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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ผูศึกษาไดใชแนวความคิด ทฤษฎีตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 - ทฤษฎีการใหคําแนะนํา (advising) 
 - ทฤษฎีแบบทดสอบ 
 - ทฤษฎีคลังขอสอบ (item bank) 
 - ทฤษฎีการวิเคราะหขอสอบ (item analysis) 
 - ทฤษฎีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
 - งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 ทฤษฎีการใหคาํแนะนํา (advising) 
 การแนะนํา (advising) หมายถึง ผูใหความชวยเหลือ (ผูบังคับบัญชา) จะใหความสนใจ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนมากกวาผูขอรับความชวยเหลือ (ผูใตบังคับบัญชา) กระบวนการแกปญหาจะเปนการ
รวมมือกันระหวาง ผูใหความชวยเหลือและผูขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือแบบการให
คําแนะนํา ผูใหความชวยเหลือตองการรายละเอียด ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาท้ังหมด โดยจะใชความรู 
ทักษะ และประสบการณเพื่อเสนอทางเลือกหลายๆ ทางเลือกที่เปนไปไดแกผูขอความชวยเหลือ 
พรอมอธิบายถึงจุดแข็งและจุดออนในแตละทางเลือกใหผูขอความชวยเหลือ จากนั้นผูขอความ
ชวยเหลือจะพิจารณาวาทางเลือกใดเหมาะสมท่ีสุดและเปนประโยชน แลวจึงนําไปปฏิบัติดวยความ
เต็มใจ ผูใหความชวยเหลือแบบนี้ไดแก ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ท่ีปรึกษาทางคอมพิวเตอร ท่ีปรึกษาใน
องคการ จิตแพทย เปนตน ตัวอยางเชนท่ีปรึกษาทางธุรกิจใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคตวาควรผลิตสินคาอะไร อยางไร หรือการจัดโครงสรางองคการแบบใหม หรือกรณีท่ีปรึกษา
ทางคอมพิวเตอร การใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการวางระบบงานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม หรือ
กรณีจิตแพทยท่ีใหความชวยเหลือโดยการแนะนําทางเลือกตางๆ เพื่อแกไขปญหา เปนตน (แกวตา 
ผูพัฒนพงศ, 2553) 
 
2.2 ทฤษฎีแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบเปนเคร่ืองมือสําคัญชนิดหนึ่งท่ีใชในการประเมินผลการศึกษา  
 2.2.1 ประโยชนของแบบทดสอบแบงเปน 3 ดานคือ 
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  (1) ดานการเรียนการสอน การนําผลที่ไดจากการทดสอบไปใชใหเปนประโยชนใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน ใชจัดตําแหนง จากผลการสอบจะชวยใหครูทราบวาเด็กแตละคนมี
ความรูความสามารถ เดน-ดอย อยูตรงระดับใดของกลุม ซ่ึงจะเปนประโยชนในดานการแบงนักเรียน
ในช้ันใหสอดคลองกับหลักของความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหครูสามารถจัดแบงนักเรียนตาม
กําลังความสามารถ ใหทํางานเปนปริมาณมากนอยตามสวน การใชผลการสอบในการจัดตําแหนงนั้น 
สามารถใชเพ่ือจุดประสงค สําคัญคือ ใชในการสอบคัดเลือก เนื่องจากการสอบคัดเลือกเปนการสอบ
เพื่อชิงตําแหนงท่ีมีจํานวนนอยกวาผูสมัคร ขอสอบท่ีใชในการสอบคัดเลือกจึงเปนขอสอบท่ีคอนขาง
ยาก และใชในการสอบจําแนก เปนการสอบเพื่อจําแนกเด็กวาใคร เกง-ออน วิชาใด เนื่องจากสาเหตุใด 
เพื่อครูจะไดทําการปรับปรุงแกไขไดถูกตอง การนําผลการสอบไปใชเพื่อการวินิจฉัยนั้น เพื่อปรับปรุง
การเรียน เปนการนําผลการสอบมาวินิจฉัย และเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม ใชในการ
เปรียบเทียบ การใชผลสอบในการเปรียบเทียบเพื่อดูวานักเรียนแตละคนหรือแตละหอง พัฒนาข้ึนจาก
เดิม เปนการเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง 
  (2) ดานการแนะแนวในการแนะแนวนั้นเพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจและชวยเหลือ
ตัวเองได การท่ีจะใหชวยเหลือตัวเองไดนั้น ครูจะตองทําใหเด็กเกิดความเขาใจในความสามารถของ
ตนเอง ดังนั้นการวัดผลจึงมีบทบาทสําคัญของการแนะแนวเพราะการรายงานความกาวหนาทางการ
เรียนของนักเรียน เพ่ือใหเขาใจถึงความสามารถของเด็ก และแนะนําใหเด็กไดเรียนตรงกับความถนัด
มากข้ึน เพ่ือใหเด็กเห็นภาพของตนเองไดมากข้ึน เปนความสามารถและความถนัดของตนเอง ทําให
เขาใจตนเองยิ่งข้ึน อีกท้ังยังชวยในการตัดสินใจเลือกอาชีพหรือวิชาเรียนของเด็ก ทําใหครูเขาใจถึง
ปญหาของเด็กแตละคนได 
  (3) ดานการบริหาร สามารถนําผลที่ไดจากการสอบไปชวยพิจารณาการจัด
หองเรียน ชวยในการจัดเด็กท่ียายมาจากโรงเรียนอ่ืนเขาใจเรียน วาควรจะจัดใหเขาหองเรียนหองใดจึง
จะดีและเหมาะกับความสามารถท่ีแทจริง ชวยในการจัดกลุมประเภทเด็กพิเศษ และสามารถประเมิน
คาหรือตีราคาการศึกษาเปนสวนรวม วาหลักสูตรหรือวิธีการสอนนี้เหมาะสมและไดมาตรฐานตามท่ี
กระทรวงกําหนด (เตือนใจ เกตุษา, 2540) 
 2.2.2 การวางแผนสรางแบบทดสอบมาตรฐาน 
  การสรางแบบทดสอบมาตรฐาน เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะพัฒนาคุณภาพของการ
ประเมินผลได มีลักษณะเดนคือ มีคุณภาพดี เพราะผานการวิเคราะหมาแลว มีเกณฑปกติซ่ึงทําให
สามารถแปลความหมายคะแนนไดถูกตอง การใชแบบทดสอบมาตรฐานจะชวยใหสามารถปรับ
คุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนไมใหตกตํ่าได การสรางแบบทดสอบมาตรฐานมีข้ันตอนการสราง
ดังนี้ 
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 (1) สรางตารางจําแนกเนื้อหาและพฤติกรรม จะทําใหทราบวาจะสรางแบบทดสอบ
วัดเนื้อหาอะไร พฤติกรรมอะไร อยางละเทาไร 
 (2) สรางขอคําถามตามตารางจําแนกเนื้อหาและพฤติกรรม ศึกษาหลักการสรางขอ
คําถามและการใชตารางจําแนกเนื้อหาและพฤติกรรมในการสรางแบบทดสอบ 
 (3) นําแบบทดสอบไปทดลองใช เปนการนําแบบทดสอบไปสอบในสถานการณ
จริงกับกลุมนักเรียนในระดับช้ันเดียวกับแบบทดสอบท่ีสรางข้ึน ควรสอบหลังจากท่ีนักเรียนไดเรียน
เนื้อหาครบแลว 
 (4) วิเคราะหขอสอบรายขอ เพื่อหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบ  
 (5) ปรับปรุงขอสอบท่ีคุณภาพยังไมถึงเกณฑ แลวนําไปทดลองใชใหม และนํามา
วิเคราะหหาคาความยากงาย และอํานาจจําแนกอีกคร้ังหนึ่ง 
 (6) เก็บเขาคลังขอสอบ ขอสอบท่ีมีคุณภาพดีแลวจะนําเก็บเขาคลังขอสอบ 
 (7) สรางคูมือดําเนินการสอบ โดยกําหนดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการสอบ ซ่ึงกลาวถึง
การเตรียมตัวกอนการสอบ ไดแก การกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีสอบ อุปกรณการสอบ และ
ผูดําเนินการสอบวาควรเตรียมตัวอยางไร ขอแนะนําเกี่ยวกับวิธีดําเนินการขณะสอบ การปฏิบัติตน
ของผูดําเนินการสอบใหเปนมาตรฐานเดียวกันและการปฏิบัติเม่ือหมดเวลาสอบ 
 (8) หาเกณฑปกติ เกณฑปกติโดยท่ัวไปจะเปนคะแนนมาตรฐานเพ่ือใชสําหรับ
เปรียบเทียบคะแนนสอบ ทําใหสามารถแปลความหมายของคะแนนไดเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังภาพ 
2.1 เปนข้ันตอนการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน (ภัทรา นิคมานนท, 2543) 
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ภาพ 2.1 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน 

