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บทคัดยอ 

คําสั่งสืบคนขอมูลเปนคําสั่งพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต ซึ่งในการเรียนการสอน จําเปนตองมีตัวอยาง

โจทยจํานวนมาก เพ่ือใหผูเรียนใชฝกเขียนคําสั่ง และฝกหาผลของการใชคําสั่งสืบคนขอมูลนั้น โดยผูเรียนสามารถใชโปรแกรมระบบ

จัดการฐานขอมูลทั่วไป ในการฝกทดลองคําสั่งไดดวยตนเอง แตอาจพบปญหาปอนคําสั่งท่ีผิด และไมสามารถแกไขคําสั่งใหถูกตองได

ดวยตนเอง เพราะระบบจัดการฐานขอมูลแจงเพียงสวนคําสั่งท่ีผิดท่ีพบในจุดแรกสุดเทานั้น จากปญหาขางตน ในงานวิจัยน้ี จึงพัฒนา

ระบบ 2 ระบบ คือ 1) ระบบการสรางแบบทดสอบคําสั่งสืบคนขอมูล จากโจทยตนแบบ เพ่ือใชเปนตัวอยางโจทยใหฝกปฏิบัติ จากนั้นใช

ระบบที่ 2 คือ ระบบตรวจคําตอบ โดยจะตรวจคําสั่งแตละสวน (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, ORDER BY) และแสดงแตละ

จุดที่ผิด เพ่ือใหผูเรียนไดทราบคําสั่งท่ีถูกตอง จากการออกแบบ 8 โจทยตนแบบ นําไปทดลองใชกับผูเรียนจํานวน 43 คน สามารถสราง

โจทยคําสั่งใหผูเรียนไดฝกทํา คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 11 โจทย รวมสรางโจทยท้ังหมด 946 โจทย ทีไ่มเหมือนกัน ใชเวลาสรางโจทยเฉลี่ย

โจทยละ 2.56 วินาที และใชระบบตรวจคําตอบโดยเฉลี่ยโจทยละ 12.85 วินาทีไดอยางถูกตอง 
 

ABSTRACT 

Structure Query Language (SQL) Command is a basic outstanding statement for developing application 

program. In a class room, variety of quiz examples is necessary for practice creating command and searching 

answer. Students can use the product of Database Management System (DBMS) as self-learn tutorial. However, 

they put incorrect command and cannot edit by themselves because DBMS shows only the first error. Thus, this 

research aims to develop 2 systems, 1) quiz generating system for SQL Command from quiz master as examples 

for practice, and then 2) answer checking system for searching each part (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, 

ORDER BY) and show each error in order to let student know the correct command.  The eight quiz masters were 

tried out with 43 students with 2 times per a student and 11 quizzes per time as well as create individual 946 

quizzes. Average creating a quiz time was 2.56 seconds and checking answer time was 12.85 seconds. 
 

คําสําคัญ: คําสั่งสืบคนขอมลู  แบบทดสอบตนแบบ  ตรวจคําตอบ 

Keywords: SQL command, Prototype quiz, Check answer 
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บทนํา 

การเรียนการสอนในรายวิชาระบบจัดการฐานขอมูล จะ

ศึกษาเก่ียวกับ สถาปตยกรรมฐานขอมูล ระดับภายใน ระดับ

แนวคิด และระดับภายนอก พีชคณิตเชิงสัมพันธ การออกแบบ

ฐานขอมูล โดยใชแผนภาพอี-อาร (E-R diagram) การทําใหอยูใน

บรรทัดฐาน (Normalization) และคําสั่งระบบจัดการฐานขอมูล 

(อุไรวรรณ, 2560) ซึ่งการศึกษาคําสั่งระบบจัดการฐานขอมูลนี้ มี

ความสําคัญเพราะจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตใชงานดานตางๆ เชน ระบบบัญชี ระบบบริหารสินคาคง

คลัง ระบบบุคลากร ระบบลงทะเบียนเรียน เปนตน 

การศึกษาคําสั่งระบบจัดการฐานขอมูล ในเบ้ืองตนเปน

การศึกษาคําสั่งท่ีเปนมาตรฐาน (ISO Standards, 2003) เชน 

คําสั่งสรางตาราง (CREATE TABLE) คําสั่งเพิ่มขอมูล (INSERT) 

คําสั่งปรับปรุงขอมูล (UPDATE) คําสั่งสืบคนขอมูล (SELECT, 

FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY) เปนตน 

สวนการทดลองใชคําสั่งในภาคปฏิบัติของผูเรียน ผูสอนอาจใช

ผลิตภัณทระบบจัดการฐานขอมูลตามที่จัดหาได มาเปนแบบฝก

ทดลองใชคําสั่ง เชน Oracle RDBMS, MySQL, IBM DB2, 

Informix, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, SAP 

HANA หรืออื่นๆ ซึ่งระบบจัดการฐานขอมูลจะรับคําสั่ง และ

แสดงผลของคําสั่งใหทราบ แตถามีสวนใดของคําสั่งที่ผิด ระบบ

จะแจงจุดที่พบคําสั่งผิด หยุดการทํางาน เพื่อใหผูใชแกไขคําสั่งให

ถูกตองกอน แลวจึงจะทํางานตามคําสั่งท่ีถูกตอง กลาวโดยสรุป

คือ ระบบจัดการฐานขอมูลจะรับคําสั่งที่ถูกตองเทานั้น ทําให

ผูเรียนตองฝกใชคําสั่ง ในแตละสวนใหถูกตอง ถามีบางสวนผิด 

และไมสามารถแกไขใหถูกตองได ก็จะไมสามารถทราบไดวา 

คําสั่งสวนอื่นๆที่เหลือ ถูก หรือผิด หรือไมอยางไร 

การฝกใชคําสั่ง ถามีโจทยตัวอยางใหฝกทดลองใชคําสั่ง

ในหลากหลายสถานการณ จะเปนโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชคําสั่ง 

