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ความเป็นมา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

ปรับเปล่ียนเป็นการสอนออนไลน์ในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเดิมท่ีอาจารย์ผู้สอนสามารถก ากับดูแลภายในห้องเรียนจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเปล่ียนไป
เป็นการสังเกตผ่านระบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลให้ความสนใจในการเรียนของนักศึกษาลดลงและมีผลต่อ
การความรู้ความเข้าใจในประเมินผลความรู้ท่ีนักศึกษาได้รับ จากการท าข้อสอบแบบออนไลน์ท่ีมีลักษณะข้อ
ค าถามและค าตอบแบบเดียวกัน นักศึกษาจะใช้ช่องทางส่ือสารออนไลน์ เพื่อด าเนินการท าข้อสอบด้วยกัน ส่งผลให้
การวัดและประเมินผลไม่สามารถคัดแยกความสามารถรายบุคคลได้ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวถึงแม้นว่าอาจารย์
ผู้สอนจะออกแบบข้อสอบให้มีความเฉพาะตามลักษณะบุคคลแยกออกไป เช่น ก าหนดให้ใช้เลขท่ีหรือรหัส
นักศึกษาเป็นตัวแปรส าคัญในโจทก์ให้มีความหลากหลายและได้ค าตอบท่ีแตกต่างกันออกไปแล้ว แม้นว่าวิธีนี้จะ
ช่วยวิเคราะห์ทักษะความรู้และทักษะทางปัญญาของนักศึกษาได้ แต่ก็มีปัญหาท่ีตามมาคือภาระท่ีเพิ่มขึ้นของ
อาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการตรวจข้อสอบในลักษณะนี้กับนักศึกษาจ านวนมากท าได้ยากและใช้
เวลานาน จึงควรท่ีจะมีวิธีการบางอย่างช่วยเสริมกระบวนการตรวจข้อสอบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและใช้
ระยะเวลาอันส้ัน 
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จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวจึงควรท่ีจะมีแนวทางการตรวจข้อสอบท่ีมีประสิทธิภาพและใช้กับ
นักศึกษาจ านวนมากเพื่อคัดแยกทักษะทางความรู้และทักษะทางปัญญาของนักศึกษาได้ จากการวิเคราะห์ปัญหา
ดังกล่าววิธีการท่ีเลือกใช้ควรมีประเด็นท่ีส าคัญดังนี้ 

1. ช่วยลดเวลาการตรวจข้อสอบจ านวนมากของอาจารย์ผู้สอน โดยใช้เวลาน้อยลงได้ 
 2. ข้อสอบควรมีความหลากหลายและแตกต่างไปจากตัวผู้ท าข้อสอบภายใต้โจทย์ปัญหาเดียวกัน 
 3. ค าถามในข้อสอบควรออกแบบได้ท้ังแบบเลือกตอบและแบบข้อเขียน โดยเฉพาะข้อเขียนท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นท่ีมาในการพัฒนาวิธีการสอบออนไลน์แบบเลือกตอบและแบบข้อเขียนผ่าน 
Google form ซึ่งมีฟังก์ชันในการตรวจข้อสอบอัตโนมัติและประสานทางเทคนิคด้วยการใช้ Google Sheet มา
วิเคราะห์ข้อค าถามของค าตอบเชิงค านวณได้ ด้วยการเขียนสูตรค านวณในโจทย์ค าถามเด๋ียวกันผ่านตัวแปรเฉพาะ
บุคคลตามรหัสประจ าตัวนักศึกษาของผู้เรียน ซึ่งวิธีการเขียนสูตรค านวณจาก Google Sheet จะมีลักษณะ
เดียวกับการเขียนสูตรค านวณใน Microsoft Excel ท้ังนี้อาจารย์สายสังคมและสายวิทยาศาสตร์มีความถนัดและ
ใช้งานอยู่แล้วในปัจจุบันสามารถออกแบบได้ง่าย และนอกจากการสอบออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถวัดผลรับ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามท่ีเกล่าวมาแล้วยังช่วยประหยัดกระดาษส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีใช้ส าหรับการสอบของนักศึกษาลง
ในแต่ละภาคการศึกษาได้เป็นจ านวนมากอีกด้วย 

วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCA) 
การวิเคราะห์การออกข้อสอบแบบของรายวิชา ต้องค านึงถึงเด๋ียวหารายวิชาตามหน่วยเรียนท่ีระบุไว้ใน

แผนการเรียนให้สอดคล้องกับวิธีประเมินผลตามเล่มหลักสูตร ท่ีได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จากเดิม
เป็นการออกแบบข้อสอบเชิงอัตนัยแบบ 4 ตัวเลือกโดยจัดพิมพ์เอกสารข้อสอบท่ีงานเอกสารการพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย ตามจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  ( 04-216-
203) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2563 จะมีหน้าเอกสารส าหรับการจัดพิมพ์รวมท้ังส้ิน 6 หน้ากระดาษ จ านวน
กระดาษ 3 แผ่น ผู้สอบ 60 คนรวมท้ังส้ินจะต้องใช้กระดาษ 180 แผ่น และในปีการศึกษาท่ี 2/2554 ได้ปรับ
รูปแบบการสอบแบบออนไลน์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในการเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 โดยเลือกเครื่องมือการสอบออนไลน์ด้วย Google form แทนการ
สอบแบบใช้กระดาษเดิม โดยเลือกวิธีการด าเนินงานตามแนวทางของ PDCA ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 เร่ิมกระบวนการ (Act : A)  เรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหา หาเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา 

ศึกษากระบวนการจัดท าข้อสอบแบบออนไลน์หารูปแบบท่ีเหมาะสมในการแก้โจทย์ปัญหาการจัดท า
ข้อสอบในรูปแบบการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ จากการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการสอนผ่านระบบ Google 
Classroom ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนแบบออนไลนท่ี์มหาวิทยาลัยแนะน าพร้อมคู่มือท่ีมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น โดย
เลือกวิธีการจัดท าข้อสอบอัตโนมัติด้วย Google form ซึ่งเป็นผลมาจากประเด็นปัญหาจากการวิเคราะห์ดังนี ้
  1. ระบบการตรวจข้อสอบจะต้องเข้ากันได้ในรูปแบบการสอนผ่าน Google Classroom Platform  
  2. ระบบข้อสอบออนไลน์ สามารถออกแบบให้ตรวจข้อสอบแบบอัตโนมัติท้ังแบบตัวเลือกและแบบพิมพ์
ข้อความตามโจทย์ค าส่ังท่ีก าหนด พร้อมตรวจค าตอบได้ 
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  3. รองรับรหัสหรือIDนักศึกษาท่ีเข้าสอบแบบออนไลน์ เพื่อยืนยันตัวบุคคลป้องกันความผิดพลาดการให้
คะแนนผิดโดยไม่ต้ังใจ 

จากประเด็นวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว Google form ท่ีเลือกใช้ส าหรับการแก้ปัญหา สามารถตอบโจทย์
จากการวิเคราะห์ได้ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้ง่ายในการก าหนดโจทย์ข้อสอบรวมถึงการตรวจค าตอบแบบ
อัตโนมัติ ได้ประเด็นครบถ้วนตามท่ีระบุไว้และการน าเทคโนโลยี Google form เข้ามาใช้ทดสอบออนไลน์กับ
นักศึกษาสามารถเข้าถึงในรายวิชาสะดวกและง่าย เนื่องจากระบบเข้ากันได้กลับคลาสเรียนออนไลน์ Google 
Classroom 

