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ความเป็นมา ความสาคัญและวัตถุประสงค์
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ทาให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ปรับเปลี่ยนเป็นการสอนออนไลน์ในรายวิ ชาทฤษฎีแ ละปฏิบั ติ ซึ่ง ส่ง ผลให้วิธีการประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ข อง
นักศึกษาเดิมที่อาจารย์ผู้สอนสามารถกากับดูแลภายในห้องเรียนจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเปลี่ยนไป
เป็นการสังเกตผ่านระบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลให้ความสนใจในการเรียนของนักศึกษาลดลงและมีผลต่อ
การความรู้ความเข้าใจในประเมินผลความรู้ที่นักศึกษาได้รับ จากการทาข้อสอบแบบออนไลน์ที่มีลักษณะข้อ
คาถามและคาตอบแบบเดียวกัน นักศึกษาจะใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ เพื่อดาเนินการทาข้อสอบด้วยกัน ส่งผลให้
การวัดและประเมินผลไม่สามารถคัดแยกความสามารถรายบุคคลได้ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวถึงแม้นว่าอาจารย์
ผู้สอนจะออกแบบข้อ สอบให้มี ความเฉพาะตามลักษณะบุ ค คลแยกออกไป เช่น กาหนดให้ใ ช้เ ลขที่ห รื อ รหั ส
นักศึกษาเป็นตัวแปรสาคัญในโจทก์ให้มีความหลากหลายและได้คาตอบที่แตกต่างกันออกไปแล้ว แม้นว่าวิธีนี้จะ
ช่วยวิเคราะห์ทักษะความรู้และทักษะทางปัญญาของนักศึกษาได้ แต่ก็มีปัญ หาที่ตามมาคือ ภาระที่เพิ่มขึ้นของ
อาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการตรวจข้อสอบในลักษณะนี้กับนักศึกษาจานวนมากทาได้ยากและใช้
เวลานาน จึง ควรที่จะมีวิธีการบางอย่างช่วยเสริมกระบวนการตรวจข้อสอบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพและใช้
ระยะเวลาอันสั้น
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จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าวจึง ควรที่จะมีแนวทางการตรวจข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและใช้กับ
นักศึกษาจานวนมากเพื่อคัดแยกทักษะทางความรู้และทักษะทางปัญญาของนักศึกษาได้ จากการวิเคราะห์ปัญหา
ดังกล่าววิธีการที่เลือกใช้ควรมีประเด็นที่สาคัญดังนี้
1. ช่วยลดเวลาการตรวจข้อสอบจานวนมากของอาจารย์ผู้สอน โดยใช้เวลาน้อยลงได้
2. ข้อสอบควรมีความหลากหลายและแตกต่างไปจากตัวผู้ทาข้อสอบภายใต้โจทย์ปัญหาเดียวกัน
3. คาถามในข้อสอบควรออกแบบได้ทั้งแบบเลือกตอบและแบบข้อเขียน โดยเฉพาะข้อเขียนที่แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาในการพัฒนาวิธีการสอบออนไลน์แบบเลือกตอบและแบบข้อเขียนผ่ าน
Google form ซึ่งมีฟังก์ชันในการตรวจข้อสอบอัตโนมัติและประสานทางเทคนิคด้วยการใช้ Google Sheet มา
วิเคราะห์ข้อคาถามของคาตอบเชิงคานวณได้ ด้วยการเขียนสูตรคานวณในโจทย์คาถามเดี๋ยวกันผ่านตัวแปรเฉพาะ
บุคคลตามรหั สประจ าตัวนัก ศึก ษาของผู้ เรี ยน ซึ่ง วิธีการเขียนสูต รค านวณจาก Google Sheet จะมีลักษณะ
เดียวกับการเขียนสูตรคานวณใน Microsoft Excel ทั้งนี้อาจารย์สายสังคมและสายวิทยาศาสตร์มีความถนัดและ
ใช้งานอยู่แล้วในปัจจุบันสามารถออกแบบได้ง่าย และนอกจากการสอบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสามารถวัดผลรับ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่เกล่าวมาแล้วยังช่วยประหยัดกระดาษสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้สาหรับการสอบของนักศึกษาลง
