพัฒนางาน ให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นมาตรวัด 5 ระดับ ได้แก่ มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิดในเรื่องความคิดเห็นต่อคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และข้อเสนอแนะ 
 
 
 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 
นายไชยยา อะการะวัง 

ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 
หมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ที่ www.kruchaiya.net และ Login เพ่ือเข้าสู่
ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้ : expert และรหัสผ่าน : 12345678 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องหน้าข้อความที่เป็นจริงเก่ียวกับตัวท่านและตอบข้อความ 
ในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 
 ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................  
 ต าแหน่ง ............................................................................................................................. ....... 
 ที่อยู่ .................................................................................................................. ........................ 
 



101 

 ตอนที่  2  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
 

รายการ ระดับความเหมาะสม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การท างานของเว็บไซต์      
1.การเข้าสู่เว็บไซต์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว      
2.หน้าจอโฮมเพจเหมาะสม สวยงาม      
3.มีเนื้อหาสาระตามท่ีต้องการ      
4.คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ชัดเจน เข้าใจง่าย      
คลังข้อสอบ      
5.การใช้งานคลังข้อสอบต้องสมัครสมาชิกใหม่  
เพ่ือขออนุญาตใช้งานและบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน   

   

6.การสมัครสมาชิกใหม่ ท าได้ง่ายและกรอกข้อมูล
เฉพาะที่มีความจ าเป็น   

   

7.การ Login เข้าสู่คลังข้อสอบและระบบการสอบ
ออนไลน์ท าได้ง่าย รวดเร็ว   

   

8.การเข้าถึงรายวิชา และคลังข้อสอบท าได้ง่าย      
9.ข้อสอบมีจ านวนมากเพียงพอ      
10.ข้อสอบที่น ามาเก็บไว้ในคลังข้อสอบมีความ
เหมาะสม (ข้อสอบทั้งหมดน ามาจาก ส านักทดสอบ
ทางการศึกษา สพฐ. และสถาบันทดสอบแห่งชาติ)   

   

11.การจัดแบ่งข้อสอบตามชั้นและรายวิชา      
12.การจัดชุดข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด      
ระบบการสอบออนไลน์      
13.การเข้าสู่ระบบการสอบออนไลน์ท าได้ง่าย สะดวก      
14.การเข้าถึงข้อสอบแต่ละข้อมีความรวดเร็ว      
15.ข้อสอบมีความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด      
16.มีระบบการสุ่มข้อค าถามและตัวเลือกเพ่ือ 
ช่วยป้องกันการลอก/การจ าข้อสอบของนักเรียน    

   

17.มีการแสดงเวลาในการท าข้อสอบ      
18.มีปุ่มแน่ใจ/ไม่แน่ใจ ท าให้ผู้สอบย้อนกลับมา
ทบทวนการเลือกค าตอบได้อีกครั้ง   

   

19.การแสดงผลการสอบมีความถูกต้อง รวดเร็ว       
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รายการ ระดับความเหมาะสม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การท างานของเว็บไซต์      
20.มีเมนูคะแนนที่แสดงให้เห็นคะแนนสอบของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลในการสอบแต่ละครั้ง   

   

21.มีเมนูสถิติการใช้งาน ที่แสดงจ านวนเวลาในการ 
Login ใช้งานเว็บไซต์   

   

22.มีเมนูสนทนาออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนออนไลน์ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน   

   

เมนูต่างๆ        
23.มีเมนูคะแนนสอบ ที่แสดงคะแนนสอบของนักเรียน 
เป็นรายวิชาตามมาตรฐานตัวชี้วัด และเป็นรายสัปดาห์   

   

24.มีเมนูถาม ตอบ เพ่ือให้สอบถามปัญหาการใช้งาน      
25.มีเมนูลิงค์ต่างๆ (ใช้ส าหรับให้ดาวน์โหลดสื่อ 
เอกสารที่ผู้ใช้ขอมา)   

   

26.มีเมนูกระดานสนทนา เพ่ือช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดในเรื่องความคิดเห็นต่อเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 
3.1 รายการ/เรื่อง ที่ท่านต้องการให้แก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
...................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
....................................................................................................................................................................  