 
2.3 ทฤษฎีคลังขอสอบ (item bank) 
 คลังขอสอบหรือธนาคารขอสอบ (item bank) หมายถึง สถานท่ีหรือแหลงเก็บรวบรวมขอ
ทดสอบที่มีการบริหารการจัดเก็บและการใชอยางมีระบบ และคลังขอสอบทดสอบดวยคอมพิวเตอร 

ด ี

1. สรางตารางจําแนกเน้ือหาและพฤติกรรม 

2. สรางขอคําถามตามตารางในขั้นที่ 1 

3. นําขอสอบไปทดลองใช 

4. วิเคราะหขอสอบ
รายขอ 

6. เก็บเขาคลังขอสอบ 

7. จัดพิมพเปนฉบับ 

10. แบบทดสอบมาตรฐาน 

8. สรางคูมือดําเนินการสอบ 

9. หาเกณฑปกติ 

5. ปรับปรุง 
ไมดี 
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(computerized item bank) หมายถึง สถานท่ีหรือแหลงเก็บรวบรวมขอทดสอบท่ีมีการบริหารการ
จัดเก็บและการใชอยางมีระบบโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรชวย  
 2.3.1 การคัดเลือกขอสอบเพ่ือเก็บไวในคลังขอสอบ 
  (1) โดยปกติแลวถาตองการเก็บขอสอบเพ่ือไวใชในการทดสอบเม่ือส้ินภาคเรียน
หรือเม่ือสอนจบกระบวนวิชาแลวนั้น ควรจะคัดเลือกเก็บขอสอบท่ีมีคา r ตั้งแต .20 ข้ึนไป สวน p นั้น 
ควรมีคาอยูระหวาง .20 ถึง .80 เอาไวในคลังขอสอบ 
  (2) เนื่องจากในบางคร้ังอาจจะตองการเลือกขอคําถามจากคลังขอสอบเอาไปใชใน
การสอบคัดเลือก ซ่ึงมีจุดมุงหมายท่ีจะคัดเอาเฉพาะคนเกงจริงๆ ดังนั้นขอสอบท่ีจัดวาเปนขอสอบท่ีดี
สําหรับเก็บไวในคลังขอสอบเพื่อนํามาใชในการสอบคัดเลือกในคราวตอไป ควรจะมีคา p ตั้งแต .05 
ถึง .06 สวนคา r ก็ควรจะมีคาต้ังแต .20 หรือใกลเคียงกับ .20 ข้ึนไป 
  (3) ในบางคร้ังตองการคัดเลือกขอสอบเพื่อไปทดสอบหลังจากท่ีสอบจบหนวย
เรียน (บทเรียน) ยอยๆ แลว การวัดแบบนี้จะเปนการวัดดูวานักเรียนมีความรูในส่ิงท่ีครูสอนไปหรือไม 
ถาการสอนไดผลนักเรียนจะตองเปล่ียนพฤติกรรมจากไมรูเปนรู นั่นก็คือนักเรียนทุกคนควรจะได
คะแนนเต็มหรือใกลเต็ม การวัดแบบนี้จะเปนการวัดแบบอิงเกณฑ ฉะนั้นควรจะมีขอสอบท่ีคอนขาง
จะงาย ซ่ึงจัดเนื้อหา พฤติกรรมตามท่ีตองการเก็บไวในคลังขอสอบดวย เพื่อจะไดประหยัดเวลาของครู
ในการออกขอสอบใหม ดังนั้นจึงควรคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา p ระหวาง .70 ถึง .95 เก็บไวในคลัง
ขอสอบ ขอสอบประเภทน้ีคา r จะตํ่า เนื่องจากเปนขอสอบท่ีไมมีประสิทธิภาพในการจําแนกเด็กเกง
ออกจากเด็กออน ซ่ึงตรงกับจุดมุงหมายของการวัดแบบอิงเกณฑ ท่ีไมตองการแบงเด็กออกเปนกลุม 
เกง – ออน แตตองการจะทดสอบดูเพียงวารูเร่ืองท่ีสอนไปหรือไม 
  (4) จึงกลาวสรุปไดวา ในการคัดเลือกขอสอบเพ่ือเก็บไวในคลังขอสอบนั้น ควรจะ
คัดเลือกขอสอบที่มีคา p ตั้งแต .05 ถึง .95 สวนคา r นั้น พิจารณาโดยยึดหลักวาถา p มีคาระหวาง .05 - 
.70 คา r ควรมีคาต้ังแต .20 ข้ึนไป ถา p มีคามากกวา .70 สวนคา r อาจมีคาตํ่ากวา .20 ไดแตตอง
มากกวา .00 การใชหลักการคัดเลือกขอสอบดังกลาวจะทําใหครูมีขอสอบสํารองเก็บไวในคลังขอสอบ
เพื่อการนํามาใชในจุดประสงคตางๆ กัน (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, เตือนใจ เกตุษา.มปป) 
 2.3.2 จุดออนของคลังขอสอบโดยใชคอมพิวเตอร 
  (1) ขอทดสอบหรือแบบทดสอบอาจซํ้าของเดิมในเวลาหรือโอกาสท่ีไมสมควรถา
หากขอทดสอบมีจํานวนไมมากเพียงพอหรือเม่ือขอทดสอบมีคาสถิติ รหัส หรือคาพารามิเตอรไม
หลากหลายมาก 
  (2) การสุมเลือกขอทดสอบหรือแบบทดสอบโดยวิธีการสุมทางสถิติอาจไดขอ
ทดสอบหรือแบบทดสอบท่ีไมเปนท่ีพึงพอใจของผูใช ซ่ึงมักเกิดจากการมีจํานวนขอทดสอบหรือ
แบบทดสอบไมมากพอหรือกําหนดรหัสประจําขอไมละเอียดเพียงพอ 
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  (3) ผูใชอาจเกิดความรูสึกไมม่ันใจในความปลอดภัยของขอทดสอบจากบุคคลนอก
วงการทดสอบท่ีเกี่ยวของดวย เชน เจาหนาท่ีเตรียมขอมูลและผูควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน 
  (4) ขอทดสอบอาจะเกิดการร่ัวไหลได เพราะขอทดสอบหรือแบบทดสอบที่จะ
นํามาไวในคลังขอสอบนั้นจะตองผานการวิเคราะหรายขอหรือรายเร่ืองกอน 