เพ่ือหาคําตอบในสถานการณตางๆไดอยางดี จึงเปนความรวมมือ

ระหวางผูเรียน ท่ีจะตองไขวควาหาโจทยมาฝกทํา และความ

รวมมือของผูสอน ที่จะตองนําโจทยที่งายในระดับเริ่มตน เพ่ือให

ผูเรียนเกิดความเขาใจ มีความคุนเคยกับโจทยคําสั่งในการหา

คําตอบ รูสึกไมยากจนเกินไป จากนั้นพัฒนาขึ้น โดยนําโจทยที่

ซับซอนมากข้ึน เหมาะกับขั้นกลาง และขั้นสูงตอไปตามลําดับ

ความเหมาะสม ซึ่งภาระที่ตามมาของผูสอน คือการตรวจคําตอบ

ของผูเรียนวามีการใชคําสั่ง แตละสวนถูกตอง หรือไมอยางไร ซึ่ง

การตรวจคําตอบนี้ จะชวยใหผูเรียนสามารถรูขอบกพรองของ

คําสั่ง และปรับปรุงใหถูกตองได อันจะทําใหสามารถเรียนรูการใช

คําสั่งท่ีซับซอนในขั้นสูงข้ึนไดเปนลําดับ 

จากปญหาการเรียนการสอนท่ีผูสอนจะตองเตรียม

โจทยคําสั่งจํานวนมาก และตรวจคําตอบจํานวนมากเปนทวีคูณ

ตามจํานวนผูเรียน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดการสรางแบบทดสอบคําสั่ง

สืบคนขอมูล และตรวจคําตอบโดยอัตโนมัติ เพ่ือชวยในการเรียน

การสอน ทําใหผูเรียนมีโจทยใหฝกทํา เพ่ือพัฒนาทักษะการใช

คําสั่งสืบคนขอมูลไดอยางถูกตอง สามารถนําไปใชประกอบการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตดานอื่นๆตอไป 

ในบทความนี้แบงออกเปน 6 สวน สวนที่ 1 บทนํา 

อธิบายเกี่ยวกับปญหาและที่มาของงานวิจัย ซึ่งไดนําเสนอขางตน 

สวนท่ี 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ จะไดกลาวถึง คําสั่ง

สืบคนขอมูลที่สรางเปนแบบทดสอบ นิพจนปรกติ (Regular 

expression) ท่ีถูกนํามาใชในการตรวจคําตอบ และงานวิจัยอ่ืนๆ

ที่นําเสนอมาในอดีต สวนที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย จะไดอธิบาย

ถึงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ท่ีแบงเปน การสรางแบบทดสอบ 

การทําแบบทดสอบ และการตรวจคําตอบ สวนที่ 4 เปน

ผลการวิจัย สวนที่ 5 เปนการวิจารณผลการวิจัย และสุดทายคือ 

สรุปงานวิจัยนี้  ดั งจะไดนํ าเสนอทีละหั วขอ และอธิบาย

รายละเอียดตอไป 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในงานวิจัยนี้  มีทฤษฎีท่ีนาสนใจมาใชในการสราง

แบบทดสอบ คือ รูปแบบคําสั่งสืบคนขอมูล นิพจนปรกติ 

(Regular Expression) และงานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ดังนี ้

รูปแบบคาํสั่งสืบคนขอมูล  

คําสั่งสืบคนขอมูล เปนคําสั่งในการสืบคนขอมูลจาก

ฐานขอมูล โดยแบบทดสอบที่ใชในงานวิจัยนี้ ใชรูปแบบคําสั่ง

สืบคนขอมูลท่ีสําคัญ ดังนี ้ 

SELECT รายช่ือฟลด หรือฟงกชัน 

FROM ชื่อตาราง  

WHERE เงื่อนไข  

GROUP BY ชื่อฟลดท่ีจัดกลุม  

ORDER BY ชื่อฟลด [ASC, DESC] 

รายชื่อฟลด เปนรายช่ือฟลดที่ตองการนํามาแสดงผล  

 



352 KKU Science Journal Volume 46 Number 2 Research 

 

ฟงกชัน เปนฟงกชันประมวลผลกับขอมูล เชน ฟงกชัน 

sum เปนการหาผลรวม ฟงกชัน max เปนการหาคามากที่สุด 

ฟงกชัน min เปนการหาคานอยที่สุด ฟงกชัน average เปนการ

หาคาเฉลี่ย และฟงกชัน std เปนการหาคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และยังมีฟ งก ช่ัน อ่ืนๆ อีก  แต ในงานวิจั ยนี้  มี

แบบทดสอบใชฟงกชันเฉพาะดังกลาวขางตน 

ชื่อตาราง เปนช่ือตารางท่ีตองการนําขอมูลมาแสดงผล  

เงื่อนไข เปนเงื่อนไขในการเลือกเรคอรดเฉพาะที่ตรงกับ

เงื่อนไขมาแสดงผล 

ชื่อฟลดที่จัดกลุม เปนการจัดกลุมขอมูลในฟลด ที่มีคา

เหมือนกัน เพ่ือประมวลผลฟงกชัน ดังน้ัน คําสั่งสวน GROUP BY 

มักจะมีฟงกชัน ที่อยูในสวน SELECT เสมอ 

ชื่อฟลดที่เรียงลําดับ เปนการกําหนดใหขอมูลท่ีนํามา

แสดงผล ตองเรียงลําดับเรคอรดตามขอมูลที่อยูในฟลด ถา

กําหนดวิธีการเรียงลําดับเปน ASC หมายถึงการเรียงจากนอยไป

มาก ถากําหนดเปน DESC หมายถึงการเรียงจากมากไปนอย แต

ถาไมกําหนดวธิกีารเรียงลําดบั จะหมายถึงใหเรียงจากนอยไปมาก 

นิพจนปรกต ิ

นิพจนปรกติ (Alfred and Jeffrey, 1992) เปนวิธีการ

ตรวจสายอักขระวามีการเรียงอักขระตรงตามที่กําหนดในรูปแบบ

หรือไม แสดงความหมายของรูปแบบท่ีใชในงานวิจัยนี้ดังตารางท่ี 

1 

ตารางที่ 1 รูปแบบนิพจนปรกต ิ

รูปแบบ ความหมาย 

^n สายอักขระ n เปนสายอักษรขึ้นตนยอหนา 

n$ สายอักขระ n เปนสายอักษรสุดทายของยอหนา 

?!n อักขระใดๆ ที่ไมตามดวยสายอักขระ n 

\s ชองวาง 

n* มีสายอักขระ n เกิดขึ้น หลายครั้ง หรือไมมีเลยก็ได 

/i การพิจารณาไมสนใจอักษรตวัเล็กหรอืตัวใหญ กลาวคืออักษรตัวเล็กหรือตัวใหญเหมือนกัน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ระบบชวยสรางและวิเคราะหขอสอบ (ปฐมา, ชลนิสา 

