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ประกาศคุณูประกาศ 

 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์  ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  โดยได้รบัความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
ทุกท่าน  ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์และตอบ
แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล  ขอขอบคุณผู้เขียนที่ปรากฏชื่อในงานวิจัยนี้ทุกท่าน  ขอขอบคุณโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้  ขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 
 

กวินธร รัฐอาจ 
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ชื่อโครงการวิจัย    การพัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์ 
ชื่อผู้ท าวิจัย     กวินธร   รัฐอาจ 
กลุ่มสาระ      การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัด       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม) 
ค าส าคัญ      คลังข้อสอบ, วิเคราะห์ข้อสอบ, การจัดสอบ, ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
 

บทคัดย่อ 
 

 วัตถปุระสงค์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อออกแบบและการพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์  เพ่ือ
พัฒนาระบบคลังข้อสอบแบบเดิม  ที่สามารถจัดการข้อสอบที่เป็นข้อความได้ทั้งภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  และสมการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  สามารถจัดเก็บข้อสอบ  คัดเลือกข้อสอบ  
วิเคราะห์ข้อสอบ และท าการจัดสอบ  โดยท าการพัฒนาโปรแกรมตามล าดับดังนี้  1. วิเคราะห์ปัญหา  
2. ศึกษาความเป็นไปได้  3. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้  4. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  5. 
ทดสอบโปรแกรม  6. จัดท าเอกสารประกอบโปรแกรม   
7. ประเมินผลการท างานโปรแกรม 
 เพ่ือให้การเรียนการสอน  มีกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับข้อสอบอย่างเป็นระบบตั้งแต่การ
น าเข้าข้อสอบเข้าไปจัดเก็บ  การจัดสอบออนไลน์  การน าผลการใช้งานกลับมาปรับปรุงข้อสอบ  การ
สะสมเพ่ิมเติมข้อสอบ  และมีกระบวนการส่วนอื่นๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญและมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในกระบวนการจัดการศึกษานั้น 
 ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการวัดผลและประเมินผลการศึกษา หากต้องการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ต้อง
ด าเนินการให้สัมพันธ์กันระหว่างจุดมุ่งหมายรายวิชา เนื้อหารายวิชาและเครื่องมือในการวัดผล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษามีหลายชนิดแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและ
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่เครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้สอนนิยมใช้ในการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาคือ แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices Test) โดยผู้สอนเนื้อหาวิชานั้นๆ
จะต้องสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดและประเมินผลความสามารถของผู้เรียน ซึ่งแบบทดสอบที่สร้างขึ้นส่วน
ใหญ่จะพิจารณาในเรื่องความตรงของเนื้อหาที่สอน แต่ก็มิได้ท าการวิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่ดีมาใช้ในการวัดผลการเรียนในครั้งต่อไป 
 เนื่องจากยังไม่มีการจัดเก็บข้อสอบไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นในการทดสอบแต่ละครั้งอาจารย์
ผู้สอนมักจะใช้ข้อสอบเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือออกข้อสอบใหม่ทั้งหมดท้ังการทดสอบกลางภาค การทดสอบ
ปลายภาค และการทดสอบย่อยท าให้เสียเวลา เสียแรงงานและในบางครั้งจะต้องออกข้อสอบในเวลาที่
ค่อนข้างจ ากัด ท าให้ได้ข้อสอบที่ไม่สมบูรณ์ ขาดมาตรฐานในด้านความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง ส่งผล
ให้ผลลัพธ์จากการทดสอบขาดความน่าเชื่อถือ 
 ระบบคลังข้อสอบ เป็นกระบวนการที่แสดงถึงการบริหารหรือจัดการข้อสอบโดยแสดงให้เห็นถึง
วิธีการน าเข้าไปจัดเก็บ การน าออกไปใช้งานเพื่อสร้างเป็นแบบทดสอบ การน าผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงข้อสอบ การสะสมเพิ่มเติมข้อสอบ นอกจากนี้จะต้องมีการจัดการส่วนอื่นๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน 
 การสร้างระบบคลังข้อสอบจะเป็นวิธีการที่ช่วยในการจัดการข้อสอบให้สะดวกในการค้นหา 
ถูกต้องแม่นย า ลดการสูญเสียเวลาจากการท างานที่ซ้ าซ้อนในการจัดท าข้อสอบทุกครั้งที่มีการสอบ 
ส่งผลดีต่อระบบการศึกษาคือ มีข้อสอบที่มีคุณภาพใช้ในการทดสอบ ท าให้ผลการทดสอบมีมาตรฐาน
และน่าเชื่อถือมากขึ้น 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์  โดยเป็น
ระบบที่รวบรวมข้อสอบเพ่ือช่วยให้อาจารย์สามารถจัดการข้อสอบแต่ละวิชาได้ด้วยตนเอง โดยสามารถ
จัดเก็บข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) ได้ทั้งชนิดขอ้ความและภาพประกอบ คัดเลือก
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ข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ และให้สารสนเทศที่มีคุณภาพเพ่ือน าไปใช้ในการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา  ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคลังข้อสอบต่อไป 

1.2 จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ที่สามารถจัดการข้อสอบแบบเลือกตอบและสามารถ
จัดการสอบ จัดเก็บข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ และให้สารสนเทศ 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ โดยมีขอบเขตความสามารถของ
ระบบในแตล่ะระบบงานหลักและระบบงานย่อยดังต่อไปนี้ 
 1.3.1 การจัดการข้อสอบ 
  1.3.1.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลข้อสอบแบบรายข้อได้ 
  1.3.1.2 สามารถจัดเก็บข้อสอบแบบรายวิชาได้ 
  1.3.1.3 สามารถก าหนดเวลาในการสอบได้ 
  1.3.1.4 สามารถเปิดการท าข้อสอบและปิดการท าข้อสอบได้ 
 1.3.2 การสอบ 
  1.3.2.1 สามารถจัดสอบแบบรายข้อได้ 
  1.3.2.2 สามารถจัดสอบแบบรายวิชาได้ 
  1.3.2.3 สามารถสุ่มตัวเลือกและล าดับข้อสอบในการสอบแบบรายวิชาได้ 
 1.3.3 การวิเคราะห์ข้อสอบ 
  1.3.3.1 สามารถท าการสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
  1.3.3.2 สามารถบันทึกผลการสอบและรายงานผลการสอบได้ 
  1.3.3.3 สามารถวิเคราะห์ข้อสอบและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้ 
 1.3.4 ให้สารสนเทศ 
  1.3.4.1 สามารถแสดงจ านวนข้อสอบที่มีอยู่ในคลังข้อสอบได้ 
  1.3.4.2 สามารถแสดงจ านวนข้อสอบใหม่ในแต่ละวันได้ 
  1.3.4.3 สามารถแสดงผลคะแนนและจัดล าดับผู้สอบที่ท าการสอบแบบรายข้อได้ 
  1.3.4.4 สามารถแสดงผลการสอบล่าสุดที่เคยท าไปแล้วได้ 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ที่สามารถจัดการข้อสอบแบบเลือกตอบและสามารถจัดการสอบ 
จัดเก็บข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ และให้สารสนเทศ 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
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 1.5.1 ข้อสอบ หมายถึง ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบ
ผิดได ้0 คะแนน โดยก าหนดให้มีตัวเลือกได้ไม่เกิน 5 ตัวเลือก 
 1.5.2 ข้อสอบแบบรายข้อ หมายถึง ข้อสอบที่ผู้สอบสามารถเลือกท าได้ทีละข้อในเวลาที่ก าหนด
และคะแนนที่ผู้สอบตอบถูกจะน าไปจัดล าดับคะแนน (Rank Score) แสดงผลในหน้าหลัก 
 1.5.3 ข้อสอบแบบรายวิชา หมายถึง ข้อสอบที่ผู้สอบสามารถเลือกท าได้ทีละหลายข้อในเวลาที่
ก าหนด 
 1.5.4 คลังข้อสอบ หมายถึง สถานที่หรือแหล่งรวบรวมข้อสอบที่มีการจัดเก็บและบริหารอย่าง
เป็นระบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
 1.5.5 การวิเคราะห์ข้อสอบ หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเพ่ือหาระดับความยาก
ง่าย อ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อม่ันรายข้อ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้
โดยแบ่งเป็น 10 หัวข้อดังนี้ 

2.1 คลังข้อสอบ 
2.2 ข้อสอบแบบเลือกตอบ 
2.3 การวิเคราะห์ข้อสอบ 
2.4 ข้อมูลและสารสนเทศ 
2.5 วงจรการพัฒนาระบบ 
2.6 ฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 
2.7 ฐานข้อมูลของระบบ Client/Server 
2.8 ภาษา PHP 
2.9 ฐานข้อมูล MySQL 
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 คลังข้อสอบ (Item Bank) 
 2.1.1 ความหมายของคลังข้อสอบ มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  ภัทรา นิคมานนท์(2534, หน้า 148) “ให้ความหมายของคลังข้อสอบไว้ว่า เป็นที่เก็บสะสม
ข้อสอบที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณลักษณะของข้อสอบที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การน าไปใช้ในโอกาสต่อไป” 
  อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2535, หน้า 87) “ให้ความหมายของคลังข้อสอบไว้ว่า เป็นที่
เก็บข้อสอบที่ดีเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการวัดผลและเรียกใช้ในคราวต่อๆไป” 
  ชสุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2539, หน้า 11) “ให้ความหมายของคลังข้อสอบไว้ว่า เป็นสถานที่หรือ
แหล่งเก็บรวบรวมข้อสอบที่มีการบริหารการจัดเก็บและการใช้อย่างเป็นระบบ” 
  ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ (2543, หน้า 66-67) “ให้ความหมายของคลังข้อสอบไว้ว่า คลัง
ข้อสอบ หมายถึง ข้อสอบจ านวนมากถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมเป็นระบบ และมีกระบวนการเรียก
กลับมาใช้หรือปรับปรุงใหม่ โดยข้อสอบมีลักษณะเป็นกลุ่มของข้อค าถามจ านวนมากที่มีความสัมพันธ์กัน 
และข้อค าถามเหล่านี้ถูกน าออกมาใช้เพื่อการสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ต่างๆซึ่งสามารถน ามา
ใช้ได้หลายครั้ง แต่ละครั้งจะเป็นการสร้างแบบสอบถามฉบับหนึ่งๆ นอกจากนี้ลักษณะของการจัดเก็บ
ต้องมีความสะดวกในการเลือกข้อสอบเพ่ือน ามาใช้นั้น คือ ต้องเก็บไว้อย่างมีระเบียบ มีดัชนีในการค้นหา 
มีโครงสร้างแสดงเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการคัดเลือก” 
  จากเอกสารดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า คลังข้อสอบหมายถึง สถานที่หรือแหล่งเก็บ
รวบรวมข้อทดสอบที่มีคุณภาพและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการน าข้อทดสอบเหล่านั้นมาใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.1.2 ประโยชน์จากการพัฒนาคลังข้อสอบ มีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของคลังข้อสอบไว้ดังนี้ 
  (สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2539, หน้า 13-14)  กล่าวถึงประโยชน์ของคลังข้อสอบไว้ดังนี้ 
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   1. ท าให้เนื้อหาของการทดสอบสอดคล้องสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายและเนื้อหารายวิชา ส่งผล
ท าให้กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ สมบูรณ์มากขึ้น 
   2. ท าให้แบบทดสอบ (Test) มีคุณภาพและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
   3. เป็นการพัฒนาข้อสอบ (Item) ให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น 
   4. สามารถสร้างแบบทดสอบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตาม
หลักการสอบมากขึ้น 
   5. ประหยัดเงิน แรงคนและสติปัญญาในการสร้างแบบทดสอบ 
   6. มีความปลอดภัยมากท่ีสุดจากปัญหาข้อสอบรั่วไหล 
   7. มีความพร้อมในการสร้างและการใช้แบบทดสอบอยู่ตลอดเวลา 
   8. สร้างแบบทดสอบที่ลักษณะคู่ขนานในเชิงเนื้อหาและเชิงสถิติได้ง่าย เพ่ือประโยชน์ใน
การเทียบคะแนนของแบบทดสอบต่างชุดกันแต่มีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน 
   9. ประหยัดเนื้อท่ีในการเก็บรักษาแบบทดสอบจ านวนมาก 
   10. เป็นประโยชน์ในการสร้างแบบทดสอบส าหรับทดสอบรายบุคคลหรือแบบทดสอบ
ปรับเปลี่ยนได้ 
   11. ช่วยครูผู้สอนสร้างแบบทดสอบในวิชานั้นๆ ได้ในกรณีฉุกเฉิน 
   12. กระตุ้นให้ครูอาจารย์ได้มีการสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพที่ดียิ่งข้ึน 
ซึ่งจะท าให้เกิดประสบการณ์ตรง ท าให้เกิดความรู้ความช านาญต่อไป 
  สมหวัง บุญสิทธิ์ (2542, หน้า 48) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคลังข้อสอบไว้ดังนี้ 
   1. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน ถ้ามีการจัดระบบคลังข้อสอบไว้เป็นอย่างดีจะช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถเลือกข้อสอบได้ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดอย่างหลากหลาย ขณะเดียวกันครูจะมีเวลา
เตรียมการสอนและใช้ความพยายามทุ่มเทจิตใจรวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการสร้าง
ข้อสอบ นอกจากนี้ครูผู้สร้างข้อสอบเองจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและเห็นคุณค่าอันจะน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ที่คุ้มค่า 
   2. ประโยชน์กับนักเรียน ด้วยความหลากหลายของข้อสอบ เช่น ความยาก เนื้อหาและ
พฤติกรรมระดับต่างๆ ผลการตอบท าให้เห็นข้อบกพร่องหรือความคลาดเคลื่อนในการตอบข้อสอบของ
นักเรียน ซึ่งจะท าให้ครูสามารถแก้ไขนักเรียนได้เป็นรายเฉพาะบุคคลได้อย่างเหมาะสมสามารถเลือก
ข้อสอบที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถมาใช้วัดท าให้ไม่เสียเวลา ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าหรับ
พัฒนาตนเองต่อไป 
   3. ประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร การมีคลังข้อสอบในสถานศึกษา น่าจะเป็นการน าไปสู่การ
ตรวจสอบระดับมาตรฐานทางวิชาการ และก าหนดการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีหลักเกณฑ์ยิ่งขึ้น 
   4. ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพราะข้อสอบจะต้องสอดคล้อง
กับหลักสูตร กล่าวคือ ถ้ามีการพัฒนาหลักสูตรใหม่จะต้องสร้างข้อสอบใหม่ นั่นคือ เนื้อหาของคลัง
ข้อสอบจะต้องเปลี่ยนไปตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
   5. ประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือวัด คลังข้อสอบเป็นแหล่งเก็บข้อสอบจ านวนมากท่ี
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งเชิงเหตุผลและประจักษ์ คุณลักษณะข้อสอบสามารถเลือกมาสร้างเป็น
แบบทดสอบที่มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของผู้ใช้ ท าให้การสร้างแบบทดสอบคู่ขนานมีความ
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เป็นไปได้มากขึ้น ผลการวัดสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ แม้จะไม่ใช่ข้อสอบชุดเดียวกัน หรือระหว่าง
บุคคล หรือระหว่างกลุ่ม 
  ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ (2543, หน้า 68) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคลังข้อสอบไว้ดังนี้ 
   1. ท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อสอบมาสร้างแบบทดสอบได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 
   2. ท าให้การสร้างแบบทดสอบคู่ขนานมีความเป็นไปได้มากขึ้น 
   3. ท าให้สามารถวัดซ้ า โดยใช้ข้อค าถามที่ต่างกัน 
   4. ท าให้ได้ข้อค าถามที่มีคุณภาพมากมายเพ่ือน ามาประกอบเป็นแบบทดสอบใช้ได้ตลอดปี 
   5. ท าให้การเลือกใช้ข้อสอบเป็นไปด้วยวิธีการที่เป็นระบบและมีคุณภาพ 
  นอกจากนี้  ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ (2543, หน้า 67-68) ได้กล่าวถึงประโยชน์จากการ
พัฒนาคลังข้อสอบว่า คลังข้อสอบมีประโยชน์ต่อความต้องการของบุคคลที่เก่ียวข้อง 4 กลุ่ม ดังนี้ 
   1. ผู้สอน  
    การสอนเป็นกระบวนการหาข้อมูลที่บอกความสามารถด้านสติปัญญา การเรียนรู้เชิง
วิชาการของผู้เรียน แต่การสอบจะท าหน้าที่วัดความสามารถท่ีแท้จริงในตัวบุคคล จึงต้องมีข้อสอบและ
แบบทดสอบที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือของผลการสอบ โดยให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
ดังนั้นการพัฒนาคลังข้อสอบจึงเป็นการพัฒนาระบบสะสมข้อสอบที่มีคุณภาพและสร้างชุดแบบทดสอบ
ที่วัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดแต่ละครั้งและเหมาะสมกับบุคคล 
   2. นักการศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
    ปริมาณข้อสอบที่มีคุณภาพในคลังข้อสอบ ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวกับพารามิเตอร์
ของข้อสอบ สามารถพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและวิธีเรียนวิธีสอน ดังนั้นผลการสอบจึง
ไม่ใช่เพียงแต่ประเมินผลการสอนของผู้สอนแต่ละคน แต่สามารถเปรียบเทียบผลการสอนระหว่างผู้สอน
หลายคน แม้แบบทดสอบที่ใช้จะไม่ใช่ชุดเดียวกัน แต่คุณลักษณะเฉพาะประจ าข้อในคลังข้อสอบ ท าให้
สามารถน ามาวิเคราะห์และแปลผลให้อยู่ในมาตราเดียวกัน (Common Scale) จึงเป็นโอกาสที่ผู้สอนจะ
ได้ประเมินยุทธวิธีในการเรียนการสอนและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
   3. ผู้เรียน 
    ปัจจัยต่างๆ ในสถานการณ์สอบจ านวนมากที่ส่งผลกระทบต่อค าตอบของผู้เรียน ท าให้
เกิดความคลาดเคลื่อนของการแปลความหมายคะแนน เช่น ผู้เรียนเดาค าตอบหรือท าข้อสอบด้วยความ
เลินเล่อ ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการท าข้อสอบ บางครั้งผู้เรียนตอบผิดเนื่องจากกระบวนการเรียน
การสอน หรือบางครั้งผู้เรียนตอบสนองต่อข้อสอบแตกต่างกันตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
   4. นักวิจัยพัฒนาการวัดความสามารถของคน 
    เนื่องจากความก้าวหน้าของทฤษฎีการวัดความสามารถแฝง และเทคนิคการวิเคราะห์
การตอบสนองข้อสอบโดยคอมพิวเตอร์ ท าให้ข้อสอบมีค่าประจ าข้อที่อธิบายคุณสมบัติเฉพาะตัวที่
ชัดเจนขึ้น ประกอบกับการใช้ระบบจัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์ ท าให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์และ
ประมาณความสามารถของบุคคลได้อย่างมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น การสรุปเพื่ออธิบายจึงน าไปสู่การพัฒนา
ทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้ได้ชัดเจนมากข้ึน 