  (5) วิธีการวิเคราะหขอทดสอบรายขอแบบประเพณีนิยมนั้นไมเหมาะแกการ
นํามาใช เพราะคาสถิติตางๆ เปนคาท่ีไมละเอียดมากนักและยังไมคงท่ี  
 2.3.3 การแกไขจุดออน 
  (1) สรางขอทดสอบใหมีความหลากหลายท้ังดานเนื้อหาและคาสถิติใหมีจํานวน
มากเพื่อใชวัดทักษะตางๆ ไดอยางกวางขวาง เพื่อใหโอกาสที่คอมพิวเตอรจะสุมไดขอทดสอบซํ้า
บอยๆ มีนอย 
  (2) กําหนดรหัสของขอทดสอบใหมีความละเอียดมากเพียงพอ และเม่ือสุมขอ
ทดสอบมาแลวควรตรวจดูขอทดสอบกอนจะส่ังพิมพ หากพบขอทดสอบท่ีไมพึงปรารถนาจํานวน
มากก็ควรสุมขอทดสอบมาใหม หรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหผูใชสามารถเลือกขอทดสอบท่ี
สุมมาแลวไดเองอีกดวย 
  (3) เพื่อปองกันปญหาเร่ืองความปลอดภัยของขอทดสอบ ในคลังขอสอบควรนํา
ระบบรหัสผาน (password) มาใช โดยกําหนดใหผูรับผิดขอบระดับสูงเทานั้นจึงจะมีสิทธิเขาถึง 
(access) ขอมูลในคลังขอสอบได รหัสผานนี้ผูท่ีไมทราบจะไมสามารถส่ังเครื่องคอมพิวเตอรให
ทํางานได และผูใชสามารถเปล่ียนรหัสผานไดเสมอตามท่ีตองการ นอกจากนี้ อาจแกไขปญหาไดดวย
การจํากัดผูเกี่ยวของในระบบคลังขอสอบใหมีจํานวนจํากัดเทาท่ีจําเปนและควรเปนบุคคลท่ีไวใจได
เทานั้น 
  (4) คณะผูบริหารคลังขอสอบควรมีจํานวนจํากัดและควรกระทําการวิเคราะหขอ
ทดสอบรายขอไดเองเพื่อปองกันการกระจายของขอทดสอบไปสูบุคคลอ่ืนโดยไมจําเปน 
 2.3.4 ขอควรคํานึงในการสรางคลังขอสอบโดใชคอมพิวเตอร 
  (1) ดานบุคลากร 
   - ครูอาจารยโดยมากยั งไม เห็นความสํา คัญของคลังขอสอบโดยใช
คอมพิวเตอร  เชนมีความรูสึกตอดานหรือมีเจตคติไมดีตอเทคโนโลยีตางๆ หรือกลัวการใช
เคร่ืองจักรกลหรือเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส 
   - ครูอาจารยโดยมากยังตองการสรางขอทดสอบหรือแบบทดสอบใหมเพ่ือใช
ในการทดสอบแตละคร้ัง เพราะคิดวาจะมีความแมนตรงเชิงเนื้อหามากกวาขอทดสอบจากคลังขอสอบ 



13 

   - ไมมีบุคลากรที่มีความชํานาญในการสรางและพัฒนาขอทดสอบหรือ
แบบทดสอบมากเพียงพอ สวนผูท่ีมีความสามารถดานนี้ก็มักไมมีเวลามากพอที่จะอุทิศใหกับการสราง
และพัฒนาขอทดสอบ 
  (2) ดานการกําหนดรหัสขอทดสอบหรือแบบทดสอบ 
   การกําหนดรหัสขอทดสอบหรือแบบทดสอบจะตองมีการสรางระบบที่ดี และ
ตองอาศัยผูท่ีมีพื้นฐานความรูดานภาษาศาสตรหรือภาษาศาสตรประยุกตเพ่ือสรางระบบของรหัสท่ีมี
ลักษณะคลายอนุกรมวิธานของทักษะตางๆ หรือของเน้ือหารายวิชาตางๆ ซ่ึงการกระทําดังกลาวใช
เวลามาก โดยเฉพาะในระดับทักษะยอย 
  (3) ดานการวิเคราะหขอทดสอบและแบบทดสอบ 
   - การวิ เคราะหขอทดสอบรายขอโดยวิธีประเพณีนิยมเปนวิธีการที่ไม
เหมาะสม เพราะคาสถิติท่ีไดไมคงท่ี เปล่ียนแปลงงาย และไมถูกตองมากเทาท่ีควร  
   - วิธีการวิเคราะหแบบทดสอบหรือขอทดสอบบางชนิดยังไมมีหรือยังไมดี
เทาท่ีควร เชน ขอทดสอบแบบอัตนัย ขอทดสอบแบบจับคู แบบทดสอบโคลซ และขอทดสอบแบบ
เรียงลําดับเหตุการณ (sequential item) เปนตน 
  (4) ดานซอฟตแวรคลังขอสอบ 
   การคิดสรางคลังขอสอบโดยใชคอมพิวเตอรนั้นจึงควรคํานึงถึงความพรอม
ทางดานซอฟตแวรสําหรับการจัดสรางคลังขอสอบดวย 
  (5) ดานเคร่ืองคอมพิวเตอร 
   ผูประสงคจะสรางคลังขอสอบโดยใชคอมพิวเตอรไมมีความม่ันใจวาควรจะใช
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรขนาดใหญ 
  (6) ดานความปลอดภัยของขอทดสอบหรือแบบทดสอบ 
   การเก็บรักษาขอทดสอบและแบบทดสอบท้ังหมดไว ควรจะเปนบุคคลเดียว
หรือกลุมบุคคลท่ีชวยกันรับผิดชอบและควรจัดระบบการเก็บรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
  (7) ขอมูล (ขอทดสอบ/ แบบทดสอบ) 
   - ขอทดสอบหรือแบบทดสอบมีจํานวนไมมากเพียงพอ ทําใหมีขอทดสอบ
หรือแบบทดสอบซํ้ากันไดงายเม่ือนํามาใช 
   - ขอทดสอบหรือแบบทดสอบไมมีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา ทําให
คาพารามิเตอรหรือคาสถิติประจําขอมีขอจํากัด จึงอาจสรางขอทดสอบบางประเภทไมไดตามท่ี
ตองการ 
 2.3.5 ขอเสนอแนะในการจัดต้ังคลังขอสอบโดยใชคอมพิวเตอร 
  (1) ดานบุคลากร 