และณัฐธนนท, 2552) การพัฒนาเครื่องมือสรางขอสอบแบบ

หลายชุดโดยอัตโนมัติ (อรยา และสุดา, 2557) เปนการเก็บ

รวบรวมขอสอบ วิเคราะหคุณภาพขอสอบ และสามารถนํามา

สรางเปนชุดขอสอบชุดใหม ที่สลับตําแหนงตัวเลือกได 

การสรางโจทยคําถาม แบบการจัดกลุม (พินิจนันต และ

พงษเทพ, 2559) แบบสรางตัวเลือกถูก-ผิด (ธนาพร และพงษ

เทพ, 2559) การเลือกคําแปรผันในโจทย ที่มีผลตอวิธีการหา

คําตอบ (ธนาพร และพงษเทพ, 2560) การสรางโจทยคําถาม 

จากโจทยตนแบบ เพ่ือใชเปนแบบทดสอบท่ีไมซ้ํากัน (ทิพยสุดา 

และพงษเทพ, 2560) เปนการเตรียมโจทยตนแบบ ที่มีคําคงท่ี คํา

แปรผัน และตัวแปร เมื่อสุมเลือกคําแปรผัน และคาตัวแปรใหม 

จะไดโจทยใหมท่ีไมซ้ําเดิม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ข้ันตอนหลัก 1. 

การสรางแบบทดสอบ 2. การทําแบบทดสอบ และ 3. การตรวจ

คําตอบ แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ไดดังรูปที ่1  

1. การสรางแบบทดสอบ 

แบบทดสอบประกอบดวยโจทยคําถามและชองคําตอบ 

ถามีการออกแบบแบบทดสอบดี โดยกําหนดชองคําตอบท่ีผูทํา

แบบทดสอบตองตอบไวอยางเหมาะสม จะทําใหการตรวจคําตอบ

สามารถคนหาคําตอบของผูทําแบบสอบถามไดงาย และนําไป

ตรวจคําตอบไดอยางถูกตอง ในงานวิจัย น้ีแบงการสราง

แบบทดสอบเปน 3 ขั้นตอน คือ แบบทดสอบตนแบบ ขอมูล

ตารางท่ีใชเปนโจทย และ การรวมเปนแบบทดสอบ ดังจะได

อธิบายรายละเอียดทีละหัวขอตอไป 

1.1 แบบทดสอบตนแบบ 

แบบทดสอบตนแบบ สามารถมีไดหลายโจทย ดังนั้น

ตองออกแบบชองคําถาม และชองคําตอบใหผูทําแบบทดสอบ 

อานคําถาม และตอบคําถามลงในชองคําตอบของแตละขอได

อยางถูกตอง  

โจทยแตละโจทยอาจนํามาจากโจทยตนแบบท่ีตางกัน 

ในงานวิจัยนี้มีโจทยตนแบบไว 8 โจทยตนแบบ แสดงดังตารางที่ 

2 ในแตละโจทยตนแบบ ประกอบดวยตารางขอมูลและโจทย

คําถาม โดยใหผูทําแบบทดสอบตอบ 2 คําตอบ คือ 1) เขียน
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คําสั่งสืบคนขอมูล และ 2) แสดงผลการสืบคนขอมูล แสดง

ตัวอยางโจทยดังรูปที่ 2 

จากโจทยตนแบบตามจุดประสงคท่ี 1-6 ในตารางท่ี 2 

สรางเปนโจทยขอที่ 1-6 แตจุดประสงคที่ 7 และ 8 ซึ่งเปน

แบบทดสอบเกี่ยวกับการหาผลฟงกชัน คือ ฟงกชันหาผลรวม 

(sum) ฟงกชันหาคามากที่สุด (max) ฟงกชันหาคานอยที่สุด 

(min) ฟงกชันหาคาเฉลี่ย (average) และฟงกชันหาคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (std) รวม 5 ฟงกชัน จะถูกสุมการหาผล

