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บทคัดยอ 
 
 

 การศึกษาการคนควานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
ของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  
 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบคือ ใชโปรแกรมพีเอชพี  ในการออกแบบและพัฒนา
สวนติดตอผูใช  และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลในการจัดการฐานขอมูล 
 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบดวยระบบงานยอย 3 ระบบคือ 1) ระบบออก
ขอสอบโดยอาจารย  2) ระบบสอบ  โดยนักศึกษา  3) ระบบวิเคราะหขอสอบ โดยฝายทะเบียนและ
วัดผลฯ  
 ผลจากการคนควาแบบอิสระครั้งนี้ ไดทําการทดสอบการทํางานของระบบ โดยผูใชงาน 
3 กลุมไดแก อาจารย จํานวน 15 คน นักศึกษา จํานวน 21  คน และฝายทะเบียนและวัดผลฯ จํานวน 
1  คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานระบบ ซ่ึง
แบงเปน 2 สวน คือ การประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชงานระบบโดย                  
ฝายทะเบียนและวัดผลฯ และอาจารย และการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ตอการ
ใชงานระบบโดยนักศึกษา ผลการประเมินพบวา ฝายทะเบียนและวัดผลฯ และอาจารยมีระดับ              



 จ 

ความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.29 ซ่ึงอยูในระดับเกณฑมาก  และลักษณะการใชงานที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ มีกระบวนการทํางานที่งายตอการใชงาน รองลงมาคือ เสริมสรางการทํางาน                         
ที่สามารถอํานวยความสะดวกตอผูใชงาน และสามารถนํามาประยุกตกับงานจริง ในสวนของ
นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับเกณฑมาก เชนกัน และลักษณะการใช
งานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การรายงานผลคะแนนสอบ ผลจากการประเมินโดยผูใช                            
ทั้ง 3 กลุม พบวาระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบนี้ เหมาะสําหรับการนําไปใชงานไดจริงกับ
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี   
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ABSTRACT 
 

 
 The purpose of this study was to develop a multiple choice test bank system for Lampang 

College of Commerce and Technology (LCCT).   

The system was developed by using PHP script language and MySQL database program.  

The PHP was used to design and develop a user interface whereas The MySQL database was used 

as the database server. 



 ช 

 The developed program consisted of three subsystems.  They were: a test writing system      

(for teachers); a testing system (for students); and a test analysis system (for an 

assessment/evaluation division.)   

There were three groups of users for this study.  They were: fifteen teachers, twenty-one 

students and a representative from the assessment/evaluation division.  Two set of questionnaire 

were prepared to collect data from the users about their level of satisfaction in using the system. 

The first questionnaire surveyed the level of satisfaction of both the: teachers and the 

assessment/evaluation division.  The second questionnaire surveyed the level of satisfaction of the 

students working within the system.  The findings revealed that the system provided both ease of 

use and comfort to the users of each group. The satisfaction of the teachers and the representative 

of assessment/evaluation division were slightly higher than the satisfaction of the students. The 

results given by the students presented that their satisfaction were at a level of 4.11.  Whereas the 

results of the teachers and assessment/evaluation division presented that their satisfaction were at 

a level of 4.29.  The researcher concluded that the developed system was very suitable for 

implementation at Lampang College of Commerce and Technology.     

 