 
ขอขอบคุณท่ีให้ความกรุณาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

นายไชยยา อะการะวัง 
ศึกษานิเทศก์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
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แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน 
คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
                                                    (ส าหรับครู) 
 
 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้งานคลังข้อสอบ
และระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงพัฒนางาน ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูต่อการใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นมาตรวัด 5 ระดับ ได้แก่ มีความเหมาะสม 
ในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิดในเรื่องความคิดเห็นต่อคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และข้อเสนอแนะ 
 
 
 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 
นายไชยยา อะการะวัง 

ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 

ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องหน้าข้อความที่เป็นจริงเก่ียวกับตัวท่านและตอบข้อความ 
ในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  [   ] ชาย  [   ] หญิง 
2. ช่วงอายุ [   ] 20 – 29 ปี [   ] 30-39 ปี   [   ] 40 – 49 ปี    [   ] 50 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา [   ] ปริญญาตรี         [   ] ปริญญาโท          [   ] ปริญญาเอก 
4. สาขาวิชาที่จบ   [   ] สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี            [   ] สาขาอ่ืนๆ 
5. ระดับชั้นที่สอน   [   ] ป.1-ป.3   [   ] ป.4-ป.6              [   ] ม.1-ม.3          
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูต่อการใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่  
             การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 (ส าหรับครู) 
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การท างานของเว็บไซต์      
1.เข้าสู่เว็บไซต์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว      
2.หน้าจอโฮมเพจเหมาะสม สวยงาม      
3.มีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของผู้ใช้      
4.คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ชัดเจน เข้าใจง่าย      
คลังข้อสอบ      
5.เข้าถึงคลังข้อสอบและน ามาใช้ได้สะดวกขึ้น      
6.ข้อสอบมีจ านวนมากเพียงพอ      
7.การจัดชุดข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดมีความ
เหมาะสม 

     

8.มีระบบ log in เพ่ือบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน      
ระบบการสอบออนไลน์      
9.ช่วยลดเวลาในการสร้างและพิมพ์ข้อสอบ      
10.ช่วยลดเวลาในการตรวจและรายงานผลการสอบ      
11.ช่วยป้องกันการลอกข้อสอบของนักเรียน เพราะ
ระบบมีการสุ่มทั้งค าถามและตัวเลือก  

     

12.ครูใช้เป็นข้อสอบก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลัง
เรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น 

     

13.ท าให้การสร้างข้อสอบคู่ขนาน ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของครูง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

     

ประโยชน์      
14.ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบมาตรฐาน      
15.ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกสอบในทุกท่ี ทุกเวลา      
16.ช่วยให้นักเรียนฝึกสอบในข้อสอบชุดเดียวกัน
หลายๆ ครั้ง 

     

17.ช่วยให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
มากขึ้น 

     

18.ช่วยให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
19.ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น      
20.ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น      
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ตอนที่  3 แบบสอบถามปลายเปิดในเรื่องความคิดเห็นต่อคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 
3.1 รายการ/เรื่อง ที่ท่านต้องการให้แก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความกรุณาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

นายไชยยา อะการะวัง 
ศึกษานิเทศก์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 
หมายเหตุ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ใช้วิธีการเก็บแบบออนไลน์ โดยให้ตอบแบบสอบถามท่ี 
www.kruchaiya.net โดยผู้วิจัยได้วาง Link ของแบบสอบถามไว้ที่หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์  
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แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน 
คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
                                                 (ส าหรับนักเรียน) 
 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้งานคลังข้อสอบ
และระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงพัฒนางาน ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นมาตรวัด 5 ระดับ ได้แก่ มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิดในเรื่องความคิดเห็นต่อการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบ
ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และข้อเสนอแนะ 
 
 
 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 
นายไชยยา อะการะวัง 

ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 

 

ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องหน้าข้อความที่เป็นจริงเก่ียวกับตัวท่านและตอบข้อความ 
ในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  [   ] ชาย  [   ] หญิง 
2. โรงเรียน ................................................................................................        
3. ระดับชั้นที่เรียน   [   ] ป.1-ป.3   [   ] ป.4-ป.6              [   ] ม.1-ม.3         
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงาน 
           เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 (ส าหรับนักเรียน) 
 
 ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
การท างานของเว็บไซต์      
1.เข้าสู่เว็บไซต์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว      
2.หน้าจอโฮมเพจเหมาะสม สวยงาม      
3.มีเนื้อหาสาระตามท่ีต้องการ      
4.คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ชัดเจน เข้าใจง่าย      
ระบบการสอบออนไลน์      
5.เข้าถึงการสอบออนไลน์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว      
6.การจัดชุดข้อสอบตามเนื้อหาสาระ ตัวชี้วัด      
7.แสดงผลการสอบให้นักเรียนทราบทันที      
8.มีระบบการสุ่มค าถามและตัวเลือกเพ่ือช่วยป้องกัน
การลอก/การจ าข้อสอบของนักเรียน  

     