ฟงกชัน เพ่ือเปนโจทยตามจุดประสงคที่ 7 และ 8 จํานวน 2 และ 

3 โจทยตามลําดับ รวม 5 ขอ 

จากตารางที่ 2 ในสวนของโจทยตนแบบ เครื่องหมาย 

{ช่ือตัวแปร} จะถูกแทนที่ดัวยขอความที่เหมาะสมจากคลังตาราง 

ในข้ันตอนการรวมเปนแบบทดสอบ 

1.2 คลังตารางท่ีใชเปนโจทย 

จากแบบทดสอบตนแบบมีการเตรียม {ชื่อตัวแปร} ไว 

ซึ่งพรอมจะเปลี่ยนเปนขอความที่เหมาะสมในแตละโจทยคําถาม 

ดังนั้นขอความท่ีเหมาะสมดังกลาว จะตองเตรียมไวใหพรอม เพ่ือ

นําไปใชในขั้นตอนการรวมเปนแบบทดสอบไดตอไป 

จากแบบทดสอบที่ตองการสรางโจทยเกี่ยวกับคําสั่ง

สืบคนขอมูล ดังนั้น ชื่อตาราง ช่ือฟลด เงื่อนไขการกรองขอมูล 

การเรียงลําดับตามช่ือฟลด จะตองกําหนดใหมีความสัมพันธกัน 

สามารถหาคําตอบได ซึ่งตองเลือกช่ือตารางกอน แลวจึงเลือกชื่อ

ฟลดในตารางนั้น มากําหนดเปนเงื่อนไขการกรองขอมูล การ

เรียงลําดับ หรืออื่นๆได 

ตารางที่ใชในงานวิจัยนี้มี 7 ตาราง คือ Customers, 

invoices, Lists, Students, Grades, Subjects และ People 

โดย ตาราง People จะใชเฉพาะจุดประสงค 7 และ 8 เพราะ

การหาผลฟงกชัน จะตองเปนการหาผลจากฟลดประเภทเลข

จํานวน และมีบางฟลดท่ีมีขอมูลซ้ํากัน ดังน้ัน จะกําหนดใหตาราง 

People มีฟลดประเภทเลขจํานวนไวโดยเฉพาะ เชน สวนสูง, 

น้ําหนัก, เกรดเฉลี่ย และฟลดท่ีมีคาซ้ํากัน เชน หลักสูตร, เพศ, 

จังหวัด, โรงเรียน เปนตน รายละเอียดของตารางแสดงไดดัง

ตารางที่ 3 สวนขอมูลในแตละตารางจะมี 8-10 เรคอรดตาม

ความเหมาะสม โดยขอมูลในตารางจะถูกนํามาสลับขอมูลฟลดไป

อยูตางเรคอรด เพื่อใชเปนตารางขอมูลเริ่มตน ของแตละโจทย

คําถาม และบางขอมูลจะถูกเลือก เพ่ือใชเปนเงื่อนไขในการกรอง

ขอมูล จะไดพบทั้งเรคอรดที่ตรงตามเงื่อนไข และไมตรงตาม

เงื่อนไข ซึ่งจะทําใหโจทยคําถามมีความเหมาะสม เกิดความทา

ทายในการทําแบบทดสอบที่ไมซ้ําแบบกัน 

จากตัวอยาง 7 ตารางในคลังตาราง สามารถเพ่ิมตาราง

เพื่อใหเปนโจทยเพ่ิมเติมได โดยกําหนดรายละเอียดที่จําเปนใน

การสรางโจทยคําถาม เพื่อใหระบบสรางโจทยนําไปใชไดอยาง

ถูกตอง เชน ชื่อตาราง ช่ือฟลด ฟลดคําถาม ฟลด LIKE และ

ขอมูลประมาณ 8-10 เรคอรด 

1.3 การรวมเปนแบบทดสอบ 

แตละโจทยตนแบบ จะเตรียมขอมูลโจทย โดยสุมเลือก

ตารางจากคลังตารางมา 1 ตาราง นํารายละเอียดของตารางมา

สุมเลือกขอมูล กําหนดในรายการตัวแปร ตามที่โจทยตนแบบ

ตองการ เชน ชื่อฟลดในตารางมี 5 ฟลด จะสุมเลือกชื่อฟลดมา 3 

ชื่อ กําหนดเปน {field1} {field2} และ {field3} ประโยชนที่ได

จากการสุม จะทําใหแมโจทยตนแบบ เลือกไดตารางเดียวกัน แต

ชื่อฟลดท่ีกําหนดเปน {field1} {field2} และ {field3} ก็อาจจะ

ไมเหมือนกัน ทําใหผูทําแบบทดสอบจะตองสนใจโจทยคําถาม

เฉพาะโจทยน้ันๆ ไมสามารถคัดลอกคําตอบจากโจทยอื่นที่แม

เปนชื่อตารางเดียวกันได 

ขั้นตอนการเตรียมขอมูลโจทย มีขั้นตอนดังนี ้

1. สุมเลือกตารางจากคลังตารางมา 1 ตาราง 

กําหนดใหเปน Table 

2. นํา ช่ือตารางของ Table กําหนดเปน 

{table_name} 

3. สุมเลือกช่ือฟลดมาจาก Table จํานวน 3 ฟลด 

กําหนดเปน {field1} {field2} และ {field3}  

4. สุมเลือกช่ือฟลดมาจาก Table มา 2 ฟลด กําหนด

เปน {field_where1} และ {field_where2} 

5. สุมเลือกขอมูลในฟลด {field_where1} มา 1 ขอมูล

กําหนดเปน {value_where1}  

6. สุมเลือกขอมูลในฟลด {field_where2} มา 1 ขอมูล

กําหนดเปน {value_where2}  

7. สุมเลือกคําในกลุม ("และ", "หรือ") มา 1 คํา 

กําหนดใหเปน {op_where1} เพื่อใชเปนคําเชื่อมเงื่อนไข 

8. สุมเลือกช่ือฟลด LIKE ที่ไมซ้ํากับชื่อฟลดใน 

{field_where1} หรือ {field_where2} มากําหนดเปน 

{field_like1} 
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9. สุมเลือกคําในกลุม ("ขึ้นตนดวย", "ลงทายดวย" , "มี

คําวา") มา 1 คํา กําหนดใหเปน {like1} 

10. สุมเลือกขอมูลในฟลด {field_like1} มา 1 ขอมูล 

พรอมตัดอักขระบางสวนเหลือ 3 ตัวอักษร กําหนดเปน 

{value_like1}  

11. สุมเลือกชื่อฟลดจาก {field1}, {field2} หรือ 

{field3} มา 2 ฟลด กําหนดเปน {field_order1} และ 

{field_order2} 

12. สุมเลือกคําในกลุม ("นอยไปมาก", "มากไปนอย") 

กําหนดเปน {order_method1} และ {order_method2}  

13. กรณี Table มีฟลดฟงกชัน (ในท่ีนี้เฉพาะตาราง 

People)  

13.1 สุมเลือกคําในกลุม ("คามากที่สุด", "คานอยที่สุด", 

"ผลรวม", "คาเฉลี่ย", "สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน") กําหนดเปน 