14 

   - ควรทําความเขาใจระหวางผูท่ีรับผิดชอบคลังขอสอบกับผูท่ีจะใชบริการของ
คลังขอสอบ (ครูอาจารย)  
   - ควรจัดหาบุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนนักวิเคราะหระบบ มารวมในการวิเคราะห
และวางแผนรายละเอียดของคลังขอสอบดวย 
   - จัดหาผูท่ีมีความรูความสามารถดานการทดสอบและประเมินผลไวให
คําปรึกษาดานการสราง การพัฒนา การคัดสรร และการเลือกขอทดสอบมาชวยดําเนินการดวย 
  (2) ดานเคร่ืองคอมพิวเตอร 
   ควรหาขอมูลเพิ่มเติมจากผู รู เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบางอยางของเครื่อง
คอมพิวเตอรขนาดตางๆ และหาขอมูลจากผูรูดานเคร่ืองคอมพิวเตอรในเชิงการตลาดหรือเชิง
พัฒนาการทางศาสตรของเคร่ืองคอมพิวเตอรมาใหแนวคิดหรือชวยพยากรณแนวโนมของตลาดเคร่ือง
คอมพิวเตอรในอนาคต 
  (3) ดานซอฟตแวรคลังขอสอบ 
   ในการสรางคลังขอสอบควรสอบถามหนวยงานท่ีใชโปรแกรม และท่ีใชไดดี
แลวและไดผลใกลเคียงกับความตองการของหนวยงาน เพื่อติดตอขอซ้ือหรือเชาซ้ือหรือวาจางให
ดัดแปลงโปรแกรมบางสวนใหเหมาะสมกับความตองการใชงานได 
  (4) ขอมูล (ขอทดสอบ/ แบบทดสอบ) 
   - ควรจัดสรางขอทดสอบหรือแบบทดสอบท่ีจะเก็บไวในคลังขอสอบใหมี
จํานวนมาก เพื่อแกปญหาในการนําขอทดสอบหรือแบบทดสอบมาใชแลวไดขอทดสอบหรือ
แบบทดสอบซํ้ากันบอยๆ 
   - ควรทําการวิเคราะหขอทดสอบหรือแบบทดสอบและพัฒนาใหมีคุณภาพดี
แลวจึงนําไปเก็บไวในคลังขอสอบ (สุพัฒน สุกมลสันต, 2538) 
 
2.4 ทฤษฎีการวิเคราะหขอสอบ (Item Analysis) 
 การวิเคราะหขอสอบเปนขบวนการตรวจสอบคุณภาพของขอคําถามแตละขอวามี
คุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงคท่ีผูออกขอสอบตองการขอละเทาใด การวิเคราะหขอสอบนี้จะ
กระทําไดก็ตอเม่ือไดนําเอาขอสอบนั้นไปทดสอบกับนักเรียนมาแลวเทานั้น เพราะจะตองใชผลจาก
การท่ีนักเรียนตอบขอสอบมาเปนหลักในการวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอสอบ วิเคราะหได 2 ลักษณะ คือ วิเคราะหขอสอบเปนรายขอ และวิเคราะห
ขอสอบท้ังฉบับ วิธีการวิเคราะหสามารถทําไดหลายแนวทาง ข้ึนกับทฤษฎีการวัดผลที่นํามาใช 
ทฤษฎีการวัดผลที่นํามาใชโดยท่ัวไปในการวิเคราะหขอสอบ ไดแก ทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิก 
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หรือเรียกวา ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม หรือทฤษฎีการทดสอบแบบประเพณีนิยม (classical test 
theory; CTT) และอีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (item response theory; IRT) 
 2.4.1 ทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิก   ตามทฤษฎีนี้การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอจะ
วิเคราะหคาความยาก (item difficulty) คาอํานาจจําแนก (discrimination power) และประสิทธิภาพ
ของตัวลวง (effectiveness of distracters) สวนการวิเคราะหขอสอบท้ังฉบับจะวิเคราะหคาความตรง 
หรือความเท่ียงตรง (validity) คาความเท่ียงหรือความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบทดสอบ 
  (1) ระดับความยาก (level of difficulty: P) ระดับความยากของขอคําถามใด (ใช
แทนดวยอักษร p) หมายถึงจํานวนเปอรเซ็นตหรือสัดสวน (percentage or proportion) ของนักเรียน
ท้ังหมดท่ีเลือกตอบตัวเลือกนั้น เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบท้ังหมด ดังนั้น 

P = จํานวนคนท่ีเลือกตอบตัวเลือกนั้น 
 จํานวนผูตอบท้ังหมด 

    
   ถาตัวเลือกท่ีนํามาวิเคราะหเปนตัวถูก คา p ก็จะหมายถึงเปอรเซ็นต หรือสัดสวน
ท่ีผูเขาสอบกลุมนั้นทําขอสอบถูก ดังนั้น 

P = จํานวนคนท่ีตอบขอสอบขอนั้นถูก 
 จํานวนคําตอบท้ังหมด 
 
ลักษณะความยากของขอสอบแตละขอหรือแตละตัวเลือกมีดังนี้ 

   - คาความยากงายมีคาต้ังแต 0.00 ถึง 1.00  
   - กรณีถานักเรียนเลือกตอบตัวเลือกใดมาก แสดงวาขอหรือตัวเลือกนั้นงาย คา
ของ p จะสูง 
   - กรณีถานักเรียนเลือกตอบตัวเลือกใดนอย แสดงวาขอหรือตัวเลือกนั้นยาก 
คาของ p จะต่ํา 
   - กรณีถานักเรียนทําขอสอบขอใดถูก 100% (ไมผิดเลย) แสดงวาขอสอบขอ
นั้นงายมาก (p = 1.00) 
   - กรณีถาขอสอบขอใดไมมีคนตอบถูกเลย หมายความวาขอสอบขอนั้นยาก
มาก (p = .00) 
   - ขอสอบท่ีมีคา p = .50 ถือวาขอสอบขอนั้นยากพอเหมาะ หมายความวาเปน
ขอสอบที่มี 50% หรือคร่ึงหนึ่งของผูเขาสอบตอบถูก อยางไรก็ดีถาขอสอบขอ 1 และขอ 5 ตางก็มีคา p 
= .50 ไมไดหมายความวาผูท่ีตอบขอ 1 ถูก จะตองตอบขอ 5 ถูกดวย ผูท่ีตอบขอ 5 ถูก อาจจะเปน
นักเรียนคนอ่ืน แตจะมีจํานวนเทากับคร่ึงหนึ่งของผูเขาสอบเชนกัน 
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   - การแปลความหมายระดับความยากของขอสอบ ดังตาราง 2.1  
 

