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บทคัดย่อ
คลังข้อสอบเป็นแหล่งรวบรวมข้อสอบจานวนมากสาหรับจัดการทดสอบ การพัฒนาคลังข้อสอบเกิด
ควบคู่กับการพัฒ นาแบบทดสอบและการจัดการทดสอบ ขั้นตอนการพัฒนาคลังข้อสอบเริ่มจากการศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้คลัง ข้อสอบ การเตรียมข้อสอบ การออกแบบคลังข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบในคลัง
ข้อสอบ การทดลองใช้และปรับปรุงจนสามารถนาไปใช้จริง การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ออกแบบคลัง
ข้อสอบช่ว ยให้ดาเนินการทดสอบได้เป็นอัตโนมัติและง่ายต่อการพัฒนาแบบทดสอบ ผลการทดสอบนาไป
วิเคราะห์และเก็บรวบรวมสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป ข้อควร
ระวัง ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยของข้อสอบและการพัฒนาคลังข้อสอบมีค่าใช้จ่ายสูง
คาสาคัญ คลังข้อสอบ การพัฒนาคลังข้อสอบ
Abstract
An item bank is a collection of a lot of items for test management. The
development of the item bank is coupled with test development and test management. It
begins with studying the user’s requirements, preparation of the items, item bank design,
item storing in the item bank, trials and improvements until the items are usable. Using
computer technology in the design of the item bank enables the test execution to be
automatic and it is easy to develop tests. The test results are analyzed and information is
collected effectively for further educational benefits. A precaution is that to safeguard the
items and to develop the item bank is costly.
Keywords: item bank, item bank development
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บทนา
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การศึกษากาหนด สามารถทราบ
ได้จากผลจากการวัดและประเมินผลเป็นความสาคัญ เครื่องมือหนึ่งสาหรับการวัดและประเมินผลที่นิยมใช้
ได้แ ก่ แบบทดสอบนาไปใช้ภ ายใต้ส ถานการณ์ การทดสอบที่เ สมอภาคและยุ ติธ รรม คลังข้ อสอบเข้า มามี
บทบาทในการจัดเก็บข้อสอบเมื่อข้อสอบมีจานวนมากให้เป็นระบบ เป้าหมายเพื่อให้ง่ายต่อการจัดทาเป็น
แบบทดสอบและสามารถปฏิบัติการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
จัดการทดสอบ ปัจจุบันการพัฒนาคลังข้อสอบมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นที่นิยมแพร่หลาย ตัวอย่าง
คลังข้อสอบของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาเว็บไซต์คลังข้อสอบมาตรฐานและเผยแพร่เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทา
ข้อสอบผ่านระบบการทดสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) มีคลังข้อสอบ
สาหรั บ จั ด เก็ บ ข้ อ สอบ O-NET และมี โ ครงการด าเนิ น การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายแห่งมี
การพัฒนาคลังข้อสอบเป็นของตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีคลังข้อสอบของบริษัทเอกชนเพื่อใช้ในธุรกิจการ
ทดสอบ บทความนี้ต้องการนาเสนอความเป็นมาและพื้นฐานแนวทางการพัฒนาคลังข้อสอบ สาหรับบุคคลที่
สนใจให้เข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้พัฒนาคลังข้อสอบเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ให้แพร่หลายต่อไป
1. ความหมายของคลังข้อสอบ
คลังข้อสอบ หมายถึง แหล่งรวบรวมข้อสอบหรือข้อคาถามจานวนมาก (Millman J. and Arter
J.A., 1984) ข้อสอบจานวนมากนั้นมีนัยว่า ข้อสอบทั้งหมดในคลังข้อสอบจะต้องมีจานวนมากเกินกว่าจานวน
ข้อสอบสาหรับใช้ในการทดสอบจริง (Ward., 1994) เมื่อมีข้อสอบจานวนมาก ผู้ใช้คลังข้อสอบจะสามารถ
เลือ กข้อ สอบที่มี คุณ ภาพดีและตรงตามวัตถุ ประสงค์กาหนดนามารวบรวมเข้ าเป็ นแบบทดสอบใช้ในการ
ทดสอบกับผู้สอบต่อไป
คาว่าคลัง ข้อ สอบในภาษาอัง กฤษมีความหมายแตกต่างกันบ้า ง คาที่ ใช้บ่อ ยได้แ ก่ คาว่า “item
bank” ใช้อธิบายกลุ่มของข้อสอบที่มีการจัดจาแนกหมวดหมู่คล้ายการจัดหนังสือในห้องสมุดและมีระบบ
จัดการหมุนเวียนเคลื่อนไหวนาเข้า - ออกคล้ายวิธีการฝากถอนเงินในธนาคาร ส่วนคาว่า “item pool” มี
ลักษณะเป็นการเก็บรวบรวมข้อสอบเป็นกลุ่ม ๆ ตามเนื้อหา ไม่มีการเคลื่อนไหวคล้ายกับน้าที่ขังในสระน้า แต่
ในปัจจุบัน คาสองคานี้มีการนาไปใช้สลั บกันไปมาจนใช้แทนกันได้ นอกจากคาสองคานี้ คลังข้อสอบยังมีชื่อ
เรียกเป็นภาษาอังกฤษหลากหลาย เช่น “question banks”, “item collection”, “item reservoirs” หรือ
“test item libraries” เป็นต้น (Millman J. and Arter J.A., 1984)
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2. ความเป็นมาของคลังข้อสอบ
คลัง ข้อสอบทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อสอบนามาสร้างเป็นแบบทดสอบเพื่อใช้จัดการทดสอบให้กับ
ผู้ส อบ น าผลการทดสอบไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ไป การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ สอบจึ ง เกิ ด ขึ้น ควบคู่ ไ ปกับ การพั ฒ นา
แบบทดสอบและการจัดการทดสอบ การพัฒนาคลังข้อสอบจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความเป็นมาตามบทความ