{functionmath} 

13.2 สุมเลือกชื่อฟลด GROUP BY มากําหนดเปน 

{groupfield} 

14. เปลี่ยน {field_where1}, {field_where2}, 

{field_like1}, {field_order1} และ {field_order2} จากช่ือ

ฟลด เปนฟลดคําถาม เพื่อใหเหมาะสมกับโจทยภาษาไทย 

จากขอมูล {ชื่อตัวแปร} ขางตน นําไปแทนท่ีในโจทย

ตนแบบ ซึ่งเพียงพอกับโจทยตนแบบที่ตองการตัวแปรมากท่ีสุด 

จะไดโจทยคําถามใหม พรอมใหผูทําแบบทดสอบไดตอบคําถาม

ตอไป 

2. การทําแบบทดสอบ  

หลังจากสรางแบบทดสอบเสร็จแลว จะสงใหผูทํา

แบบทดสอบโดยวิธีแบงปนไฟล โดยอนุญาตใหผูทําแบบทดสอบ

สามารถแกไขไฟลได  ในเวลาที่ กําหนด เมื่อหมดเวลาทํา

แบบทดสอบจะยกเลิกการอนุญาตใหแกไข เปลี่ยนใหผูทํา

แบบทดสอบมาเปนผูดูไดแทน ซึ่งผูดู มีคุณสมบัติสามารถดู

เน้ือหา แตไมสามารถแกไขได ซึ่งเปนการเหมาะสมเพราะเมื่อไดมี

การตรวจคําตอบ ผูทําแบบทดสอบ ซึ่งขณะนี้มีสถานะเปนผูดู ก็

จะสามารถดูคําตอบ และทราบผลการตรวจได 

ในงานวิจัยนี้ใช กูเกิลเอกสาร (Google, 2017) ซึ่งผูทํา

แบบทดสอบตองมีบัญชีของกูเกิล เพ่ือแบงปนไฟลแบบทดสอบให

แกไข และยกเลิกการแกไขในเวลาที่กําหนดได โดยจํากัดไมใหผู

แกไขมีสิทธเิพ่ิมผูแกไขอื่นๆเพ่ิมเติม 

3. การตรวจคําตอบ 

การตรวจคําตอบจะนําไฟลคําตอบมาคัดแยกทีละโจทย

คําถาม และนําแตละโจทยคําถามมาคัดแยกเปนสวนตางๆ เพ่ือ

พิจารณาแตละสวน วาสวนใดถูก สวนใดผิด เพื่อแสดงผลการ

ตรวจในแตละสวนไดอยางชัดเจน โดยนําไปเปรียบเทียบกับ

คําตอบที่ถูกตองท่ีไดเตรียมไว มีขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน คือ การ

คนหาคําตอบ การคัดแยกคําตอบ การเตรียมคําตอบท่ีถูกตอง 

และ การตรวจคําตอบ ดังจะไดอธิบายรายละเอียดตอไป 

3.1 การคนหาคําตอบของผูทําแบบทดสอบ 

การคนหาคําตอบในเอกสารแบบทดสอบ จะคนหา

จุดเริ่มตนของโจทยคําถามกอน คือ "ขอ i" โดย i เปนหมายเลข

โจทยท่ีตองการพิจารณา จากจุดเริ่มตนของโจทยนี้ จึงคนหาคําวา 

"คําสั่ง SQL" และคําวา "ผลของคําสั่ง" ซึ่งในชองถัดไปจะพบ

คําตอบที่เปนคําสั่งสืบคนขอมูล และตารางผลของคําสั่ง SQL ที่

ผูทําแบบทดสอบไดหาผลไว  

คําวา "ขอ i", "คําสั่ง SQL" และ "ผลของคําสั่ง" เปน

ขอความบรรทัดเดียวจึงกําหนด รูปแบบการคนหาขอความข้ึนตน

และลงทาย คือ /^ขอ i$/, /^คําสั่ง SQL$/ และ /^ ผลของคําสั่ง 

$/ เมื่อกําหนด i เปนหมายเลขขอที่ตองการคนหา ซึ่งรูปแบบการ

คนหาใชเครื่องหมายแบบเดียวกับนิพจนปรกต ิและเมื่อไดคําตอบ

ของผูทําแบบทดสอบแลว จึงนําไปคัดแยกคําตอบในข้ันตอน

ตอไป 

3.2 การคัดแยกคําตอบ  

คําตอบท่ีเปนคาํสั่งสืบคนขอมูล 

คําสั่งสืบคนขอมูล แบงเปาหมายของคําสั่งที่ถูกตอง ที่

วางอยูหลังคําเฉพาะ 5 คํา  คือ SELECT (1) FROM (2) WHERE 

(3) GROUP BY (4) ORDER BY (5) สามารถใชนิพจนปรกติโดย

ใชรูปแบบ (.*?) เพื่อจะไดขอความหลังคําเฉพาะนั้นได จากนั้นนํา

ขอความที่ไดมาคัดแยกเปนคําตอบของสวนน้ันๆตอไป  

กําหนดรูปแบบนิพจนปรกติ (Ri) เพ่ือคัดแยกขอ

ความหลังคําเฉพาะดังน้ี 

USQL หมายถึงคําตอบของคําสั่งสืบคนขอมูล ของผูทํา

แบบทดสอบ 

Rselect  = /SELECT\s(.*?)\sFROM/i 

Rfrom = /FROM\s((?!WHERE|ORDER BY|GROUP 

BY|$).*?)(?:(WHERE\s|ORDER BY\s|GROUP BY\s|;|$|\Z))(.*) 

$/i  
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Rwhere = /WHERE\s(.*?)(GROUP BY|ORDER 

BY|;|$)/i 

Rgroup = /GROUP BY\s(.*?)(ORDER BY|;|$)/i 

Rorder = /ORDER BY\s(.*?)(;|$)/i 

การคัดแยกคําตอบจะนํารูปแบบของ Ri ไปทําการคัด

แยกคําตอบ (USQL) โดยใชฟงกชัน Extract ซึ่งจะไดคําตอบสวน

ตางๆของผูทําแบบทดสอบ (Ui) เพ่ือนําไปใชในการตรวจคําตอบ

ตอไป 

i คือสวนของคําตอบ คือสวน SELECT, FROM, 

WHERE, GROUP BY หรือ ORDER BY 

Uselect = Extract(Rselect, USQL, [‘,’], [‘AS’]); 

Ufrom = Extract(Rfrom, USQL, [‘,’], []); 

Uwhere = Extract(Rwhere, USQL, [‘AND’, ‘OR’], [‘=’, 

‘>’, ‘>=’, ‘<’, ‘<=’, ‘LIKE’]; 

Ugroup = Extract(Rgroup, USQL, [‘,’], []); 

Uorder = Extract(Rorder, USQL, [‘,’], []); 

ฟงกชัน Extract จะรับคามา 4 คา คือ รูปแบบนิพจน

ปรกติ (r) ขอความที่ตองการคัดแยก (t) ตัวแบงระดับ 1 (d1) 

และ ตัวแบงระดับ 2 (d2) โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ใช r คัดแยก t เก็บไวที่ m (m = r.exec(t)) 