ในแต่ละภาคการศึกษาได้เป็นจานวนมากอีกด้วย
วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินงานที่ได้ดาเนินการตามหลัก PDCA)
การวิเคราะห์การออกข้อสอบแบบของรายวิชา ต้องคานึงถึงเดี๋ยวหารายวิชาตามหน่วยเรียนที่ระบุไว้ใน
แผนการเรียนให้สอดคล้องกับวิธีประเมินผลตามเล่มหลักสูตร ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จากเดิม
เป็ น การออกแบบข้อ สอบเชิ งอั ต นัย แบบ 4 ตั ว เลื อ กโดยจั ด พิม พ์เ อกสารข้ อ สอบที่ ง านเอกสารการพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย ตามจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ( 04-216203) ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2563 จะมีหน้าเอกสารสาหรับการจัดพิมพ์รวมทั้ง สิ้น 6 หน้ากระดาษ จานวน
กระดาษ 3 แผ่น ผู้สอบ 60 คนรวมทั้งสิ้นจะต้องใช้กระดาษ 180 แผ่น และในปีการศึกษาที่ 2/2554 ได้ปรับ
รู ป แบบการสอบแบบออนไลน์ ต ามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ในการเปลี่ ย นรู ป แบบการเรี ย นการสอนจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 โดยเลือกเครื่องมือการสอบออนไลน์ด้วย Google form แทนการ
สอบแบบใช้กระดาษเดิม โดยเลือกวิธีการดาเนินงานตามแนวทางของ PDCA ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เริ่มกระบวนการ (Act : A) เรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหา หาเครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
ศึกษากระบวนการจัดทาข้อสอบแบบออนไลน์หารูปแบบที่เหมาะสมในการแก้โจทย์ปัญหาการจัดทา
ข้อสอบในรูปแบบการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ จากการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการสอนผ่านระบบ Google
Classroom ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยแนะนาพร้อมคู่มือที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น โดย
เลือกวิธีการจัดทาข้อสอบอัตโนมัติด้วย Google form ซึ่งเป็นผลมาจากประเด็นปัญหาจากการวิเคราะห์ดังนี้
1. ระบบการตรวจข้อสอบจะต้องเข้ากันได้ในรูปแบบการสอนผ่าน Google Classroom Platform
2. ระบบข้อสอบออนไลน์ สามารถออกแบบให้ตรวจข้อสอบแบบอัตโนมัติทั้งแบบตัวเลือกและแบบพิมพ์
ข้อความตามโจทย์คาสั่งที่กาหนด พร้อมตรวจคาตอบได้
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3. รองรับรหัสหรือIDนักศึกษาที่เข้าสอบแบบออนไลน์ เพื่อยืนยันตัวบุคคลป้องกันความผิดพลาดการให้
คะแนนผิดโดยไม่ตั้งใจ
จากประเด็นวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว Google form ที่เลือกใช้สาหรับการแก้ปัญหา สามารถตอบโจทย์
จากการวิเคราะห์ได้ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้ง่ายในการกาหนดโจทย์ข้อสอบรวมถึงการตรวจคาตอบแบบ
อัตโนมัติ ได้ประเด็นครบถ้วนตามที่ระบุไว้และการนาเทคโนโลยี Google form เข้ามาใช้ทดสอบออนไลน์กับ
นักศึกษาสามารถเข้าถึงในรายวิชาสะดวกและง่าย เนื่องจากระบบเข้ากันได้กลับคลาสเรียนออนไลน์ Google
Classroom
เข้าสู่กระบวนการวางแผน (Plan : P) ออกแบบข้อสอบผ่านระบบ Google form และวิธีการสร้าง