ของไวส์ (Weiss., 2011) ดังนี้
ประมาณปี ค.ศ.1900 เป็น ต้น มา การทดสอบด้วยกระดาษและดิน สอ (paper and pencil
testing) เริ่มเป็นที่นิยมใช้และมีความต้องการมากยิ่งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 (ประมาณปี ค.ศ.19141918) เพื่อใช้สาหรับคัดเลือกคนจานวนมากเข้าทางาน การทดสอบด้วยกระดาษและดินสอสามารถทาการ
ทดสอบได้ด้วยเวลารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่นิยมและแพร่หลายสาหรับทดสอบในงานด้านต่าง ๆ
ขณะเดียวกันแบบทดสอบแบบปรนัยมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เกิดตามมาคือการสร้างข้อสอบ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนต้องเก็บรวบรวมข้อสอบจานวนมากไว้ในรูปดัชนีรายการข้อสอบ การตรวจสอบข้อสอบ
จานวนมากประสบกับความยุ่งยาก และเมื่อต้องการสร้างข้อสอบจะต้องพิมพ์ข้อสอบใหม่รวมทั้งต้องตรวจทาน
ความผิดพลาดก่อนจึงจะนาไปใช้ได้ทุกครั้ง สิ่งเหล่านี้นับว่าไม่สะดวกในการปฏิบัติและเสียเวลาเป็นอย่างมาก
ปี ค.ศ.1950 ภายหลังสงครามโลกครั้ง ที่ 2 เริ่มมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตรวจกระดาษคาตอบ
และให้คะแนน ก่อนหน้านี้วิธีการตรวจกระดาษคาตอบและให้คะแนนกระทาโดยผู้ตรวจจะวางต้นแบบเฉลยลง
บนกระดาษคาตอบและตรวจนับข้อที่ตอบถูกต้องด้วยมือตนเอง วิธีนี้พบว่าผู้ตรวจมักนับคะแนนผิดพลาดบ่อย ๆ
ในการตรวจให้คะแนน ต่อมามีการนาเครื่องสแกนเนอร์ด้วยแสงมาใช้ตรวจกระดาษคาตอบโดยสแกนต้นแบบ
เฉลยกับกระดาษคาตอบ พบว่ามีข้อจากัดคือ เครื่องสแกนเนอร์มีขนาดใหญ่และราคาแพง ผลการตอบข้อสอบ
จะแสดงผลบนบัตรนับความถี่ การหาคุณภาพข้อ สอบ ได้แก่ ค่าความยาก (difficulty) ค่าอ านาจจาแนก
(discrimination) ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (classical test theory) ทาได้ยาก
ประมาณปี ค.ศ.1960 มีก ารนาคอมพิ วเตอร์ เข้า มาใช้ในการทดสอบและสามารถตรวจสแกน
กระดาษคาตอบได้อย่างรวดเร็วให้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือ สถาบันการศึกษาใหญ่ ๆ จึงนิยมนาคอมพิวเตอร์เข้ามา
ใช้ในการทดสอบ แต่มีข้อจากัดคือเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยนั้นยังมีขนาดใหญ่และราคาแพง กระทั่งปี ค.ศ.1970
คอมพิวเตอร์เริ่มมีขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพในการทางานสูงขึ้นกว่าเดิม จนมาถึงยุคของคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลช่วงปี ค.ศ.1980 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมีการพัฒนามากมาย (Weiss, 2011) ดังนี้
1. การจัดการข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลช่วยประหยั ด
แรงงานการพิมพ์ข้อสอบเมื่อต้องนาข้อสอบกลับมาใช้อีกครั้ง ลดเวลาพิมพ์ซ้า ตรวจทานความถูกต้องของ
ข้อสอบเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียว ช่วยจัดรวมข้อสอบต่าง ๆ เข้าเป็นแบบทดสอบ สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่ม
ลดข้อสอบรายข้อตามต้องการ และจัดเก็บข้อสอบจานวนมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยให้การทางานสะดวกขึ้นและช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อสอบได้
2. พัฒนาคลังข้อสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถออกแบบโครงสร้างคลังข้อสอบและจาแนก
ข้อสอบเป็นกลุ่ม ๆ ให้มีลักษณะเป็นเชิงชั้น (hierarchical structure) ตามเนื้อหาวิชาหรือตามวัตถุประสงค์
การใช้งานกาหนดและเป็นตัวดาเนินการควบคุมการทดสอบ ในระยะเริ่มแรกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นแบบ
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ระบบปฏิบัติการ DOS ซึ่งมีข้อจากัดด้านการใช้กราฟิกในการทางาน จนปี ค.ศ.1990 เมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาขึ้น มีการใช้กราฟิกมาเป็นส่วนประกอบของข้อสอบเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการทดสอบ โปรแกรม
คอมพิว เตอร์ยัง ช่ว ยให้คลัง ข้อสอบสามารถออกแบบโครงสร้า งการทดสอบที่เรียกว่า “พิม พ์เ ขียว” หรือ
“blueprint” พิมพ์เขียวนี้จะเป็นแบบร่างโครงสร้างเชิงชั้น (hierarchical structure) จากรายการหลักแยกลง
เป็นรายการย่อย ๆ จานวนระดับชั้นขึ้นอยู่กับขอบเขตโครงสร้างการทดสอบ นอกจากนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ยังช่วยคลังข้อสอบจัดเก็บข้อสอบจานวนมากและสถิติต่าง ๆ ของการทดสอบเข้าไว้ในคลังข้อสอบ
3. จัดการทดสอบด้วยแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณต้นปี ค.ศ.1970 เริ่มมีการทดสอบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer - Based Testing : CBT) โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทาหน้าที่เสมือนผู้จัดการ
ทดสอบ โดยระบบปฏิบัติการจะดาเนินการเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบนามาแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ผู้สอบอ่านข้อสอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และตอบข้อสอบผ่านทางคีย์บอร์ด (keyboard) และเมาส์ (mouse)
ยุคแรกของการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) ต่อเชื่อมกันด้วย