2. ถา m ไมมีขอความที่คัดแยกไดจะคืนคา null และ

ออกจากฟงกชัน 

3. นํารายการตัวแบงใน d1 คัดแยก m ออกเปนสวนๆ 

ถาไมมีการคัดแยก m จะมีคาเดิม 

4. นํารายการตัวแบงใน d2 คัดแยกแตละสวนของ m 

ถา mi ไมมีการคัดแยก สวน mi นั้นจะมีคาเดิม 

5. คืนคา m เปนผลของฟงกชัน 

คําตอบท่ีเปนผลของคําสั่งสืบคนขอมูล 

ผลของคําสั่งสืบคนขอมูล จะตอบอยูในรูปของตาราง 

โดยบรรทัดแรกสุดเปนชื่อฟลด บรรทัดอ่ืนๆท่ีเหลือ เปนเรคอรดที่

ตรงตามเงื่อนไข   

3.3 การเตรียมคําตอบท่ีถูกตอง 

การเตรียมคําตอบที่ถูกตอง จะนําตัวแปรท่ีใชในการตั้ง

โจทยคําถาม มาสรางเปนคําสั่งสืบคนขอมูลที่ถูกตอง โดยเปลี่ยน

คาตัวแปรที่ตอนแรก กําหนดใหเหมาะสมเปนโจทยคําถาม ตอง

เปลี่ยนใหเปนชื่อฟลดตามรูปแบบคําสั่งสืบคนขอมูล 

 

1. เปลี่ยน {field_where1}, {field_where2}, {field_ 

like1}, {field_order1} และ {field_order2} ที่นําฟลดคําถาม 

มาใชในการตั้งโจทยคําถาม ตองเปลี่ยนเปนช่ือฟลด ท่ีตรงตามช่ือ

ฟลดในตาราง 

2. กรณี {like1} เปนคําวา "ขึ้นตนดวย", "ลงทายดวย" 

หรือ "มีคําวา" จะเปลี่ยน {value_like1} เปน "{value_ 

like1}%", "%{value_like1}" หรือ "%{value_like1}%" เพ่ือให

ตรงตามรูปแบบคําสั่ง LIKE ที่เครื่องหมาย % แทนอักษรใดๆ 

1. กรณีการเรียงลําดับที่ {order_method1} หรือ 

{order_method2} เปนคําวา "นอยไปมาก" หรือ "มากไปนอย" 

จะเปลี่ยนเปน ASC หรือ DESC ตามลําดับ 

กําหนด C*
SQL ดังน้ี 

SELECT {field1}, {field2}, {field3} 

FROM {table_name} 

WHERE {field_where1} = {value_where1} 

{op_where1} {field_like1} LIKE {field_like1} 

GROUP BY {groupfield} 

ORDER BY {field_order1} {order_method1}, 

{field_order2} {order_method2}  

การสรางคําสั่งสืบคนขอมูลท่ีถูกตองน้ี จะทําบนพื้นฐาน 

{ช่ือตัวแปร} ท่ีนําไปใชในโจทยตนแบบ ซึ่ง {ชื่อตัวแปร} ใด ที่

ไมไดนําไปใชสรางโจทยจะถูกละทิ้งไป เมื่อแทนคา {ชื่อตัวแปร} 

ใน C*
SQL กําหนดเปน CSQL 

การคัดแยกคาํตอบแตละสวนท่ีถูกตอง โดยนํา CSQL ไป

ผานการคดัแยกคําตอบ (ขั้นตอน 3.2) จะได Ci เปนคําตอบที่

ถูกตองของแตละสวน 

3.4 การตรวจคําตอบ 

การตรวจคําสั่งสืบคนขอมูล 

การตรวจคําสั่งสืบคนขอมูล จะนําเซตคําตอบของผูทํา

แบบสอบถาม (Ui) เปรียบเทียบกับเซตของคําตอบที่ถูกตอง (Ci) 

ซึ่งจะไดเซตของคําตอบที่ตอบถูก (Si) 

จํานวนสมาชิกของ Si คือจํานวนที่ตอบถูกตอง 

การตรวจสอบการตอบเกินคําตอบ โดยนําจํานวน

สมาชิกของ Ui ลบดัวยจํานวนสมาชิกของ Ci กําหนดเปน nQi 
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ถา nQi = 0 หมายถึง ตอบตามจํานวนที่ควรตอบ 

nQi < 0 หมายถึง ตอบนอยกวาจํานวนที่ควรตอบ 

nQi > 0 หมายถึง ตอบมากกวาจํานวนท่ีควรตอบ จะ

นําคา nQi นี้ ไปหักคะแนน เพ่ือปองกันผูทําแบบทดสอบ ตอบ

แบบหวานคําตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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รูปที ่2 ตัวอยางโจทยคําถาม คาํตอบของผูทําแบบทดสอบ และแสดงผลการตรวจ 

 

ตารางที ่2 โจทยตนแบบและจุดประสงค 
จุดประสงค โจทยตนแบบ 

(1.1) ผูเรียนสามารถเลือกฟลดที่จะแสดงผลได 

(1.2) ผูเรียนสามารถเรียงลําดับขอมูลได 

จงเขียนคําสั่ง SQL เพ่ือแสดงขอมูลฟลด {field1} {field2} และ {field3} จากตาราง {table_name} โดย

เรียงลาํดับตามฟลด {field_order1} จาก{order_method1} พรอมทัง้แสดงผลของคําสั่งนั้น 

(2.1) เหมือน 1.1 

(2.2) ผูเรียนสามารถกรองขอมูลเฉพาะเรคอรด

ได โดยใชตัวดําเนินการเทากับ (=) เพียง 1 

เงื่อนไข 

จงเขียนคําสั่ง SQL เพ่ือแสดงขอมูลฟลด {field1} {field2} และ {field3} จากตาราง {table_name} เฉพาะ

{field_where1} {value_where1} พรอมทั้งแสดงผลของคาํสั่งนั้น 

(3.1) เหมือน 1.1 

(3.2) ผูเรียนสามารถใชตัวดําเนนิการ and, or 

ได โดยเพ่ิม 2.2 ใหมี 2 เงื่อนไข 

จงเขียนคําสั่ง SQL เพ่ือแสดงขอมูลฟลด {field1} {field2} และ {field3} จากตาราง {table_name} เฉพาะ

{field_where1} {value_where1} {op_where1} {field_where2} {value_where2} พรอมทั้งแสดงผลของ

คําสั่งนั้น 

(4.1) เหมือน 1.1 

(4.2) เหมือน 1.2 

(4.3) เหมือน 2.2 แตใชตัวดําเนนิการ LIKE 

จงเขียนคําสั่ง SQL เพ่ือแสดงขอมูลฟลด {field1} {field2} และ {field3} จากตาราง {table_name} เฉพาะ

{field_like1} {like1} {value_like1} โดยเรียงลําดับตามฟลด {field_order1} จาก{order_method1} 

