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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาโปรแกรมตรวจข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบด้วยวิธีการ
ประมวลผลภาพและทดสอบประสทิธภิาพในการวเิคราะหค์ าตอบของกระดาษค าตอบปรนยัแบบเลอืกตอบ
ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ผู้วจิยัได้พฒันาโปรแกรมด้วย
วธิกีารประมวลผลภาพร่วมกบัวธิกีารจดักลุ่มแบบวธิเีคมนี (K-Means Clustering Method) การท างาน
ของโปรแกรมจะควบคุมล าดบัการท างานผ่านส่วนตดิต่อกบัผูใ้ชง้าน โดยรบัภาพกระดาษค าตอบเฉลยและ
กระดาษค าตอบที่ได้ท าการสอบพร้อมกนัผ่านเครื่องสแกนเนอร์แบบป้อนเข้า (Automatic Document 
Feeder Scanner) น าไปวเิคราะห ์และสรุปคะแนนในรปูแบบของรายงาน การทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพ
ในการวเิคราะหแ์บ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วน คอื การทดลองความถูกต้องในการวเิคราะห์ข้อสอบ โดย
ทดสอบทัง้หมด 5 กรณี ไดแ้ก่ 1) การกากบาทเพยีง 1 ค าตอบ 2) การกากบาทมากกว่า 1 ค าตอบ 3) ไม่
มกีากบาท 4) การกากบาทเพยีง 1 ค าตอบมรีอยลบดว้ยลคิวดิค าตอบทีก่ากบาทผดิ และ 5) การกากบาท
เพยีง 1 ค าตอบมกีารขดีทบัค าตอบทีก่ากบาทผดิ โดยค่าความถูกต้องของแต่ละกรณี ได้แก่ 100, 99.60, 
100, 99.50 และ 97.10 เปอร์เซน็ต์ตามล าดบั การทดลองความเรว็ในการวิเคราะห์กระดาษค าตอบมี
ความเรว็เฉลีย่ 11.5 วนิาทต่ีอแผ่น โดยไม่รวมเวลาจากการสแกน และผลการน าไปประยุกต์ใช้จรงิมคีวาม
ถูกต้อง 100 เปอรเ์ซน็ต์ ผลจากการทดลองพบว่า กระดาษค าตอบที่มกีารกากบาทตามรูปแบบที่ถูกต้อง 
คอื กากบาทเพยีง 1 ขอ้ ไม่ลบลคิวดิทบัเสน้และไม่ขดีทบัค าตอบ สามารถวเิคราะห์ค าตอบได้ถูกต้อง 100 
เปอรเ์ซน็ต์ 
 
ค าส าคญั: ระบบตรวจขอ้สอบปรนยั การประมวลผลภาพ การแบ่งกลุ่มค าตอบ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to develop Multiple Choice Checking Systems by 
Image-Processing Method Program and to test the efficiency of answer analysis of multiple 
choices answering paper of Faculty of Science and Technology at Kamphaeng Phet Rajabhat 
University. The researcher developed the program by Image-Processing Method together with K-
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Means Clustering Methods. The working of the program run by order controlling and run by 
contacting with a user and receiving the answer image and answering paper image from students 
at the same time to input the images through an Automatic Document Feeder Scanner then they 
were analyzed and scores were summarized in a form of report. The test to find the efficiency of 
the answering paper analysis was divided into 3 parts. The first part was the test to verify the 
answering paper analysis. In total of this part, there were five case tests: crossing only one 
choice, crossing more than one choice, no cross at all, crossing only one choice with a liquid-
erased wrong choice, and crossing only one choice with a line-crossed wrong choice. The 
percentages of verification values of each case were: 100, 99.60, 100, 99.50, and 97.10, 
respectively. The second part was the speed test of analyzing answering paper and it was found 
that the average processing speed was 11.5 seconds per one page without scanning times. 
Finally part, the percentages of real application test was 100. The results of the test were found 
that the answering paper whose choices were crossed correctly was the one with only one 
crossed choice with no liquid-erased choice on a line and no line-crossed wrong choice and this 
kind of the answering paper can be analyzed the scores correctly 100%. 
 