ตาราง 2.1เกณฑการพิจารณาคาความยากของขอสอบ 
คา p ตัวถูก คา p ตัวลวง 

0.00 – 0.09 ยากมาก 0.00 – 0.04 ใชไมได 
0.10 – 0.19 ยาก   
0.20 – 0.39 คอนขางยาก 0.05 – 0.09 พอใช 
0.40 – 0.60 ปานกลาง 0.10 – 0.30 ใชได 
0.61 – 0.80 คอนขางงาย 0.31 – 0.50 พอใช 
0.81 – 0.90 งาย 0.51 – 1.00 ใชไมได 
0.91 – 1.00 งายมาก   

  
  (2) อํานาจจําแนก (discrimination index: r) อํานาจจําแนก (ใชแทนดวยอักษร r) 
ของขอคําถามใด หมายถึงประสิทธิภาพของขอคําถามในการแบงนักเรียนออกเปนสองกลุม คือกลุม
เกงท่ีมีความรูดี กับกลุมออนท่ีมีความรูนอย คา r จะหาไดจากการหาคาสหสัมพันธ (correlation) 
ระหวางคะแนนท่ีไดจากขอสอบนั้นกับคะแนนรวมท้ังฉบับ ของผูเขาสอบคนเดียวกันนั้น คาอํานาจ
จําแนกของขอสอบมีความหมายดังนี้  
   - คา r มีคาต้ังแต -1.00 ถึง +1.00 ขอสอบขอใดท่ีนักเรียนกลุมเกงทําถูกหมด
ทุกคน และนักเรียนกลุมออนทําผิดหมดทุกคน r จะมีคาเทากับ +1.00 ซ่ึงจัดเปนขอสอบท่ีดีเยี่ยม เปน
ท่ีตองการอยางยิ่ง 
   - ขอสอบขอใดท่ีนักเรียนกลุมเกงทําผิดหมด แตนักเรียนกลุมออนกลับทําถูก
หมดทุกคน คา r จะเทากับ -1.00 ขอสอบขอนี้จะเปนขอสอบท่ีไมดี เพราะเปนขอสอบท่ีลวงนักเรียน
เกง ซ่ึงผิดจุดประสงค เพราะในการทดสอบใดๆ ครูผูออกขอสอบหวังวานักเรียนท่ีเกงจะตองทํา
ขอสอบได แตนักเรียนออนจะทําขอสอบไมได 
   - ขอสอบขอใดมีจํานวนนักเรียนกลุมเกงและจํานวนนักเรียนกลุมออนทําถูก
เทาๆ กัน ขอสอบขอนั้นจะมีคา r เทากับ .00แสดงวาขอสอบขอนี้เปนขอสอบท่ีไมสามารถแยก
นักเรียนเกงออกจากนักเรียนออนได นั่นคือ ไมสามารถจะบอกไดเลยวาผูท่ีทําขอสอบขอนี้ถูกเปนเด็ก
เกง มีความรูในเร่ืองท่ีถามจริงๆ หรือตอบถูกเพราะการเดา 
   สําหรับวิธีการคิดคํานวณหาคาอํานาจจําแนก ตัวถูก มีสูตรการหาดังนี้ 
    

     r    =   PH +  PL 
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  เม่ือ  r หมายถึง คาอํานาจจําแนก 
   PH หมายถึง สัดสวนของจํานวนคนตอบถูกในกลุมสูงกับจํานวนคน ตอบ
ท้ังหมดในกลุมสูง 
   PL หมายถึง สัดสวนของจํานวนคนตอบถูกในกลุมตํ่ากับจํานวนคนตอบ
ท้ังหมดในกลุมตํ่า 
 

  หรือ   r   =    PH  -  PL 
       NHor   NL  
 

   p หมายถึง  ความยากงายของขอสอบ 
   r หมายถึง  คาอํานาจจําแนก 
   PH หมายถึง  จํานวนคนท่ีเลือกตอบตัวเลือกใดๆ ของกลุมสูง 
   PL หมายถึง  จํานวนคนท่ีเลือกตอบตัวเลือกใดๆ ของคนกลุมตํ่า 
   NH หมายถึง  จํานวนคนท้ังหมดของกลุมสูง 
   NL หมายถึง  จํานวนคนท้ังหมดของกลุมตํ่า ซ่ึง NL = NHเสมอ 
 
   คุณสมบัติของคาอํานาจจําแนก (r) มีดังนี้ 
 - คาอํานาจจําแนกมีคาต้ังแต -1.00 ถึง 1.00  
 - ถาคาอํานาจจําแนกสูง แสดงวาขอสอบมีอํานาจจําแนกสูง 
 - ถาคาอํานาจจําแนกตํ่า หรือเปนศูนย แสดงวาขอสอบไมมีอํานาจจําแนก 
 - คาอํานาจจําแนกท่ีดีของตัวถูกมีคาอยูระหวาง 0.20 ถึง 1.00 สวนตัวลวงมีคา
อยูระหวาง 0.05 ถึง 0.50ในกรณีท่ีพิจารณาคาอํานาจจําแนกท้ังตัวถูกและตัวลวงมีเกณฑ ดังตาราง 2.2 
 