โมเด็ม (modem) โทรศัพท์ซึ่งใช้เวลานานในการเชื่อมต่อสัญญาณและแสดงข้อสอบบนหน้าจอ จนกระทั่งช่ว ง
กลาง ค.ศ. 1970 มีการนาคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาใช้และเชื่อมต่อสัญญาณเป็นระบบเครือข่าย ทาให้ระบบ
ตอบสนองและแสดงข้อสอบได้รวดเร็ว ผลการตอบข้อสอบสามารถนาไปวิเคราะห์และรายงานผลคะแนนได้
ทันทีเป็นรายบุคคล
นอกจากนี้ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ สามารถประยุก ต์แ บบทดสอบให้มี ลักษณะต่า ง ๆ ได้ แก่ จั ด
แบบทดสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อสอบเพื่อจัดให้ผู้สอบต่างคนกัน หรือจัดชุดข้อสอบย่อยให้กับผู้สอบแต่ละคน
แต่ยังอยู่ในขอบเขตเนื้อหาเดียวกัน หรือการป้องกันการลอกผลการตอบข้อสอบระหว่างผู้สอบสามารถแก้ไขได้
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทาแบบทดสอบ 2-3 ฉบับให้มีลักษณะใกล้เคียงกันและสุ่มแบบทดสอบให้กับ
ผู้สอบแต่ละคน ระบบการสุ่มต่อมาพัฒนาเป็นการสุ่มเลือกข้อสอบรายข้อให้กับผู้สอบ หลักการคือจาแนก
ข้อสอบตามเนื้อหาและจัดเป็นกลุ่มข้อสอบใหญ่ตามเนื้อหาหลาย ๆ กลุ่ม แต่ละกลุ่มข้อสอบใหญ่จะแบ่งเป็น
กลุ่มข้อสอบย่อยต่าง ๆ เมื่อเริ่มทาการทดสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกกลุ่มข้อสอบใหญ่ก่อน ต่อมา
จะสุ่มเลือกกลุ่มข้อสอบย่อยจัดให้กับผู้สอบแต่ละคน ทาการสุ่มเช่นนี้จนครบทุกกลุ่ มข้อสอบใหญ่ ดังนั้นผู้สอบ
แต่ละคนจะได้รับข้อสอบไม่เหมือนกันแต่ยั ง คงอยู่ในขอบเขตเนื้อหาเดียวกัน โอกาสลอกผลการตอบข้อสอบ
ของผู้สอบคนอื่นจะยากขึ้น วิธีการสุ่มเลือกข้อสอบนี้ต่อมานามาใช้ในการพัฒนาแบบทดสอบประเภทต่าง ๆ
เช่น แบบทดสอบแบบต่อเนื่อง (sequential test) และแบบทดสอบแบบปรับเหมาะ (adaptive test) เป็นต้น
กล่าวได้ว่าลักษณะของคลังข้อสอบในระยะเริ่มแรกเป็นการเก็บรวบรวมข้อ สอบในรูปของดัชนีบัตร
ข้อสอบ เมื่อจานวนข้อสอบมากขึ้นพบปัญหาการจัดเก็บข้อสอบ เกิดความเสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อสอบ ปัจจุบัน
มีการพัฒนาคลังข้อสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดเก็บรวบรวมข้อสอบจานวนมากในลักษณะ
โครงสร้างเชิง ชั้น (hierarchical structure) และใช้สถิติเข้ามาช่วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บ
ข้อสอบได้จานวนมากกว่า 10,000 ข้อขึ้นไปเพื่อเพิ่มโอกาสเลือกข้อสอบนาไปใช้ จัดทาแบบทดสอบลักษณะ
ต่าง ๆ นอกจากนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังช่วยอานวยความสะดวกในการจัดการทดสอบและประยุกต์การ
ทดสอบให้มีลักษณะที่หลากหลายยิ่งขึ้น
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3. วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาคลังข้อสอบ
การพัฒนาคลังข้อสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ต้องการพัฒนาแบบทดสอบตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ และ 2) จัดการทดสอบให้มีประสิทธิภาพสาหรับใช้ประเมินความสามารถจริงของผู้สอบ
4. ลักษณะโดยทั่วไปของคลังข้อสอบ
คลังข้อสอบโดยทั่ วไปมีลักษณะเป็นแหล่งรวบรวมข้อสอบจานวนมาก ข้อสอบกลุ่มใหญ่นี้จาแนก
ออกเป็นข้อสอบกลุ่มย่อย ๆ ตามการออกแบบ เช่น จาแนกตามเนื้อหา จาแนกตามวัตถุประสงค์ จาแนกตาม
คุณสมบัติของข้อสอบ เป็นต้น การจาแนกนี้คล้ายการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด ลักษณะการออกแบบ
แสดงเป็นโครงสร้างเชิงชั้น (hierarchical structure) ข้อสอบกลุ่มย่อย ๆ นี้จะถูกเลือกและนามารวมกันเป็น
แบบทดสอบที่มีลักษณะตามต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าแบบทดสอบ 2 ฉบับสร้างขึ้นมาจากข้อสอบต่างข้อกันแต่
มีโครงสร้างทางจิตวิทยาของการทดสอบเท่าเทียมกัน ผู้สอบแต่ละคนเมื่อได้รับแบบทดสอบที่มีข้อสอบต่างข้อ
กันจะไม่สามารถลอกผลการตอบข้อสอบได้ แต่ผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับสามารถให้ผล
เทียบเคียงกันได้ เป็นต้น
คลังข้อสอบเมื่อใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการจะทาหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับ การนาข้อสอบเข้า
ระบบเก็บรวบรวมข้อสอบ การดึง ข้อสอบแสดงทางหน้าจอคอมพิวเตอร์สาหรับการทดสอบ การควบคุม
ปฏิบัติการทดสอบ การประมวลผลการสอบ และการบารุงรักษาคุณสมบัติของข้อสอบ สาหรับคลังข้อสอบที่ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์อาจมีฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ เช่น ระบบการจัดแบ่งคลังข้อสอบย่อยต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อ สอบ การหาคุณภาพข้อสอบและแบบทดสอบ การคัด เลือกข้อสอบไว้ใช้ งาน การบัน ทึกและ
นาเสนอรายงาน การรายงานผลการเรียน (เกรด) เป็นต้น
5. การพัฒนาคลังข้อสอบ
คลังข้อสอบสาหรับแต่ละหน่วยงานหรือสถาบันมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้
งาน การพัฒนาคลังข้อสอบต้องดาเนินการอย่างมีขั้นตอนตามลาดับ ในเบื้องต้นควรศึกษาข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกแบบคลังข้อสอบ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ (user requirements)
ผู้ใช้คลังข้อสอบมีความต้องการใช้คลังข้อสอบแตกต่างกัน การศึกษาความต้อ งการของผู้ใช้