Keywords: Multiple Choice Checking, System Image-Processing, Clustering 
 
บทน า 
 การสอบเป็นวธิกีารหนึ่งทีใ่ชใ้นการวดัองคค์วามรู้ของนักศกึษา เมื่อผ่านการเรยีนการสอนในแต่
ละรายวชิาเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อาจารยผ์ูส้อนต้องมกีารวดัผลสมัฤทธิจ์ากการเรยีนการสอนในรายวชิาทีต่นเป็น
ผูส้อน โดยทัว่ไปใชก้ารสอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน ในการสอบอาจารยผ์ูส้อนต้องด าเนินการโดยใช้
ขอ้สอบทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ของแต่ละรายวชิา โดยลกัษณะข้อสอบทัว่ไปมอียู่ 2 ประเภทคอื 1) อตันัย 2) ปรนัย 
หรอืทัง้สองประเภท (คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร, 2560) คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร มกีารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาศกึษา
ทัว่ไป โดยมนีกัศกึษาจ านวนมากท าใหป้ระสบปัญหาการตรวจขอ้สอบลา้ช้าและเกดิข้อผดิพลาด เช่น การ
สรุปผลคะแนนที่คาดเคลื่อน จ านวนข้อสอบที่มีจ านวนมาก เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลปัญหาและ
กระดาษค าตอบของคณะวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  พบว่า กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบในส่วนของ
กระดาษค าตอบปรนยันัน้ สามารถน าเขา้สู่การวเิคราะห์ข้อมูลของภาพได้ และทางคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียงัไม่มซีอฟต์แวร์ในการตรวจกระดาษค าตอบดงักล่าว ซึ่งปัจจุบนัได้มกีารพฒันาซอฟต์แวร์
ส าหรบัใช้ในการตรวจข้อสอบปรนัยแบบกากบาทและแบบฝนดินสอ เช่น การพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนั
ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้สอบปรนัย (วุฒพิงษ์ และศริวิรรณ, 2558) หรอืระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยบน
ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ (พุทธนินัท ์และนุชนาฎ, 2555)  เป็นต้น เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการ
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ตรวจข้อสอบให้มีความรวดเร็วและมีความถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ดังกล่าว  ไม่สามารถ
วเิคราะหร์ปูแบบกระดาษค าตอบของคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัราชภฎัก าแพงเพชรได ้
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาซอฟต์แวรด์ว้ยการใชเ้ทคนิคการประมวลผลภาพ 
(พุทธินันท์ และนุชนาฎ, 2555) หมายถึงการประมวลผลภาพแบบ 2 มติิที่อยู่บนพกิดั x และ y ของ
ภาพถ่ายหรอืภาพสแกนโดยใช้วธิกีารแปลงสญัญาณภาพจากระบบอนาลอ็ก (Analog System) มาเป็น
ภาพเชงิตวัเลขทีค่อมพวิเตอรส์ามารถประมวลผลได้ร่วมกบัการใช้วธิกีารจดักลุ่มแบบวธิเีคมนี (K-Means 
Clustering Method) (นศัพช์าณณั, 2558) เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มที่ใช้ค่าจุดกึ่งกลางของกลุ่มข้อมูล เพื่อ
สนบัสนุนการตดัสนิใจในการแบ่งกลุ่มขอ้มลู จากนัน้ท าการทดสอบประสทิธภิาพ ได้แก่ ด้านความแม่นย า 
เวลาที่ใช้ในการตรวจ และการทดสอบโดยน าไปประยุกต์ใช้งานจริง  เป็นต้น เพื่อช่วยในการตรวจ
กระดาษค าตอบปรนยัแบบเลอืกตอบทีม่จี านวนมากใหม้คีวามถูกต้องและรวดเรว็มากยิง่ขึน้   
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อพฒันาโปรแกรมตรวจขอ้สอบปรนยัแบบเลอืกตอบดว้ยวธิกีารประมวลผลภาพ 
2. เพื่อทดสอบประสทิธภิาพของโปรแกรมตรวจปรนยัแบบเลอืกตอบดว้ยวธิกีารประมวลผลภาพ 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
การด าเนินงานวจิยัไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การพฒันาโปรแกรมส าหรบัการตรวจ

กระดาษค าตอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ และการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
โปรแกรมในการวเิคราะหค์ าตอบ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. การพฒันาโปรแกรมส าหรบัการตรวจกระดาษค าตอบแบบปรนยัแบบเลอืกตอบ 
   การพฒันาโปรแกรมตรวจกระดาษค าตอบปรนยัแบบเลอืกตอบด้วยวธิกีารประมวลผลภาพ 

ได้น าเทคนิคการประมวลผลภาพและการแบ่งกลุ่มข้อมูลมาใช้ในการวเิคราะห์ต าแหน่งที่กากบาทในข้อ
ค าตอบของกระดาษค าตอบที่นักศกึษาได้ระบุค าตอบจากการสอบ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ตรวจกระดาษค าตอบให้มคีวามรวดเรว็และมคีวามถูกต้องมากกว่าการตรวจกระดาษค าตอบปรนัยด้วย
เทคนิคการตรวจกระดาษค าตอบแบบเดมิ โดยมขี ัน้ตอนการด าเนินงานดงัภาพที ่1 

 