2.2 ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test Item) 
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 ข้อสอบแบบเลือกตอบ มีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วนคือ ข้อความที่เป็นค าถาม (Stem) และ
ตัวเลือก (Choice, Option, Response of Alternative) โดยตัวเลือกหนึ่งเป็นค าตอบที่ถูก (Correct 
Answer) ส่วนตัวเลือกอ่ืนๆ เป็นตัวลวง (Distracters) ในการก าหนดว่าจะมีตัวเลือกกี่ตัวนั้นขึ้นอยู่กับ
พ้ืนฐานความรู้และระดับการศึกษาของผู้ท าแบบทดสอบ เช่น ถ้าอยู่ในระดับประถมศึกษาควรใช้ข้อสอบ
ที่มี 3 ตัวเลือก แต่ถ้าอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาควรใช้ 4-5 ตัวเลือก (สมศักดิ์ ลิลา, 
2539, หน้า 17 อ้างอิงใน Hopkins and Others, 1990, p. 269) 
 ถ้าพิจารณาจากโอกาสที่จะเดาค าตอบได้ถูกต้อง ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มีตัวเลือกมากจะมี
โอกาสในการเดาถูกน้อยที่สุด ซึ่งโอกาสในการเดาถูกของแต่ละตัวเลือกของข้อสอบในแต่ละข้อจะเป็น
ดังนี้ 
      P(i) = 1/A       : เมื่อ  A  แทน  จ านวนตัวเลือก 
 ดังนั้น โอกาสที่จะเดาค าตอบได้ถูกในแต่ละข้อส าหรับข้อสอบที่มีตัวเลือก 2, 3, 4 และ 5 ตัวเลือก 
จะเป็น 0.50, 33, 0.25 และ 0.20, ตามล าดับ 
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 2.2.1 ข้อดีและข้อเสียของการสอบแบบเลือกตอบ 
  2.2.1.1 ข้อดีของการสอบแบบเลือกตอบ 
   สมศักดิ์ ลิลา (2539, หน้า 17 – 18 อ้างอิงใน ชวาล แพรัตนกุล, 2516, หน้า 164) ได้
กล่าวถึงข้อดีของข้อสอบแบบเลือกตอบไว้ดังนี้ 
    1. สามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์ และสามารถใช้แทนรูปแบบข้อสอบ
แบบอ่ืนๆได้ 
    2. สามารถวัดได้ครอบคลุมความสามารถ (Abilities) หลายๆด้านมากกว่าข้อสอบแบบ
บรรยาย (Essay item) และข้อสอบประเภทอ่ืนๆ 
    3. เดาได้ถูกน้อยกว่าแบบทดสอบแบบ ถูก – ผิด (True - False)  
    4. มีความเป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนนและสามารถท าได้รวดเร็ว 
    5. สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ง่ายและสะดวก  
    6. สามารถวินิจฉัย (Diagnostic) ความรู้ ความสามารถของผู้ทดสอบได้จากการเลือก
ตัวเลือกของแบบทดสอบ  
    7. มีความเชื่อม่ัน (Reliability) สูงกว่าแบบทดสอบแบบอ่ืนๆ เพราะมีความเป็นปรนัย
และมีผลจากการเดาถูกน้อย  
    8. ควบคุมความยากของแต่ละข้อได้โดยอาศัยการเขียนตัวเลือกดีๆ หรือเปลี่ยนแปลง
ตัวเลือกในรูปต่างๆ เช่น ตัวเลือกมากๆ หรือตัวเลือกที่เป็นลักษณะเอกพันธ์  
  กฤติยา แซ่เตียว (2545, หน้า 7) ได้กล่าวถึงข้อดีของข้อสอบแบบเลือกตอบไว้ดังนี้  
    1. เป็นแบบทดสอบที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมระดับสูง เช่น การวิเคราะห์สังเคราะห์ 
และการประเมินค่า 
    2. โอกาสที่จะตอบถูกโดยเดามีน้อยกว่าแบบ ถูก – ผิด   
    3. ตรวจให้คะแนนง่าย รวดเร็ว ละมีความเป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนน 
    4. สามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องหรือความไม่เข้าใจเนื้อหาได้ โดยพิจารณาจากค าตอบ 
  2.2.1.2  ข้อเสียของการสอบแบบเลือกตอบ 
   กฤติกา แซ่เตียว (2545, หน้า 7) ได้กล่าวถึงข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบไว้ดังนี้  
    1. สร้างได้ยาก เพราะต้องคิดตัวเลือกให้เหมาะสม และใช้เวลาสร้างนาน  
    2. เป็นแบบทดสอบที่ไม่สามารถวัดการรวบรวมความคิด การเสนอความคิดและทักษะ
การเขียนได้  
    3. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง 
   ชวาล แพรัตนกุล (2522, หน้า 84) ได้กล่าวถึงข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบไว้ดังนี้  
    1. ถามความรู้และความคิดได้ในขอบเขตจ ากัด  
    2. เปิดโอกาสให้ผู้ตอบเดาได้ 
    3. สร้างได้ยาก เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายมาก  
   (โกวิท ประวาลพฤกษ์ และ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2523, หน้า 72) ได้กล่าวถึงข้อเสียของ
การสอบแบบเลือกตอบดังนี้  
    1. ไม่สามารถวัดคุณภาพของผู้เรียนได้โดยตรง  
    2. ผู้ไม่มีความรู้สามารถเดาได้ถูกต้อง 
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    3. การเขียนข้อสอบได้ดีต้องใช้เวลามาก  
 2.2.2 หลักการและข้ันตอนของการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 
  สมศักดิ์ ลิลา (2539, หน้า 20 – 21, อ้างอิงใน ชวาล แพรัตกุล, 2516, หน้า 160 - 190) 
   1. ข้อสอบแต่ละข้อควรวัดผลการเรียนรู้ที่ส าคัญ เป็นศูนย์รวมของปัญหาและถามได้
ครอบคลุม  
   2. ตัวค าถาม (Stem) ควรใช้ประโยคค าถาม หรือถ้าเป็นประโยคเติมค าให้สมบูรณ์ต้องเว้น
ว่างเอาไว้ตอนท้ายของข้อความ  
   3. การใช้ข้อความในประโยคข้อค าถาม ควรชัดเจนและเหมาะสมกับระดับการอ่านของ
ผู้สอบ แต่ควรหลีกเลี่ยงข้อค าถามที่ใช้ค าถามตรงๆ จากต าราเรียน 
   4. ตัวข้อสอบควรอ่านได้ใจความ มีระเบียบและเข้าใจง่าย สั้นและชัดเจนที่สุด  
   5. ควรหลีกเลี่ยงข้อความที่เป็นปฏิเสธ หรือใช้แต่เพียงน้อยในข้อค าถามแบบตัวเลือก  
   6. ควรใช้เวลาน้อยในการคิดหาค าตอบในการตอบค าถามข้อหนึ่งๆ  
   7. ควรใช้ตัวเลือก 4 – 5 ตัวเลือกส าหรับเด็ก ในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาและใช้ 
2-3 ตัวเลือกในระดับชั้นที่ต่ าลงมา 
   8. ข้อสอบแต่ละข้อตัวเลือกท่ีถูกต้องหรือถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
   9. ตัวลวงทุกตัวมีเหตุผลที่อาจเป็นไปได้ที่ดึงดูดความสนใจของผู้ตอบที่ไม่รู้จริง อาจสร้าง
ความเข้าใจผิดของผู้ตอบ  
   10. ควรเรียงตัวเลือกให้เป็นธรรมชาติ เช่น วันที่ ปี พ.ศ. อายุ  
   11. ไม่ควรใช้ค าก ากวม (Ambiguous) หรือค าแผลง (Tricky) ในประโยคค าถามหรือ
ตัวเลือก  
   12. หลีกเลี่ยงตัวเลือกที่เหลื่อมล้ า (Overlap) กัน 
   13. ควรกระจายต าแหน่งตัวถูกในลักษณะแบบสุ่ม 
   14. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลือก “ผิดทั้งหมด” และ “ถูกทั้งหมด” 
   15. ควรเขียนค าถามและตัวเลือกให้อยู่คนละบรรทัด ไม่ควรเขียนติดกัน เขียนหมายเลข
ข้อและตัวอักษรหน้าตัวเลือกให้เหมาะสม  
   16. ควรหลีกเลี่ยงข้อสอบที่ให้แสดงความคิดเห็น (Opinion)  
   17. ข้อสอบแต่ละข้อในแบบทดสอบแบบเดียวกัน ควรเป็นอิสระจากกัน (Independent)  
   18. ควรใช้แบบฟอร์มข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ (Effect Item Format) โดยให้ผู้สอบอ่าน
ท าความเข้าใจง่าย สะดวกในการท าข้อสอบและเขียนค าชี้แจงในการท าข้อสอบให้ชัดเจน  
  กฤติกา แซ่เตียว (2545, หน้า 7-9) ได้กล่าวถึงหลักการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบไว้ดังนี้  
   1.  ข้อความในตัวค าถามหรือตอนน า ควรใช้ประโยคค าถามท่ีสมบูรณ์ มีความแจ่มชัด และ
ถามเพียงประเด็นเดียว ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจตรงกันว่าโจทย์ต้องการถามเรื่องอะไร  
   2. ตัวค าถามไม่ควรใช้ศัพท์ยากหรือค าถามยาก ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนความรู้ของ
ผู้เข้าสอบ 
   3. ตัวค าถามไม่ควรใช้ค าฟุ่มเฟือย ควรใช้ค าที่จ าเป็นเท่านั้น 
   4. พยายามหลีกเลี่ยงค าถามที่ปฏิเสธ แต่ถ้าต้องใช้ประโยคปฏิเสธ ควรขีดเส้นใต้หรือท า
เครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเน้นข้อความท่ีปฏิเสธให้ชัดเจน 
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   5. หลีกเลี่ยงค าถามที่ลอกข้อความจากต าราโดยตรง เพราะเด็กอาจตอบได้โดยไม่รู้จริงแต่
อาจเป็นเพราะท่องได้คล่องปาก  
   6. ควรตรวจสอบให้ค าตอบที่ถูกมีเพียงค าตอบเดียว ตามปกติการเขียนข้อสอบแบบหลาย
ตัวเลือกก็มุ่งจะให้มีค าตอบถูกเพียงข้อเดียวอยู่แล้ว แต่ก็มักมีค าตอบถูกมากกว่า 1 ตัว เกิดขึ้นได้เสมอ 
ซึ่งอาจเป็นเพราะความพลั้งเผลอที่พิจารณาไม่ทั่ว สามารถแก้ไขได้โดยออกข้อสอบแล้วเก็บไว้ 2-3 วัน 
แล้วจึงน ามาพิจารณาใหม่ หรือลองให้คนอ่ืนวิจารณ์ดู อาจจะพบข้อบกพร่องดังกล่าวได้ สาเหตุอีก
ประการหนึ่งที่ท าให้เกิดค าตอบมากว่า 1 ค าตอบก็คือผู้ออกข้อสอบมุ่งทิศทางใดทางหนึ่งจนลืมไปว่าใน
ค าถามเดียวกันนั้นผู้ตอบอาจจะคิดไปในทิศทางอ่ืนได้อีก  
                 7. เขียนตัวเลือกให้เป็นเอกพันธ์ คือให้มีเนื้อหาแบบฟอร์มและโครงสร้างทางไวยากรณ์
เป็นอย่างเดียวกัน เป็นการจ ากัดกรอบของเนื้อหาหรือโครงสร้างให้อยู่ในขอบเขตเดียวกัน ช่วยให้
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
                 8. ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือยในตัวเลือก ถ้ามีค าซ้ าใส่ไว้ในส่วนที่เป็นค าถาม 
                 9. หลีกเลี่ยงการเขียนตัวเลือกให้ซ้อนทับกันหรือมีความหมายเหมือนกัน ซึ่งจะท าให้
ตัวเลือกลดคุณค่าลงไป แทนที่จะเป็น 5 ตัวเลือกก็อาจเหลือเพียง 3-4 ตัวเลือก 
                10. ควรกระจายค าตอบถูกให้อยู่ในต าแหน่งสลับกัน เพื่อป้องกันการเดาของระบบค าตอบ 
                11. ถ้าตัวเลือกเป็นตัวเลข ควรเรียงล าดับตัวเลือกตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง 
                12. ระวังการใช้ตัวเลือกปลายเปิด เช่น “ ไม่มีข้อใดถูก” หรือ “ผิดทุกข้อ” ถ้าจะใช้ก็ต้อง
ใช้ให้เหมาะสม  คือให้มีโอกาสเป็นข้อนั้นถูกด้วย และถ้าเป็นตัวลวงก็ต้องมีคุณค่าพอที่เด็กไม่รู้จริงอาจ
เลือกตอบได้ 
                13. หลีกเลี่ยงการแนะน าโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น 
                      13.1 ตัวถกูต้องไม่ยาวไม่สั้นกว่าตัวอ่ืน 
                      13.2 ตัวถกูต้องไม่เด่นเกินไปกว่าตัวอ่ืน 
                      13.3 ไม่แนะค าตอบโดยใช้ค าในตัวถูกให้พ้องรูปหรือพ้องเสียงกับค าในตัวค าถาม 
                14. ตัวลวง (Distracter) ต้องมีเหตุผลและดึงดูดความสนใจให้นักเรียนเลือกตอบบ้าง จึง
ต้องเขียนขึ้นด้วยความระมัดระวัง โดยอาจจะน ามาจากสิ่งที่นักเรียนมักจะท าผิด 
  2.2.3 ขั้นตอนการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบนั้น  
   สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2539: หน้า 16) ได้กล่าวถึงข้ันตอนในการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบไว้
ดังนี้ 
               1. ขั้นการสร้างข้อสอบและแบบทดสอบ 
                2. ขั้นการวิเคราะห์ข้อสอบ 
               3. ขั้นการก าหนดรหัสข้อสอบ 
                4. ขั้นการเก็บข้อสอบเข้าในคลังข้อสอบ 
               5. ขั้นการสร้างแบบทดสอบชุดใหม่ 
               6. ขั้นการน าแบบทดสอบไปใช้ 
          อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2535, หน้า 29) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างข้อสอบแบบ
เลือกตอบไว้ดังนี้ 
              1. ระบุจุดมุ่งหมาย เนื้อหา 
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              2. ท าตารางเนื้อหากับจุดมุ่งหมาย 
              3. ก าหนดน้ าหนัก รูปแบบ และจ านวนข้อของค าถาม 
              4. เขียนข้อสอบ 
 2.2.4 ตรวจสอบคุณภาพ ทดลอง และแก้ไขปรับปรุง 
  บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 59) ได้กล่าวถึงข้ันตอนในการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบไว้
ดังนี้ 
   1. วิเคราะห์จุดประสงค์เนื้อหาวิชา 
   2. ก าหนดพฤติกรรมย่อยที่จะออกข้อสอบ 
   3. ก าหนดรูปแบบของค าถามและศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ  
   4. เขียนข้อสอบตรวจทานข้อสอบ 
   5. ให้ผู้เชี่ยวพิจารณาความเที่ยงตรงทางเนื้อหา  
   6. พิมพ์ ทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุง 
  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2542, หน้า 75) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างข้อสอบแบบ
เลือกตอบไว้ดังนี้ 
   1. ก าหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด  
   2. เลือกชนิดและรูปแบบของข้อสอบ 
   3. เขียนข้อค าถาม  
   4. จัดเรียง 
   5. ตรวจ ปรับปรุง แก้ไข 
   6. ตรวจสอบคุณภาพ  
 2.2.5 คุณภาพของข้อสอบแบบเลือกตอบ 
  เนื่องจากผลการสอบมีความส าคัญต่อผู้ตอบ จึงจ าเป็นต้องทราบถึงคุณภาพของข้อสอบที่ดี ซึ่ง
คุณลักษณะที่ดีของข้อสอบมีหลายประการ ในการเก็บรวบรวมข้อสอบในคลังข้อสอบแต่ละรายวิชานั้น 
ข้อสอบทุกข้อจะต้องมีการวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะที่ส าคัญ 2 ประการคือ ความยากของข้อสอบ (Difficulty) และอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) จากการวิเคราะห์ข้อสอบตามแบบประเพณีนิยม ซึ่งจ าแนกได้ 3 วิธี (สุพัฒน์   
สุกมลสันต์, 2542, หน้า 14-15)  คือ  
   1. เทคนิค 27% วิธีนี้นิยมใช้เมื่อผู้สอบทั้งหมดมีจ านวนมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป หรือการ
กระจายของคะแนนสอบเป็นโค้งปกติ (Normal Curve) หรือมีแนวโน้มเป็นโค้งปกติ ซึ่งวิธีนี้เชื่อว่า กลุ่ม
ตัวอย่างขนาด 27% จากผู้สอบที่ได้คะแนนสูงหรือผู้สอบที่ได้คะแนนต่ า สามารถเป็นตัวแทนประชากร
ของผู้สอบทั้งหมดได้  
   2. เทคนิค 33% นิยมใช้เมื่อผู้สอบทั้งจ านวนประมาณ 100 – 300 คน และการกระจาย
ของคะแนนมีแนวโน้มว่าเป็นโค้งปกติ วิธีนี้เชื่อว่ากลุ่มตัวอย่างขนาด 33% จากผู้สอบที่ได้คะแนนสูงหรือ
ผู้สอบที่ได้คะแนนต่ าสามารถเป็นตัวแทนประชากรของผู้สอบทั้งหมดได้ 
   3. เทคนิค 50% นิยมใช้กับการวิเคราะห์ข้อสอบที่มีจ านวนน้อยประมาณ 30 – 100 คน 
โดยปกติแล้วคะแนนสอบมักจะกระจายไม่เป็นโค้งปกติ จึงต้องใช้ผลการสอบทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ 
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   คุณลักษณะของข้อสอบที่ส าคัญ 2 ประการในการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ตามแบบประเพณี
นิยมที่นิยมกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2536, หน้า 10) คือ 
   1. ความยากของข้อสอบ ได้มีผู้ให้ความหมายของความยากของข้อสอบไว้ดังนี้  
    Crooker and Algina (1986, P.311) ให้ความหมายความยากของข้อสอบไว้ว่า เป็น
สัดส่วนของผู้ที่เข้าสอบทั้งหมดที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกต้อง ซึ่งค่าความยากของข้อสอบมีค่าระหว่าง  
0 ถึง 1.00 โดยใช้สัญลักษณ์ p แทนความยากของข้อสอบ ถ้าข้อสอบมีค่า p มากเป็นข้อสอบที่สัดส่วน
ของผู้ตอบถูกมากกว่าแสดงว่าเป็นข้อสอบที่ง่าย และถ้าข้อสอบมีค่า p น้อย เป็นข้อสอบที่มีสัดส่วนของ
ผู้ตอบถูกน้อย แสดงว่าเป็นข้อสอบที่ยากซึ่งความหมายของความยากมีดังนี้ 
     ค่าความยาก (p)   ความหมาย  
     0.81 - 1.00    เป็นข้อสอบที่ง่ายมาก  
     0.61 - 0.80    เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย   
     0.41 - 0.60    เป็นข้อสอบที่ยากพอเหมาะ 
     0.21 - 0.40    เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก 
     0.00 - 0.20    เป็นข้อสอบที่ยากมาก 
     กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์ (2536, หน้า 116 - 119) ให้ความหมายของความยากของ
ข้อสอบไว้ว่า เป็นสัดส่วนของนักเรียนที่ท าข้อสอบนั้นถูกต้องกับนักเรียนที่ตอบทั้งหมด มีค่าระหว่าง  
0 ถึง 1.00 โดยที่ 0 หมายถึง ยากที่สุด และ 1.00 หมายถึงง่ายที่สุด ความหมายของความยากมีดังนี้  
     ค่าความยาก (p)   ความหมาย  
     0.85 - 1.00    ง่ายมาก  
     0.61 - 0.84    ค่อนข้างง่าย    
     0.41 - 0.60    ยากง่ายปานกลาง  
     0.15 - 0.40    ค่อนข้างยาก 
     0.00 - 0.14    ยากมาก 
    ข้อสอบที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่ควรใช้ข้อสอบที่ยากมากและง่ายมากก าหนดว่า
อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80  
    บุญชม ศรีสะอาด (2535, หน้า 79) “ให้ความหมายของความยากของข้อสอบไว้ว่าเป็น
ค่าแสดงถึงร้อยละหรือสัดส่วนของผู้ที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1.00” 
    บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ (2542, หน้า 90 - 91) “ให้ความหมายว่า เป็นสัดส่วนของ
จ านวนผู้ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกต่อผู้ตอบทั้งหมด ความยากมีค่าขึ้นลงระหว่าง 0 ถึง 1.00” 
   สรุปได้ว่า ความยากของข้อสอบหมายถึง สัดส่วนของผู้ที่เข้าสอบทั้งหมดที่ตอบข้อสอบข้อ
นั้นได้ถูกต้อง ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1.00 ในการคัดเลือกข้อสอบควรเลือกข้อสอบที่มีความยากเหมาะสม
คือ มีความยากอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 การหาความยาก (p) ของข้อสอบรายข้อ ค านวณได้จากสูตร 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2535, หน้า 81) 
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𝑝 =
𝑅𝑢 + 𝑅𝑙
2𝑓