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงในเชิงนโยบายจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานเป็น สิ่งจาเป็นต้องศึกษาอย่างรอบคอบ
เช่น ต้องการใช้คลังข้อสอบเพื่อทางานอะไร กลุ่มผู้สอบคือใคร ประเภทและลักษณะข้อสอบเป็นอย่างไร ข้อมูล
เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานที่ทดสอบ ระยะเวลาทดสอบ ต้องการเก็บรวบรวมและรายงาน
ผลมีอะไรบ้าง การพัฒนาต่อยอดและการบารุง รักษา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคลังข้อสอบให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ป้องกันการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคลังข้อสอบภายหลังซึ่งอาจแก้ไขได้ง่ายจนไปถึงต้องแก้ไขทั้ง
ระบบนามาซึ่งความยุ่งยากและเสียเวลา รวมทั้งคานึงถึงการพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อการใช้งานในอนาคตด้วย
ดังนั้น ควรเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมด นาไปวิเคราะห์งานที่ต้องปฏิบัติทั้งระบบ ผู้ใช้จะ
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เห็นขอบเขตสิ่งที่ต้องกระทาและแนวทางการพัฒนาคลังข้อสอบ (ขั้นตอนตามภาพประกอบ 1) นาไปสู่การ
ออกแบบโครงสร้างคลังข้อสอบต่อไป

ภาพประกอบ 1 แสดงขั้นตอนการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ไปถึงการออกแบบคลังข้อสอบ
5.2 การเตรียมข้อสอบ (item preparation)
วิ ธี ก ารสร้ า งข้ อ สอบใช้ กั บ คลั ง ข้ อ สอบจะเหมื อ นกั บ การสร้ า งข้ อ สอบโดยทั่ ว ไป ตาม
ภาพประกอบ 2 เริ่มต้นด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์การทดสอบ การวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา การกาหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม การก าหนดเนื้ อ หาวิ ช าและจั ด ล าดั บ เนื้ อ หาวิ ช า การสร้ า งตารางวิ เ คราะห์
รายละเอียด (test blueprint) ต่อจากนั้นเลือกลักษณะของแบบทดสอบตามรูปแบบการถามและการตอบ
ประเภทต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบแบบอัตนัย (subjective test) ประกอบด้วย ข้อสอบแบบตอบสั้นหรือเติมคา
(short answer item or completion item) ข้อสอบแบบเขียนตอบ (essay item) แบบทดสอบแบบปรนัย
(objective test) ประกอบด้วย ข้อสอบแบบจับคู่ (matching item) ข้อสอบถูก – ผิด (true false item)
และข้อสอบหลายตัวเลือก (multiple choice item) เป็นต้น
ข้อสอบต้องผ่านการตรวจทานคุ ณภาพและปรับปรุงแก้ไ ขก่อนน าไปใช้จัด การทดสอบ ผู้ใช้คลั ง
ข้อสอบควรตรวจข้อสอบว่าข้อสอบมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัดและเป็นไปตามคุณสมบัติทางจิตวิทยา
การทดสอบ และตรงตามตารางวิเคราะห์รายละเอียด (test blueprint) กาหนด หลังจากนั้นตรวจหาคุณภาพ
ของข้อสอบรายข้อ ได้แก่ ความเที่ยงตรง (validity) บอกถึงข้อสอบวัดได้ในสิ่งที่ต้องการ หาความเที่ยงตรงได้
โดยนาข้อสอบไปให้ผู้เ ชี่ยวชาญพิจารณาแสดงความคิดเห็น ความยาก (difficulty) เป็นสัดส่วนของผู้ตอบ
ข้อสอบข้อนั้นถูกต้องต่อผู้ตอบข้อสอบข้อนั้นทั้งหมดและอานาจจาแนก (discrimination) เป็นความสามารถ
ของข้อสอบที่จะแยกคนเก่งออกจากคนอ่อนได้ การหาความยาก และอานาจจาแนกคานวณจากผลการตอบ
ข้อสอบนามาวิเคราะห์ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (classical test theory) ข้อสอบที่มีความยากและ
อานาจจาแนกไม่เป็นไปตามเกณฑ์กาหนดจะถูก ขจัดออกไป สาหรับการหาคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่
ความเชื่อมั่น (reliability) เป็นความสามารถของแบบทดสอบซึ่งจะให้ผลการวัดที่แม่นยาเชื่อถือได้ สามารถหา
ได้ภายหลังจากการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์และนาผลการตอบข้อสอบมาคานวณหาความเชื่อมั่น
จานวนข้อ สอบในแต่ล ะเนื้ อหาควรมีม ากกว่า จ านวนข้ อสอบเนื้อ หานั้ น ๆ ที่ ใ ช้ใ นการสอบจริ ง
ข้อสอบจานวนมากช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกใช้ข้อสอบที่ดีที่สุด เมื่อข้อสอบโดยรวมมีจานวนมากคลังข้อสอบ
ก็ต้องมีขนาดใหญ่ตามมา อาจกล่าวได้ว่าคลังข้อสอบขนาดใหญ่เพิ่ มโอกาสในการเลือกข้อสอบดีที่สุดจัดให้
ผู้สอบได้มากกว่าคลังข้อสอบขนาดเล็ก แต่ข้อสอบจานวนมากก็ต้องใช้พื้นที่ในคลังข้อสอบมากในการจัดเก็บ
ตามไปด้วย
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การเตรี ย มข้ อ สอบหรื อ การสร้ า งข้ อ สอบมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การออกแบบคลั ง ข้ อ สอบ และควร
จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า (Ward, 1994) เพื่อคาดการณ์ขนาดพื้นที่ภายในคลังข้อสอบให้เพียงพอสาหรับรองรับ
ข้อสอบจานวนมากโดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วนย่อยต่าง ๆ ตามกลุ่มข้อสอบ วางแผนการจัดวางข้อสอบและข้อมูล
องค์ประกอบอื่น ๆ ไปพร้อมกัน คลังข้อสอบควรสามารถบรรจุข้อสอบได้ทุกประเภท ลักษณะของข้อสอบบาง
ประเภท เช่น ข้อสอบหลายตัวเลือก (multiple choice item) นอกจากพื้นที่จัดวางข้อคาถามแล้วยังต้องมี
พื้นที่สาหรับจัดวางตัวเลือก 4 – 5 ตัวเลือก พื้นที่สาหรับ กราฟิก วิดีโอ ภาพประกอบ ตัวอักษรพิเศษ ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของข้อสอบ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้นาไปใช้สาหรับวางแผนออกแบบโปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาหรับ
การทดสอบให้ครอบคลุมกับงานที่ต้องกระทา หรือตัดสินใจวางแผนจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปที่
เหมาะสมกับลักษณะงานมากที่สุด

ภาพประกอบ 2 แสดงผังขั้นตอนการเตรียมข้อสอบ
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5.3 การออกแบบคลังข้อสอบ (item bank designs)
ลักษณะของการออกแบบคลัง ข้อสอบโดยทั่วไปต้องคานึงถึง งานปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ การนา
ข้อสอบเข้าคลังข้อสอบ รูปแบบการจัดวางข้อสอบในคลังข้อสอบ การเลือกข้อสอบมาใช้ ทดสอบ การนาเสนอ
ข้อสอบแก่ผู้สอบ การควบคุมการใช้ข้อสอบ การนาข้อสอบกลับมาใช้ใหม่ การติดตามตรวจสอบการใช้ข้อสอบ
การนาผลการตอบมาพัฒนาข้อสอบ รูปแบบการประเมินผลและการรายงานผล การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ การ
ติดตามขั้นตอนการทางาน การรองรับการใช้งานในอนาคต ซึ่ง งานปฏิบัติต่าง ๆ จะมีรายละเอียดขึ้นอยู่กับ
ลักษณะงานที่ผู้ใช้ต้องการ นอกจากนี้การออกแบบคลังข้อสอบควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ซึ่ง
นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานต่าง ๆ (Bergstrom B.A. and Gershon R.C., 1995) ได้แก่
1) รหัสข้อสอบ (item identifier) ข้อสอบแต่ละข้อจาเป็นต้องมีรหัสข้อสอบซึ่งอาจเป็นตัวเลข
หรือตัวอักษรหรือทั้งตัวเลขและตัวอักษรก็ได้เพื่อให้เรียกใช้ได้ง่าย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างข้อสอบใหม่
จะต้ องใส่ร หั สข้ อ สอบทุก ครั้ ง เพื่อ ลดความซั บซ้ อ นในการดึ งข้ อ สอบ ตั ว อย่า งเช่ น รหั สข้ อ สอบ Ac2m5
หมายถึง A แทนกลุ่มข้อสอบที่... c แทนหัวข้อย่อยที่... 2 แทนทักษะระดับที่... m แทนข้อสอบแบบหลาย
ตัวเลือก 5 แทนจานวนตัวเลือก เป็นต้น
2) ชนิดข้อสอบ (item type) ภายในคลังข้อสอบต้องมีพื้นที่รองรับข้อสอบชนิดเดียวหรือมากกว่า
1 ชนิด เช่น ข้อสอบแบบตอบสั้นหรือเติมคา ข้อสอบแบบเขียนตอบ ข้อสอบแบบจับคู่ ข้อสอบถูก – ผิด ข้อสอบ
หลายตั วเลือก เป็นต้ น ข้อสอบแบบเลือกตอบนิย มนาไปใช้บ่อยเนื่องจากสามารถสร้างข้อ สอบได้ มากข้ อ
ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ ทาให้ผลการประเมินน่าเชื่อถือ สามารถเปรี ยบเทียบความสามารถระหว่างผู้สอบ
ใช้เวลาน้อยในการตอบข้อสอบ รู้ผลคะแนนเร็ว เดาได้ยากเพราะมีตัวเลือก 4 – 5 ตัว สามารถวัดพุทธิพิสัย
ระดับสูงได้ แต่มีข้อจากัดได้แก่ การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบสร้างยาก ต้องอาศัยความชานาญและตัวเลือก
ต้องสร้างไม่ให้ผู้สอบเดาได้
3) ตัวเลือกถูกและตัวลวง (key and distractor) ข้อสอบชนิดข้อสอบแบบเลือกตอบประกอบด้วย
ส่วนที่เป็นคาถาม (question or statement or stem) และตัวเลือกซึ่งมีทั้งตัวถูก (key) ซึ่งเป็นคาตอบที่
ถูกต้องและตัวลวง (distractor) ซึ่งเป็นคาตอบที่ผิด คลังข้อสอบควรจัดพื้นที่สาหรับตัวถูกและตัวลวงให้มาก
เพียงพอ นอกจากนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจมีฟังก์ชั่นสลับตาแหน่งตัวเลือกเพื่อป้องกันการลอกผลการตอบ
ข้อสอบระหว่างผู้สอบ
4) การจัดชั้นของข้อสอบ (item classification) คลังข้อสอบเมื่อต้องบรรจุข้อสอบลักษณะต่างกัน
จานวนมาก จาเป็นต้องแบ่งข้อสอบออกเป็นกลุ่ม ๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทดสอบ เช่น การแบ่งกลุ่ม
ข้อสอบตามเนื้อหาการทดสอบ ระดับชั้นของผู้สอบ ระดับพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom’s Taxonomy) เป็นต้น
สิ่งสาคัญคือต้องมั่นใจได้ว่าข้อสอบที่จัดให้ผู้สอบนั้นเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในตารางวิเคราะห์รายละเอียด (test
blueprint) ดัง นั้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกข้อสอบให้กับผู้สอบ ควรมีการตรวจสอบก่อน
จัดการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสอบยังอยู่ในขอบเขตเนื้อหากาหนด
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5) สถานะของข้อสอบ (item status) ข้อสอบทุกข้อต้องมีรหัสสถานะกากับเพื่อบอกถึงการใช้
งานข้อสอบที่เป็นปัจจุบัน เช่น คาว่า “ปลอดภัย” บอกสถานนะว่าข้อสอบนั้นใช้ทดสอบได้ และ คาว่า “ไม่
ปลอดภัย” บอกสถานะว่าข้อสอบนั้นใช้ทดสอบบ่อยจนอาจเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในกลุ่มผู้สอบ เป็นต้น
6) ข้อสอบคู่ขนาน (equivalent item) ข้อสอบคู่ขนานเป็นข้อสอบสองข้อหรือมากกว่าสองข้อ
ขึ้ น ไปที่ ถ ามเนื้ อ หาเดี ย วกั น แต่ ข้ อ ค าถามต่ า งกั น สามารถน ามาใช้ ท ดสอบแทนกั น ได้ การทดสอบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ต้องจัดทารายการข้อสอบคู่ขนานในระบบการจัดเก็บข้อสอบ เมื่อระบบจัดข้อสอบข้อหนึ่งให้กับ
ผู้สอบ ระบบจะต้องตั้งสถานะไม่ให้ผู้สอบคนนั้นได้รับข้อสอบคู่ขนานข้ออื่น ในทางปฏิบัติสามารถทาได้โดยตั้ง
รหัสข้อสอบในคลังข้อสอบ
7) วันทดสอบ (test dates) คลังข้อสอบต้องระบุวันที่ เวลา นาข้อสอบไปใช้ทุกครั้ง และกาหนด
วันที่จะนาข้อสอบไปใช้ครั้งต่อไป
8) การอ้างอิง (references) คลังข้อสอบควรมีพื้นที่ว่างสาหรับจัดเก็บหลักฐานการอ้างอิงต่าง ๆ
เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องเมื่อมีการตรวจสอบเกิดขึ้น