ภาพท่ี 1 ภาพรวมระบบ 
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จากภาพที ่1 ใชเ้ครื่องสแกนเนอรส์แกนกระดาษค าตอบเฉลยและกระดาษค าตอบไดจ้ากการสอบ
ทีต่้องการตรวจค าตอบพรอ้มกนัโดยไม่เกนิ 50 แผ่นต่อครัง้ จดัเกบ็รปูภาพโดยมรีปูแบบนามสกุลของภาพ
เป็น jpeg หรอื jpg ในแฟ้มขอ้มลูของซอฟต์แวร ์จากนัน้น าไฟลภ์าพเฉลยเขา้สู่แบบจ าลองการประมวลผล
ภาพ ประกอบด้วย การแปลงภาพสใีห้เป็นภาพระดบัสเีทา (Gray Scale) การแปลงภาพระดบัสเีทา ให้
เป็นภาพไบนาร ี(Binary) กระบวนการประมวลผลแบบมอร์โฟโลยี (Morphology Processing) การแก้ไข
ภาพเพอร์สเปคทฟี (Perspective Correction) การแยกส่วนภาพ (Image Segmentation) (McAndrew, 
2011) และวธิกีารจดักลุ่มแบบวธิเีคมนี (K-Means Clustering Method) และการตรวจสอบผลลพัธ์ เพื่อให้
ไดข้อ้มลูเฉลยส าหรบัใชใ้นการตรวจกระดาษค าตอบทีไ่ดจ้ากการสอบ จากนัน้น าไฟล์กระดาษค าตอบของ
นกัศกึษาวเิคราะหด์ว้ยแบบจ าลองเดยีวกบัการท าเฉลย จากนัน้น าค่าที่ได้จากเฉลยตรวจสอบกบัค่าที่ได้
จากกระดาษค าตอบทีไ่ดจ้ากการสอบแต่ละไฟล์ เพื่อตรวจสอบจ านวนข้อที่ถูกต้องตามแบบเฉลย จากนัน้
ท าการสรุปคะแนนรวมและรายงานผลการตรวจเป็นรายบุคคลต่ออาจารย์หรอืผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทราบ  
โดยโมเดลทีส่รา้งขึน้มขี ัน้ตอนดงัภาพที ่2 
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ภาพท่ี 2 แผนผงัการวเิคราะหภ์าพกระดาษค าตอบ 
 

จากภาพที่ 2 เป็นแผนผงัที่ใช้ส าหรบัการอธบิายขัน้ตอนในการวเิคราะห์ภาพกระดาษค าตอบ 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ขัน้ตอนที ่1 น าขอ้มลูภาพกระดาษค าตอบของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึง่ต้องมรีูปแบบ
ดงัภาพที ่3 เท่านัน้ โดยรบัจากเครื่องสแกนเนอรใ์นแฟ้มขอ้มลู เขา้สู่การวเิคราะหท์ศิทางของภาพและปรบั
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ทศิทางของภาพให้ถูกต้อง โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ต าแหน่งของตรามหาวทิยาลยัอยู่ด้านบนภาพ ดงั
ภาพที ่3 

 

ภาพท่ี 3 การรบัภาพและปรบัทศิทาง 

จากภาพที่ 3 การน ากระดาษค าตอบเข้ามาพร้อมกันหลายแผ่นอาจท าให้เกิดปัญหา  เช่น 
กระดาษกลบัดา้น กระดาษเอยีง เป็นต้น ทางผู้วจิยัจงึต้องใช้วธิกีารตรวจสอบการกลบัด้านหรอืการเอียง
ของกระดาษค าตอบโดยแปลงภาพสเีป็นภาพขาวด า (Nobuyuki, 1979) และใช้พกิดัจุดกึ่งกลางของวตัถุ
หมายเลข 1 และหมายเลข 3 ซึง่ในภาพที ่3 ประกอบดว้ยวตัถุที ่1 คอื ตรามหาวทิยาลยั วตัถุที ่2 คอื ช่อง
คะแนน และวตัถุที ่3 คอืส่วนทีใ่ชก้ากบาท การตรวจสอบว่าภาพกลบัดา้นหรอืไม่ ท าได้โดยตรวจสอบจาก
พกิดัแกน y ของวตัถุ 1 และ 3 หากพกิดัแกน y ของวตัถุที ่1 มากกว่าพกิดัแกน y ของวตัถุที่ 3 หมายถึง 
ทิศทางของภาพกระดาษค าตอบกลับด้าน ให้ท าการหมุนภาพกลับ 180 องศา แต่หากตรงข้ามกัน 
หมายถงึ ทศิทางของภาพกระดาษค าตอบถูกต้องตามปกตไิม่ต้องปรบัทศิทาง  

(พุทธนินัท ์และนุชนาฎ, 2555) ส่วนการตรวจสอบการเอยีงของกระดาษ ใชพ้กิดัแกน x และแกน 
y จากวตัถุทัง้ 3 จุด คอื จุดกึ่งกลางของวตัถุที่ 3 จุดกึ่งกลางของวตัถุที่ 1 และจุดกึ่งกลางของภาพ
กระดาษค าตอบ โดยการตรวจสอบใช้วธิกีารหามุมองศาที่เอียงจากทฤษฎีบทปีทาโกลสั โดยแสดงการ
สรา้งภาพฉายของสามเหลีย่มจากพกิดัจากจุดทัง้ 3 ดงัภาพที ่4 

 

ภาพท่ี 4 การตรวจสอบการเอยีง 
 

จากภาพที่ 4 น าพกิดัคู่ล าดบั x และ y ของทัง้ 3 พิกดั คอื ท าให้เกดิภาพฉายสามเหลี่ยมซึ่ง
สามารถใชใ้นการหามุมการเอยีงของภาพได ้โดยวธิกีารหามุมของกระดาษค าตอบที่เอียง ใช้ด้านตรงข้าม
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มุมและด้านประชิดมุม และหามุมด้วยทฤษฎีบทปีทาโกลัส  จากนั ้นน ามุมที่ได้ปรับการเอียงของ
กระดาษค าตอบกลบัมาเป็นปกต ิ 