 

     เมื่อ 
     𝑝 แทน ความยาก 
     𝑅𝑢 แทน จ านวนคนกลุ่มสูงที่ตอบข้อสอบนั้นถูก 
     𝑅𝑙 แทน จ านวนคนกลุ่มต่ าท่ีตอบข้อสอบนั้นถูก 
     𝑓 แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งมีจ านวนเท่ากัน  
    
2.3 การวิเคราะห์ข้อสอบ 
 การวิเคราะห์ข้อสอบ (Item  Analysis) หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อสอบเป็นรายข้อ  โดยแต่ละข้อจะตรวจสอบคุณภาพ 2 ประการ  คือ ค่าความยาก (Difficulty  
Index)  และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination  Power)  ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  มีวิธีวิเคราะห์  
2 แบบ  คือแบบอิงกลุ่ม  และแบบอิงเกณฑ์ 
  ข้อสอบที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อสอบที่ก าหนดการให้คะแนนว่าตอบถูกได้ 1 คะแนน  ตอบผิด
ได้ 0 คะแนน  เช่น  ข้อสอบถูก-ผิด  ข้อสอบจับคู่  ข้อสอบเติมค า  และข้อสอบเลือกตอบ  ข้อสอบที่
นิยมน ามาวิเคราะห์มากท่ีสุด  คือข้อสอบแบบเลือกตอบ  โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  1.  ปัจจุบันนิยมใช้ข้อสอบเลือกตอบเป็นส่วนใหญ่ 
  2.  เป็นข้อสอบที่สามารถวัดได้ครอบคลุมหลักสูตร และสามารถวัดพฤติกรรมต่าง ๆ ทาง
สมองได้ตามที่ต้องการ 
  3.  เป็นข้อสอบที่สามารถน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ โดยท าได้สะดวก 
รวดเร็ว และสามารถใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนได้ 
  4.  เป็นข้อสอบที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง คุ้มค่ากับการลงทุน 
 การวิเคราะห์ข้อสอบของแบบทดสอบเลือกตอบ นอกจากจะท าให้ได้ค่าความยากและ           
ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ  (เฉพาะตัวเลือกท่ีถูก)  แล้วยังสามารถวิเคราะห์ระดับความยากและ ค่า
อ านาจจ าแนกของรายตัวเลือกอ่ืนๆ ที่เป็นตัวลวง หรือที่เรียกว่า “การตรวจประสิทธิภาพของตัวลวง”   
ได้ด้วย 
 2.3.1 ค่าความยากง่าย  (Difficulty index) คือ อัตราส่วนระหว่างจ านวนคนที่ตอบข้อสอบข้อ
นั้นถูกกับจ านวนคนที่ตอบข้อนั้นทั้งหมด  ถ้าข้อสอบมีคนท าถูกมากข้อสอบข้อนั้นง่าย  แต่ถ้าข้อสอบข้อ
ใดคนท าถูกน้อยข้อสอบนั้นยาก 
 
 

P =  
N

R  

เมื่อ 
P  คือ   ค่าดัชนีความยากง่าย 
R  คือ   จ านวนนักเรียนที่ท าข้อนั้นถูก 
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N  คือ  จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ท าข้อสอบข้อนั้น 
 

ตาราง 2-1 การแปลความหมายของค่าดัชนีความง่าย 
ดัชนีค่าความยากง่าย ความหมาย 

มากกว่า 0.8 
0.60-0.80 
0.40-0.60 
0.20-0.40 

น้อยกว่า 0.20 

ง่ายมาก(ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
ค่อนข้างง่าย 
ปานกลาง 

ค่อนข้างยาก 
ยากมาก(ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 

หมายเหตุ  ข้อสอบที่มีค่าความยากระหว่าง .40-.60 เป็นข้อสอบที่มีความเหมาะสมกับการ
น าไปใช้ 
 2.3.2 อ านาจจ าแนก  (Discriminant index) เป็นคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความสามารถของ
ข้อสอบที่จ าแนกเด็กเก่ง – อ่อน  จะมีค่า D เป็นตัวดัชนีชีบ้่งให้ทราบว่า ข้อสอบข้อใดมีอ านาจจ าแนกสูง
ก็เป็นข้อสอบที่ดี หมายถึง ข้อสอบข้อนี้คนท าถูกจะเป็นพวกกลุ่มเก่ง  ถ้าใครท าผิดจะเป็นพวกกลุ่มอ่อน 
 

D = 
H

LU

N

RR   

เมื่อ 
D คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
RU คือ จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 
RL คือ จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ า 
NH คือ จ านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูงหรือกลุ่มคะแนนต่ า  
 
 

 ตาราง 2-2 การแปลความหมายของค่าดัชนีอ านาจจ าแนก 
ดัชนีค่าอ านาจจ าแนก ความหมาย 

มากกว่า 0.4 
0.30-0.39 
0.20-0.29 
0.00-0.19 

น้อยกว่า 0.00 

ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ปรับปรุง 
ตัดทิ้ง 

  หมายเหตุ   ค่าอ านาจจ าแนกท่ีใช้ได้จะต้องมีค่า D สูงกว่า .20 ขึ้นไป 
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 2.3.3 ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) หรือ เรียกว่าค่าความเที่ยง คือดัชนีที่บ่งว่าข้อสอบทั้งฉบับมี
ความน่าเชื่อถือเพียงใด นั่นคือสามารถจะวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้แม่นย าเพียงใด 
 

rtt    =  
1-n

n  









2

t )n(S

)X -(n X
1  

เมื่อ 
rtt   คือ  ค่าความเชื่อถือได้ของข้อสอบทั้งฉบับ 
n   คือ  จ านวนข้อของข้อสอบ 
X   คือ  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 
(St)2  คือ ค่าความแปรปวนของคะแนนของนักเรียน 
 

(St)2   =  
2

2 2

N

X)(XN  
 

เมื่อ 
N   คือ  จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบ 
X   คือ  ค่าของคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
 

  หมายเหตุ  ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบควรจะมีค่าสูงกว่า 0.70  จึงจะถือว่าข้อสอบนั้นมี
ความแน่นอนเป็นที่เชื่อถือได้ 

 

 

  2.3.4 การน าค่าสถิติจากการวิเคราะห์ไปใช้ 
  การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อจะท าให้ทราบได้ว่าข้อค าถามแต่ละข้อมีความยากระดับใด และ
สามารถจ าแนกความสามารถของผู้สอบได้ดีเพียงใด  จ านวนและร้อยละของการเลือกในแต่ละตัวเลือก
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงข้อค าถามในการใช้ต่อไป นอกจากนั้นยังสามารถช่วยชี้ให้เห็นความก ากวม
ของข้อค าถามและตัวเลือกได้หรือการเฉลยผิดได้ เช่น หากมีผู้เลือกข้อที่ผิดมาก ควรจะตรวจสอบการ
เฉลย เป็นต้น 

