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1.1 หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  (Lampang College of commerce and 
Technology : LCCT) ตั้งอยูเลขที่ 173 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 52100                    
เปนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปดสอนหลักสูตร
อาชีวศึกษาและหลักสูตรนานาชาติ  มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 4,000 คน มีอาจารยทั้งหมด
ประมาณ 300 คน โดยนักศึกษาทุกคนจะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาโปรแกรมประมวลผลคํา 
และโรงเรียนมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรระบบเครือขายทองถ่ิน จํานวน  12  หอง    
 โรงเรียนไดนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนกับนักศึกษาทุกสาขาวิชา                           
มีอัตราสวนการใชคอมพิวเตอรตอนักศึกษา 1:1 นั่นคือ นักศึกษา 1 คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดย
คอมพิวเตอรทุกเครื่องเชื่อมตอเปนระบบเครือขายทองถ่ิน (Local Area Network : LAN)                          
เมื่อนักศึกษาผานกระบวนการเรียนการสอนแลว จะตองมีการวัดและประเมินผลโดยเครื่องมือที่ใช
ในการวัดผลและประเมินผลคือขอสอบ ซ่ึงเปนการวัดและประเมินผลอยางเปนทางการ ขอสอบนี้
จะแบงออกเปนการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค อาจารยจะใชขอสอบแบบปรนัยกวา    
รอยละ 70 ซ่ึงสามารถวัดไดครอบคลุมเนื้อหาวิชามากกวาขอสอบปรนัย แตตองใชเวลามากในการ
สรางขอสอบแตละครั้ง เมื่อนักศึกษาสอบเรียบรอยแลวอาจารยก็นํากระดาษคําตอบมาตรวจให
คะแนน ซ่ึงใชเวลามากและเกิดขอผิดพลาดไดงาย  เพื่อใหการวัดและประเมินผลมีมาตรฐาน จึงมี
การวิเคราะหขอสอบใหมีคุณภาพ โดยระบบเดิมใชโปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะหขอสอบของ
กรมอาชีวศึกษาซึ่งมีขอเสียคือ ใชงานยาก เพราะหลังจากที่มีการวิเคราะหคุณภาพขอสอบของ              
แตละรายวิชาแลวไมสามารถบันทึกและจัดเก็บในฐานขอมูลได จึงเปนการเพิ่มภาระงานใหกับ                  
ฝายทะเบียนและวัดผลฯ เปนอยางมากในการสรุปคุณภาพขอสอบรายขอของทุกรายวิชา เพื่อสงให
อาจารยประจําวิชาใชประโยชนตอไป   
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะดําเนินงานการคนควาแบบอิสระเรื่องการพัฒนาระบบ                   
คลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  ลดเวลาในการออกขอสอบของผูสอนลงไดมาก ขอสอบที่อยูในคลัง
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สามารถนํากลับมาใชไดใหม และคําตอบของนักศึกษาก็จะนํามาวิเคราะหคุณภาพของขอสอบ 
สามารถนํามาใชประโยชน  หรือปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นเพื่อใชในการสอบครั้งตอไป 
   
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา   
 เพื่อพัฒนาระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบของโรงเรียนลําปางพาณิชยการ                     
และเทคโนโลยี 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา  

1. ไดระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบที่ผานกระบวนการวิเคราะหคุณภาพ 
2. ไดระบบการจัดการคัดเลือกขอสอบที่ถูกตอง  และรวดเร็วสําหรับการออกขอสอบครั้ง                      

ตอ ๆ ไป 
 
1.4 แผนการดําเนินงาน ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนการดาํเนนิการ   
1) ศึกษาระบบงานปจจุบันดานวิชาการในสวนของการวิเคราะหขอสอบ ของโรงเรียน

ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี
2) ศึกษาความตองการของผูใชระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
3) วิเคราะหระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
4) ออกแบบระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ทางดานฐานขอมูล และหนาจอ

ติดตอกับผูใช (ขอมูลนําเขา  และขอมูลนําออก) 
5) พัฒนาโปรแกรม ซ่ึงจะพัฒนาอยู 3 สวน ดังนี้โปรแกรมสวนผูดูแลระบบ                          

(ฝายทะเบยีนและวดัผลฯ) โปรแกรมสวนอาจารย  และโปรแกรมสวนนักศึกษา 
6) ทดสอบและประเมินผลโปรแกรม 
7) แกไขและติดตั้งโปรแกรม 
8) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาอิสระ   

1.4.2 ขอบเขต 
 พัฒนาระบบฐานขอมูลคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  สําหรับรายวิชา 2201-1001            
การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  
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 ขอบเขตการศึกษาจะมีระบบโปรแกรมยอย ๆ ที่จะทําการพัฒนา ดังนี ้
1) โปรแกรมสวนผูดูแลระบบ (ฝายทะเบยีนและวดัผลฯ) 