9) ข้อคิดเห็น (comment) ควรจัดพื้นที่ว่างให้ผู้เกี่ยวข้องเขียนแสดงความคิดเห็นใช้เป็นบันทึก
ความจา เช่น ผู้เขียนข้อสอบแสดงความคิดเห็นหรือเขียนข้อความอธิบายการใช้ข้อสอบ หรือต้องการเขียนสิ่งที่
นอกเหนือจากภาวะปกติของผู้สอบและแบบทดสอบ หรือเหตุผลการตัดข้อสอบข้อนั้นออกจากคลังข้อสอบ เป็นต้น
10) ผู้สร้างข้อสอบ (author) ควรมีพื้นที่ว่างสาหรับจัดเก็บชื่อของผู้สร้างข้อสอบเพื่อการติดต่อ
กลับไปยังผู้สร้างข้อสอบเมื่อต้องการปรับปรุงหรือเขียนข้อสอบใหม่ ระบบต้องสามารถเรียกดูงานของผู้สร้าง
ข้อสอบแต่ละคนและสามารถรายงานผลกลับไปยังผู้สร้างข้อสอบได้
11) ส่วนขยาย (extension) ส่วนขยายเป็นส่วนที่ข้อสอบใช้อ้างอิงถึง ส่วนขยายอาจอยู่ในรูป
ข้อความหรือรูปภาพซึ่งเก็บแยกต่างหากจากข้อสอบโดยมีรหัสประจาส่วนขยาย เมื่อต้องการทบทวนข้อสอบ
สามารถเรียกส่วนขยายขึ้นมาใช้ประกอบการทบทวนได้
12) สถิติ (statistics) การใช้ข้อสอบและแบบทดสอบควรเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ จากการใช้ทุกครั้ง
เช่น ชื่อแบบทดสอบ ชนิดแบบทดสอบ วัน/เวลาใช้ จานวนข้อสอบ จานวนครั้งที่ใช้ข องข้อสอบแต่ละข้ อ
จานวนผู้สอบ จานวนผู้สอบตอบถูก จานวนผู้สอบตอบผิด จานวนผู้สอบไม่ตอบ กลุ่มผู้สอบที่ใช้วิเคราะห์ผล
สถิติตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้ง เดิ ม (เช่น ค่าความยาก อานาจจาแนก) สถิติตามทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบ (เช่น ค่าความยาก ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) สถิติสาหรับแต่ละตัวเลือก เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะใช้
ในการทบทวนลักษณะของข้อสอบและใช้พัฒนาข้อสอบต่อไป
13) พื้นที่ใช้งาน (user – defined fields) คลังข้อสอบควรกาหนดพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้อง
เก็บข้อมูลได้แต่ควรเป็นพื้นที่เก็บเฉพาะงานที่จาเป็นเท่านั้น
5.4 การจัดเก็บข้อสอบ (item collection)
ข้อสอบที่มีเนื้อหาครอบคลุมสิ่ง ที่ต้องการวัดและผ่านการตรวจทานคุณภาพแล้วจะนาเข้าคลัง
ข้อสอบในคอมพิวเตอร์สามารถทาได้หลายวิธี (Ward., 1994) เช่น พิมพ์ข้อสอบผ่านคีย์บอร์ด อ่านบนดิสก์
หรือเทป นาเข้าโดยใช้เครื่องอ่านเอกสาร หรือมีโปรแกรมสร้างข้อสอบในคลังข้อสอบ เป็นต้น บางโปรแกรม
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มีวิธีนาเข้าวิธีเดียว บางโปรแกรมมีวิธีนาเข้าหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบโปรแกรมในการอานวยความ
สะดวก เช่น สามารถรองรับกราฟิกสัญญาลักษณ์และตัวอักษรพิเศษ ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ขนาดคลัง
ข้อสอบสาหรับคลังข้อสอบเดียวหรือแบ่งเป็นคลังข้อสอบย่อย ๆ เก็บในฮาร์ดดิสก์ภายนอก (external hard
disk) หลายตัวเพื่อรองรับข้อสอบชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อสอบที่มี 4 – 5 ตัวเลือก ความสะดวกในการแก้ไข
และ/หรือเพิ่มรายการ การจาแนกประเภทหรือการเข้ารหัส ความต่อเนื่องในการเชื่อมต่อข้อสอบ เป็นต้น
5.5 การทดลองใช้และปรับปรุง (trial and improvement)
ประสิทธิภาพการทดสอบขึ้นอยู่กับลักษณะคลังข้อสอบ (item banking characteristics) เช่น
ขนาดคลั ง ข้อสอบ การจัดวางเนื้อหาของข้อสอบ การกระจายความยากของข้อสอบ เป็น ต้น และวิธีที่ใ ช้
ทดสอบ (algorithm characteristics) เช่น การเลือกข้อสอบ การควบคุมเนื้อหา การนาเสนอข้อสอบ เป็นต้น
ทั้งลักษณะของคลังข้อสอบและวิธีที่ใช้ทดสอบเป็นปฏิสัมพันธ์กัน ผู้สร้างคลังข้อสอบต้องทาการทดลองใช้คลัง
ข้อสอบโดยใช้หลักการศึกษาในสถานการณ์จาลอง (simulation study) ซึ่งเป็นการออกแบบการทดลองโดย
จาลองสถานการณ์เสมือนจริงและดาเนินการทดลองเป็นระบบภายใต้เงื่อนไขกาหนด สามารถศึกษาปัจจัยต่าง ๆ
ในเวลาเดียวกันหรือแยกศึกษาแต่ละปัจจัยได้ สามารถเปรียบเทียบระหว่างวิธีออกแบบคลัง ข้อสอบต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น จาลองพฤติกรรมการตอบข้อสอบของผู้สอบที่ระดับความสามารถต่างกัน เช่น คนเก่ง คนปานกลาง
คนอ่อน ในการทดสอบ การจาลองค่าประมาณพารามิเตอร์ข้อสอบ เป็นต้น การทดลองจะดาเนินการทดสอบ
เสมือนจริงทาซ้าหลายครั้ง (replication) นาผลไปวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงพรรณนา (descriptive method) และ
วิธีเชิงอ้างอิง (inferential method) สรุปการทดลองเพื่อค้นหาจุดบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขก่อนทาการ
ทดสอบในสถานการณ์จริง การออกแบบคลังข้อสอบหรือการปรับปรุงคลังข้อสอบทุกครั้งจาเป็นต้องทาการ
ประเมินลักษณะของคลังข้อสอบและวิธีที่ใช้ทดสอบโดยศึกษาในสถานการณ์จาลองเสมอ
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการสร้างคลังข้อสอบ
คลังข้อสอบเมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถช่วยพัฒนาข้อสอบและการทดสอบให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น แหล่งที่มาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการสร้างคลังข้อสอบในปัจจุบันมี 2 ประเภท ได้แก่
6.1 การซื้อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส าเร็จ รูป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป เพื่อ จาหน่ายมี