ประโยชน์      
9.ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบมาตรฐาน      
10.ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกสอบในทุกท่ี ทุกเวลา      
11.ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกสอบในข้อสอบชุดเดียวกัน
หลายๆ ครั้ง 

     

12.ช่วยให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
มากขึ้น 

     

13.ช่วยให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
14.ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น      
15.ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น      
 
ตอนที่  3 แบบสอบถามปลายเปิดในเรื่องความคิดเห็นต่อคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
 
3.1 รายการ/เรื่อง ที่นักเรียนต้องการให้แก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................ 
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3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 

 
ขอขอบคุณท่ีให้ความกรุณาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

นายไชยยา อะการะวัง 
ศึกษานิเทศก์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

หมายเหตุ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ใช้วิธีการเก็บแบบออนไลน์ โดยให้ตอบแบบสอบถามท่ี 
www.kruchaiya.net โดยผู้วิจัยได้วาง Link ของแบบสอบถามไว้ที่หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์  
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ค่าคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 
ตาราง 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแบบประเมินเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบ 
             ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
 

ข้อที่ 
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ผลการพิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
3 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
4 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
5 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
6 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
7 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
8 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
9 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
10 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
11 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
12 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
13 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
14 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
15 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
16 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
17 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
18 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
19 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
20 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
21 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
22 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
23 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
24 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
25 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
26 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 26 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานคลังข้อสอบ 
             และระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม 
             เขต 3 (ส าหรับครู) 
 

ข้อที่ 
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ผลการพิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
3 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
4 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
5 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
6 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
7 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
8 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
9 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
10 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
11 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
12 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
13 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
14 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
15 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
16 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
17 -1 1 1 0.33 สอดคล้อง 
18 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
19 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
20 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

 

ตาราง 27 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งาน 
             คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
             มหาสารคาม เขต 3 (ส าหรับนักเรียน) 
 

ข้อที่ 
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ผลการพิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
3 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
4 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
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ข้อที่ 
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ผลการพิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

5 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
6 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
7 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
8 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
9 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
10 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
11 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
12 0 1 1 0.67 สอดคล้อง 
13 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
14 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
15 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ค 
คูม่อืการใชง้านเวบ็ไซต ์
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คู่มือการใชง้านเวบ็ไซต์คลงัขอ้สอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส านักงานงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

 
การเขา้สูเ่วบ็ไซต์ 
 ผู้ต้องการใช้งานเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 (MK3 e – testing) เข้าสู่เว็บไซต์โดยการเชื่อต่ออินเทอร์เน็ต   
ใช้บราเซอร์ทั่วไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.mkarea3.go.th จะพบ Banner ด้านล่างทางซ้ายมือ หรือเข้า
ที่เว็บไซต์ www.kruchaiya.net เมื่อคลิกเข้าไปจะพบหน้าจอ ดังนี้ 
 

 
 
 2.การสมัครสมาชิก สามารถท าได้โดยคลิก “Login” มุมบนขวามือเมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้วจะ
เข้าสู่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ 
 

 