2.4 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
 โอภาส (2544 : 26 - 32) วงจรการพัฒนาระบบ เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละ
ขั้นตอนของการพัฒนาที่จะท าให้เข้าใจถึงกิจกรรมพ้ืนฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ 
โดยขั้นตอนของการพัฒนาระบบถูกแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 
  2.4.1  การก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
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  การก าหนดปัญหา เป็นขั้นตอนของการก าหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหาจากการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน ความเป็นไปได้กับการสร้างระบบใหม่ การก าหนดความต้องการระหว่าง
นักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูลจากการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือท าการสรุปเป็นข้อก าหนดที่ชัดเจน  ในขั้นตอนนี้หากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ 
อาจเรียกขั้นตอนนี้ว่า ขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ 
 2.4.2  การวิเคราะห์ (Analysis) 
  การวิเคราะห์เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบปัจจุบัน โดยการน า
ข้อก าหนดความต้องการที่ได้มาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพื่อท าการพัฒนาเป็น
แบบจ าลองตรรกะ ซึ่งประกอบด้วย แผนภาพกระแสข้อมูล ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล และ
แบบจ าลองข้อมูล ในรูปแบบของ ER-Diagram ท าให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานใน
ระบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความเก่ียวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งใด 
 2.4.3 การออกแบบ (Design) 
  การออกแบบเป็นขั้นตอนของการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ของตรรกะมาท าการ
ออกแบบระบบ โดยการออกแบบจะเริ่มจากส่วนของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่น ามาพัฒนาการออกแบบจ าลองข้อมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบ      
จอภาพในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  การจัดท าพจนานุกรมข้อมูล 
 2.4.4  การพัฒนา (Development) 
  การพัฒนาเป็นขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม ด้วยการสร้างชุดค าสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพ่ือ
การสร้างระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีใช้
งานอยู่ ซึ่งในปัจจุบันภาษาระดังสูงได้มีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกต่อ
การพัฒนา รวมทั้งการมีวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยต่าง ๆ    มากมายให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสม 
 2.4.5 การทดสอบ (Testing) 
  การทดสอบระบบ เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนที่จะน าไปปฏิบัติการใช้งานจริง 
ทีมงานจะท าการทดสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองเพ่ือตรวจสอบการท างานของ
ระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะย้อนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบ
ระบบนี้ จะมีการตรวจสอบอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax)  และการ
ตรวจสอบวัตถุประสงค์งานตรงกับความต้องการหรือไม่ 
 2.4.6  การติดตั้ง (Implementation) 
  ขั้นตอนต่อมาหลังจากท่ีได้ท าการทดสอบ จนมีความม่ันใจแล้วว่าระบบสามารถท างานได้จริง
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริง 
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ภาพที่ 2-1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 

  2.8.7 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
  เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากท่ีได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้วในขั้นตอนนี้
อาจเกิดจากจุดบกพร่องของโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมเมอร์จะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเกิดจากความ
ต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มโมดูลในการท างานอ่ืน ๆ ซึ่งทั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดความ
ต้องการที่เคยตกลงกันก่อนหน้าด้วย ดังนั้นในส่วนงานนี้จะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมหรืออย่างไรเป็นเรื่องของ
รายละเอียดที่ผู้พัฒนาหรือนักวิเคราะห์ระบบจะต้องด าเนินการกับผู้ว่าจ้าง 
2.5 ข้อมูลและสารสนเทศ 
 2.5.1 ข้อมูล (Data) 
  ชุมพล (2540: 57) ข้อมูล หมายถึง สัญลักษณ์ท่ีจัดไว้เป็นหมวดหมู่ซึ่งแสดงถึงปริมาณ การ
กระท า และ เป้าหมาย เป็นต้น รายการข้อมูล ในระบบสารสนเทศ ก็ก าหนดขึ้นจากลักษณะต่าง ๆ เช่น 
เป็นตัวอักษร ค่าตัวเลข หรือสัญลักษณ์พิเศษ การประมวลผลรายการข้อมูลก็เพ่ือที่จะจัดข้อมูลให้อยู่ใน
รูปของโครงสร้างข้อมูล ไฟล์ หรือฐานข้อมูล 
 2.5.2 สารสนเทศ (Information) 
  ณัฏฐพันธ์ และไพบูลย์ (2542: 35 - 36) สารสนเทศ หมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ประมวลผล การวิเคราะห์หรือการสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ หรือน าไปประกอบการท างาน ซึ่งปัจจุบันสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องให้
ความส าคัญเพราะสารสนเทศสามารถสร้างประโยชน์ และสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหารในการ
ด าเนินการและบริหารจัดการ เช่น     รายงานสรุปผลการด าเนินงาน หรือประมาณการรายได้ เป็นต้น 
ดังนั้นถือได้ว่าสารสนเทศจัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างหนึ่งขององค์กร และยังช่วยให้สามารถเป็นคู่
แข่งขันทางการตลาดที่ส าคัญอีกด้วย 
 
2.6 ฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 



20 
 

   2.6.1 ฐานข้อมูล (Database) 
   สมจิตรและงามนิจ (2544: 17 – 19)ฐานข้อมูล คือการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูล 
(File) ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไว้ในที่ท่ีเดียวกัน เพื่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกันในงานหลาย ๆ 
ด้าน ซึ่งแฟ้มข้อมูลที่กล่าวถึง   จะประกอบด้วยระเบียน (Record) หลาย ๆ ระเบียนแต่ละระเบียนแบ่ง
ออกเป็นหลาย ๆ เขตข้อมูล(Field) โดยการเก็บข้อมูลต่าง ๆ นี้จะอยู่ถูกเก็บไว้ภายในของหน่วยความจ า
ส ารอง และฐานข้อมูลยังเป็นที่เก็บค าอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูลที่เรียกว่า พจนานุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary) อีกด้วย  
  2.6.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS : Database Management System) 
   วาสนา (2540: 5 - 19 – 5 - 25)ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ ชุดค าสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือ
ท าหน้าที่สร้าง ควบคุม และดูแลระบบฐานข้อมูล เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยจะท าหน้าที่เสมือน
เป็นตัวกลางระหว่าง  ชุดค าสั่งส าหรับการใช้งานต่าง ๆ กับหน่วยเก็บข้อมูล โดยที่ DBMS จะ
ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ ภาษาส าหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language 
: DDL) ภาษาส าหรับ  การใช้ข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) และพจนานุกรมข้อมูล 
(Data Dictionary)   ซึ่งการเรียกใช้ข้อมูลสามารถใช้ภาษาที่ใช้ในการสอบถาม (Query Language) 
โดยภาษาท่ีใช้ใน  การสอบถามที่นิยมน ามาใช้กันในปัจจุบันได้แก่  SQL (Structure Query Language)  
   สมจิตร และ งามนิจ (2544: 12 - 17) ได้กล่าวถึง “DBMS” ไว้ว่า DBMS จะมีวิธีการ
จัดการข้อมูลในระบบโดยใช้ส่วนประกอบที่ส าคัญทั้ง 3 ส่วนในการจัดการ โดยที่จะมีการปฏิบัติหน้าที่
ประสานงานกับผู้จัดการแฟ้มข้อมูล ควบคุมความสมบูรณ์ของข้อมูล ควบคุมความปลอดภัย มิให้ถูก
ท าลาย ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดจนสร้างระบบส ารองข้อมูล และสุดท้ายคือการ
ควบคุมล าดับและความต่อเนื่องในการท างาน เช่น การเพ่ิมเขตข้อมูลเข้าไป DBMS ก็จะไปท าการ
ตรวจสอบก่อนว่ามีเขตข้อมูลนี้อยู่แล้วหรือยัง หรือตรวจดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
ในปัจจุบันก็มีการผลิต DBMS ขึ้นมากันอย่างมากมาย เช่น Oracle, RDB, Ingres, Paradox, Informix  
เป็นต้น 
 
2.7 ฐานข้อมูลของระบบ Client/Server 
  บัณฑิต (2542: 27 - 29) เมื่อกล่าวถึงระบบ Client/Server ก็จะนึกถึงเรื่องของการ
ประมวลผลแบบกระจายที่ช่วยให้ระบบงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพขึ้น แล้วระบบฐานข้อมูลที่ใช้
งานอยู่เป็นแบบใด จากอดีตที่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ท างานแบบใช้งานเครื่องเดียวไม่ยุ่งเก่ียวกับใคร 
จนมีการสร้างระบบเครือข่ายแลนขึ้นมาเพ่ือเชื่อมโยงสื่อสารกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการแบ่งกัน
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นและท างานบนโปรโตคอล IPX/SPX ของ Netware ซึ่งเป็น
โปรโตคอลที่มีความสามารถในการท างานและค้นหาเส้นทางได้ โปรแกรมฐานข้อมูลจึงพากันพัฒนา
ระบบของตนให้ท างานบนโปรโตคอล IPX/SPX ซึ่งจะเป็นการออกแบบฐานข้อมูลแบบกระจายที่ท างาน
บนเครื่องบริการระดับ Low–End ที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ของอินเทล (Intel) รุ่น 80x86 เพลเทียม 
(Pentium) เอลฟ่า (Alpha) รุ่น อาร์ (R) 4x00 โมโตโรลา(Motorola) รุ่น 68x00 ส่วนเครื่องในระบบ 
Mid–rang และ High–end จะใช้โปรโตคอล TCP/IP ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ก 
LAN  และ WAN ซึ่งท าให้การสื่อสารข้ามทวีปเป็นเรื่องง่าย ระบบฐานข้อมูลมีการพัฒนาในรูปแบบ 
DBMS (Database Management System), RDBMS (Relation DBMS) และ DDBMS (Distributed 
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DBMS) ในปัจจุบันเครื่องบริการ Low–end สามารถรันบนโปรโตคอล TCP/IP ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่
เห็นได้ชัดเจนคือการเป็นเครื่อง Server 
 

 
ภาพที่ 2-2  แสดงการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล 

  บัณฑิต (2542: 27 - 29) ได้ให้ความหมายภาพที่ 2-1 ไว้ว่า เป็นการใช้ค าสั่งภาษา SQL ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาการจราจรบนระบบเน็ตเวิร์กลงได้ (เพราะในรูปแบบของแฟ้มบริการ เมื่อเครื่อง Client ที่
ต้องการแฟ้มข้อมูลเครื่อง Server ก็จะส่งข้อมูลจ านวนมากออกมาบนระบบเน็ตเวิร์ก เพ่ือส่งต่อให้เครื่อง 
Client ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม Traffic ให้กับระบบ) ฉะนั้นฐานข้อมูล SQL จึงเหมาะส าหรับการน ามาใช้ 
 
2.8 ภาษา PHP 
 PHP คือภาษาโปรแกรม (Program Language) ซึ่งไม่เหมือนกับ HTML ที่เป็นเพียงภาษาส าหรับ
อธิบายหน้าเอกสาร โดย PHP ที่ท างานอยู่ในเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์จะอ่านค าสั่งที่คุณเขียนภาษา PHP 
แล้วท างานตามค าสั่งเหล่านั้น ซึ่งอาจเป็นการเก็บค่าลงในตัวแปร การตัดสินใจเลือกท าโดยขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขบางอย่าง การท าซ้ า (วนลูป) หรืออาจเป็นการท างานที่ซับซ้อน เช่น การอ่านข้อมูลจากไฟล์ 
เขียนขอ้มูลลงไฟล์ ติดต่อกับฐานข้อมูล หรือรับ – ส่งอีเมล์ เป็นต้น 
 PHP จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server – Side Language) เนื่องจากโค้ด PHP จะ
ถูกประมวลผลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต่างจากภาษาหรือเทคโนโลยีอย่างเช่น JavaScript, Flash หรือ 
ActiveX ที่จะถูกประมวลผลโดยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ฝั่งผู้ใช้ ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่มีโอกาสเห็นโค้ด PHP 
เราเขียนไว้ใน PHP Page เพราะว่าโค้ดเหล่านี้จะถูกประมวลผลไปจนหมดที่ฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ แล้วให้
ผลลัพธ์เป็นโค้ด JavaScript หรืออ่ืน ๆที่จะถูกส่งไปประมวลผลที่ฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย 
 
2.9 ฐานข้อมูล MySQL 
 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง 
เอสคิวแอล (SQL = Structured Query Language) เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น
ท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ 
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(Server-Side Script) เช่น ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพี หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิก ภาษาจาวา หรือภาษาซี เป็นต้น  
 MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์ท (Open Source Database) ส าหรับจัดการ
ระบบดาต้าเบส (Database System) ผ่านเอสคิวแอล (SQL) โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาโดย บริษัท MySQL 
AB ในประเทศสวีเดน มีทั้งแบบใช้ฟรี และเชิงธุรกิจ 
 