ตาราง 2.2 เกณฑการพจิารณาคาอํานาจจาํแนก 
คา r ตัวถูก คา r ตัวลวง 

คาลบ (r<0) ใชไมได คาลบ (r<0) ใชไมได 
0.00 ไมมีอํานาจจําแนก 0.00 – 0.04 ใชไมได 

0.01 – 0.09 อํานาจจําแนกต่ํา   
0.10 – 0.19 อํานาจจําแนกคอนขางตํ่า   
0.20 – 0.29 อํานาจจําแนกคอนขางสูง 0.05 – 0.09 พอใช 
0.30 – 0.50 อํานาจจําแนกสูง 0.10 – 0.30 ใชได 
0.51 – 1.00 อํานาจจําแนกสูงมาก 0.31 – 0.50 พอใช 
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  การหาคาอํานาจจําแนกโดยใชสูตรท้ังสอง จะตองแบงคนตอบออกเปนสอง
กลุม คือ กลุมสูงและกลุมตํ่า ใชเทคนิคการแบงกลุม27% คือจะใชคําตอบ 27% ของกลุมท่ีไดคะแนน
มากกับกลุมท่ีไดคะแนนนอยมาวิเคราะหหาคา โดยวิธีหาท้ังคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก 
ขอสอบเปนแบบเลือกตอบ ท่ีใหคะแนนแบบ ตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดให 0 คะแนน และแต
ละขอมีจํานวนตัวเลือกเทากันทุกขอ 
  ขอเสนอแนะเกณฑท่ีใชพิจารณาคาอํานาจจําแนกของขอสอบ ดังนี้ 
 - r .40 ข้ึนไป คุณภาพของขอสอบดีมาก 
 - r .30 ถึง .39 คุณภาพของขอสอบดีพอสมควร อาจตองปรับปรุงบาง 
 - r .20 ถึง .29 คุณภาพของขอสอบพอใชได แตตองปรับปรุง 
 - rต่ํากวา .20 คุณภาพของขอสอบใชไมได ตองพิจารณาปรับปรุงใหมหรือ
ตัดท้ิงไปเลย (Ebel, 1962) 
  (3) ประสิทธิผลของตัวลวง (effectiveness of distracters) เปนการวิเคราะหเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพทั้งตัวเลือก “ตัวถูก” และ “ตัวลวง” ตัวลวงไดลวงไวไดผลตามมุงหวังท่ีลวงไว
หรือไมผลท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร มีระดับความยาก มีคาอํานาจจําแนกเปนอยางไร ผูวิเคราะหจะเห็น
ภาพวา ตัวลวงตัวใดลวงไวไมไดผล ควรจะปรับแกไขอยางไรตอไป 
 2.4.2 ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบตามทฤษฎีนี้ การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอจะ
วิเคราะหคาความยาก คาอํานาจจําแนก คาความนาจะเปนของการเดาถูก คาฟงกช่ันสารสนเทศของ
ขอสอบ (item information function) สวนการวิเคราะหขอสอบท้ังฉบับจะวิเคราะหคาฟงกช่ัน
สารสนเทศของแบบทดสอบ(test information function) และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการ
ประมาณคาความสามารถ   ซ่ึงถาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณคามีคาตํ่า แสดงวาการ
ประมาณคาความสามารถของผูเรียนมีความแมนยําสูง 
 สําหรับขอสอบท่ีใชในการวัดผล ระหวางเรียนหรือใชในการวัดผลปลายภาคเรียนนั้น   
สวนใหญเปนขอสอบท่ีครูผูสอนสรางข้ึน และยังไมไดพัฒนาเปนแบบทดสอบมาตรฐาน   ดังนั้นใน
การวิเคราะหขอสอบจึงควรวิเคราะหตามแนวทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิก   ซ่ึงจากการวิเคราะห
จะไดทราบประสิทธิภาพของตัวลวงดวย ทําใหสามารถปรับปรุงขอสอบไดท้ังตัวคําถาม คําตอบถูก
และตัวลวงอันจะนําไปสูการพัฒนาขอสอบใหเปนมาตรฐานนอกจากนี้การวิเคราะหขอสอบตามแนว
ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ เหมาะท่ีจะใชวิเคราะหแบบทดสอบท่ีไดพัฒนาแลว ดังนั้นในการ
กลาวถึงการวิเคราะหขอสอบเฉพาะการวิเคราะหขอสอบตามแนวทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิก 
(กนก จันทรขจร, 2536) 
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 2.4.3 ประโยชนของการวิเคราะหขอสอบ  
  (1) ทําใหรูคุณภาพของขอสอบ ซ่ึงจะชวยใหครูสามารถปรับปรุงขอสอบไดถูกจุด 
ผลจากการวิเคราะหขอสอบจะบอกไดวา จุดออนอยูตรงไหน  
  (2) ภาษาท่ีใชกํากวมหรือไม เปนแนวทางใหครูเขียนขอสอบเกงข้ึน 
  (3) ผลการวิเคราะหขอสอบจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา องคประกอบของ
ขอสอบสวนไหนนาจะเปนตัวทําใหขอสอบมีคุณภาพดี หรือดอย  
  (4) ตัวเลขท่ีไดจากการวิเคราะหจะชวยทําใหครูระมัดระวังเร่ืองภาษาท่ีใชในการ
เขียนตัวเลือกท้ังท่ีเปนตัวถูกและตัวลวง  
  (5) สามารถทุนแรงในการออกขอสอบระยะยาว โดยการเก็บ คัดเลือกขอสอบท่ี
วิเคราะหแลวไวใชตอไป  
  (6) เปนจุดเร่ิมตนของการสรางขอสอบคูขนาน (parallel test) และการสรางคลัง
ขอสอบ (item Bank) 
  (7) สามารถเปนจุดเร่ิมตนของการสรางขอสอบมาตรฐาน เพื่อใชในกลุมโรงเรียนท่ี
ใกลเคียงกันหรืออาจจะปรับปรุงเปนขอสอบมาตรฐานระดับทองถ่ิน หรือระดับภาคการศึกษาได (สุร
ศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, เตือนใจ เกตุษา,มปป) 
 
2.5 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 เทคนิคการหาคุณภาพการคํานวณและการแปลผลความเท่ียงตรงและตัวอยางการคํานวณ
การหาความเท่ียวตรงของเคร่ืองมือในการวิจัยประเภทตางๆ ท่ีนิยมใชมีวิธีดังนี้ 
 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยใชผูเช่ียวชาญ(expert)การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
จะตองดําเนินการกอนนําไปทดลองใช ทําไดโดยการนํานิยามเชิงปฏิบัติการ โครงสรางการสรางขอ
คําถามควบคูกับแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอง การใหโครงสรางขอคําถามแก
ผูเช่ียวชาญทําใหผูเช่ียวชาญทราบที่มาของขอคําถามแตละขอวามาจากประเด็นใด ครอบคลุมเนื้อหา
ในเร่ืองนั้นหรือไม จากนั้นใหผูเช่ียวชาญกรอกแบบฟอรมการพิจารณาจํานวนผูเช่ียวชาญควรมีตั้งแต 
สามคนข้ึนไปเพื่อหลีกเล่ียงความคิดเห็นท่ีแบงเปนสองดาน เม่ือไดรับการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ 
ผูวิจัย จะนํามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามเปนประเด็นท่ีตองการทราบดัง
ตัวอยางนิยามศัพท  
 การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาเปนการตรวจสอบวาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับ
พฤติกรรมบงช้ีท่ีกําหนดไวหรือไม ผูประเมินจะตองสงท้ังนิยามศัพท โครงสรางขอคําถามและ
แบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบพรอมแบบฟอรมการรายงานผลการตรวจสอบดังแสดงใน
ตาราง 2.3 



20 

ตาราง 2.3 แบบฟอรมรายงานผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ประเด็นท่ีตองการ ขอคําถาม ระดับความสอดคลอง 

สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 
ความมีจิตใจมุงม่ันท่ีจะพัฒนา 
มีความกระตือรือรน 
มีมานะพยายาม 
เปนคนทํางานอยางมีเปาหมาย 

 
ขอ 1.1 
ขอ 1.2 
ขอ 1.3 

   