ขัน้ตอนที่  2 การแบ่งส่วนของภาพในส่วนของพื้นที่ที่ ใช้ในการกากบาท  โดยแบ่งส่วน
กระดาษค าตอบในต าแหน่งที่สนใจ คือ ส่วนที่ใช้ในการกากบาทในกระดาษค าตอบในภาพที่  5 วตัถุ
หมายเลข 3 ดว้ยพกิดัมุมบนซา้ยและมุมล่างขวาของวตัถุหมายเลขที่ 3 ดงัภาพที ่5 

 

ภาพท่ี 5 การแบ่งส่วนภาพกากบาท 

จากภาพที ่5 น ากระดาษค าตอบในส่วนของพืน้ทีใ่นการกากบาท เขา้สู่กระบวนการแบ่งส่วนภาพ 
(Image Segmentation) จากนัน้ท าการแบ่งส่วนค าตอบออกเป็น 4 ส่วน จากพกิดัของวตัถุที่เหน็ได้ชดัคอื 
ช่องสีเ่หลีย่มทบึเป็นพกิดัทีใ่ชใ้นการตดัแต่ละส่วนออกเป็น 4 ส่วน และจะไดผ้ลลพัธอ์อกมาดงัภาพที ่6 

 

ภาพท่ี 6 การแบ่งส่วนกากบาทออกเป็น 4 ส่วน 

จากภาพที ่6 เมื่อไดท้ัง้ 4 ส่วนของกระดาษค าตอบในส่วนของพื้นที่ที่ใช้ในการกากบาท จากนัน้
ด าเนินการแบ่งส่วนภาพอกีครัง้ โดยการแบ่งภาพจากพกิดัทางแนวนอนในแต่ละขอ้ทัง้หมด 40 ขอ้ โดยท า
การตดัภาพทลีะส่วนเป็นขอ้ย่อยอกีครัง้ ดงัภาพที ่7 
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ภาพท่ี 7 การแบ่งส่วนขอ้ย่อย 

จากภาพที ่7 น าภาพกระดาษค าตอบทีแ่บ่งส่วนขอ้ย่อยแต่ละขอ้มาพจิารณาดว้ยการแบ่งส่วนข้อ 
ก ข ค ง จ ทางดา้นแนวตัง้อกีครัง้ โดยแบ่งออกเป็นช่องสี่เหลี่ยมทัง้หมด 5 ช่อง จากพกิดัทางแนวตัง้ใน
แต่ละขอ้ ดงัภาพที ่8 

 

ภาพท่ี 8 การแบ่งตวัเลอืกจากขอ้ยอ่ย 

จากภาพที่ 8 เป็นการแบ่งส่วนภาพข้อย่อยของกระดาษค าตอบออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย
ช่องที ่1 คอื ก ช่องที ่2 คอื ข ช่องที ่3 คอื ค ช่องที่ 4 คอื ง และช่องที่ 5 คอื จ เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการ
แบ่งกลุ่มค าตอบ และระบุค าตอบต่อไป 

ขัน้ตอนที่ 3 การแบ่งกลุ่มของค าตอบ ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 2 กระบวนการ คือ การ
แปลงข้อมูลภาพให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเลขและการแบ่งกลุ่มแบบด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบบเคมีน         
(K-Means Clustering Method) เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง เช่น การกากบาทมากกว่า 1 
ตวัเลอืก ไม่มกีารกากบาท และการกากบาทเพยีงข้อเดยีวที่ถูกต้อง เป็นต้น จะต้องมกีารพจิารณาท าให้
วตัถุอื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องหมายกากบาทหายไป โดยการใช ้กระบวนการประมวลผลแบบมอร์โฟโลย ี
(Morphology Processing) (Mukhopadhyay and Chanda, 2003)  ด้วยสตจัเจอร์อิลเิมนต์ (Structure 
Elements : SE) (Chitsobhuk, 2009) ในแนว 45 องศาและ -45 องศาจากนัน้น าภาพที่ผ่าน SE ทัง้สอง
รวมกนัโดยใชต้วัด าเนินการออร ์(OR) ระดบับติของภาพ แสดงขัน้ตอนดงัภาพที ่9 

 

ภาพท่ี 9 ปรบัภาพและการรวมภาพ 
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เมื่อไดภ้าพ 9 (ก) และ 9 (ข) น าภาพทัง้ 2 รวมเข้าด้วยกนั โดยใช้ตวัด าเนินการ OR ระดบับิต 
ท าให้วตัถุอื่นๆ ถูกลบหายไปด้วยการใช้ SE ดงักล่าว เมื่อได้ภาพผลลพัธ์ดงัภาพที่ 9 (ค) ท าการหา
ผลรวมของพิกเซลกลุ่มสีขาวจะได้ผลลพัธ์ในรูปแบบของตัวเลขของพื้นที่สขีาว โดยผลรวมที่ได้จะถูก
พจิารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทัง้ 5 ช่องของข้อค าตอบนัน้ก่อน จากนัน้ส่งไปยงัส่วนของ
การแบ่งกลุ่มดว้ยอลักอรทิมึเคมนี เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ เช่น กากบาทมากกว่า 1 ตวัเลอืก หรอืไม่มกีาร
กากบาท และกากบาทแบบถูกต้อง เป็นต้น 