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 รัชภาคย์  พรหมกันธา (2549) ท าการศึกษาหัวข้อ “การพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบอินทราเน็ต
ส าหรับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาโปรแกรม การจัดการคลังข้อทดสอบภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบอินทราเน็ต ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมมูดดี้ ซึ่งมีเว็บเซิฟ
เวอร์คือ อาปาเช่ ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาคือพีเอซพี และใช้มายแอสคิวเอล เป็นโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม มี 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ดูแลระบบจะท าการจัดการข้อมูลสมาชิก และ
รายวิชาที่ใช้ในโปรแกรม กลุ่มที่ 2 คือ อาจารย์ จะท าการจัดการรายวิชา ข้อสอบ และสร้างข้อสอบและ
กลุ่มท่ี 3 คือ นักศึกษาจะเป็นกลุ่มท่ีท าข้อสอบที่ก าหนดไว้ให้ ได้ทดลองโดยใช้เนื้อหากระบวนวิชา 
009103 (การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ และการเขียนรายงาน) เป็นตัวทดสอบใช้แบบสอบถาม
ประเมินระดับความพึงพอใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนและผู้ใช้งานซึ่งแบ่งเป็นส่วนการใช้
งานทั่วไป ซึ่งผลจากแบบสอบถามพบ ว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยระดับที่ 3.46 หมายถึง
พอใจปานกลาง ผู้ใช้งานที่เป็นอาจารย์ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.22 หมายถึง พอใจปานกลาง 
และผู้ดูแลระบบมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.17 หมายถึง พอใจปานกลาง  
 โดยมีข้อจ ากัดของระบบคือ เนื่องด้วยโปรแกรมการจัดการคลังข้อสอบบนอินเทอร์เน็ต มีความ
ตั้งใจที่จะจ าลองระบบงานในการท าข้อสอบดังนั้น ระบบที่ได้จึงมีข้อจ ากัดในการท างานเบื้องต้นดังนี้ 
  1. ระบบรักษาความปลอดภัย ใช้รหัสผ่านเพียงอย่างเดียว ท าให้ความปลอดภัยในการใช้
ระบบไม่เพียงพอต่อการรักษาข้อมูลทีเป็นข้อสอบ  
  2. การแปลงข้อมูลรูปภาพจากฐานข้อมูลเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (MS-Word) ยังท าได้ไม่
สมบูรณ์  
  3. การท าเฉลยในข้อสอบแบบสุ่มยังท าไม่ได้  
 ปัญหาและอุปสรรค 
  1. การแปลงรูปภาพจากในฐานข้อมูลของโปรแกรมมูดดี้ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
(MS-Word) ไม่สามารถท าได้  
  2. การน าข้อมูลในฐานข้อมูลออกมาแสดงผลในบางเงื่อนไขไม่สามารถน ามาแสดงผลได้  
  3. การจัดการส่วนติดต่อกับผู้ใช้จ าเป็นต้องมีขั้นตอนมากท าให้เปลี่ยนแปลงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
ใช้เวลานาน 
 ข้อเสนอแนะ  
  1. การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมยังท าได้โดยการใช้รหัสผ่านเข้าระบบเพียงอย่าง
เดียวซึ่งยังถือว่าไม่ปลอดภัยนักส าหรับข้อมูลที่มีความส าคัญที่เป็นข้อสอบ หากมีการพัฒนาในส่วนนี้
เพ่ิมข้ึนจะท าให้มีความน่าเชื่อถือในโปรแกรมมากยิ่งข้ึน  
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  2. การแปลงรูปภาพจากฐานข้อมูล MySQL เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (MS-Word) ยังท า
ไม่ได้หากมีการพัฒนาให้สามารถแปลงข้อมูลรูปภาพได้สมบูรณ์ ก็จะสามารถท าให้ใช้งานได้หลากหลาย
แบบข้อสอบมากข้ึน  
  3. การท าข้อสอบมีเพียง 3 ประเภท ซึ่งเป็นข้อสอบซึ่งเป็นพ้ืนฐานทั่วไป แต่ตัวฐานข้อมูลสาม
รถรองรับการท าข้อสอบแบบอ่ืนๆ ได้อีก สามารถท าการสร้างข้อสอบประเภทอ่ืนๆเพ่ิมเติมได้  
 ธานิน ม่วงพูล (2549) ท าการศึกษาหัวข้อ “การพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบและระบบวิเคราะห์
ข้อสอบอัตโนมัติบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนทหารสื่อสาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบและระบบวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนทหารสื่อสาร และหาประสิทธิภาพของโปรแกรมในส่วนของโปรแกรมประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างของครู/อาจารย์ หลักสูตร วิชา
ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน หรือร้อย นทส. 
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของครู/อาจารย์ มีหน้าที่เก่ียวกับการก าหนดวัตถุประสงค์แต่ละวิชา การจัดการ
ข้อสอบ การสร้างชุดแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ และการตัดเกรด ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของกองร้อย 
นทส. มีหน้าที่จัดการเก่ียวกับนักเรียน แต่ละหลักสูตร และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของนายทหารนักเรียน 
และนายสิบนักเรียน มีหน้าที่เข้าสอบในรายวิชาที่อาจารย์ก าหนดในแต่ละหลักสูตร ผู้พัฒนาใช้ระบบการ
จัดการฐานข้อ MySQL ใช้โปรแกรม Edit สร้าง Code ในรูปแบบของภาษา PHP บนระบบปฏิบัติการ 
Linux   
 กระบวนการในการวิจัย ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มทดลองใช้โปรแกรม 
โดยใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้าน
เนื้อหาจ านวน 9 ท่านท าการตรวจสอบโปรแกรมประเมินผลส่วนกลุ่มทดลองใช้โปรแกรมได้แก่ ครูและ
อาจารย์จากโรงเรียนทหารสื่อสารจ านวน 40 ท่าน ทดลองใช้งานโปรแกรม และประเมินผลเมื่อทั้งกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้โปรแกรมและตอบแบบสอบถามแล้วจึงน าผลการประเมินที่ได้มา
ค านวณหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละเพ่ือหาประสิทธิภาพของโปรแกรมคลังข้อสอบ 
และระบบวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนทหารสื่อสาร 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า โปรแกรมคลังข้อสอบและระบบวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนทหารสื่อสาร ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพร้อยละ 84.40 ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
และ 86.05 ส าหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ก าหนดร้อยละ 80 ตามสมมติฐานของการวิจัย 
 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
  1. ควรมีการวิเคราะห์หาตัวเลือก ที่เป็นตัวลวงที่ดี 
  2. ข้อสอบแต่ละข้อที่ถูกสุ่มขึ้นมาเป็นชุดข้อสอบ ควรจะมีการบันทึกสถิติไว้ เพื่อประเมินหาค่า
โดยไม่ต้องทดสอบ โดยอาศัยสถิติที่ใกล้เคียงกัน  
  3. การออกแบบข้อสอบให้สามารถเลือกจ านวนตัวเลือกได้ไม่ควรจ ากัดอยู่ที่ 4 ตัวเลือก ให้
สามารถเลือกได้ว่า ต้องการข้อสอบชนิดกี่ตัวเลือก 
  4. ควรมีกระบวนการแยกข้อสอบ ทีใช้ได้ไปเก็บไว้ในคลังข้อสอบและแยกข้อสอบที่ต้อง
ปรับปรุง ไว้คนละส่วน  
 ก าจร ยั่งยืน (2546) ท าการศึกษาหัวข้อ “ระบบการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยคลังข้อสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ส าหรับโรงเรียน มงฟอรด์วิทยาลัย (มัธยม) 
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เชียงใหม่”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์และระบบการสอบผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์  (Computer Based Examination System) เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
กระบวนการคัดเลือกข้อสอบเข้าคลังของระบบเดิม ซึ่งท าด้วยมือ (Manual) และเก็บในรูปแบบของ
กระดาษ (Paper Based) และตอบสนองต่อความต้องการในการน าข้อสอบในคลังข้อสอบกลับมาใช้ใหม่
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ผู้พัฒนาใช้โปรแกรมเดลไฟ 6.0 (Delphi 6.0) และอินเตอร์เบส 6.01 
(InterBase 6.01) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ในการทดสอบระบบงานส่วนข้อสอบใช้ข้อมูลน าเข้า
จากคลัง สอบจ านวน 491 ข้อ และส่วนข้อมูลนักเรียน จ านวน 7 ห้อง รวม 412 คน โดยจัดสถานการณ์
จ าลอง ให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนห้อง ม.5/1 จ านวน 60 คน ท าข้อสอบจ านวน 30 ข้อ ผ่าน
คอมพิวเตอร์ และกลุ่มตัวอย่างครูประจ าวิชา 1 คน และครูงานวัดผลและประเมินผล 1 คน ทดลองใช้
โปรแกรมส่วนงานย่อยต่างๆ ของระบบ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลนักเรียนและผู้ใช้งานโดยใช้
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งเป็นส่วนการใช้งานทั่วไปและส่วนการใช้งานโปรแกรมย่อย
ต่างๆ ซึ่งผลจากแบบสอบถามพบว่า นักเรียนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.05 หมายถึง พอใจมาก 
ผู้ใช้งานที่เป็นครูประจ าวิชามีความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.05 หมายถึง พอใจมาก และผู้ใช้งานที่เป็นครู งาน
วัดผลและประเมินผล มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.83 หมายถึงพอใจค่อนข้างมาก  
 โดยมีข้อจ ากัดของระบบคือ ในส่วนของรายวิชาสามารถรองรับการใช้งานได้เพียง 1 วิชาเท่านั้น 
การกรอกคะแนน มีการออกแบบระบบให้สามารถรองรับการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 และการสอบเก็บ
คะแนนครั้งที่ 2 ผ่านคอมพิวเตอร์ได้นั้น คะแนนทั้งหมดต้องได้มาจากการสอบเพียงครั้งเดียว ไม่สามารถ
แบ่งคะแนนเป็นส่วนๆแล้วสอบหลายครั้งได้ การโอนข้อมูลน าเข้าในส่วนของข้อมูลนักเรียน ไม่สามารถ
โอนข้อมูลรูปภาพได้ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
  เนื่องด้วยส่วนงานของระบบ ต้องใช้ทฤษฎีทางด้านการวัดผลประเมินผลคือ ทฤษฎี 28% และ
การวิเคราะห์ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก ซึ่งมีการค านวณค่าที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้เวลาในการท า
ความเข้าใจ และขอความปรึกษาจากครูงานวัดผลและประเมินผล แต่ด้วยบุคลากรแต่ละท่านมี
ภาระหน้าที่งานประจ าอยู่ และมักไม่ค่อยว่าง จึงส่งผลให้การพัฒนางานล้าช้า และขาดความต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. หากสามารถพัฒนาให้ระบบการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์นี้
ท างานร่วมกับระบบเดิมได้ ก็จะช่วยลดความซ้ าซ้อนของการท างานลง และช่วยให้ระบบงานครบวงจร
มากยิ่งขึ้น 
  2. ในการพัฒนาต่อยอดของระบบควรให้ความส าคัญในส่วนงาน 3 ส่วนต่อไปนี้คือ การ
ตอบสนองต่อการใช้งานหลายวิขา การตอบสนองต่อการใช้งานกลุ่มนักเรียนหลายกลุ่ม และการ
ตอบสนองต่อการตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม  
 อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย (2546) ท าการศึกษาหัวข้อ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบแบบ
ประนัย โรงเรียนกรงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มแม่น้ าปิง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลคลังข้อสอบแบบปรนัยของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มแม่น้ าปิง มีการใช้หลัก
พิจารณาจากข้อดีและข้อเสีย ในการใช้ข้อสอบและหลักการใช้พิจารณา การใช้ข้อสอบแต่ละประเภท
แล้ว ปรากฏว่าเลือกที่จะพัฒนาฐานข้อมูลคลังข้อสอบแบบปรนัย เนื่องจากสามารถปรับปรุงข้อเสียของ
ข้อสอบปรนัยได้มากกว่า อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบได้  
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 การพัฒนาระบบใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมพีเอซพี 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมเพอร์สแนลเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟต์วินโดว์ 98 จ าลองเป็นเครื่องแม่ข่าย ระบบแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1. ผู้ดูแล
ระบบท าหน้าที่จัดการข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลตารางสอบ และข้อมูลคะแนนสอบ  
2. อาจารย์ท าหน้าที่ปรับปรุงข้อสอบในคลังข้อสอบจัดชุดข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ 3. นักศึกษาเป็น
ผู้สอบเมื่อส่งข้อสอบระบบจะแสดงผลการสอบทันที การทดสอบระบบทดสอบกับวิชาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีปริมาณข้อสอบในคลังข้อสอบทั้งสิ้น 65 ข้อเลือกข้อสอบจากคลังเพ่ือจัดชุด
ข้อสอบ 1 ชุด 30 ข้อ ทดสอบระบบทั้ง 3 ส่วน โดยผู้ดูแลระบบมีผู้ทดสอบ 1 คน อาจารย์มีผู้ทดสอบ  
1 คน นักศึกษามีผู้ทดสอบ 11 คน 
 โดยมีข้อควรระวังของระบบคือ ระบบส่วนของนักศึกษา การตรวจข้อสอบและบันทึกผลทดสอบ
ไว้ในฐานข้อมูล จะประมวลผลที่เครื่องแม่ข่าย จ าเป็นต้อใช้ประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายค่อนข้างสูง 
หากจ านวนนักศึกษาในการสอบมีจ านวนมาก และส่งข้อสอบพร้อมๆกัน อาจมีผลต่อการประมวลผล 
ของเครื่องแม่ข่าย เนื่องจากการทดสอบระบบมีจ านวนผู้ใช้ไม่มาก จึงไม่ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพ
ของการประมวลผลดังกล่าว ของเครื่องแม่ข่าย ดังนั้น หากมีการน าระบบไปใช้งานจริง จึงควรมีการ
ทดสอบดังกล่าวเสียก่อน 
 ข้อจ ากัด  
  1. การสอบข้อสอบแบบปรนัย ของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มแม่น้ าปิง ใช้เวลาโดย
เฉลี่ยประมาณ 60 นาที การออกแบบระบบจึงออกแบบให้มีจ านวนข้อสอบของชุดข้อสอบสูงสุด 80 ข้อ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้เวลาในการสอบประมาณ 60 นาที  
  2. การเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบจะเป็นลักษณะการเลือกข้อสอบ ต่อท้ายจากข้อที่ได้เลือก
ไว้ก่อนแล้ว ไม่สามารถเลือกข้อสอบโดยแทรกระหว่างข้อที่ได้เลือกไว้ก่อน ดังนั้น ผู้เลือกข้อสอบควรวาง
แผนการเลือกข้อสอบก่อนการเลือกข้อสอบจริงจากคลังข้อสอบ  
 ส่วนข้อเสนอแนะ 
  1. ควรปรับปรุงโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น  
  2. การเลือกข้อสอบควรจะสามสารถเลือกข้อสอบโดยสามารถแทรกระหว่างข้อที่เลือกได้หรือ
ข้อสอบที่เลือกมาแล้วนั้น ควรสามารถสลับล าดับของข้อสอบได้  
  3. การแสดงผลข้อสอบและตัวเลือก ควรแสดงผลได้หลายรูปแบบเช่น การแสดงผลตัวอักษร
เป็นตัวหนา การขีดเส้นใต้ การใช้เลขยกก าลัง  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดการ
ด าเนินงานขั้นตอนการพัฒนาและประเมินผล ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นดังรายละเอียดในบทต่างๆ ตามล าดับ  
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในการพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ได้ด าเนินการพัฒนาระบบโดยยึดหลักวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบดังนี้ 
  3.1 ศึกษาระบบงานและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ 
   ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระบบการออกข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบ ของโรงเรียนสาธิต
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    3.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากระบบงานเดิม  
     จากการศึกษาพบว่ามีการจัดเก็บข้อสอบและข้อมูลต่างๆ  ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร 
ซึ่งท าให้เก็บการสูญหายได้ง่ายและเกิดปัญหาในด้านการจัดเก็บและเนื่องจากปริมาณของเอกสารเพ่ิมขึ้น 
ท าให้การสืบค้นและน าไปใช้งานเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากไม่อยู่ในสภาพความพร้อมใช้ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    3.1.2 ส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้งานโดยวิธีการสัมภาษณ์  
      จากการศึกษาพบว่าต้องการให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ระบบสามารถเรียกใช้งานได้รวดเร็ว และทันต่อความต้องการรวมทั้งใช้งานง่าย ไม่ท าให้รู้สึกว่าเป็นภาระ
ในการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยแบ่งการส ารวจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) อาจารย์ผู้สอน 2) งานวัดผล
และประมวลผล ฝ่ายวิชาการ 
    3.1.3 ศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
      เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้ในการพัฒนา
ระบบงาน 
  3.2 ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการท างานที่มีอยู่ปัจจุบัน 
    น าเอาผลการศึกษาจากระบบการท างานเดิม รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน มาท าการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการท างาน ว่าเกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างาน
และใช้งานอย่างไรบ้าง   
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  3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
   จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบงานเดิม ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นเครื่องมือในการออกแบบ
ระบบงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบทั้งข้อมูลและขั้นตอนการท างานของระบบงานมากยิ่งข้ึน 
   แผนภาพการไหลของข้อมูลในงานวิจัยนี้ใช้รูปแบบของ Chris Gane และ Trish Sarson 
โดยมีภาพสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3-1 แสดงภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบระบบข้อมูลและขั้นตอนการท างาน 

ภาพสัญลักษณ์ ชื่อสัญลักษณ์ ความหมาย 
 
 
 
 
 

กระบวนงาน 
(Process) 

กระบวนการท างานของระบบ 

 
 
 

ทิศทางการไหลของข้อมูล 
(Data Flow) 

กระแสข้อมูล คือ ส่วนแสดงของ
ข้อมูลที่ถูกส่งเข้ากระบวนการ

ประมวลผล และผลลัพธ์ที่ได้ผ่าน
กระบวนการประมวลผลแล้ว 

 

ที่เก็บข้อมูล 
(Data Store) 

ที่เก็บข้อมูล คือ แหล่ง บันทึกข้อมูล
ซึ่งอยู่ภายนอกของกระบวนการ เป็น
ที่บันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่
บันทึกในสื่อกระดาษหรือแผ่นบันทึก

ข้อมูลจานแม่เหล็ก 
 

ผู้เกี่ยวข้องในระบบ 
(External Entity)  

แหล่งข้อมูลต้นทาง/แหล่งข้อมูล
ปลายทาง คือ สิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้

รวมอยู่ภายในขอบเขตของ
สารสนเทศที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือ 
นอกระบบการประมวลผลข้อมูล 

 
    1. การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย Entity 
Relationship Model หรือ E-R Model เป็นเครื่องมือในการออกแบบระบบงาน เพื่อให้เห็นภาพรวม
ของฐานข้อมูลระบบและเป็นแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่าง Entity โดยใช้รูปสัญลักษณ์ในการสื่อ
ความหมายดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-2 แสดงภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล 

ภาพสัญลักษณ์ ความหมาย 
 
 
 