  
 จากนั้นนําผลการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญแตละทานมารวมกันคํานวณหาความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา ซ่ึงคํานวณจากความสอดคลองระหวางประเด็นท่ีตองการวัดกับขอคําถามท่ีสรางข้ึน ดัชนีท่ี
ใชแสดงคาความสอดคลองเรียกวา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค(item-
objective congruence index:IOC) โดยใหคะแนนระดับความสอดคลองดังนี้ 1=สอดคลอง 0=ไมแนใจ 
-1= ไมสอดคลอง เชน จากตัวอยางตอไปนี้ใชผูเช่ียวชาญ 10 ทาน ไดผลประเมินดังนี้ 
 

ตาราง 2.4 คํานวณคาดัชนี IOC 

ประเด็นท่ีตองการวัด ขอคําถาม 
ความสอดคลอง 

n

R
IOC 

 
สอดคลอง 

(1) 
ไมแนใจ 

(0) 
ไมสอดคลอง 

(-1) 
1.ความมีจิตใจมุ ง ม่ัน ท่ีจะ
พัฒนา 

1.1 
1.2 
1.3 

6 
8 
- 

2 
2 
4 

2 
- 
6 

0.4 
0.8 
-0.6 

 

 2.5.1 สูตรท่ีใชในการคํานวณ n

R
IOC 

 
  R = ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเช่ียวชาญในแตละระดับความสอดคลอง 
  n = จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 2.5.2 วิธีการคํานวณดัชนี IOC 

  ขอ 1.1  IOC = 10

  (-1))  (2  0)  (2  1) (6 

= 0.4 

  ขอ 1.2 IOC = 10

  (-1))  (2  0)  (2  1) (8 

= 0.8 
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  ขอ 1.3IOC = 10

  (-1))  (6  0)  (4  1) (0 

  = -0.6 
  
 2.5.3 การแปลความหมาย 
  คา IOC มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ขอคําถามท่ีดีควรมีคา IOC ใกลๆ สวนขอท่ีมีคา IOC 
ต่ํากวา 0.5 ควรมีการปรับปรุงแกไข 
  การนําเสนอความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาในรายงานการวิจัย นอกจากการเสนอคา IOC 
ของคําถามแตละขอแลว ควรมีการระบุคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบเคร่ืองมือ เพ่ือใหผูอาน
รายงานการวิจัยสามารถพิจารณาถึงความเหมาะสมของผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือนั้น 
ไดแก คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ผลงานวิชาการ เปนตน โดยคุณสมบัติเหลานั้น
จะตองสอดคลองกับสาขาวิชาของเคร่ืองมือท่ีตองการตรวจสอบ (ฉัตรศิริปยะพิมลสิทธ์ิ, 2541) 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลคลังขอสอบแบบปรนัย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุม
แมน้ําปง วัตถุประสงคของการคนควาแบบอิสระเร่ืองนี้ เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลคลังขอสอบแบบ
ปรนัยของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปง พัฒนาโดยใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลเปน
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล โปรแกรมพีเอชพีเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมเพอร
สแนลเว็บเซิรฟเวอรบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดว 98 จําลองเปนเคร่ืองแมขายระบบ
แบงกลุมผูใชออกเปน 3 กลุมไดแก 1) ผูดูแลระบบ ทําหนาท่ีจัดการขอมูลอาจารย ขอมูลนักศึกษา 
ขอมูลตารางสอบ และขอมูลคะแนนสอบ 2) อาจารยทําหนาท่ีปรับปรุงขอสอบในคลังขอสอบ จัดชุด
ขอสอบ และวิเคราะหขอสอบ 3) นักศึกษา เปนผูสอบ เม่ือสงขอสอบระบบจะแสดงผลการสอบทันที 
การทดสอบระบบ ทดสอบกับวิชาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร มีปริมาณขอสอบในคลัง
ขอสอบท้ังส้ิน 65 ขอ เลือกขอสอบจากคลังเพื่อจัดชุดขอสอบ 1 ชุด 30 ขอ ทดสอบระบบท้ัง 3 สวน 
โดยผูดูแลระบบมีผูทดสอบ 1 คน อาจารยมีผูทดสอบ 1 คน นักศึกษามีผูทดสอบ 11 คน  
 การประเมินผลระบบ ประเมินผลจากผูใชระบบทั้ง 3 กลุมจากแบบสอบถาม ผลการ
ประเมินสามารถสรุปไดดังนี้ 1) ผูดูแลระบบ เห็นวามีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 62.50  2) 
อาจารยเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพมากคิดเปนรอยละ 77.78 3) นักศึกษาเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพ
มากคิดเปนรอยละ 50.65 (อภิชัย ซ่ือสัตยสกุลชัย, 2546) 
 
 การคนควาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธเร่ือง ระบบการสอบผานคอมพิวเตอรดวยคลังขอสอบ
อิเล็กทรอนิกส วิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมปท่ี 5 สําหรับโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย(มัธยม) เชียงใหมนี้ 
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มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางระบบมาตรฐานขอมูลคลังขอสอบวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมปท่ี 
5 และระบบการสอบผานคอมพิวเตอรแบบไคลเอนต-เซิรฟเวอร(client-server) เพ่ือแกไขปญหาการ
บริหารจัดการกระบวนการคัดเลือกขอสอบเขาคลังขอสอบของระบบงานเดิมซ่ึงทําดวยมือ (manual) 
และเก็บในรูปแบบของกระดาษ (paper based) และตอบสนองตอความตองการในการนําขอสอบใน
คลังขอสอบกลับมาใชใหมไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ การคนควาแบบอิสระน้ีใชโปรแกรม
เดลไฟต 6.0 (delphi6.0) และอินเตอรเบส 6.01 (interBase6.01) เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ โดย
แบงระบบออกไดเปน 8 สวน คือ 1) สวนการจัดการฐานขอมูล เปนสวนท่ีผูใชงานใชเพื่อเพิ่มเติม 
แกไข ลบ ขอมูลใน ฐานขอมูล 2) สวนการสุมขอสอบ เปนสวนท่ีระบบสุมขอสอบจากคลังขอสอบ
ตามจุดประสงคจํานวนขอ และสัดสวนขอสอบยาก-งาย ตามขอมูลท่ีผูใชงานกําหนดไว 3) สวนการ
สอบ เปนสวนท่ีนักเรียนใชเพื่อทําขอสอบ 4) สวนการบันทึกคะแนน เปนสวนท่ีผูใชงานกรอก
คะแนนของนักเรียนในสวนอ่ืนๆ ท่ี ไมไดสอบผานคอมพิวเตอร 5) สวนการประมวลผลสอบและตัด
เกรด เปนสวนท่ีระบบจะรวมคะแนนสอบทั้งหมดของนักเรียนแตละคนเพื่อตัดเกรดเทียบกับเกณฑ
ชวงคะแนนท่ีกําหนดโดยผูใชระบบ 6) สวนการวิเคราะหขอสอบ เปนสวนท่ีระบบจะระบุคาคุณภาพ
ของขอสอบ และคําอธิบาย แนะนําเพ่ือจัดเก็บขอสอบเขาคลังขอสอบหรือปรับปรุงขอสอบ โดย
วิเคราะหจากคาระดับ ความยากและคาอํานาจการจําแนกท่ีคํานวณได 7) สวนการเสนอรายงาน เปน
สวนท่ีผูใชสามารถเรียกดูขอมูลและผลลัพธจากการประมวลผล ของระบบได 8) สวนการโอนขอมูล 
เปนสวนท่ีผูใชสามารถนําเขาขอมูลนักเรียนและขอมูลสอบจากภายนอก ท่ีเปนไฟลเอ็กเซล (excel 
file) ตามรูปแบบท่ีกําหนดไว ในการทดสอบระบบงาน สวนขอสอบ ใชขอมูลนําเขาจากคลังขอสอบ
วิชาสังคมศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย (มัธยม) จํานวน 491 ขอ และ
สวนขอมูลนักเรียนใชขอมูลนําเขาจากขอมูลนักเรียนช้ันมัธยมปท่ี 5 ประจําปการศึกษา 2546 จํานวน 7 
หอง รวม 412 คนโดยจัดสถานการณจําลองใหกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนหอง ม. 5/1 จํานวน 60 คน 
ทําขอสอบจํานวน30 ขอ ผานคอมพิวเตอร และกลุมตัวอยางครูประจําวิชา 1 คน และครูงานวัดผลและ
ประเมินผล 1 คนทดลองใชโปรแกรมสวนงานยอยตางๆ ของระบบ จากนั้นจึงรวบรวมขอมูลจาก
นักเรียนและผูใชงาน โดยใชแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจซ่ึงแบงเปน สวนการใชงาน
ท่ัวไปและสวนการใชงานโปรแกรมยอยๆ ท้ัง 8 สวน  
 ผลจากแบบสอบถามพบวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ี 4.05 หมายถึง พอใจมาก 
ผูใชงานท่ีเปนครูประจําวิชา มีระดับความพึงพอใจเฉล่ียที่ 4.05 หมายถึง พอใจมาก และผูใชงานท่ีเปน
ครูงานวัดผลและประเมินผล มีระดับความพึงพอใจเฉล่ียที่ 3.83 หมายถึง พอใจคอนขางมาก ดังนั้น จึง
สามารถสรุปในเบ้ืองตนไดวาระบบสามารถแกปญหาการบริหารจัดการกระบวนการคัดเลือกขอสอบ
เขาคลังขอสอบของระบบงานเดิม และตอบสนองตอความตองการของผูใชงานในการนําขอสอบจาก
คลังขอสอบกลับมาใชใหมไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ (กําจร ยั่งยืน, 2546) 
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 ระบบทดสอบออนไลนแบบปรับเหมาะตามความสามารถของผูสอบดวยคอมพิวเตอร 
(online computer adaptive testing system) เพื่อเปนซอฟตแวรชวยในการบริหารจัดการการทดสอบ
และการจัดการคลังขอสอบแบบออนไลนผานระบบแลน (local area network) ในสถานศึกษา 
ประกอบดวย 5 สวนหลักคือ ระบบคลังขอสอบ ระบบการสรางชุดขอสอบ ระบบการสอบออนไลน 
ระบบการตรวจขอสอบ และระบบการวิเคราะหขอสอบ ในสวนของการทดสอบออนไลนนั้นมีท้ังการ
ทดสอบแบบดั้งเดิมและการทดสอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถของผูสอบ (adaptive test) การ
สอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถของผูสอบน้ัน ระบบจะคัดเลือกขอสอบจากคลังขอสอบให
ผูสอบแตละคนไดรับก็จะบอกถึงระดับความรูความสามารถจริงของผูสอบไดซอฟตแวรท่ีพัฒนาข้ึน
นอกจากจะสนับสนุนการทดสอบแบบออนไลนท่ีครบวงจรตามหลักทฤษฎีการทดสอบแลว ยัง
สามารถเลือกขอสอบจากคลังขอสอบเพื่อสรางเปนชุดขอสอบสําหรับการทดสอบแบบกระดาษ 
(paper and pencil test) สามารถนําผลการตอบขอสอบจากการทดสอบแบบกระดาษมาวิเคราะห
ขอสอบรายขอและหาคาสถิติในการสอบไดดวยพัฒนาโดยใชภาษาพีเอชพี และโปรแกรมมายเอสคิว
แอลสวนติดตอกับผูใชงานดวย macromedia dreamweaver และภาษา HTML สนับสนุนการทํางาน
แบบออนไลน ดังนั้นจึงตองเรียกใชงานซอฟตแวรจากโปรแกรมเว็บบราวเซอร (web browser) ผาน
ระบบแลน (local area network) เพื่อติดตอกับเคร่ืองแมขาย (web server) ในลักษณะของ client-server 
(สุบรรณ มณีมูล, อินทุอร ตรีเอกลักษณ และภัทรวุฒิ ปรีชาสุชาติ, 2550) 
  
 ระบบคลังขอสอบอิเล็กทรอนิกส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม คนควาแบบ
อิสระ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบคลังขอสอบท่ีสามารถทํางานผานระบบเครือขายอินทราเน็ต ชวย
ลดเวลาในการสรางขอสอบและตรวจขอสอบของอาจารยผูสอน ลดปริมาณกระดาษในการสอบ และ
มีคลังขอสอบที่มีมาตรฐานพัฒนาโดยใชภาษาพีเอชพี และโปรแกรมมายเอสคิวแอลเปนโปรแกรม
จัดการฐานขอมูล ขอบเขตของระบบแบงออกเปน 4 สวน คือการจัดการเกี่ยวกับผูใชระบบ การจัดการ
เกี่ยวกับขอสอบ การจัดการเกี่ยวกับการสอบ และการวิเคราะหขอสอบ โดยสามารถแตงขอสอบได
หลายกระบวนวิชา และกระบวนวิชานั้นสามารถแตงขอสอบไดหลายชุด สามารถแยกประเภทการ
สอบไดแก สอบกลางภาค สอบปลายภาคและทดสอบยอย ขอสอบ 1 ชุด สามารถนําไปทําการสอบ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนไดหลายตอน หรืออาจแตงขอสอบสําหรับสอบนักศึกษาเฉพาะตอนนั้น 
 การประเมินผลใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานระบบ จากผลการประเมิน
พบวาคาเฉล่ียรวมระดับความพึงพอใจของผูดูแลระบบ อาจารยผูสอน และนักศึกษาในการใชงาน
ระบบคลังขอสอบอิเล็กทรอนิกส คือ 4.00 4.07 และ 4.05 ตามลําดับ ท้ัง 3 กลุม มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
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 ดังนั้นสามารถสรุปวาการจัดทําระบบคลังขอสอบอิเล็กทรอนิกส คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนไปตามวัตถุประสงค สามารถชวยลดเวลาในการสรางขอสอบ และการ
ตรวจขอสอบของอาจารยผูสอน ลดปริมาณกระดาษในการสอบ ประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บ สามารถ
นําขอสอบในคลังขอสอบกลับมาใชใหมในการวัดผลและประเมินผลไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
(ศุภลักษณ วันปน, 2551) 