ข้อสอบ การจัดทาข้อสอบต้องมีการวางแผนกาหนดข้อคาถามตามหน่วยเรียนที่ระบุไว้ในแผนการเรียนที่เสนอผ่าน
ระบบเอกสาร มคอ 3 ประจารายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ของมหาวิทยาลัยจากการศึกษาระบบตรวจคาตอบ
อัตโนมัตขิ อง Google form มีหลายวิธีการโดยรูปแบบที่จะเลือกมาใช้ในสอบทักษะด้านความรู้และทักษะด้าน
ปัญญาของนักศึกษาตามหน่วยวัดจุดประสงค์รายวิชาที่ระบุไว้ ซึ่งกระบวนการออกแบบข้อสอบมีรายละเอียดที่
เลือกใช้ดังนี้
1. การออกแบบข้อสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก

ภาพที่ 1 การเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก
สามารถกาหนดข้อคาถามและตัวเลือกได้อย่างอิสระ พร้อมเฉลยคาตอบที่ถูกต้องและการสามารถ
กาหนดค่าระดับคะแนนแยกรายข้อตามความยากง่ายของข้อคาถามได้
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2. การออกแบบข้อสอบอัตนัย

ภาพที่ 2 การตอบคาถามแบบพิมพ์ข้อความ
การออกแบบโจทย์สามารถใส่ภาพโจทย์ปัญหาและกาหนดให้นักศึกษาพิมพ์ข้อความที่ถูกต้องเข้ามาใน
ระบบได้ โดยระบบ google form สามารถพิมพ์คาตอบที่ถูกต้องเข้าไปได้ เมื่อผู้ตอบได้ตอบคาถามเข้ามาผ่านการ
พิมพ์ข้อความ ระบบจะทาการตรวจสอบข้อความว่าถูกต้องเหมือนกันหรือไม่ กับคาตอบ ถ้าถูกต้องระบบจะให้
คะแนนตามที่ระบุไว้จากผู้ออกข้อสอบแบบอัตโนมัติ การกาหนดเฉลยคาตอบสามารถเฉลยข้อคาตอบที่ถูก ต้อง
มากกว่า 1 คาตอบได้ โดยพิมพ์ข้อความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเข้าไปในระบบต่อท้ายเพื่อให้ระบบทาการตรวจสอบ
คาตอบได้ไม่จากัด
นาผลจากกระบวนการวางแผน และออกแบบกระบวนการ (Plan : P) สู่กระบวนการปฏิบัติ หรือ
การใช้ง าน (Do : D) ภายหลังจากการออกแบบข้อสอบทั้งอัตนัยและปรนัย โดยวางแบบตามจุดประสงค์ของ
หน่วยเรียนเข้าไปในระบบ Google Classroom แบ่งหัวข้อการสอบให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์ กาหนดช่วงเวลา
สอบให้นักศึกษาเข้ามาทาการสอบพร้อมกันในระบบ โดยมีการตั้งเวลาการจัดทาข้อสอบแบบอัตโนมัติ และแจ้งให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า
และเมื่อนาระบบข้อสอบเข้าสู่กระบวนการปฏิ บัติ หรือการใช้ง าน (Do : D) แล้วระยะหนึ่ง จึง นาเข้า
กระบวนการตรวจสอบ (Check) โดยกระบวนการตรวจสอบประกอบด้วย
1 การสนทนากลุ่มในห้องเรียนออนไลน์ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาในการทาข้อสอบออนไลน์
ทั้ ง การท าข้ อ สอบแบบปรนั ย และอั ต นั ย ของผู้ เ รี ย น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ผู้ ส อนก าหนด
จุดประสงค์ไว้ โดยพิจารณาจากผลคะแนนที่เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความไม่เข้าใจในประเด็นการเรียนตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ นามาเก็บเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุงกระบวนการสอน
2 การวิเคราะห์ผลคะแนนจากการตอบคาถามข้อสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อ
คาถามและวิธีการตอบคาถามด้วยวิธีพิมพ์คาตอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยเรียน เพื่อจัดทาเป็นคลัง
ข้อสอบในครั้งถัดไป
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ภาพที่ 3 ผลลัพธ์การตอบข้อสอบแบบอัตนัยของนักศึกษา
จากการตอบคาถามแบบพิมพ์ข้อความที่ถูกต้องเข้ามาในระบบพบว่านักศึกษาเข้าใจวิธีการตอบด้วย