Entity เป็นสัญลักษณ์ที่แทนข้อมูลที่เกิดข้ึนในระบบ 

 
 

เป็นสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ  1:1 (One to 
One) 

 
 

เป็นสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ  1:M (One to 
Many) 

 
 

เป็นสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ  M:M (Many 
to Many) 

 
    2. การออกแบบและพัฒนา 
     ผู้วิจัยใช้ภาษา PHP โดยเป็น Open Source คือ ภาษาท่ีสามารถน ามาใช้งานโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งในการพัฒนาระบบคลังรายวิชาออนไลน์ในครั้งนี้ได้ท าการพัฒนาเป็น Web 
Application แบบ Dynamic หมายถึงระบบเว็บไซต์ที่ออกแบบให้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดย
อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาและออกแบบระบบเว็บไซต์ในส่วนของหน้าจอ
การติดต่อกับผู้ใช้ และพัฒนาส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลโดยอาศัยความรู้ทางด้านการออกแบบพัฒนา
เว็บไซต์ โดยใช้ภาษา HTML ร่วมกับภาษา PHP และใช้ภาษา MySQL ในการติดต่อและประมวลผลกับ
ฐานข้อมูล 
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    3. การทดสอบและปรับปรุง 
     ในการทดสอบการใช้งานและปรับปรุงระบบ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบในเบื้องต้น 
โดยการน าเข้าข้อมูลที่ใช้งานจริงมาท าการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจาก
ทดสอบจนมั่นใจว่าโปรแกรมสามารถท างานได้จริงตามท่ีออกแบบไว้ จึงน าไปทดสอบกับ 
      3.1 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 
      3.2 อาจารย์ผู้สอน 
      3.3 ผู้เรียน 
     โดยจะท าการทดสอบการใช้งานและปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งหลังจากการทดสอบจนเกิดความถูกต้องแล้ว จึงด าเนินการน าระบบไปใช้งานจริง (Live 
Operation) และจัดท าคู่มือการใช้งานต่อไป 
    4. การติดตั้งโปรแกรม 
     เป็นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System)  ติดตั้งโปรแกรมภาษา PHP 
และระบบฐานข้อมูล MySQL หลังจากการนั้นท าการทดสอบโปรแกรมหลังการติดตั้ง 
 
  3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
   3.4.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) มีดังนี้ 
    1) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
     - หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) มีความเร็วของ
สัญญาณนาฬิกาไม่ต่ ากว่า 2.5 GHz 
     - หน่วยความจ าแบบสุ่ม (Random Access Memory : RAM) ขนาดความจุไม่ต่ า
กว่า 8 GB 
     - ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 500 GB 
     - การ์ดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 100 Mbps 
    2) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
     - หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) มีความเร็วของ
สัญญาณนาฬิกาไม่ต่ ากว่า 2.0 GHz 
     - หน่วยความจ าแบบสุ่ม (Random Access Memory : RAM) ขนาดความจุไม่ต่ า
กว่า 2 GB 
     - ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 500 GB 
     - การ์ดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 100 Mbps 
    3.4.2 ด้านซอฟแวร์ (Software) 
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     - ระบบปฏิบัติการ 
     - โปรแกรมจ าลอง Web Application Server 
     - โปรแกรมเรียกเปิดหน้าเว็บไซต์ (Web Browser) 
     - ฐานข้อมูล MySQL 
     - โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ภาษา PHP 
     - โปรแกรมช่วยสร้าง Diagram 
  3.5 ระยะเวลาด าเนินการ 
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1. เสนอโครงการ 
1.1 ศึกษาระบบงาน           
1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ           
2. วิเคราะห์และออกแบบ 
2.1 แผนภาพบริบท           
2.2 ออกแบบฐานข้อมูล           
2.3 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้           
3. พัฒนาระบบ 
3.1 เขียนโปรแกรม           
3.2 ทดสอบ           
3.3 ปรับปรุงแก้ไข           
3.4 ทดสอบก่อนน าไปใช้           
4. จัดท าคู่มือการใช้งาน           

ภาพที่ 3-1 ระยะเวลาด าเนินการ 
บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ 
 จากการศึกษาระบบงานใหม่ที่ออกแบบผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดยการน าหลักการพัฒนาโปรแกรมมาอ้างอิงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบ  ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วว่ามีความสอดคล้องกันและสามารถด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จได้ตามก าหนดการที่วางไว้ 

4.2 การศึกษาระบบงานเดิมและลักษณะของปัญหา 
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  ขั้นตอนการจัดการข้อสอบในระบบงานเดิมนั้น เริ่มต้นตั้งแต่ผู้สอนออกข้อสอบในรูปแบบเอกสาร 
จากนั้นจะน าข้อสอบไปด าเนินการสอบกับผู้สอบ โดยให้ท าเครื่องหมายในกระดาษค าตอบ เมื่อผู้สอบท า
ข้อสอบเสร็จแล้ว ผู้สอนจะท าการเก็บกระดาษค าตอบเพ่ือน าไปตรวจหาผลคะแนนและส่งผลการ
วิเคราะห์ข้อสอบให้งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ โดยข้อสอบใดที่ผ่านเกณฑ์จะถูกคัดเลือกเก็บ
ไว้ในคลังข้อสอบในรูปแบบแฟ้มเอกสารเพ่ือใช้ในครั้งต่อไป ดังภาพที่ 4-1 

      
        

          

         

       

      

         

         

    

 
ภาพที่ 4-1 ขั้นตอนระบบการท างานระบบเดิม 

  4.2.1  สรุปขั้นตอนการท างานของระบบงานเดิม 
   1)  อาจารย์ประจ าวิชาจัดพิมพ์ข้อสอบในรูปแบบเอกสาร 
   2)  นักเรียนด าเนินการท าข้อสอบ 
   3)  เมื่อนักเรียนท าข้อสอบเสร็จ อาจารย์จะน ากระดาษค าตอบไปตรวจ เพ่ือให้ได้คะแนนและ
ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
   4)  จัดเก็บข้อสอบในคลังข้อสอบในรูปแบบเอกสาร 

 4.2.2  ผลการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพงานเดิม ในส่วนของการจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ได้พบกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงที่ท าอยู่ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้สอนใช้เวลาในการออกข้อสอบนาน 
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2) ในการออกข้อสอบที่มีความเร่งรีบ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดของข้อสอบ 
3) ขั้นตอนการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบใช้เวลานาน 
4) ข้อสอบในรูปแบบเอกสารใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บมาก 
5) ข้อสอบในรูปแบบเอกสารอาจสูญหาย  และเสียหายได้ง่าย 
6) การค้นหาข้อสอบใช้เวลานาน 

4.3 การออกแบบและการพัฒนาระบบงานใหม่ 
 การออกแบบและพัฒนาระบบงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลให้มีระบบ  
ระเบียบ  สะดวกและง่ายต่อการจัดการดูแลรักษา  สามารถจัดท ากระบวนการผลิตระบบสารสนเทศ  
ส าหรับอาจารย์  นักเรียน  และสามารถน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบคลังข้อสอบออนไลน์  เพ่ือช่วย
สนับสนุนการจัดการข้อมูลข้อสอบ  ซึ่งข้ันตอนที่ท าหลังจากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม  โดย
เมื่อทราบถึงลักษณะปัญหาของข้อบกพร่องของระบบงาน  ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้แล้ว  จึง
ด าเนินการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ผู้วิจัยจะได้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 
  4.3.1  ผังบริบท (Context Diagram) เพ่ือใช้แสดงภาพรวมในการท างานของระบบที่มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกระบบว่า มีการเชื่อมโยงต่อสื่อสารระหว่างส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ระบบ (Organization Boundary)  ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรและใช้ข้อมูลอะไรในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน 

  4.3.2  กระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เพ่ือใช้แสดงการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลภายในระบบและแสดงถึงกระแสการไหลของข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ  โดยแต่ละกระแสการ
ไหลของข้อมูลจะต้องมีเส้นที่มีหัวลูกศร  พร้อมข้อความก ากับทุกเส้นและเขียนเป็นค านาม 
  4.3.3  กระบวนการท างาน (Process)  กระบวนการท างานในระบบอาจเป็นกระบวนการ
ท างานด้วยมือหรือกระบวนการท างานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  การตั้งชื่อกระบวนการท างานนั้นๆ  
ท างานอย่างไร  โดยแต่ละกระบวนการท างานจะต้องมีหมายเลขก ากับและเขียนเป็นค ากริยา 
  4.3.4  คลังข้อมูล (Data Store)  เป็นที่เก็บขอมูลที่ไหลเข้ามาสู่ระบบซึ่งอาจเป็นแฟ้มข้อมูลที่
จัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์  แบบฟอร์มการท างาน  ส่วนใหญ่จะแสดงเพียงคลังข้อมูลหลักๆ และมี
หลายเลขก ากับ  และเขียนเป็นค านาม เช่น D1, D2, D3 เป็นต้น 
  4.3.5  สิ่งแวดล้อมภายนอก (External  Entity)  สิ่งแวดล้อมภายนอก  สามารถเป็นได้ทั้งตัว
บุคคล  หน่วยงานหรือระบบงาน  การพิจารณาว่าใครคือสิ่งแวดล้อมภายนอกจริงๆ  ที่เก่ียวข้องในระบบ
นั่นจะพิจารณาสิ่งที่ระบบไม่สามารถควบคุมได้นั้นคือสิ่งแวดล้อมภายนอกเหนือตัวระบบงาน 
 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์  ใช้แผนภาพกระแสข้อมูลในการวิเคราะห์ระบบ  ซึ่ง
แผนภาพกระแสข้อมูลเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการท างานและข้อมูลที่เข้า-ออก  จาก
กระบวนการท างานโดยแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4-2 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ Context Diagram 

 Process Description ระดับ Context Diagram 
  1. ผู้ดูแลระบบ 
   - ผู้ดูแลระบบท าการจัดการข้อมูลสมาชิก 
  2. อาจารย์ 
   - อาจารย์สมัครสมาชิก ประเภท ผู้สอน 
   - อาจารย์เพ่ิมข้อสอบแบบรายข้อ 
   - อาจารย์เพ่ิมข้อสอบรายวิชา 
   - อาจารย์ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
  3. นักเรียน 
   - นักเรียนสมัครสมาชิก ประเภท ผู้เรียน 
   - นักเรียนท าการสอบแบบรายข้อ 
   - นักเรียนท าการสอบแบบรายวิชา 
   - นักเรียนตรวจสอบผลการสอบ 
 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 0 (Dataflow Diagram Level 0) สามารถแบ่งกระบวนการ
ออกเป็น 4 กระบวนการดังนี้ 
  1. การจัดการข้อมูลข้อสอบ 
  2. การจัดการข้อมูลสมาชิก 
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  3. การวิเคราะห์ข้อสอบ 
  4. การจัดการการเข้าสอบ 
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ภาพที่ 4-3 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 0 

   สามารถอธิบายขั้นตอนในการท างานของแผนภาพการไหลข้อมูลระดับ 0 ของการพัฒนา
ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ในแต่ละกระบวนการดังนี้ 
   Level 0 Process Description 
    Process 1    :  การจัดการข้อมูลข้อสอบ 
     Input data flows   :  การ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อสอบ 
     Output data flows  :  ข้อมูลข้อสอบ 
     Data stored used   :  ข้อสอบ 
     Description   :  เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อสอบ 
    Process 2    :  การจัดการข้อมูลสมาชิก 
     Input data flows   :  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
     Output data flows  :  รายงานข้อมูลส่วนตัว 
     Data stored used   :  สมาชิก 
     Description   :  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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    Process 3    :  การจัดการการเข้าสอบ 
     Input data flows   :  ข้อมูลการเข้าสอบ 
     Output data flows  :  ข้อมูลการท าข้อสอบ 
     Data stored used   :  ค าตอบ 
     Description   :  การเข้าสอบ 
    Process 4    :  การวิเคราะห์ข้อสอบ 
     Input data flows   :  ข้อมูลข้อสอบ, ข้อมูลค าตอบ 
     Output data flows  :  ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ, ผลการสอบ 
     Data stored used   :  ข้อสอบ, ค าตอบ 
     Description   :  วิเคราะห์ข้อสอบ 

 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 1 (Dataflow Diagram Level 1) สามารถแบ่งกระบวนการ
ออกเป็น 4 กระบวนการดังนี้ 
  สามารถอธิบายขั้นตอนในการท างานของแผนภาพการไหลข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการ
จัดการข้อมูลข้อสอบ  ได้ดังนี้ 

1. การเพ่ิมข้อมูลข้อสอบ 
2. การลบข้อมูลข้อสอบ 
3. การแก้ไขข้อมูลข้อสอบ 
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1.2

           

1.3

              

  D1                             

                    

                    

       

           

        

           

 

ภาพที่ 4-4 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับ 1 ของ Process 1 

    Level 1 Process Description 
     Process 1.1     :  การเพ่ิมข้อมูล 
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      Input data flows   :  การ เพิ่ม ข้อสอบ 
      Output data flows  :  ข้อมูลการเพ่ิมข้อสอบ 
      Data stored used   :  ข้อสอบ 
      Description   :  เพ่ิมข้อมูลข้อสอบ 
     Process 1.2     :  การลบข้อมูล 
      Input data flows   :  การ ลบ ข้อสอบ 
      Output data flows  :  ข้อมูลการลบข้อสอบ 
      Data stored used   :  ข้อสอบ 
      Description   :  ลบข้อมูลข้อสอบ 
     Process 1.3     :  การแก้ไขข้อมูล 
      Input data flows   :  การ แก้ไข ข้อสอบ 
      Output data flows  :  ข้อมูลการแก้ไขข้อสอบ 
      Data stored used   :  ข้อสอบ 
      Description   :  แก้ไขข้อมูลข้อสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สามารถอธิบายขั้นตอนในการท างานของแผนภาพการไหลข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการ
จัดการสมาชิก  ได้ดังนี้ 

1. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้สอน 
2. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน 
3. แก้ไขข้อมูลสถานะของผู้สอนและผู้เรียน 
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ภาพที่ 4-5 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับ 1 ของ Process 2 

    Level 1 Process Description 
     Process 2.1     :  แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้สอน 
      Input data flows   :  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
      Output data flows  :  ข้อมูลส่วนตัว 
      Data stored used   :  สมาชิก 
      Description   :  ข้อมูลส่วนตัว 
     Process 2.2     :  แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้สอน 
      Input data flows   :  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
      Output data flows  :  ข้อมูลส่วนตัว 
      Data stored used   :  สมาชิก 
      Description   :  ข้อมูลส่วนตัว 
     Process 2.3     :  แก้ไขสถานะของผู้สอนและผู้เรียน 
      Input data flows   :  แก้ไขสถานะของผู้สอนและผู้เรียน 
      Output data flows  :  สถานะของผู้สอนและผู้เรียน 
      Data stored used   :  สมาชิก 
      Description   :  แก้ไขสถานะของผู้สอนและผู้เรียน 

  สามารถอธิบายขั้นตอนในการท างานของแผนภาพการไหลข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการ
จัดการการเข้าสอบ  ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลการเข้าสอบ 
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3.1

                
  D2                                             

 

ภาพที่ 4-6 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับ 1 ของ Process 3 
 

    Level 1 Process Description 
     Process 3.1     :  ข้อมูลการเข้าสอบ 
      Input data flows   :  ข้อมูลการสอบ 
      Output data flows  :  ข้อมูลการท าข้อสอบ 
      Data stored used   :  ค าตอบ 
      Description   :  ข้อมูลการเข้าสอบ 
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  สามารถอธิบายขั้นตอนในการท างานของแผนภาพการไหลข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อสอบ  ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
2. ผลการสอบ 

4.1

              
      

  D1                           
            

       

4.2

              
      

  D2                                   

            

 
 

ภาพที่ 4-7 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับ 1 ของ Process 4 
 