การแบ่งกลุ่มโดยใช้วิธกีารจดักลุ่มแบบวธิีเคมนี (K-Means Clustering Method) จะใช้ค่าจุด
กึง่กลางของกลุ่มขอ้มลู (เอกสทิธิ,์ 2014) เพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจเรื่องขนาดของวตัถุทัง้  5 โดยท าการ
แบ่งขอ้มลูออกเป็น 2 กลุ่ม คอื มค่ีามากกว่าค่าจุดกึ่งกลางของกลุ่มข้อมูล เป็นสมาชกิของกลุ่มที่ 1 (K1) 
แต่ถ้าน้อยกว่าหรอืเท่ากบัค่าจุดกึง่กลางของกลุ่มขอ้มลู เป็นสมาชกิของกลุ่มที ่2 (K2) ดงัภาพที ่10 

 

 

ภาพท่ี 10 การแบ่งกลุ่มคตัเตอรจ์ากค่าจุดกึง่กลางของกลุ่มขอ้มลู 

 จากภาพที่ 10 หากกลุ่มของ K1 มีสมาชิกเพียง 1 สมาชิก สมาชิกตัวนัน้เป็นค าตอบที่ถูก
กากบาทจากกระดาษค าตอบ แสดงดงัการแบ่งกลุ่มข้อ 1 และข้อ 2  ถ้ามสีมาชกิมากกว่า 1 ในกลุ่มของ 
K1 หมายถงึ ขอ้นัน้ตอบมากกว่า 1 ขอ้ แสดงในการแบ่งกลุ่มข้อ 3 ส่วนถ้าไม่มสีมาชกิ หมายถึง ไม่มกีาร
กากบาทลงในกระดาษค าตอบของขอ้นัน้ 
 ขัน้ตอนที่ 4 การระบุค าตอบในขัน้ตอนน้ีจะด าเนินการร่วมกบัส่วนของการทดลองเพื่อหาค่า 
พารามเิตอรข์องโมเดลทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ โดยมค่ีาพารามเิตอร์ที่ต้องด าเนินการปรบัให้กบัส่วนของการ
วเิคราะหค์ าตอบ 3 ตวัแปร คอื ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทีเ่หมาะสม (SD) ค่าของสตจัเจอร์อิลเิมนต์ที่ใช้
ในกระบวนการมอร์โพโลยี 45 องศา และ -45 องศาของกระบวนการตดัวตัถุขนาดเล็ก (Yaguang and 