พรอมทั้งแสดงผลของคาํสั่งนัน้ 

(5.1) เหมือน 1.1 

(5.2) เหมือน 4.3 

(5.3) เหมือน 1.2 และเพิ่มการเรียงลําดับรอง 

กรณแีรกมีคาเทากัน 

จงเขียนคําสั่ง SQL เพ่ือแสดงขอมูลฟลด {field1} {field2} และ {field3} จากตาราง {table_name} เฉพาะ

{field_like1} {like1} {value_like1} โดยเรียงลําดับตามฟลด {field_order1} จาก{order_method1} ถา

ฟลด {field_order1} มีคาเทากัน ใหเรียงลําดับตามฟลด {field_order2} จาก{order_method2} พรอมทั้ง

แสดงผลของคําสั่งนัน้ 

(6.1) เหมือน 1.1 

(6.2) เหมือน 3.2 แตใชเงื่อนไข = และ LIKE 

(6.3) เหมือน 5.3 

จงเขียนคําสั่ง SQL เพ่ือแสดงขอมูลฟลด {field1} {field2} และ {field3} จากตาราง {table_name} เฉพาะ

{field_where1} {value_where1} {op_where1} {field_like1} {like1} {value_like1} โดยเรียงลําดับตาม

ฟลด {field_order1} จาก{order_method1} ถาฟลด {field_order1} มีคาเทากัน ใหเรียงลาํดับตามฟลด 

{field_order2} จาก{order_method2} พรอมทั้งแสดงผลของคาํสั่งนัน้ 

(7.1) ผูเรียนสามารถหาผลฟงกชนัการรวมได จากตาราง {table_name} จงเขียนคําสั่ง SQL เพ่ือหา{functionmath} ของ{field1} พรอมทั้งแสดงผลของ

คําสั่งนั้น 

(8.1) เหมือน 7.1 และเพิ่มการจัดกลุม จากตาราง {table_name} จงเขียนคําสั่ง SQL เพ่ือหา{functionmath} ของ{field1} โดยจําแนกในแตละ

{groupfield} พรอมทั้งแสดงผลของคาํสั่งนั้น 
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ตารางที่ 3 รายละเอียดตารางท่ีใชกําหนดเปนโจทยคําถาม 

ชื่อตาราง ชื่อฟลด ฟลดคําถาม ชื่อฟลด LIKE ชื่อฟลดฟงกชัน ชื่อฟลด GROUP BY 

Customers customer_id, name, 

sex , career, 

email, province 

รหัสลูกคา, ชื่อลูกคา, เพศ, 

อาชีพ, อีเมล, จังหวัด 

customer_id, 

name, career, 

email, province 

- - 

invoices customer_id, 

invoice_id, seller_id, 

date, discount 

รหัสลูกคา, รหัสใบเสร็จ, 

รหัสผูขาย, วันที่ซื้อ, สวนลด 

customer_id, 

invoice_id, 

seller_id, date 

- - 

Lists invoice_id, goods_id, 

goods, amount, price 

รหัสใบเสรจ็, รหัสสินคา, ชื่อ

สินคา, จํานวน, ราคา 

invoice_id, 

goods_id, goods 

- - 

Students id, title, name, 

lastname, email, 

school 

รหัสนักศึกษา, คํานําหนา, 

ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, มาจาก

โรงเรียน 

id, title, name, 

lastname, email, 

school 

- - 

Grades id, term, c_year, 

subject_id, section, 

subject_gr_code, 

grade 

รหัสนักศึกษา, ปหลักสูตร

การศกึษา, รหัสวิชา, เซกชัน, 

รหัสกลุมเรียน, เกรดที่ได 

id, term, c_year, 

subject_id 

- - 

Subjects subject_id, 

subject_name, credit, 

credit_hour 

รหัสวิชา, ชื่อวิชา, จํานวน

หนวยกิต, จํานวนหนวยกิต 

(ชั่วโมงเรยีน) 

subject_id, 

subject_name, 

credit_hour 

- - 

People Id, course, GPA, sex, 

weight, height, 

province, school 

รหัสผูใช, หลักสูตร, เกรด

เฉลี่ยรวม, เพศ, น้ําหนัก, 

สวนสูง, จังหวัด, โรงเรียน 

Id, province, 

school 

GPA, weight, 

height 

course, sex, 

province, school 

ชื่อฟลด   - ชื่อฟลดที่ใชในคําสั่งสืบคนขอมูล  ฟลดคําถาม  - ขอความที่เหมาะสมแทนชื่อฟลด เพื่อใชในการต้ังคําถาม 

ชื่อฟลด LIKE  - ชื่อฟลดที่สามารถนําไปกําหนดเปนเงื่อนไข LIKE ชื่อฟลดฟงกชัน - ชื่อฟลดที่สามารถนําไปกําหนดหาผลฟงกชัน 

ชื่อฟลด GROUP BY - ชื่อฟลดที่สามารถนําไปกําหนดเปนการจัดกลุม (GROUP BY) 
 