ฝายทะเบียนและวัดผลฯ สามารถทําการจัดการกับขอมูลทุกสวนของโปรแกรม  
ดังตอไปนี้ 

(1) ขอมูลภาควิชา โปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข  ภาควิชา และคณะวิชาที่สังกัด
ได  

(2) ขอมูลอาจารย โปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข คํานําหนาชื่อ ช่ือ-สกุล ภาควิชา 
ช่ือเรียก รหัสผาน วันเดือนปเกิด และที่อยู ได  

(3) ขอมูลนักศึกษาโปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข คํานําหนาชื่อ ช่ือ-สกุล หอง     
ช่ือเรียก รหัสผาน วันเดือนปเกิด และที่อยู ได  

(4) ขอมูลรายวิชา โปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวน        
หนวยกิต ประเภทวิชา ระดับวิชา  ภาควิชาที่สังกัดได  

(5) จุดประสงครายวิชา โปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข จุดประสงครายวิชา และ
ชุดขอสอบได   

(6) ขอสอบ โปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข จุดประสงครายวิชา คําถาม และ
ตัวเลือกของขอสอบได  

(7) กําหนดตารางสอบ โปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข คําอธิบาย  วันที่สอบ              
เวลาสอบ  และนักศึกษาหองไหนที่สอบในรายวิชานั้นได  

(8) สรุปคะแนนสอบ โปรแกรมสามารถแสดงผลคะแนนสอบของนักศึกษาใน                 
แตละรายวิชาได  

(9) วิเคราะหขอสอบ โปรแกรมสามารถเลือกเทคนิคในการวิเคราะหขอสอบของ
รายวิชาที่มีสอบในแตละครั้งได  

2) โปรแกรมสวนอาจารย 
เปนสวนที่อาจารยใชโปรแกรมในการจัดการกับขอสอบ สามารถปอนชื่อเรียก 

รหัสผานเพื่อเขาใชโปรแกรม ในสวนตาง ๆ  ดังนี้  
(1) จุดประสงครายวิชา  โปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข จุดประสงครายวิชา และ

ชุดขอสอบได  
(2) ขอสอบ โปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข จุดประสงครายวิชา คําถาม และ

ตัวเลือกของขอสอบได  
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(3) ตารางสอบ โปรแกรมสามารถแสดงขอมูลตารางสอบในรายวิชาที่อาจารยสอน
ได 

(4) สรุปคะแนนสอบ โปรแกรมสามารถแสดงผลคะแนนสอบของนักศึกษาใน                 
แตละรายวิชาได  
 3) โปรแกรมสวนนักศกึษา 
 เปนสวนที่นักศึกษาใชดําเนินการสอบ นักศึกษาสามารถปอนชื่อเรียก รหัสผาน
โปรแกรมสามารถเตือนการหมดเวลาสอบ  และจะตรวจคําตอบพรอมแสดงผลการสอบใหทราบ
ทันที  

1.4.3 วิธีการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) การสัมภาษณจากเจาหนาที่ฝายทะเบียนและวัดผลฯ อาจารยผูออกขอสอบและ
นักศึกษา 

2) สังเกตการทํางานศึกษาจากเอกสารตําราเกี่ยวกับรายงานการวิจัย เร่ือง การพัฒนา
ระบบสรางขอสอบอัตโนมัติ โดยทฤษฎีทางปญญาประดิษฐ, ธนาคารขอทดสอบ และการทดสอบ
ปรับเปลี่ยนดวยคอมพิวเตอร, คูมือการจัดทําคลังขอทดสอบ การวิเคราะหขอสอบ  การวิเคราะหผล
การสอบ, การสรางแบบทดสอบ, การวิเคราะหขอสอบเพื่อสรางขอสอบมาตรฐาน, การสราง
เครื่องมือวัดผลการเรียน 

3) พัฒนาระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  ทดสอบพรอมกับประเมินผลระบบ
ดวยแบบสอบถาม 
 1.4.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  1) ฮารดแวร 
  (1) เครื่องคอมพิวเตอร  ระดับเพนเทียมขึ้นไป 
  (2) เครื่องพิมพชนิดใชแสงเลเซอร (Laser Printer)   
 2) ซอฟตแวร 
  (1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2003 Server 
  (2) โปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL  
  (3) โปรแกรมพัฒนาระบบ  PHP  
  (4) โปรแกรมสําหรับติดตอกับผูใชระบบ ไดแก                                                        
อินเทอรเน็ตเอก็ซพลอเรอรบราวเซอร 
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1.5 สถานที่ท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล  
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
 2. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 3. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 4. โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 
 
 
  
   