    Level 1 Process Description 
     Process 4.1     :  ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
      Input data flows   :  ข้อมูลข้อสอบ 
      Output data flows  :  ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
      Data stored used   :  ข้อสอบ 
      Description   :  ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
     Process 4.2     :  ผลการวิเคราะห์การสอบ 
      Input data flows   :  ข้อมูลค าตอบ 
      Output data flows  :  ผลการสอบ 
      Data stored used   :  ข้อสอบ, ค าตอบ 
      Description   :  ผลการสอบ 
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4.4 การออกแบบฐานข้อมูล 
 จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้ E-R Diagram แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ เพ่ือน าไปออกแบบฐานข้อมูลดังภาพที่ 4-8 

 
ภาพที่ 4-8 E-R Diagram ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ 

 
4.5 การออกแบบตาราง 
 ฐานข้อมูลการพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์โดยแยกเก็บไว้ในตารางต่างๆ ดังนี้ 

ตาราง 7-1 แสดงตาราง examination เก็บข้อมูลข้อสอบ 

Name Description Data Type Length Key Relation 
id รหัสข้อสอบ int 11 PK  
subjectid รหัสวิชา varchar 10 FK subject 
question ค าถาม text    
choice1 ค าตอบที่ 1 text    
choice2 ค าตอบที่ 2 text    
choice3 ค าตอบที่ 3 text    
choice4 ค าตอบที่ 4 text    
choice5 ค าตอบที่ 5 text    
answer ค าตอบที่ถูก int 1   
comment คอมเม้น text    
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Name Description Data Type Length Key Relation 
stattrue สถิติการตอบถูก int 11   
statflase สถิติการตอบผิด int 11   
category ประเภทวิชา int 11 FK category 
level ระดับชั้น int 11 FK level 
own รหัสผู้ออกข้อสอบ varchar 50 FK member 
status สถานะข้อสอบ int 1   
date วันที่เพ่ิมข้อสอบ varchar 50   

ตาราง 7-2 แสดงตาราง answer เก็บข้อมูลค าตอบ 

Name Description Data Type Length Key Relation 
id รหัสข้อสอบ int 11 PK  
type ประเภทข้อสอบ int 1   
noid รหัสข้อสอบ int 11 FK examination 
subjectid รหัสวิชา int 11 FK subject 
own รหัสผู้ตอบ varchar 50 FK member 
file ไฟล์ค าตอบ varchar 255   
answeryes สถานนะการตอบถูก int 1   
answerno สถานนะการตอบผิด int 1   
date วันที่เพ่ิมค าตอบ varchar 50   

ตาราง 7-3 แสดงตาราง category เก็บข้อมูลประเภทวิชา 

Name Description Data Type Length Key Relation 
id รหัสประเภทวิชา int 11 PK  
catename ประเภทวิชา varchar 255   

 
 
ตาราง 7-4 แสดงตาราง level เก็บข้อมูลระดับชั้น 

Name Description Data Type Length Key Relation 
id รหัสระดับชั้น int 11 PK  
catename ระดับชั้น varchar 255   

ตาราง 7-5 แสดงตาราง subject เก็บข้อมูลวิชา 

Name Description Data Type Length Key Relation 
id รหัสวิชา int 11 PK  
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subjectname ชื่อวิชา varchar 255   
time เวลาที่ใช้ในการสอบ int 4   
own varchar varchar 50   
level รหัสระดับชั้น int 11   
status สถานะวิชา int 11   
date วันที่เพ่ิม varchar 50   

ตาราง 7-6 แสดงตาราง member เก็บข้อมูลสมาชิก 

Name Description Data Type Length Key Relation 
id รหัสระดับชั้น int 11 PK  
pic รูปภาพสมาชิก varchar 50   
name ชื่อสมาชิกท่ีใช้โชว์ varchar 50   
pre ค าน าหน้า varchar 4   
first_name ชื่อ varchar 100   
last_name สกุล varchar 100   
username ชื่อผู้ใช้ varchar 50   
password รหัสผ่าน varchar 50   
email อีเมล์ varchar 100   
gender เพศ varchar 10   
level รหัสระดับชั้น int 1   
type สถานะสมาชิก int 1   
department ระดับชั้น varchar 255   

 
4.6  การออกแบบจอภาพส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Graphic User Interface) 
 การออกแบบหน้าจอของพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ โดยแบ่งการท างานออกเป็นส่วนๆ 
ดังนี้ 

4.6.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
4.6.1.1 การเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 4-9 การเข้าสู่ระบบ 

4.6.1.2 การจัดการสถานะสมาชิก 

 
ภาพที่ 4-10 การจัดการสถานะสมาชิก 

 

 

 

 

4.6.2 ส่วนของอาจารย์ 
4.6.2.1 การเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 4-11 การเข้าสู่ระบบ 

4.6.2.2 การจัดการข้อสอบ 

 
ภาพที่ 4-12 การจัดการข้อสอบ 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 ส่วนของผู้เรียน 
4.6.3.1 การเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 4-13 การเข้าสู่ระบบ 

4.6.3.2 การเข้าสอบ 

ภาพที่ 4-14 การเข้าสอบ 

 

 

 

 

 

    4.6.3.3 หน้าการสอบ 
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ภาพที่ 4-15 หน้าการสอบ 
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4.7 ผลการทดสอบระบบ 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลเพื่อประเมินคุณภาพของคลังข้อสอบออนไลน์ ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   2. ข้อมูลของระบบด้าน Reliability Test, Functional Test, Performance Test และ 
Security Test วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
   4.50-5.00   มีคุณภาพดีมาก 
   3.50-4.49   มีคุณภาพดี 
   2.50-3.49   มีคุณภาพปานกลาง 
   1.50-2.49   มีคุณภาพน้อย 
   1.00-1.49   มีคุณภาพน้อยมาก 
 แบ่งการน าเสนอผลการทดสอบระบบเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ประเมินคุณภาพโดยผู้สอน 
   การประเมินคุณภาพโดยผู้สอน 10 คน โดนท าการประเมินคุณภาพระบบ 4 ด้าน คือ 
Reliability Test, Functional Test, Performance Test และ Security Test 
    Reliability Test  เป็นการประเมินด้านความน่าเชื่อถือในการท างานของระบบ 
    Functional Test  เป็นการประเมินด้านการใช้งานของระบบว่าเกิดข้อผิดพลาด
หรือไม่ 
    Performance Test  เป็นการประเมินการท างานของระบบภายใต้สถานการณ์จริง 
    Security Test  เป็นการประเมินด้านความปลอดภัยของการใช้งาน 

ตาราง 7-7  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 7 70 
หญิง 3 30 

มีความรู้ในเรื่องคลังข้อสอบออนไลน์   
มากที่สุด 4 40 
มาก 3 30 
ปานกลาง 0  
น้อย 1 10 
น้อยที่สุด 2 20 

เคยท าการสอบผ่านระบบออนไลน์   
เคย 6 60 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 4 40 

คลังข้อสอบออนไลน์อ านวยความสะดวกได้   
มากที่สุด 3 30 
มาก 3 30 
ปานกลาง 2 20 
น้อย 1 10 
น้อยที่สุด 1 10 

 จากตาราง 7-7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 10 คน 
  จ าแนกเป็นเพศชายจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70  เพศหญิงจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
30 
  จ าแนกตามความรู้ในเรื่องคลังข้อสอบออนไลน์  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับคลัง
ข้อสอบออนไลน์ในระดับมากที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับมาก จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30 ระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ระดับน้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 
  จ าแนกตามการเคยท าการสอบผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ทีเ่คยท าการ
สอบผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นผู้ที่ไม่เคยท าการสอบผ่านระบบ
ออนไลน์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
  จ าแนกตามการอ านวยความสะดวกของคลังข้อสอบออนไลน์  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าคลังข้อสอบออนไลน์สามารถอ านวยความสะดวกในระดับมากที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30 ระดับมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ระดับปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 ระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ตาราง 7-8  ผลการประเมินโดยผู้สอน ด้าน Reliability Test 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
�̅� S.D. ความหมาย 

1. สามารถจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของวิชาที่ต้องการเก็บในคลัง
ข้อสอบได้อย่างถูกต้อง 

4.4 0.7 ดี 

2. สามารถสร้างชุดข้อสอบส าหรับแต่ละวิชาในคลังข้อสอบได้
อย่างถูกต้อง 

4.6 0.5 ดีมาก 

3. สามารถสร้างชุดข้อสอบแบบเลือกตอบได้ด้วยตนเอง 4.3 0.6 ดี 
4. สามารถท าข้อสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 4.5 0.5 ดีมาก 
5. สามารถบันทึกผลและรายงานผลการสอบได้อย่างถูกต้อง 4.5 0.7 ดีมาก 
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6. สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและรายงานผลการ
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

4.7 0.5 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.5 0.6 ดีมาก 
 จากตาราง 7-8 พบว่า ความน่าเชื่อถือของระบบ  ผู้ใช้ระบบให้คะแนนการประเมิน  เรียงล าดับ 
ดังนี้ 

1. สามารถจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของวิชาที่ต้องการเก็บ 
ในคลังข้อสอบได้อย่างถูกต้อง      มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
 
  2. สามารถจัดเก็บข้อสอบส าหรับแต่ละวิชาในคลังข้อสอบ 
ได้อย่างถูกต้อง          มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 
  3. สามารถสร้างชุดข้อสอบแบบเลือกตอบได้ด้วยตนเอง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 
  4. สามารถท าข้อสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
  5. สามารถบันทึกผลและรายงานผลการสอบได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
  6. สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและรายงานผล 
การวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง      มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าคะแนนการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.5 แสดงว่าผู้ใช้ระบบให้ความเห็นถึงความน่าเชื่อถือของระบบอยู่ในระดับดีมาก 
 
ตาราง 7-9 ผลการประเมินโดยผู้สอน ด้าน Functional Test 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
�̅� S.D. ความหมาย 

1. การเข้าใช้งานระบบสารมารถท าได้ง่าย 4.1 0.7 ดี 
2. มีการอธิบายการใช้งานอย่างชัดเจน 4.9 0.3 ดีมาก 
3. รูปแบบหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน 4.2 0.6 ดี 
4. ให้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.7 0.5 ดีมาก 
5. การออกจากระบบสามารถท าได้ง่าย 4.4 0.5 ดี 

ผลการประเมิน 4.5 0.5 ดีมาก 
 จากตาราง 7-9 พบว่า ความถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ  ผู้ใช้ระบบ
ให้คะแนนการประเมิน  เรียงล าดับ ดังนี้ 
  1. การเข้าใช้งานระบบสารมารถท าได้ง่าย   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 
  2. มีการอธิบายการใช้งานอย่างชัดเจน   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 
  3. รูปแบบหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 
  4. ให้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
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  5. การออกจากระบบสามารถท าได้ง่าย   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าคะแนนการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.5 แสดงว่าผู้ใช้ระบบให้ความเห็นถึงความถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความต้องการอยู่ในระดับดมีาก 

ตาราง 7-10 ผลการประเมินโดยผู้สอน ด้าน Performance Test 
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ความหมาย 
1. สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว 4.5 0.5 ดีมาก 
2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ได้ 4.2 0.6 ดี 
3. สามารถออกรายงานผลการสอบได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 

4.7 0.5 ดีมาก 

4. สามารถออกรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

4.6 0.7 ดีมาก 

5. สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตลอดเวลา 4.3 0.5 ดี 
ผลการประเมิน 4.5 0.5 ดีมาก 

 จากตาราง 7-10 พบว่า การท างานภายใต้สถานการณ์จริง ผู้ใช้ระบบให้คะแนนการประเมิน  
เรียงล าดับ ดังนี้ 
  1. สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
  2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 
  3. สามารถออกรายงานผลการสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
  4. สามารถออกรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่าง 
ถูกต้องและรวดเร็ว         มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 
  5. สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตลอดเวลา    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าคะแนนการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.5 แสดงว่าผู้ใช้ระบบให้ความเห็นถึงการท างานภายใต้สถานการณ์จริงอยู่ในระดับดีมาก 

ตาราง 7-11 ผลการประเมินโดยผู้สอน ด้าน Security Test 
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ความหมาย 
1. สามารถก าหนดสิทธิเข้าใช้งานได้ 4.2 0.6 ดี 
2. สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบได้ 4.4 0.7 ดี 

ผลการประเมิน 4.3 0.63 ดี 
 จากตาราง 7-11 พบว่า ความปลอดภัยของการเข้าใช้ระบบ  ผู้ใช้ให้คะแนนการประเมิน 
เรียงล าดับ ดังนี้ 
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  1. สามารถก าหนดสิทธิเข้าใช้งานได้   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 
  2. สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าคะแนนการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 
แสดงว่าผู้ใช้ระบบให้ความเห็นถึงความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับดี 
 
  ตอนที่ 2 ประเมินคุณภาพโดยผู้เรียน 
   การประเมินคุณภาพโดยผู้สอน 35 คน โดนท าการประเมินคุณภาพระบบ 4 ด้าน คือ 
Reliability Test, Functional Test, Performance Test และ Security Test 
    Reliability Test  เป็นการประเมินด้านความน่าเชื่อถือในการท างานของระบบ 
    Functional Test  เป็นการประเมินด้านการใช้งานของระบบว่าเกิดข้อผิดพลาด
หรือไม่ 
    Performance Test  เป็นการประเมินการท างานของระบบภายใต้สถานการณ์จริง 
    Security Test  เป็นการประเมินด้านความปลอดภัยของการใช้งาน 

ตาราง 7-12  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 13 37 
หญิง 22 63 

มีความรู้ในเรื่องคลังข้อสอบออนไลน์   
มากที่สุด 9 25.7 
มาก 11 31.4 
ปานกลาง 8 22.9 
น้อย 4 11.4 
น้อยที่สุด 3 8.6 

เคยท าการสอบผ่านระบบออนไลน์   
เคย 31 89 
ไม่เคย 4 11 

คลังข้อสอบออนไลน์อ านวยความสะดวกได้   
มากที่สุด 11 31.4 
มาก 8 22.9 
ปานกลาง 9 25.7 
น้อย 4 11.4 
น้อยที่สุด 3 8.6 

 จากตาราง 7-12 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 35 คน 
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  จ าแนกเป็นเพศชายจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 37  เพศหญิงจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63 
  จ าแนกตามความรู้ในเรื่องคลังข้อสอบออนไลน์  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับคลัง
ข้อสอบออนไลน์ในระดับมากที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 ระดับมาก จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.4 ระดับปานกลาง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ระดับน้อย จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.4 ระดับน้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 
  จ าแนกตามการเคยท าการสอบผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ทีเ่คยท าการ
สอบผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 89 และเป็นผู้ที่ไม่เคยท าการสอบผ่านระบบ
ออนไลน์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11 
  จ าแนกตามการอ านวยความสะดวกของคลังข้อสอบออนไลน์  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าคลังข้อสอบออนไลน์สามารถอ านวยความสะดวกในระดับมากที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.4 ระดับมาก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ระดับปานกลาง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.7 ระดับน้อย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ระดับน้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.6 

ตาราง 7-13 ผลการประเมินโดยผู้เรียน ด้าน Reliability Test 
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ความหมาย 
1. สามารถแสดงข้อมูลเบื้องต้นของวิชาที่ต้องการเก็บในคลัง
ข้อสอบได้อย่างถูกต้อง 

4.4 0.8 ดี 

2. สามารถแสดงข้อสอบส าหรับแต่ละวิชาในคลังข้อสอบได้
อย่างถูกต้อง 

4.2 0.6 ดี 

3. สามารถท าข้อสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 4.4 0.7 ดี 
4. สามารถบันทึกผลและรายงานผลการสอบได้อย่างถูกต้อง 4.4 0.5 ดี 