 3. คลิกท่ี “สมัครสมาชิกใหม่” จะเข้าสู่หน้าต่างสมัครสมาชิกใหม่ 
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 หน้าต่างการสมัครสมาชิกจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 3.1 เลือกประเภทสมาชิก  
  3.1.1 นักเรียนสมัครเลือกประเภทสมาชิก เป็นนักเรียน (ในการใช้งานครั้งนี้ ให้เลือก
สถานะเป็นนักเรียนเท่านั้น)  
  3.1.2 ครูผู้สอนสมัครเลือกประเภทสมาชิก เป็นนักเรียน ในการใช้งานครั้งนี้ ให้เลือก
สถานะเป็นนักเรียนเท่านั้น เพราะไม่ต้องการให้ครูสร้างรายวิชาออนไลน์ 
 3.2 สร้างชื่อล๊อกอินและรหัสผ่าน เป็นภาษาอังกฤษ (สามารถผสมตัวเลขได้ รวมแล้วไม่เกิน 8 
ตัว) 
  3.2.1 ชื่อล๊อกอิน จะน าไปใช้เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ โดยกรอกในช่อง “ชื่อผู้ใช้” 
  3.2.2 รหัสผ่าน จะน าไปใช้เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ โดยกรอกในช่อง “รหัสผ่าน” 
  3.2.3 ชื่อ (ไทย) ให้เติมชื่อ และนามสกุล เป็นภาษาไทย แล้วตามด้วยเครื่องหมาย “,” 
เช่น สมชาย ใจดี, 
  3.2.4 นามสกุล (ไทย)  
    กรณีเป็นครู ให้เติม ครูโรงเรียน.. ..... เช่น ครูโรงเรียนบ้านวงัจาน  
                         กรณีเป็นนักเรียน ให้เติม นักเรียนโรงเรียน......  เช่น นักเรียนโรงเรยีนบ้านวังจาน 
(ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการประมวลผล ว่าเป็นครูหรือนักเรียนจากโรงเรียนใด) 
 3.3 ชั้นเรียน ให้เลือกระดับชั้นเรียนตามท่ีเรียน/สอน ระดับชั้นให้เลือกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หรือ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 3.4 ห้องเรียน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการประมวลผล จึงก าหนด ดังนี้ 
   ครู/นักเรียน ในอ าเภอโกสุมพิสัย ให้เลือก 1 
   ครู/นักเรียน ในอ าเภอกุดรัง       ให้เลือก 2 
   ครู/นักเรียน ในอ าเภอเชียงยืน    ให้เลือก 3 
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   ครู/นักเรียน ในอ าเภอชื่นชม      ให้เลือก 4 
 3.5 กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วคลิก “สมัครสมาชิก” เพ่ือสมัคร
สมาชิก 
 3.6 ผู้ดูแลระบบ (admin) จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร เมื่อถูกต้องก็จะท าการ
ยอมรับเพ่ือให้ผู้สมัคร เข้าสู่บทเรียนคลังข้อสอบและระบบการทดสอบออนไลน์ได้ (ซึ่งอาจต้องใช้เวลา
ระยะหนึ่ง หากยังไม่สามารถเข้าได้ ให้ติดต่อไปที่ email:chaiya_aka@hotmail.com หรือ Line : 
chaiya_line)  
 3.7 กรณคีรู ต้องการให้นักเรียนสมัครเข้าใช้งาน หลายๆ คนพร้อมกัน ให้ติดต่อที่ e-mail  
 4. ผู้เข้าใช้งานท าการเข้าสู่คลังข้อสอบและระบบการทดสอบออนไลน์ (Mk3 e-Testing) 
 โดยการคลิกท่ี Login แล้วท าการกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และป้อนรหัสลับ แล้วคลิก “เข้าสู่
ระบบ” ดังรูป 
 

 
 
 5. หน้าต่างเว็บไซต์จะปรากฏขึ้นมา เห็นชื่อและสถานะของผู้ที่ท าการ Login ดังรูป 
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  6. คลิกท่ีวิชาที่เปิดสอน เพ่ือท าการค้นหารายวิชาที่ต้องการเรียน จะพบรายวิชา ชั้น ป.3
ป.6 และ ม.3 ให้ท าการคลิกที่ “ลงทะเบียน” ดังรูป (ท่านสามารถคลิกลงทะเบียนได้ทุกรายวิชา) 
 

 
 
จะปรากฏหน้าต่างรายวิชาที่เปิดสอน  กลุ่มที่ลงทะเบียน  เมื่อข้อมูลถูกต้อง  คลิกที่ลงทะเบียนอีกครั้ง  
การลงทะเบียนก็จะส าเร็จ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าเรียนในรายวิชานี้ได้ดังรูป 
 

 
 
 

1 

2 

3 
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 7. คลิกท่ีรายวิชาที่ลงทะเบียน จะเข้าสู่ระบบ LMS (Learning Management System)  
ซึ่งจะพบเนื้อหา การทดสอบ คะแนนการสอบ สถิติการท าข้อสอบ สถิติการใช้งาน การสนทนา และการ
สนทนาออนไลน์ (ในกรณีนี้จะน าเสนอ เนื้อหาวิชาเป็นการทดสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด วชิา ป.3  
ด้านค านวณ) จะปรากฏ ดังรูป   
 

 
 
 8. นักเรียนสามารถเลือก คลิ๊กเลือกท าการทดสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องการ (แต่ละ
มาตรฐานตัวชี้วัดสามารถท าการทดสอบได้จ านวน 10 ครั้ง) เช่น เมื่อคลิ๊กท่ี มาตรฐานตัวชี้วัดที่ 1.1  
(11 ข้อ) จะปรากฏดังรูป    
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 9. เมื่อคลิ๊กที่เริ่มต้นทดสอบ จะปรากฏรายละเอียดของชุดข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน เวลา 
และจ านวนครั้งที่อนุญาตให้ท าแบบทดสอบได้ ดังรูป 
 

 
   