เข้าสู่กระบวนการวางแผน (Plan : P) ออกแบบข้อสอบผ่านระบบ Google form และวิธีการสร้าง
ข้อสอบ การจัดท าข้อสอบต้องมีการวางแผนก าหนดข้อค าถามตามหน่วยเรียนท่ีระบุไว้ในแผนการเรียนท่ีเสนอผ่าน
ระบบเอกสาร มคอ 3 ประจ ารายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ของมหาวิทยาลัยจากการศึกษาระบบตรวจค าตอบ
อัตโนมัตขิอง Google form มีหลายวิธีการโดยรูปแบบท่ีจะเลือกมาใช้ในสอบทักษะด้านความรู้และทักษะด้าน
ปัญญาของนักศึกษาตามหน่วยวัดจุดประสงค์รายวิชาท่ีระบุไว้ ซึ่งกระบวนการออกแบบข้อสอบมีรายละเอียดท่ี
เลือกใช้ดังนี้ 

1. การออกแบบข้อสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก 

 
ภาพที่ 1 การเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก 

สามารถก าหนดข้อค าถามและตัวเลือกได้อย่างอิสระ พร้อมเฉลยค าตอบท่ีถูกต้องและการสามารถ
ก าหนดค่าระดับคะแนนแยกรายข้อตามความยากง่ายของข้อค าถามได้  
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2. การออกแบบข้อสอบอัตนัย 

 
ภาพที ่2 การตอบค าถามแบบพิมพ์ข้อความ 

การออกแบบโจทย์สามารถใส่ภาพโจทย์ปัญหาและก าหนดให้นักศึกษาพิมพ์ข้อความท่ีถูกต้องเข้ามาใน
ระบบได้ โดยระบบ google form สามารถพิมพ์ค าตอบท่ีถูกต้องเข้าไปได้ เมื่อผู้ตอบได้ตอบค าถามเข้ามาผ่านการ
พิมพ์ข้อความ ระบบจะท าการตรวจสอบข้อความว่าถูกต้องเหมือนกันหรือไม่กับค าตอบ ถ้าถูกต้องระบบจะให้
คะแนนตามท่ีระบุไว้จากผู้ออกข้อสอบแบบอัตโนมัติ การก าหนดเฉลยค าตอบสามารถเฉลยข้อค าตอบท่ีถูกต้อง
มากกว่า 1 ค าตอบได้ โดยพิมพ์ข้อความท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเข้าไปในระบบต่อท้ายเพื่อให้ระบบท าการตรวจสอบ
ค าตอบได้ไม่จ ากัด 

น าผลจากกระบวนการวางแผน และออกแบบกระบวนการ (Plan : P) สู่กระบวนการปฏิบัติ หรือ 
การใช้งาน (Do : D)  ภายหลังจากการออกแบบข้อสอบท้ังอัตนัยและปรนัย โดยวางแบบตามจุดประสงค์ของ
หน่วยเรียนเข้าไปในระบบ Google Classroom แบ่งหัวข้อการสอบให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์ ก าหนดช่วงเวลา
สอบให้นักศึกษาเข้ามาท าการสอบพร้อมกันในระบบ โดยมีการตั้งเวลาการจัดท าข้อสอบแบบอัตโนมัติ และแจ้งให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

และเมื่อน าระบบข้อสอบเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติ หรือการใช้งาน (Do : D) แล้วระยะหนึ่งจึงน าเข้า
กระบวนการตรวจสอบ (Check) โดยกระบวนการตรวจสอบประกอบด้วย 

1 การสนทนากลุ่มในห้องเรียนออนไลน์ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาในการท าข้อสอบออนไลน์
ท้ังการท าข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย ของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีผู้สอนก าหนด
จุดประสงค์ไว้ โดยพิจารณาจากผลคะแนนท่ีเกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความไม่เข้าใจในประเด็นการเรียนตาม
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ น ามาเก็บเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุงกระบวนการสอน 

 2 การวิเคราะห์ผลคะแนนจากการตอบค าถามข้อสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากข้อ
ค าถามและวิธีการตอบค าถามด้วยวิธีพิมพ์ค าตอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยเรียน เพื่อจัดท าเป็นคลัง
ข้อสอบในครั้งถัดไป 
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ภาพที่ 3 ผลลัพธ์การตอบข้อสอบแบบอัตนัยของนักศึกษา 