การเปรียบเทียบคําตอบ 

การเปรียบเทียบคําตอบ แบงออกเปน 2 แบบ คือแบบ

อินเตอรเซกชันเซต และแบบลําดับสมาชิก 

แบบอินเตอรเซกชันเซต เปนการหาสมาชิก ที่เปน

สมาชิกของทั้ง 2 เซต และคืนคาสมาชิกที่เปนสมาชิกของท้ัง 2 

เซตนั้น แตเนื่องจากเซตท่ีนํามาใชนี้ ภายในมีสมาชิกที่ซ้ํากันได 

และเพ่ือไมใหเปรียบเทียบสมาชิกเกิน 1 ครั้ง ในการเปรียบเทียบ

นี้ จึงเพิ่มลําดับสมาชิกในกลุมสมาชิกที่ซ้ํากัน เชน เดิม A = {a, a, 

b, b, c, d} จะปรับสมาชิกใหมเปน A* = {a1, a2, b1, b2, c1, 

d1} เมื่อดําเนินการอินเตอรเซกชันจะไดผลถูกตอง 

ตัวอยางเชน คําตอบที่ถูกตองคือ C = {a, b, c} แต

ผูตอบไดตอบคือ D = {c, b, b} จะปรับใหมเปน C* = {a1, b1, 

c1} และ D* = {c1, b1, b2} เมื่อตรวจคําตอบ C* ∩ D* = {c1, 

b1} จะไดคําตอบถูก 2 คําตอบและผิด 1 คําตอบ 

แบบลําดับสมาชิก เปนการเปรียบเทียบสมาชิก

ตามลําดับท่ีตรงกัน และคืนคาสมาชิกเฉพาะลําดับที่ตรงกัน 

การตรวจตารางขอมูล 

การตรวจตารางขอมูล ซึ่งเปนผลของคําสั่งสืบคนขอมูล 

แบงออกเปน 2 สวนคือ ชื่อฟลด และเรคอรด กรณีของชื่อฟลด 

สามารถสลับลําดับกันได (ตรวจแบบอินเตอรเซกชันเซต) แตใน

สวนของเรคอรด มี 2 กรณีคือ ถาคําสั่งสืบคนขอมูล มีสวนของ 

ORDER BY จะตองตรวจเรคอรดแตละเรคอรดตามลําดับ (ตรวจ

แบบลําดับสมาชิก) แตถาไมมีสวน ORDER BY จะตรวจแบบ

อินเตอรเซกชันเซต 
 

ผลการวิจัย 

การพัฒนาตั วแบบทดสอบ โดยใช กู เ กิลสคริปต 

(Google, 2017) สรางไฟลในกูเกิลเอกสาร ใหเปนแบบทดสอบ

คําสั่งสืบคนขอมูล และทําการแบงปนไฟลใหผูทําแบบทดสอบ
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สามารถเขาใชแบบแกไขได และยกเลิกการแบงปนแบบแกไข 

เปนแบบดูไดเพียงอยางเดียว เมื่อหมดเวลาทําแบบทดสอบ  

จากการทดลองนําไปใชกับนักศึกษาจํานวน 43 คน คน

ละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เปนการทดลองระบบ เพ่ือตรวจสอบการ

ตรวจคําตอบวาสามารถตรวจคําตอบไดถูกตอง ตามความ

หลากหลายคําตอบ และหลากหลายรูปแบบคําตอบ ขึ้นอยูกับ

ความถนัดของผูทําแบบทดสอบ เชน การเวนวรรค การข้ึน

บรรทัดใหม การตอบโดยใชตัวอักษรตัวเล็กหรือตัวใหญ เปนตน 

ครั้งที่ 2 แบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนน โดยในแตละครั้งจะสราง

แบบทดสอบ แบงออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ตรงตามจุดประสงคท่ี 

1-6 รวม 6 ขอ และชุดที่ 2 ตรงตามจุดประสงคที่ 7-8 ครอบคลุม

ฟงกชันหาผลรวม หาคามากที่สุด นอยที่สุด คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน รวม 5 ขอ เปนการสุมสรางโจทยท่ีไดโจทยไม

ซ้ํากัน รวมการสรางโจทยท้ังสิ้น 946 โจทย ใชเวลาสรางโจทย

โดยเฉลี่ยโจทยละ 2.56 วินาที ใหเวลาทําแบบทดสอบชุดละ 60 

นาที โดยเฉลี่ยโจทยละ 11 นาที เมื่อนํามาตรวจคําตอบ สามารถ

ตรวจคําตอบไดอยางถูกตอง โดยเฉลี่ยโจทยละ 12.85 วินาที 

เปรียบเทียบกับการตรวจโดยใชคนตรวจ สมมุติ ใชคน

ตรวจอยางเร็วสุด ใชเวลาขอละ 1 นาที จํานวน 946 ขอ รวมใช

เวลา 946 นาที หรือใชเวลาตรวจ 15 ช่ัวโมง 46 นาที โดยไม

หยุดพัก 
 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการสรางแบบทดสอบโดยมีโจทยคําถามที่ไมซ้ําเดิม 

นําไปใหผูทําแบบทดสอบไดฝกทํา และมีการตรวจคําตอบ ทําให

ผูทําแบบทดสอบทราบถึงขอผิดพลาดของตนเองได ซึ่งเปนขอมูล

พ้ืนฐานที่จะไมทําผิดซ้ําอีก และจากการสรางแบบทดสอบโดยมี

โจทยคําถามที่ไมซ้ําเดิม ทําใหผูทําแบบทดสอบไมสามารถทองจํา

คําตอบได เพราะเมื่อมีการทําแบบทดสอบอีกครั้ง จะไดรับโจทย

ใหม จะตองฝกหาคําตอบที่ถูกตองตามโจทยที่ไดรับใหมนั้น 

การสรางโจทยคําถาม และการตรวจคําตอบ เปน

ภาระหนาที่ของผูสอน แตในระบบนี้ไดทําเปนข้ันตอนวิธีให

โปรแกรมคอมพิวเตอรสร างโจทย  และตรวจคําตอบ ซึ่ ง

กระบวนการฝกทําแบบทดสอบนี้ สามารถทําไดบอยครั้ง ตาม

ความจําเปนของผูสอนและผูทําแบบทดสอบ โดยไมเปนการเพ่ิม

ภาระของผูสอนแตอยางใด 
 

 

สรุปผลการวิจัย 

การสรางแบบทดสอบคําสั่งสืบคนขอมูล เปนการสราง

โจทยคําถาม โดยมีเปาหมายใหผูทําแบบทดสอบฝกเขียนคําสั่ง

สืบคนขอมูล และมีการตรวจคําตอบ โดยแสดงคําตอบที่ถูกตอง 

จากการทดลองใชกับนักศึกษาจํานวน 43 คน จํานวน 2 ครั้ง ครั้ง

ละ 11 โจทย ซึ่งระบบสรางโจทยจํานวน 946 โจทย เพ่ือใหแตละ

คนไดรับโจทยที่ไมเหมือนกัน ใชเวลาสรางโจทยเฉลี่ยโจทยละ 

2.56 วินาที ใหเวลาผูทําแบบทดสอบเฉลี่ยโจทยละ 11 นาที เมื่อ

นํามาตรวจ ระบบใชเวลาตรวจโดยเฉลี่ยโจทยละ 12.85 วินาที 

พร อมแสดงผลการตรวจ และคํ าตอบที่ ถู กตอง ให ผู ทํ า

แบบทดสอบไดทราบ 
 

กติติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความรวมมือของ

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร/58 และเทคโนโลยี

สารสนเทศ/58 ที่ไดชวยทดลองทําแบบทดสอบ และแนะนําการ

ตรวจคําตอบ ทําใหมีแบบทดสอบที่ตรวจคําตอบไดอยางถูกตอง 
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