
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 

ในการพัฒนาระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบโรงเรียนลําปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี  จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ขอสอบปรนัย  คลังขอสอบ และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร เปนวิธีการที่ใชในการสรางระบบงานทางคอมพิวเตอร     
มีอยูหลายวิธี การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาเลือกใชวิธีการพัฒนาระบบงานตามวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เนื่องจากเปนวิธีการที่สามารถแกปญหา                  
การทํางานของผูที่เกี่ยวของกับระบบ ใชวิธีการทางระบบฐานขอมูลและวิธีการเขียนโปรแกรมแบบ 
ไคลแอนตเซิรฟเวอร ในการจัดการขอสอบ การจัดเก็บ การสืบคน การแกไข โดยพัฒนาบนระบบ
เครือขายของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาขอมูล                 
ขั้นพื้นฐาน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงเปน 9 หัวขอดังนี้ 

2.1 ขอมูลและสารสนเทศการจัดการขอมูล 
 2.2 ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมลู  

2.3  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2.4 โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) 
2.5 ภาษาพเีอชพ ี(PHP) 
2.6 ขอสอบปรนัย 
2.7 การวิเคราะหขอสอบ 
2.8 คลังขอสอบ  
2.9 งานวจิยัที่เกี่ยวของ 

 
2.1  ขอมูลและสารสนเทศการจัดการขอมูล 

จรณิต  แกวกังวาล (2540) อธิบายวา ขอมูล (Data) คือขอเท็จจริงขั้นตน ซ่ึงเปนวัตถุดิบของ
สารสนเทศ (Information) เมื่อขอมูลถูกนํามาประมวลผล (เรียงลําดับ แยกประเภท เชื่อมโยง  
คํานวณ  หรือสรุปผล) และจัดใหอยูในรูปแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนได เราจึงจะเรียกวาเปน
สารสนเทศ 
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กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2546:272) อธิบายวา ขอมูล (Data) หมายถึง เหตุการณหรือขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจขององคกรในแตละวัน เชน รายการสั่งซื้อสินคาจากลูกคา รายการสง
สินคา ช่ือที่อยูลูกคา ยอดขายในแตละวัน เปนตน ขอมูลอาจเปนไดหลายชนิด เชน ตัวเลข ตัวอักษร 
รูปภาพ รูปถาย หรือแมกระทั่งเสียง   
 โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ (2545) อธิบายวา ขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information)                   
มีความแตกตางกัน ขอมูลคือ ขอมูลดิบ (Raw Data) ที่มีความหมายในตัวมันเองโดยยังไมได
กอใหเกิดประโยชน ซ่ึงแตกตางกับสารสนเทศ ที่มีการนําขอมูลดิบเหลานั้นมาผานการประมวลผล
ใด ๆ เพื่อใหเกิดสารสนเทศและเปนประโยชนตอผูใช ดังรูป2.1 
  
 
 
 
   

ที่มา: โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ (2545) 
รูป 2.1 การนําขอมูลผานการประมวลผลเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศ 

  
การจัดการขอมูล (Data Management) 

 แนวคิดในการจัดการขอมูลไดเกิดขึ้นมาเนิ่นนานแลว ซ่ึงก็เปนไปตามยุคและเทคโนโลยี 
ในแตละยุคสมัย การจัดการขอมูลไดริเร่ิมจากการบันทึกขอมูล ซ่ึงอาจเปนการบันทึกขอมูลลงใน
กระดาษ สมุด เพื่อบันทึกขอมูลชวยในการจดจํา หากตองการเรียกดูขอมูลที่เคยบันทึกไว ก็จะพลิก
หนาหนังสือไปยังเลขหนาที่ตองการเพื่อดูรายระเอียดขอมูลที่บันทึกนั้น ๆ 
 ตอมาเมื่อมีขอมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็มีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหมีระบบระเบียบ
มากขึ้น มีการบันทึกขอมูลลงแฟมเอกสารตาง ๆ ที่ใชจัดเก็บแฟมเอกสารเหลานั้น เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น ดวยการมีตูเก็บเอกสารซึ่งก็มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญใหเลือกใชงานตาม              
ความเหมาะสมเพื่อเก็บแฟมเอกสารเหลานั้น รวมทั้งอาจมีการทําดัชนีเพื่อใหการคนหาขอมูลมี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 การจัดเก็บขอมูลลงในแฟมตาง ๆ และนําไปเก็บไวในตูเอกสารอยางมิดชิดและปลอดภัย
จัดเปนการเก็บฐานขอมูลที่ทํากันมานานจนถึงปจจุบัน ซ่ึงการจัดเก็บในลักษณะนี้จํานวนตูเก็บ
เอกสารจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การคนหาขอมูลยอมทําใหเกิดความลาชา อันเนื่องมาจากมีตูเก็บ
เอกสารจํานวนมากนั่นเอง 