จากการตอบค าถามแบบพิมพ์ข้อความท่ีถูกต้องเข้ามาในระบบพบว่านักศึกษาเข้าใจวิธีการตอบด้วย
วิธีการพิมพ์ข้อความท่ีถูกต้องสูงถึง 43.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการออกแบบข้อค าถาม
แบบพิมพ์ค าตอบ จากผู้ออกแบบข้อสอบออนไลน์  

โดยกระบวนการตรวจสอบ (Check) ข้างต้นจะใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุงวิธีการ (Act : A) การ
ออกแบบข้อสอบออนไลน์ในรูปแบบปรนัยและอัตนัยผ่านกระบวนการปรับปรงุรายวิชามคอ 3 อีกครั้ง เพื่อใช้
ส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์รายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป โดยทุกครั้งท่ีการด าเนินงานครบ 
PDCA ก็จะเกิดแรงส่งส าหรับการด าเนินงานในรอบถัดไปก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ความส าเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความส าเร็จ 
จากการทดสอบการออกแบบข้อสอบออนไลน์ใช้สอบในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ประจ าภาค

การศึกษาท่ี 2/2564 ท่ีผ่านมาพบว่าผลคะแนนท่ีเกิดขึ้นมีการกระจายตัวของ คะแนนสอบรายบุคคล เมื่อเทียบผล
คะแนนภาพรวม สามารถคัดแยกนักศึกษาได้ตามจุดประสงค์ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น โดยกราฟแสดงคะแนนมี
ลักษณะรูประฆังคว่ า (Bell Curve) กระจายตัวตามแบบประเมินความสามารถของนักศึกษา ท่ีมีนัยยะสามารถ
แยกความสามารถรายบุคคลได้  

 
ภาพที่ 4 การกระจายตัวของคะแนนสอบออนไลน์ 
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จากรูปพบว่ามีกลุ่มคะแนนน้อยกว่าค่าเฉล่ียปรากฏอยู่ท่ีด้านซ้ายจ านวน 4 ข้อมูลจากข้อมูลท้ังหมด 54 
ข้อมูล คิดเป็น 7.4 เปอร์เซ็นต์ของผู้สอบ เนื่องจากนักศึกษามีประเด็นปัญหาเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตและขาด
ทักษะทางความรู้ในการตอบค าถาม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
การใช้งาน Google form ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Google Classroom 

Platform สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการออกแบบข้อค าถามหรือข้อสอบออนไลน์ ซึ่งสามารถใช้
วิธีข้อค าถามท้ังปรนัยและอัตนัยได้ตามผลลัพธ์ของกลุ่มคะแนนท่ีสามารถแยกแยะทักษะทางปัญญาและทักษะทาง
ความรู้ของผู้เรียนได้ซึ่งความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นเกิดจากทักษะท่ีสะสมมาในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาและแนว
ทางการออกแบบข้อค าถามของอาจารย์ผู้สอนท้ังแบบเลือกตอบและแบบพิมพ์ค าถามตามโจทย์ท่ีก าหนดส่งผลให้
การประเมินผลมีนัยยะท่ีสามารถแยกความสามารถของผู้เรียนได้ 

 
ภาพที่ 4 การจัดเก็บช้ันเรียนในระบบ Google Classroom 

แนวทางการพัฒนาข้อสอบออนไลน์มีแนวคิดท่ีจะจัดท าคลังข้อสอบ โดยเก็บงานช้ันเรียนของ Google 
classroom เพื่อพัฒนาห้องเรียนในภาคการศึกษาถัดไป โดยน าสถิติข้อมูลการตอบค าถามในแต่ละข้อของ
นักศึกษามาปรับปรุงตัวเลือกค าตอบจากข้อค าถามให้เหมาะสมได้  โดยใช้ทฤษฎีการจ าแนกข้อสอบตาม
ความสามารถของผู้เรียนในการท าโจทย์ค าตอบ เพื่อน าข้อสอบไปจัดท าคลังข้อสอบท่ีมีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนในภาคการศึกษาถัดไป 
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