Zheng, 2012)  ซึง่ผูว้จิยัจะกล่าวถงึค่าทัง้ 3 ตวัแปรนี้ในการทดลอง 
 ขัน้ตอนที ่5 การตรวจค าตอบทีก่ากบาทจากกระดาษค าตอบด าเนินการกบักระดาษค าตอบเฉลย
และกระดาษค าตอบทีไ่ดจ้ากการสอบ โดยน ากระดาษค าตอบเฉลยผ่านกระบวนการเพื่อน าผลเฉลยใช้ใน
การตรวจกระดาษค าตอบที่ได้จากการสอบ จากนัน้ท าการสรุปคะแนนข้อที่ถูกต้องรายงานต่อผู้ใช้งาน
ต่อไป  
 2. การทดลองเพื่อทดสอบประสทิธภิาพการท างานของโปรแกรมในการวเิคราะหค์ าตอบ 
     การทดสอบประสทิธภิาพของการวเิคราะหค์ าตอบของโปรแกรมตรวจกระดาษค าตอบปรนัย
แบบเลอืกตอบให้ได้มาซึ่งโมเดลที่สามารถวเิคราะห์ค าตอบได้ถูกต้องและสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็น
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ส่วนประมวลผลโปรแกรม ทางผู้วจิยัได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 การทดลองความ
ถูกต้องในการวเิคราะหข์อ้สอบโดยการปรบัค่าพารามเิตอรท์ัง้ 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทีเ่หมาะสม (SD) ค่าสตจัเจอรอ์ลิเิมนต์ 45 องศา และค่าสตจัเจอรอ์ลิเิมนต์ -45 องศา (Zhong and Zheng-
yong, 2010) ส่วนที ่2 การทดลองความเรว็ในการวเิคราะหข์อ้สอบ และส่วนที ่3 การน าไปประยุกต์ใช้งาน
จรงิ 
 ขอบเขตดา้นขอ้มลูและประชากร 
      ผู้วจิยัจงึได้แบ่งข้อมูลในการทดลองประสทิธภิาพของการวเิคราะห์ค าตอบของโปรแกรม
ตรวจกระดาษค าตอบปรนยัแบบเลอืกตอบออกเป็น 3 ส่วน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
 1. การทดลองความถูกต้องในการวเิคราะหก์ารกากบาทในกระดาษค าตอบ ด าเนินการโดย
การปรบัค่าพารามเิตอรท์ัง้ 3 ตวัแปร โดยขอ้มลูทีใ่ชเ้ป็นขอ้ย่อยของกระดาษค าตอบจ านวน 10,000 ข้อใน
การทดลอง โดยแบ่งออกเป็น 5 กรณี ดงัน้ี กรณีที ่1 การกากบาททีถู่กต้องเพยีง 1 ค าตอบ ประกอบด้วย 
2,000 ภาพขอ้ย่อย กรณีที ่2 การกากบาทมากกว่า 1 ค าตอบ ประกอบดว้ย 2,000 ภาพข้อย่อย กรณีที่ 3 
ไม่มกีารกากบาท ประกอบดว้ย 2,000 ภาพขอ้ย่อย กรณีที ่4 มกีารลบลคิวดิ ประกอบดว้ย 2,000 ภาพข้อ
ย่อย และกรณีที ่5 มกีารขดีทบั มปีระกอบดว้ย 2,000 ภาพขอ้ย่อย 
 2. การทดลองความเรว็ในการวเิคราะหข์อ้สอบ ใชค้อมพวิเตอรท์ีม่คีวามแตกต่างกนั 2 แบบ 
ไดแ้ก่ แบบที ่1 เครื่องคอมพวิเตอรท์ดลองทีป่ระกอบดว้ย หน่วยประมวลผลกลาง Core i3 หน่วยความจ า 
4 กกิกะไบต์ ระบบปฏิบัติการ 64 บิต และแบบที่ 2 เครื่องคอมพวิเตอร์ทดลองที่ประกอบด้วย หน่วย
ประมวลผลกลาง Core i5 หน่วยความจ า 8 กกิกะไบต์ ระบบปฏบิตักิาร 64 บติ 
 3. การน าไปประยุกต์ใชจ้รงิ เป็นการทดลองใช้กบัรายวชิาจ านวน 4 รายวชิาที่ท าการสอน
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ได้แก่ วิชาที่ 1 วิชาอีเวนต์-      
ดรฟีเวนต์โปรแกรมมิ่ง จ านวน 11 คน วชิาที่ 2 วชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ านวน 18 คน วิชาที่ 3 วชิา
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 18 คน และวชิาที่ 4 วชิากราฟิกและการประมวลผลภาพ 
จ านวน 11 คน โดยมนีกัศกึษาทีส่อบทัง้หมด จ านวน 58 คน ท าให้มกีระดาษค าตอบ จ านวน 58 แผ่น ใน
การสอบวดัผลกลางภาคเรยีนที ่2/2559  

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดสอบประสทิธภิาพ เพื่อใช้ในการเกบ็ผลการทดลองการ
น าไปใชง้านจรงิ โดยพฒันาโปรแกรมตรวจกระดาษค าตอบปรนยัแบบเลอืกตอบ มรีายละเอยีดเครื่องมอืดงั
ภาพที ่11 
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(ก) หน้าต่างโปรแกรม (ข) หน้าต่างรายงาน 

ภาพท่ี 11 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 
จากภาพที ่11 เมื่อผูใ้ชเ้ลอืกแบบเฉลยและเลอืกจ านวนข้อที่จะตรวจที่ต้องการตรวจ จากนัน้กด

ท าเฉลย เมื่อตรวจสอบจากภาพและผลเฉลยว่าผลเฉลยที่ได้ถูกต้อง จากนัน้เลอืกข้อสอบที่ต้องการตรวจ 
และกดเลอืกกระดาษค าตอบทัง้หมดที่ได้จากการสอบ จากนัน้กดปุ่ มตรวจกระดาษค าตอบที่เลอืกและผล
คะแนนทีไ่ดจ้ะแสดงในช่องส่วนของผลคะแนนและผลเฉลยดงัภาพที ่11 ก และเมื่อกดปุ่ มส่งออกเป็น PDF 
จะแสดงรายงานดงัภาพที ่11 ข 

วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 
 ผู้วิจยัแบ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ค าตอบของ
โปรแกรมตรวจกระดาษค าตอบปรนยัแบบเลอืกตอบออกเป็น 3 วธิ ีโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
 1. การทดลองความถูกต้องในการวเิคราะหก์ระดาษค าตอบโดยการปรบัค่าพารามเิตอร์ทัง้  3 ตวั
แปร คอื ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เหมาะสม (SD) ค่าสตจัเจอร์อิลเิมนต์ 45 องศา และค่าสตจัเจอร์อิลิ
เมนต์ -45 องศา ด าเนินการหาค่าความถูกต้องในการระบุค าตอบโดยเทยีบกบัผลเฉลยในแต่ละกรณี โดย
ค านวณหาค่ารอ้ยละความถูกต้องตามสมการที ่1 

  =1 - 100           (1) 

 