มากมายในปัจจุบัน ข้อดีคือผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ทันทีและประหยัดเวลาในการสร้างโปรแกรมด้วย
ตนเอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปบางบริษัทอาจมีข้อสอบที่ผ่านการประเมินคุณภาพมาแล้วบรรจุไ ว้
พร้อมใช้งาน การทดสอบจึงทาได้ง่าย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ข้อสอบเหล่านี้ยังคงต้องตรวจสอบก่อนว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์การทดสอบหรือพิมพ์เขียว (test blueprint) หรือไม่ อาจต้องดึงข้อสอบบางข้อออกหรือต้องใส่
ข้อสอบบางข้อเพิ่มเติมเข้าไปแทนที่ การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป บางครั้งมีข้อจากัดในการจัดกลุ่ม
ข้อสอบย่อยตามเนื้อหาหรือตามชนิดของข้อสอบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมักจะทาได้ยาก ค่าใช้จ่ายสูง ก่อนซื้อ
ควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้ให้รอบคอบ ครอบคลุมความต้องการทั้งระดับผู้บริหารลงมาจนถึงผู้ปฏิบัติการ
ซึ่งมีหลายระดับว่าต้องการอะไรบ้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปถึงแม้ว่ามีระบบปฏิบัติงานพร้อมแต่อาจ
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ไม่สามารถตอบสนองต่อลักษณะงานที่ซับซ้อนได้ครบถ้วน และเมื่อต้องการปรับปรุงข้อสอบหรือปรับปรุงระบบ
จาเป็นต้องใช้ผู้ชานาญงานจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งอาจยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายตามมา
6.2 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เมื่อผู้ใช้คลังข้อสอบต้องการออกแบบโปรแกรม
คอมพิว เตอร์ ส าหรั บการทดสอบให้ต รงตามความต้ อ งการของตนเอง ต้ องใช้ค นทาหน้ าที่ เ ป็น นั กพั ฒ นา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบระหว่างการใช้งาน ในระยะเริ่มแรกต้องเสียค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากร
ค่ า พั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ค่ า สร้ า งข้ อ สอบ แต่ เ มื่ อ นึ ก ถึ ง ประโยชน์ ร ะยะยาว ค่ า ใช้ จ่ า ยจะคุ้ ม ค่ า
ประหยัดเวลาในการดูแลข้อสอบและสร้างแบบทดสอบ สามารถประยุกต์จัดการทดสอบตามเงื่อนไขที่ต้องการ
ลดความคลาดเคลื่อนจากการจัดกระทาด้วยมือซึ่งมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้น ผู้ใช้คลังข้อสอบต้องมีความรู้
ความสามารถในหลักการและแนวทางปฏิบัติการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์พอสมควร สามารถระบุความ
ต้องการให้นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบทราบว่าต้องการสิ่งใด ข้อดีของการออกแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองคือสามารถปรับแต่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีลักษณะเฉพาะตามที่ต้องการ
แต่มีข้อจากัดคือการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อน ยุ่งยาก ต้องใช้บุคคลที่มีทักษะสูงในการ
ออกแบบและดูแลระบบระหว่างการใช้งาน
7. ประโยชน์ของคลังข้อสอบ
การใช้คลังข้อสอบเป็นที่นิยมสาหรับสถาบันการศึกษาในปัจจุบันเนื่องจากมีประโยชน์หลายประการ
ดังนี้
7.1 คลั ง ข้อสอบช่วยสร้างแบบทดสอบตามหลักการวั ดและประเมินผล เพราะคลังข้อสอบ
สามารถจัดกลุ่มข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จาแนกตามเนื้อหาและระดับพุทธิพิสัย พัฒนาเป็นข้อสอบ
คู่ขนานได้ง่าย ข้อสอบก่อนบรรจุในคลังข้อสอบจะมีค่าความยากและอานาจจาแนกในเบื้องต้นเมื่อนาไปใช้
ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะนาผลการตอบข้อสอบของผู้สอบจานวนมากไปวิเคราะห์หาค่าความยากและ
อานาจจาแนกทาซ้า ๆ จนค่าคงที่ พัฒนาเป็นข้อสอบมาตรฐาน ช่วยให้การทดสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.2 คลังข้อสอบช่วยสร้างแบบทดสอบให้มีความหลากหลาย เนื่องจากข้อสอบที่จาแนกเป็นกลุ่ม ๆ
อย่างมีระเบียบทาให้ง่ายต่อการดึงข้อสอบมาใช้สร้างแบบทดสอบและปรับเปลี่ยนแบบทดสอบได้ตามต้องการ
7.3 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นาเสนอข้อสอบร่วมกับมัลติมีเดีย เช่น กราฟิก วิดีโอภาพประกอบ
เป็นต้น จะช่วยทาให้การดาเนินการทดสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการทดสอบให้กับผู้สอบจานวน
มากได้ในเวลาเดียวกัน
7.4 คลัง ข้อสอบช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้สอน เช่น การออกแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การพัฒนาแบบทดสอบ การประยุกต์วิธีการทดสอบ วิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบ
การปรับปรุงข้อสอบ การแจ้งผลการทดสอบแก่ผู้เรียนได้ ทันที เป็นต้น สามารถลดภาระงานและลดเวลาการ
ทางานของผู้สอน
7.5 คลังข้อสอบร่วมกับคอมพิวเตอร์แสดงถึงความก้าวหน้าด้านการวัดและประเมินผล แสดงถึง
มาตรฐานวิชาการของสถาบันการศึกษา
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7.6 คลังข้อสอบช่วยลดการทางานซ้าซ้อนในสร้างแบบทดสอบและวิธีการทดสอบ
7.7 คลังข้อสอบช่วยลดต้นทุนการพัฒนาแบบทดสอบเมื่อต้องสร้างแบบทดสอบใหม่
8. ข้อดีและข้อควรระวังของคลังข้อสอบ
8.1 ข้อดีของคลังข้อสอบ
การพัฒ นาคลั ง ข้อสอบสาหรับใช้ในการเก็ บรวบรวมข้ อสอบและจั ดการทดสอบมีข้อ ดีหลาย