 10. เมื่อคลิ๊กเริ่มท าข้อสอบ จะปรากฏข้อสอบ ข้อที่ 1 ขึ้นมา (ข้อสอบมาแบบสุ่มทั้งค าถาม
และตัวเลือก)  
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 11. เมื่อเลือกค าตอบได้แล้ว คลิ๊กแน่ใจ (จะปรากฏข้อนั้นเป็นสีเขียว) หากคลิ๊กไม่แน่ใจ (จะ
ปรากฏข้อนั้นเป็นสีเหลือง) แล้วคลิ๊กเพ่ือท าข้อต่อไป (นักเรียนสามารถย้อนกลับมาแก้ค าตอบในข้อใด 
ก็ได้ ในเวลาที่ก าหนด) เมื่อท าครบทุกข้อแล้วกดตรวจสอบ ระบบจะให้ตรวจสอบอีกครั้งว่ามีการท า
ข้อสอบทุกข้อหรือไม่ เมื่อแน่ใจว่าครบก็คลิ๊ก ส่ง  
 

 
 
 12. เมื่อนักเรียนคลิ๊กส่ง (หรือครบก าหนดเวลา) จะปรากฏคะแนน ดังรูป หากต้องการดูเฉลย
ให้คลิ๊กท่ี ดูเฉลย (ซึ่งระบบจะเปิดให้เห็นเฉลยข้อสอบ ก่อนการทดสอบระดับชาติ 1 เดือน) 

 
 13. นักเรียนสามารถดูคะแนน ได้จากเมนูคะแนนด้านซ้ายมือ  
 

 

1 

2 
3 
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  14. นักเรียนสามารถดูสถิติการท าข้อสอบ ได้จากเมนูคะแนนด้านซ้ายมือ 
 

 
  
 15. นักเรียนสามารถดูสถิติการใช้งาน ได้จากเมนูคะแนนด้านซ้ายมือ 
 

 
 
 
 16. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว นกัเรียนสามารถแก่ไขข้อมูลส่วนตัวได้จากเมนู แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) คะแนนด้านซ้ายมือ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ทั้งชื่อ รหัสผ่าน รวมถึงการใส่รูปภาพใน แฟ้มสะสม
ผลงาน (ยกเว้น ชื่อเข้าระบบ ไม่สามารถแก้ไขได้) 
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 17. คะแนนสอบนักเรียน นักเรียนครู ผู้ปกครองและผู้สนใจ สามารถดูคะแนนนักเรียนได้ที่ 
เมนู เมนูคะแนนสอบนักเรียน ซึ่งผู้ดูแลระบบจะแสดงให้ทราบ ทุกสัปดาห์  
  

 
 
เมนูคะแนนสอบนักเรียน จะน ำเสนอคะแนนสอบของนักเรียนทุกคน ทุกรำยสัปดำห์  
 

 
 
คะแนนผลกำรสอบออนไลน์ จะแสดงชื่อนักเรียน และคะแนนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ท ำให้สำมำรถ
ติดตำมผลกำรสอบของนักเรียนได้อย่ำงใกล้ชิด  
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 18.การเข้าสู่กระดานสนทนา ใช้ในการสอบถามปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 
   
 19. การสนทนาออนไลน์ ใช้ในการสนทนา สอบถามปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนคน
อ่ืนๆ ที่ออนไลน์อยู่ 
 

 
  
 20. เมนูลิงค์ต่างๆ ใช้ส าหรับเป็นที่ให้บริการดาวน์โหลดสื่อ เอกสารต่างๆ ที่ครูผู้สอนขอมา  
 

 
 
 สอบถาม ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ได้ที่  กระดานสนทนา หน้าเว็บไซต์ หรือ email : 
chaiya_aka@hotmail.com หรือ Line : chaiya_line  
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ภาคผนวก จ 
หนังสอืราชการ 
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ประวตัยิอ่ของผูว้ิจยั 
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ประวตัยิอ่ของผูว้ิจยั 
 

ชื่อ      นายไชยยา  อะการะวัง 
วนัเกดิ      วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2507 
สถานที่เกดิ     อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่อยูป่จัจบุนั   บ้านเลขท่ี  39  หมู่  6  ต าบลหัวขวาง  อ าเภอโกสุมพิสัย   
      จังหวัดมหาสารคาม 
ต าแหนง่หนา้ที่การงาน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
สถานที่ท างานปจัจบุัน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3   
       ต าบลหัวขวาง  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ประวตัิการศกึษา 
   พ.ศ.  2529  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาเกษตรกรรม   
      วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเกษตรสุรินทร์ 
   พ.ศ.  2532  ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (ศษ.บ.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   พ.ศ.  2536  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม 
   พ.ศ.  2550   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
       คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   พ.ศ.  2558   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)  สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสื่อสาร 
      การศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