วิธีการพิมพ์ข้อความที่ถูกต้องสูงถึง 43.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการออกแบบข้อคาถาม
แบบพิมพ์คาตอบ จากผู้ออกแบบข้อสอบออนไลน์
โดยกระบวนการตรวจสอบ (Check) ข้างต้นจะใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการปรับปรุงวิธีการ (Act : A) การ
ออกแบบข้อสอบออนไลน์ในรูปแบบปรนัยและอัตนัยผ่านกระบวนการปรับปรุงรายวิชามคอ 3 อีกครั้ง เพื่อใช้
สาหรับประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์รายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป โดยทุกครั้งที่การดาเนินงานครบ
PDCA ก็จะเกิดแรงส่งสาหรับการดาเนินงานในรอบถัดไปก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ความสาเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความสาเร็จ
จากการทดสอบการออกแบบข้ อ สอบออนไลน์ใ ช้ ส อบในรายวิ ช าไมโครคอนโทรลเลอร์ ประจาภาค
การศึกษาที่ 2/2564 ที่ผ่านมาพบว่าผลคะแนนที่เกิดขึ้นมีการกระจายตัวของ คะแนนสอบรายบุคคล เมื่อเทียบผล
คะแนนภาพรวม สามารถคัดแยกนักศึกษาได้ตามจุดประสงค์ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยกราฟแสดงคะแนนมี
ลักษณะรูประฆังคว่า (Bell Curve) กระจายตัวตามแบบประเมินความสามารถของนักศึกษา ที่มีนัยยะสามารถ
แยกความสามารถรายบุคคลได้

ภาพที่ 4 การกระจายตัวของคะแนนสอบออนไลน์
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จากรูปพบว่ามีกลุ่มคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปรากฏอยู่ที่ด้านซ้ายจานวน 4 ข้อมูลจากข้อมูลทั้งหมด 54
ข้อมูล คิดเป็น 7.4 เปอร์เซ็นต์ของผู้สอบ เนื่องจากนักศึกษามีประเด็นปัญหาเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตและขาด
ทักษะทางความรู้ในการตอบคาถาม
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การใช้งาน Google form ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่ านระบบ Google Classroom
Platform สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการออกแบบข้อคาถามหรือข้อสอบออนไลน์ ซึ่งสามารถใช้
วิธีข้อคาถามทั้งปรนัยและอัตนัยได้ตามผลลัพธ์ของกลุ่มคะแนนที่สามารถแยกแยะทักษะทางปัญญาและทักษะทาง
ความรู้ของผู้เรียนได้ซึ่งความสาเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากทักษะที่สะสมมาในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาและแนว
ทางการออกแบบข้อคาถามของอาจารย์ผู้สอนทั้งแบบเลือกตอบและแบบพิมพ์คาถามตามโจทย์ที่กาหนดส่ง ผลให้
การประเมินผลมีนัยยะที่สามารถแยกความสามารถของผู้เรียนได้

ภาพที่ 4 การจัดเก็บชั้นเรียนในระบบ Google Classroom
แนวทางการพัฒนาข้อสอบออนไลน์มีแนวคิดที่จะจัดทาคลัง ข้อสอบ โดยเก็บงานชั้นเรียนของ Google
classroom เพื่ อ พั ฒ นาห้ อ งเรี ยนในภาคการศึ ก ษาถั ด ไป โดยน าสถิ ติ ข้ อ มู ล การตอบค าถามในแต่ ล ะข้ อ ของ
นั ก ศึ ก ษามาปรั บ ปรุ ง ตั ว เลื อ กค าตอบจากข้ อ ค าถามให้ เ หมาะสมได้ โดยใช้ ท ฤษฎี ก ารจ าแนกข้ อ สอบตาม
ความสามารถของผู้ เรียนในการทาโจทย์ค าตอบ เพื่อนาข้อสอบไปจัดทาคลัง ข้อ สอบที่มี ประสิทธิภ าพในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนในภาคการศึกษาถัดไป
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