ผลการประเมิน 4.3 0.7 ดี 
 จากตาราง 7-13 พบว่า ความน่าเชื่อถือของระบบ  ผู้ใช้ระบบให้คะแนนการประเมิน  เรียงล าดับ 
ดังนี้ 

2. สามารถแสดงข้อมูลเบื้องต้นของวิชาที่ต้องการเก็บ 
ในคลังข้อสอบได้อย่างถูกต้อง      มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
  2. สามารถแสดงข้อสอบส าหรับแต่ละวิชาในคลังข้อสอบ 
ได้อย่างถูกต้อง          มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 
  3. สามารถท าข้อสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
  4. สามารถบันทึกผลและรายงานผลการสอบได้อย่างถูกต้อง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
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 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าคะแนนการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 
แสดงว่าผู้ใช้ระบบให้ความเห็นถึงความน่าเชื่อถือของระบบอยู่ในระดับดี 

ตาราง 7-14 ผลการประเมินโดยผู้เรียน ด้าน Functional Test 
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ความหมาย 
1. การเข้าใช้งานระบบสารมารถท าได้ง่าย 4.3 0.6 ดี 
2. มีการอธิบายการใช้งานอย่างชัดเจน 4.5 0.7 ดีมาก 
3. รูปแบบหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน 4.3 0.5 ดี 
4. ให้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.3 0.7 ดี 
5. การออกจากระบบสามารถท าได้ง่าย 4.5 0.6 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.4 0.6 ดี 
 จากตาราง 7-14 พบว่า ความถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ  ผู้ใช้
ระบบให้คะแนนการประเมิน  เรียงล าดับ ดังนี้ 
  1. การเข้าใช้งานระบบสารมารถท าได้ง่าย   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 
  2. มีการอธิบายการใช้งานอย่างชัดเจน   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
  3. รูปแบบหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 
  4. ให้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 
  5. การออกจากระบบสามารถท าได้ง่าย   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าคะแนนการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
แสดงว่าผู้ใช้ระบบให้ความเห็นถึงความถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความต้องการอยู่ในระดับดี 

ตาราง 7-15 ผลการประเมินโดยผู้เรียน ด้าน Performance Test 
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ความหมาย 
1. สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว 4.5 0.6 ดีมาก 
2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ได้ 4.5 0.6 ดีมาก 
3. สามารถออกรายงานผลการสอบได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 

4.5 0.6 ดีมาก 

4. สามารถออกรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

4.5 0.7 ดีมาก 

5. สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตลอดเวลา 4.5 0.7 ดีมาก 
ผลการประเมิน 4.5 0.6 ดีมาก 

 จากตาราง 7-15 พบว่า การท างานภายใต้สถานการณ์จริง ผู้ใช้ระบบให้คะแนนการประเมิน  
เรียงล าดับ ดังนี้ 
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1. สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
3. สามารถออกรายงานผลการสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
4. สามารถออกรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่าง 

ถูกต้องและรวดเร็ว         มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
5. สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตลอดเวลา    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าคะแนนการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.5 แสดงว่าผู้ใช้ระบบให้ความเห็นถึงการท างานภายใต้สถานการณ์จริงอยู่ในระดับดีมาก 

ตาราง 7-16 ผลการประเมินโดยผู้เรียน ด้าน Security Test 
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 

�̅� S.D. ความหมาย 
1. สามารถก าหนดสิทธิเข้าใช้งานได้ 4.5 0.6 ดีมาก 
2. สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบได้ 4.3 0.5 ดี 

ผลการประเมิน 4.4 0.5 ดี 
 จากตาราง 7-16 พบว่า ความปลอดภัยของการเข้าใช้ระบบ  ผู้ใช้ให้คะแนนการประเมิน 
เรียงล าดับ ดังนี้ 

1. สามารถก าหนดสิทธิเข้าใช้งานได้   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
2. สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าคะแนนการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
แสดงว่าผู้ใช้ระบบให้ความเห็นถึงความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับดี 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 
การวิเคราะห์ระบบงานเดิม พบว่าผู้สอนนิยมใช้ในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาคือ แบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices Test) โดยผู้สอนเนื้อหาวิชานั้นๆ จะต้องสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัด
และประเมินผลความสามารถของผู้เรียน ซึ่งแบบทดสอบที่สร้างข้ึนส่วนใหญ่จะพิจารณาในเรื่องความ
ตรงตามเนื้อหาที่สอน แต่ก็มิได้ท าการวิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่ดีมาใช้ใน
การวัดผลการเรียนมนครั้งต่อไปและยังไม่มีการจัดเก็บข้อสอบไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นในการทดสอบแต่
ละครั้ง อาจารย์ผู้สอนมักจะใช้ข้อสอบเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือออกข้อสอบใหม่ทั้งหมดทั้งการทดสอบกลาง
ภาค การทดสอบปลายภาค และการทดสอบย่อย ท าให้เสียเวลา เสียแรงงาน และในบางครั้งจะต้องออก
ข้อสอบในเวลาที่ค่อนข้างจ ากัด ท าให้ได้ข้อสอบที่ไม่สมบูรณ์ ขาดมาตรฐานในด้านความเชื่อมั่นและ
ความแม่นตรง ส่งผลให้ผลลัพธ์จากการทดสอบขาดความน่าเชื่อถือ 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการสร้างระบบคลังข้อสอบจะเป็นวิธีการที่ช่วยในการจัดการข้อสอบให้
สะดวกในการค้นหา ถูกต้องแม่นย าลดการสูญเสียเวลาจากการท างานที่ซ้ าซ้อนในการจัดท าข้อสอบทุก
ครั้งที่มีการสอบ ส่งผลดีต่อระบบการศึกษาคือ มีข้อสอบที่มีคุณภาพใช้ในการทดสอบ ท าให้ผลการ
ทดสอบมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือมากข้ึน 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  ขั้นตอนการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   เพ่ือพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ที่สามารถจัดการข้อสอบแบบเลือกตอบได้ทั้งชนิด
ข้อความและภาพประกอบ และสามารถจัดเก็บข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ วิเคราะห์
ข้อสอบและให้สารสนเทศ 
  5.2.2 วิธีด าเนินการการวิจัย 
   ในการด าเนินการวิจัยพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้ 
    5.2.2.1 ศึกษาระบบงานปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้สังเกตจากการท างานจริง 
    5.2.2.2 วิเคราะห์ถึงข้ันตอนการท างาน การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบและผลลัพธ์ที่ได้จาก
งานปัจจุบัน จากผลที่ได้ผู้วิจัยน ามาศึกษาวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการท างาน การน าข้อมูลเข้า ผลลัพธ์และ
แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าสิ่งคาดหวังจากอาจารย์ผู้สอนที่ต้องการให้เกิดข้ึนในระบบ
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สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่เป็นแนวทาง เพ่ือส่งผลดีต่อระบบการศึกษา คือ มีข้อสอบที่มีคุณภาพใช้ใน
การทดสอบ ท าให้ผลการทดสอบมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือมากขึ้น 
    5.2.2.3 จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ได้เข้าสู่กระบวนการออกแบบระบบโดยผู้วิจัย
เน้นการออกแบบระบบครบตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลน าเข้า รูปแบบจอภาพ และ
รายงานที่ออกจากระบบ 
    5.2.2.4 การพัฒนาโปรแกรมและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบเพื่อให้ได้งาน
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยปรับปรุง แก้ไขระบบให้มีความถูกต้องกับงานจริง รวมถึงการปรับเปลี่ยน
จอภาพการใช้งานเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบใหม่ 
    5.2.2.5 วิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผลระบบ โดยการประเมินคุณภาพและความ
พึงพอใจของระบบ โดยท าการตรวจสอบและสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ
สารสนเทศ แบ่งการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
                 Reliability Test เป็นการประเมินด้านความน่าเชื่อถือในการท างานของระบบว่าได้
ผลลัพธ์ 
                Functional Test เป็นการประเมินด้านการใช้งานของระบบว่าระบบจะต้องท างาน
ได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดและครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
                Performance Test เป็นการประเมินการท างานของระบบภายใต้สภาวะ
ระบบงานจริง 
                Security Test เป็นการประเมินด้านความปลอดภัยของการเข้าใช้ระบบ 
               การประเมินความพึงพอใจต่อระบบที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถามมี
การก าหนดวิเคราะห์ผลเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยแสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนจ านวน 10 ท่าน และนักเรียน จ านวน 35 ท่าน แบ่งการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
                 Reliability Test เป็นการประเมินด้านความน่าเชื่อถือในการท างานของระบบว่าได้
ผลลัพธ์จากการท างานถูกต้องหรือไม่ 
                   Functional Test เป็นการประเมินด้านการใช้งานของระบบว่า ระบบจะต้อท างาน
ได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดและครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
                   Performance Test เป็นการประเมินการท างานของระบบภายใต้สภาวะ
ระบบงานจริง 
                   Security Test เป็นการประเมินด้านความปลอดภัยของการเข้าใช้ระบบ 
  5.2.3   สรุปผลการวิจัย 
             จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลโดย 
                   5.2.3.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง น ามาแจกแจงความถี่หาร้อยละ แล้วน าเสนอใน
สรุป  ตารางประกอบค าอธิบาย 
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                   5.2.3.2 น าขอ้มูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ และนักศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ มาหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอใน
รูปตารางประกอบค าอธิบาย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ  โดยท าการสอบถามความคิดเห็นในด้านต่างๆ จาก
ผู้สอนและผู้เรียน  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  5.2.1 ผู้สอน 
   ความคิดเห็นด้าน Reliability Test พบว่า ผลรวมโดยเฉลี่ยในการทดสอบระบบ  มีค่า
เท่ากับ 4.5  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดีมาก 
    ความคิดเห็นด้าน Functional Test พบว่า ผลรวมโดยเฉลี่ยในการทดสอบระบบ  มีค่า
เท่ากับ 4.5 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดีมาก 
    ความคิดเห็นด้าน Performance Test พบว่า ผลรวมโดยเฉลี่ยในการทดสอบระบบ  มีค่า
เท่ากับ 4.5 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดีมาก 
    ความคิดเห็นด้าน Security Test พบว่า ผลรวมโดยเฉลี่ยในการทดสอบระบบ  มีค่า
เท่ากับ 4.3 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดี 
  5.2.2 ผู้เรียน 
   ความคิดเห็นด้าน Reliability Test พบว่า ผลรวมโดยเฉลี่ยในการทดสอบระบบ  มีค่า
เท่ากับ 4.3  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดี 
    ความคิดเห็นด้าน Functional Test พบว่า ผลรวมโดยเฉลี่ยในการทดสอบระบบ  มีค่า
เท่ากับ 4.4  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดี 
    ความคิดเห็นด้าน Performance Test พบว่า ผลรวมโดยเฉลี่ยในการทดสอบระบบ  มีค่า
เท่ากับ 4.5 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดีมาก 
    ความคิดเห็นด้าน Security Test พบว่า ผลรวมโดยเฉลี่ยในการทดสอบระบบ  มีค่า
เท่ากับ 4.4 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดี 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ควรสามารถส่งออกข้อสอบแบบรายฉบับเป็นไฟล์ได้หลายชนิด เช่น .doc .xls . docx 
.xlsx .pdf เป็นต้น  
 5.3.2 ควรเลือกรูปแบบการส่งออกผลการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ .txt หรือ .csv ได้ 
 5.3.2 ควรเลือกรูปแบบการส่งออกผลการสอบให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ .txt หรือ .csv ได้ 
 5.3.2 ควรสามารถน าเข้าข้อสอบแบบไฟล์ .doc หรือ .xls หรือ .docx หรือ .xlsx ได ้
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 5.3.3 ควรสามารถให้เก็บ log การเลือกค าตอบไว้ในเครื่อง Client ก่อน ส่งค าตอบไปยัง Server 
ในกรณีเครือข่ายอาจมีปัญหาได้ 
 5.3.4 ควรสามารถตรวจข้อสอบแบบอัตนัยได้ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อระบบคลังข้อสอบออนไลน์  
(ส าหรับผู้สอน) 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 
 ชาย   หญิง 

2. มีความรู้ในเรื่องคลังข้อสอบออนไลน์ 
 มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย  น้อยที่สุด  

3. เคยท าการสอบผ่านระบบออนไลน์ 
 เคย   ไม่เคย 

4. คลังข้อสอบออนไลน์อ านวยความสะดวกได้ 
 มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย  น้อยที่สุด  
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 
หัวข้อ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้าน ความน่าเชื่อถือของระบบ 
2.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของวิชาที่ต้องการ
เก็บในคลังข้อสอบได้อย่างถูกต้อง 

     

2.2 สามารถสร้างชุดข้อสอบส าหรับแต่ละวิชาในคลัง
ข้อสอบได้อย่างถูกต้อง 

     

2.3 สามารถสร้างชุดข้อสอบแบบเลือกตอบได้ด้วย
ตนเอง 

     

2.4 สามารถท าข้อสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้ 

     

2.5 สามารถบันทึกผลและรายงานผลการสอบได้อย่าง
ถูกต้อง 

     

2.6 สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและรายงานผล
การวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

     

ด้าน ความถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
2.7 การเข้าใช้งานระบบสารมารถท าได้ง่าย      
2.8 มีการอธิบายการใช้งานอย่างชัดเจน      
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หัวข้อ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

2.9 รูปแบบหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน      
2.10 ให้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้      
2.11 การออกจากระบบสามารถท าได้ง่าย      
ด้าน การท างานภายใต้สถานการณ์จริง 
2.12 สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว      
2.13 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ได้      
2.14 สามารถออกรายงานผลการสอบได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 

     

2.15 สามารถออกรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

     

2.16 สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตลอดเวลา      
ด้าน ความปลอดภัยของการเข้าใช้ระบบ 
2.17 สามารถก าหนดสิทธิเข้าใช้งานได้      
2.18 สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบได้      

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม......................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................................................................................... ......... 
 
 

- ขอขอบคุณที่ให้ความคิดเห็น - 
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อระบบคลังข้อสอบออนไลน์  

(ส าหรับผู้เรียน) 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
 ชาย   หญิง 

2. มีความรู้ในเรื่องคลังข้อสอบออนไลน์ 
 มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย  น้อยที่สุด  

3. เคยท าการสอบผ่านระบบออนไลน์ 
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 เคย   ไม่เคย 
4. คลังข้อสอบออนไลน์อ านวยความสะดวกได้ 
 มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย  น้อยที่สุด  
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 
หัวข้อ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้าน ความน่าเชื่อถือของระบบ 
2.1 สามารถแสดงข้อมูลเบื้องต้นของวิชาที่ต้องการเก็บ
ในคลังข้อสอบได้อย่างถูกต้อง 

     

2.2 สามารถแสดงข้อสอบส าหรับแต่ละวิชาในคลัง
ข้อสอบได้อย่างถูกต้อง 

     

2.3 สามารถท าข้อสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้ 

     

2.4 สามารถบันทึกผลและรายงานผลการสอบได้อย่าง
ถูกต้อง 

     

ด้าน ความถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
2.5 การเข้าใช้งานระบบสารมารถท าได้ง่าย      
2.6 มีการอธิบายการใช้งานอย่างชัดเจน      
2.7 รูปแบบหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน      
2.8 ให้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้      
2.9 การออกจากระบบสามารถท าได้ง่าย      
ด้าน การท างานภายใต้สถานการณ์จริง 
2.10 สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว      
2.11 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ได้      
2.12 สามารถออกรายงานผลการสอบได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 

     

2.13 สามารถออกรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

     

2.14 สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตลอดเวลา      
ด้าน ความปลอดภัยของการเข้าใช้ระบบ 
2.15 สามารถก าหนดสิทธิเข้าใช้งานได้      
2.16 สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบได้      
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม......................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................................................................................... ......... 
 
 

- ขอขอบคุณที่ให้ความคิดเห็น - 
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