 2. การทดลองความเรว็ในการวเิคราะห์ข้อสอบ ใช้คอมพวิเตอร์ที่มคีวามแตกต่างกนั 2 เครื่อง 
โดยน าเวลาที่ใช้ในการประมวลผลต่อข้อสอบ 1 แผ่น ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทัง้ 2 เครื่อง น ามาหา
ความเรว็ในการวเิคราะหค์ าตอบเฉลีย่ต่อแผ่น (Tien et al., 2011) 
 3. การน าไปประยุกต์ใชจ้รงิ หาค่าความถูกต้องในการระบุค าตอบจากการใช้โปรแกรมที่กล่าวไว้
ในหวัข้อเครื่องมอื โดยเทยีบกบัการตรวจด้วยมอืแบบเดมิในแต่ละกรณี โดยค านวณหาค่าร้อยละความ
ถูกต้องตามสมการที ่1 
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ผลการวิจยั 
 จากผลการทดลองสามารถแบ่งการสรุปผลการทดลองได้ 3 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 การทดลองความ
ถูกต้องในการวิเคราะห์ค าตอบของกระดาษค าตอบ ส่วนที่ 2 การทดลองความเร็วในการวิเคราะห์
กระดาษค าตอบ และส่วนที ่3 การน าไปประยุกต์ใชจ้รงิ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 1. การทดลองความถูกต้องในการวิเคราะห์ค าตอบของกระดาษค าตอบ โดยการปรับ
ค่าพารามเิตอร์ทัง้ 3 ตัวแปร โดยใช้การปรบัค่าพารามิเตอร์ SD โดยมรีะยะห่างทลีะ 10 และปรบัค่า    
สตจัเจอรอ์ลิเิมนต์เริม่ตัง้แต่ 1 ถึง 36 โดยมรีะยะห่างทลีะ 3 โดยประกอบด้วยการปรบัสตจัเจอร์อิลเิมนต์
ทัง้หมด 169 รูปแบบ คอื (SE-45 = 1 SE45 = 3), (SE-45 = 1 SE45 = 6), …, (SE-45 = 36 SE45 = 36) 
รายละเอยีดความถูกต้องในการวเิคราะหไ์ดด้งัภาพที่ 12 
 

 

 
ภาพท่ี 12 ผลการทดลองปรบัพารามเิตอรท์ัง้ 3 ตวัแปร 

 จากภาพที ่12 ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชค่้าพารามเิตอร์ที่มค่ีาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 30 ขึ้นไป
ซึง่เป็นเสน้ทีม่คีวามถูกต้องในการวเิคราะหส์งูทีสุ่ด และค่าสตจัเจอรอ์ลิเิมนต์ -45 อยู่ที ่12 และค่าสตจัเจอร์
อลิเิมนต์ 45 อยู่ที ่18 ซึง่ในภาพที ่12 เป็นกรณีทีอ่ยู่ในรปูแบบที ่59 ของการทดลอง ซึ่งสามารถวเิคราะห์
แต่ละกรณีไดค่้าความถูกต้องเฉลีย่ 99.24 เปอรเ์ซน็ต์ แสดงรายละเอยีดดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะหร์ปูแบบที ่59 

ประเภทข้อค าตอบย่อยท่ีใช้ 
ในการตรวจ 

ข้อมูล
ทดสอบ 

ข้อมูลท่ีวิเคราะห์
ได้ 

ค่าความถกู
ต้อง 

การกากบาททีถู่กต้องเพยีง 1 ค าตอบ 2,000 2,000 100 

การกากบาทมากกว่า 1 ค าตอบ 2,000 1,992 99.60 

ไม่มกีารกากบาท 2,000 2,000 100 

มกีารลบลคิวดิ 2,000 1,990 99.5 

มกีารขดีทบั 2,000 1,942 97.10 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า โมเดลที่ปรบัด้วยค่าพารามิเตอร์ SD>30, SE-45=12, และ SE45=18 
สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี การกากบาทที่ถูกต้องเพยีง 1 ค าตอบ และไม่มกีารกากบาท มค่ีาความถูกต้อง 
100 เปอรเ์ซน็ต์ การกากบาทมากกว่า 1 ค าตอบ มค่ีาความถูกต้อง 99.60 เปอร์เซน็ต์ การกากบาทและมี
การลบลคิวดิ มค่ีาความถูกต้อง 99.50 เปอร์เซน็ต์ และการกากบาทและมกีารขดีทบั มค่ีาความถูกต้อง 
97.10 เปอรเ์ซน็ต์ เมื่อตรวจสอบที่ผลการทดลองพบว่า การกากบาทในบางข้อมขีนาดเลก็จงึมองว่าเป็น
การกากบาทเพยีง 1 ตวัเลอืก ส่วนการลบดว้ยลคิวดิสามารถตรวจได้ แต่ทีต่รวจไม่ไดใ้นบางส่วน เพราะว่า
มกีารลบไม่สะอาด จงึตรวจเป็นการกากบาทมากกว่า 1 ตวัเลอืก และในกรณีสุดท้ายโมเดลวเิคราะห์ผล
ออกมาเป็นการกากบาทมากกว่า 1 ตวัเลอืกและมคีวามคาดเคลื่อนในบางข้อที่มกีารกากบาทขนาดเล็ก
และจากรอยต าหนิบนกระดาษค าตอบ 
 2. การทดลองความเรว็ในการวเิคราะหก์ระดาษค าตอบ โดยใช้เครื่องคอมพวิเตอร์ที่แตกต่างกนั 
2 เครื่อง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ช่วง คอื 40, 80, 120 และ 160 ขอ้ ตามล าดบั (ตารางที ่2) 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดลองกบัเครื่องคอมพวิเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร ์
จ านวนข้อ 