ประการ (Rudner, 1998) ดังนี้
1) คลั ง ข้ อสอบสะท้ อ นวั ตถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร ข้ อ สอบในคลัง ข้ อ สอบเปรี ยบเหมื อ น
ตัวแทนของเนื้อหารายวิชา ข้อสอบแต่ละข้อมีระดับความยากต่าง ๆ กัน ผลการตอบข้อสอบจะอธิบายได้ว่า
ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนตาม
โครงสร้างของหลักสูตรว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกาหนดหรือไม่
2) คลังข้อสอบช่วยให้การสร้างแบบทดสอบเป็นตามลักษณะที่ต้องการ เนื่องจากข้อสอบของ
แต่ละเนื้อหาจะถูกจัดวางตามคลังข้อสอบย่อย เมื่อเริ่มการทดสอบ หนทางการเคลื่อนที่ของผู้สอบจะเข้าไปยัง
คลังข้อสอบใหญ่ก่อนและเข้าไปในแต่ละคลังข้อสอบย่อย เลือกข้อสอบที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบ
และคุณลักษณะของข้อสอบที่ต้องการ ทาเช่นนี้ทุกคลังข้อสอบย่อย จะได้ข้อสอบที่มีทุกเนื้อหารวมกันเป็น
แบบทดสอบตามลักษณะที่ต้องการ
3) คลังข้อสอบสามารถประยุกต์วิธีประเมินผลย่อย (formative assessment) และประเมินผล
รวม (summative assessment) ให้หลากหลายมากขึ้น และยังสามารถประเมินความก้าวหน้าของผู้สอบได้
อย่างต่อเนื่อง
4) คลั ง ข้ อสอบช่ว ยประหยั ด เวลาในการพั ฒ นาแบบทดสอบ เพราะไม่ จ าเป็ น ต้อ งเริ่ ม
กระบวนการสร้างข้อสอบใหม่ แต่จะเลือกข้อสอบข้ออื่นที่ทราบค่าความยากซึ่ งอยู่ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกันใน
คลังข้อสอบ นามาปรับเพิ่มหรือลดจนได้ลักษณะแบบทดสอบตามต้องการ
5) คลัง ข้อ สอบยอมให้ผู้ ใช้ สามารถนาข้อ สอบเข้า หรือ ออกได้ส ะดวกในกรณีที่ ต้ อ งการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาแบบทดสอบ
8.2 ข้อควรระวังของคลังข้อสอบ
ถึ ง แม้ ค ลั ง ข้ อ สอบจะช่ ว ยให้ ก ารทดสอบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่ ผู้ ใ ช้ ค วรระมั ด ระวั ง สิ่ ง ต่ อ ไปนี้
(Rudner, 1998) ได้แก่
1) คลังข้อสอบอาจไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เสมอไป เช่น ข้อสอบไม่คลอบคลุมเนื้อหาวิชา
ข้อสอบออกไม่ตรงตามเนื้อหา เขียนข้อสอบด้วยสานวนภาษาเข้าใจยาก การนาข้อสอบจากแหล่งภายนอกอื่น ๆ
มาใช้โดยไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จาเป็นต้องสังเกตและตรวจสอบเป็นระยะ
นาไปสู่การปรับปรุงข้อสอบให้ดีขึ้น
2) คลัง ข้ อสอบจะต้องจัด ให้แบบทดสอบมีความเท่าเทีย มกันให้ กับผู้สอบแต่ละคน การ
ทดสอบต้องการหลีกเลี่ยงการลอกผลการตอบข้อสอบระหว่างผู้สอบ วิธีแก้ไขหนึ่งคือจัดทาแบบทดสอบต่างชุด
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กันแต่ครอบคลุมเนื้อหาเหมือนกันจัดให้กับผู้สอบแต่ละคน และต้องควบคุมความยากง่ายของข้อสอบให้อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกันซึ่งในทางปฏิบัติทาได้ยาก ส่งผลกระทบต่อการตัดสินผลการสอบของผู้สอบทุกคน
3) ควรใช้หลักทฤษฏีคุณลักษณะแฝง (latent trait theory) ซึ่งกล่าวถึงความน่าจะเป็นใน
การตอบข้อสอบถูกต้องขึ้นอยู่กับความสามารถจริงของผู้ตอบและคุณลักษณะของข้อสอบ นามาใช้วางแผนใน
การออกแบบคลังข้อสอบ เพื่อให้ได้สารสนเทศการทดสอบที่มีประสิทธิภาพนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4) การออกแบบคลังข้อสอบต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทาง
ทฤษฏีคุณลักษณะแฝง (latent trait theory) และมีทักษะการสร้างคลังข้อสอบ
5) คลัง ข้อสอบจะต้ องลดความคลาดเคลื่อนของการทดสอบให้น้อยที่สุด เพื่อให้ไ ด้ผลการ
ทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
6) การสร้างคลังข้อสอบต้องคานึงถึงความปลอดภัยของข้อสอบ ควรมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยไม่ให้ข้อสอบเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้สอบได้ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถช่วยรักษา
ความปลอดภัยของข้อสอบได้เพียงบางส่วนขึ้นอยู่กับการออกแบบคลังข้อสอบ
7) การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ สอบต้ อ งใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ในระยะแรกส าหรั บ การพั ฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซื้อซอฟแวร์ แต่ในระยะยาวค่าใช้จ่ายจะคุ้มค่า ประหยัดเวลาในการดูแลข้อสอบและการผลิต
แบบทดสอบ
สรุป
คลั ง ข้ อ สอบมี ส่ ว นช่ ว ยพั ฒ นาแบบทดสอบและการจั ด การทดสอบ เมื่ อ ใช้ ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สามารถจัดการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคลังข้อสอบควรศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้ก่อนเพื่อทราบวัตถุประสงค์การใช้คลังข้อสอบ จัดเตรียมข้อสอบ การออกแบบคลังข้อสอบจะแบ่งพื้นที่ใน
คลัง ข้อสอบเป็นโครงสร้างเชิง ชั้นและจัดวางข้อสอบตามลักษณะข้อสอบ ดาเนินการทดสอบในสถานการณ์
จาลองและปรับปรุงซ้า ๆ จนมีประสิทธิภาพเพียงพอจึงจะสามารถนาไปใช้จริง การนาคลังข้อสอบไปใช้ จริง
ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลเป็นระยะเพื่อประสิทธิภาพการทดสอบ การรักษาความปลอดภัย
ของข้อสอบและตรวจสอบระบบการจัดการทดสอบซึ่งเป็นสิ่งสาคัญของการใช้คลังข้อสอบ
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