ตรวจ 40 ข้อ ตรวจ 80 ข้อ  ตรวจ 120 ข้อ ตรวจ 160 ข้อ 

แบบที ่1 8 วนิาท ี 10 วนิาท ี 13 วนิาท ี 15 วนิาท ี

แบบที ่2 5 วนิาท ี 5 วนิาท ี 6 วนิาท ี 8 วนิาท ี

  
จากผลการทดลองในตารางที่ 2 ได้จากการทดลองกบัเครื่องคอมพวิเตอร์ 2 แบบ คอื แบบที่ 1 

สามารถวเิคราะหด์ว้ยความเรว็เฉลี่ย 8, 10, 13 และ 15 วนิาทตีามล าดบั และแบบที่ 2 สามารถวเิคราะห์
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ดว้ยความเรว็เฉลีย่  5, 5, 6 และ 8 วนิาทตีามล าดบั จากผลการทดลองพบว่า เมื่อน าผลการทดลองทัง้ 2 
แบบทีใ่ชท้ดลองหาความเรว็ในการวเิคราะหก์ระดาษค าตอบจะมคีวามเรว็เฉลีย่อยู่ที่ 11.5 วนิาทต่ีอแผ่น 
 3. การน าไปประยุกต์ใชจ้รงิ โดยการทดลองน้ีไดช้ีแ้จง้ใหก้บันกัศกึษาทราบ โดยระบุไวใ้นขอ้สอบ
ว่าจะตรวจดว้ยโปรแกรมทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ ตวัอย่างการน าไปประยุกต์ใช้งานจรงิแสดงดงัภาพที ่13 

 

 

ภาพท่ี 13 หน้าจอการน าซอฟต์แวรไ์ปประยุกต์ใชจ้รงิ 
 

 จากภาพที ่13 เป็นภาพตวัอย่างในการน ากระดาษค าตอบทีม่กีารกากบาท และท าการตรวจด้วย
โปรแกรมที่ผู้ว ิจ ัยได้พัฒนาขึ้น เมื่อโปรแกรมตรวจเรียบร้อยแล้วจะสามารถออกรายงานการตรวจ
กระดาษค าตอบได้ ดงัภาพที่ 13 ด้านขวา เมื่อโปรแกรมตรวจกระดาษค าตอบเรยีบร้อยแล้วจะแสดง
คะแนนของนกัศกึษาใหก้บัอาจารยไ์ดท้ราบโดยทนัท ี 

จากการน าไปประยุกต์ใช้จริงกบันักศึกษาทัง้ 4 รายวิชา พบว่าการตรวจกระดาษค าตอบโดย
โปรแกรมมคีวามถูกต้อง 100 เปอร์เซน็ต์ เมื่อเทยีบกบัการตรวจกระดาษค าตอบด้วยมอืแบบเดมิ เพราะ
นกัศกึษาทุกคนปฏบิตัติามค าชีแ้จงทีร่ะบุไวใ้นขอ้สอบโดยการกากบาทเพยีง 1 ค าตอบในแต่ละขอ้  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 การพฒันาโปรแกรมตรวจกระดาษค าตอบปรนัยแบบเลอืกตอบด้วยวธิกีารประมวลผลภาพและ
ทดสอบประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ค าตอบของกระดาษข้อสอบปรนัยแ บบเลือกตอบของคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ด้วยวธิกีารประมวลผลภาพร่วมกบัวธิกีาร
จดักลุ่มแบบวิธีเคมีน ผู้ว ิจยัได้น าโปรแกรมที่พฒันาขึ้นน าไปประยุกต์ ใช้ในการตรวจกระดาษค าตอบ 
จ านวน 4 รายวิชา ซึ่งมีกระดาษค าตอบ จ านวน 58 แผ่น สามารถวิเคราะห์ค าตอบได้ถูกต้อง 100 
เปอรเ์ซน็ต์  

ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องจากการตรวจกระดาษค าตอบแบบเดมิด้วยมือกบัการ
ตรวจกระดาษค าตอบด้วยโปรแกรม ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนควรท าการชี้แจงให้กบันักศึกษาที่ท าการสอบ
ทราบถึงรายละเอียดในการสอบแบบใช้กระดาษค าตอบปรนัยแบบเลอืกตอบ เพื่อลดความผิดพลาดที่
อาจจะเกดิขึน้จากการทีน่กัศกึษากากบาทลงในกระดาษค าตอบแบบไม่ถูกวธิ ี
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