 

Data   Process Information 
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 ตอมามีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล จะชวยไดมากในกรณีที่มีขอมูล
ปริมาณมาก กลาวคือ สามารถจัดเก็บขอมูลไดจํานวนมาก เพียงบันทึกลงในสื่อบันทึกขอมูล
ดังกลาวสามารถเทียบกับปริมาณของตูเก็บเอกสารจํานวนมากมายมหาศาล ทั้งยังสามารถคนหา
ขอมูลไดรวดเร็วกวามาก 
 
2.2 ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล 
       โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)  ไดกลาวถึงระบบแฟมขอมลูและระบบฐานขอมูลไววา 
 ระบบแฟมขอมูล (File – Based System) 
 การจัดเก็บขอมูลลงในคอมพิวเตอร นอกจากจะสามารถจัดเก็บขอมูลไดปริมาณมากแลว 
ยังทําใหการจัดเก็บขอมูลเหลานั้นแลดูเปนระบบระเบียบ รวมทั้งการคนหาขอมูลที่มีความรวดเร็ว
และสามารถเรียกดูขอมูลที่ตองการไดทันที 
 วิธีการจัดเก็บแฟมขอมูลดวยคอมพิวเตอรในยุคแรก ๆ นั้นยังมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูล
คลายคลึงกับการจัดเก็บแฟมเอกสารตาง ๆ ดวยมือ เพียงแตแตกตางกันตรงที่ขอมูลที่จัดเก็บนั้น             
ถูกจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร แตละสวนงานหรือแตละแผนกตางก็มีโปรแกรมที่จัดทําขึ้นเฉพาะของ
ตน ซ่ึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการจัดการแฟมขอมูลตาง ๆ ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกขณะ รวมทั้ง
การเกิดความซ้ําซอนของขอมูล แฟมขอมูลที่ขึ้นอยูกับแอพพลิเคชันโปรแกรม สงผลใหเกิดปญหา
ในการปรับปรุง กลาวคือ หากมีความตองการเพิ่มหรือปรับปรุงในโครงสรางขอมูล ก็จําเปนตอง
แกไขโปรแกรมเพื่อปรับปรุงโครงสรางและทําการคอมไพลใหมเสมอ ซ่ึงระบบแฟมขอมูลเปน
รูปแบบการเขียนโปรแกรมในภาษารุนที่ 3 (Third – Generation Language : 3GL) เชนภาษา 
COBOL ที่มักเกิดปญหาและขอจํากัด โดยเฉพาะในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จําเปนตอง
พึ่งพาโปรแกรมเมอรทุกครั้งไป เนื่องจากรูปแบบโครงสรางขอมูลข้ึนอยูกับแอพพลิเคชันโปรแกรม 
ซ่ึงผูใชงานทั่ว  ๆ ไปจะไมมีความรูความสามารถใจการเขาไปแกไขชุดคําสั่งใด ๆ  ดังรูป 2.2 
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ที่มา: โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   

รูป 2.2 ระบบแฟมขอมูล (Files System) 
  

ขอจํากัดของวิธีแฟมขอมูล (Limitations of the File – Based Approach) 
1. ขอมูลมีการเก็บแยกจากกัน (separation and isolation of data) 

 2. ขอมูลที่มีความซับซอน (duplication of data / data redundancy) 
3. ขอมูลที่มีความขึ้นตอกัน (data dependence) 
4. มีรูปแบบที่ไมตรงกัน (incompatible file formats) 
5. รายงานตาง ๆ ถูกกําหนดไวอยางจํากดั (fixed queries / proliferation of application 

programs)  
ขอดีของวิธีแฟมขอมูล (Advantages of File – Based Approach) 

 1.  งายตอการออกแบบและพัฒนา (easy to design and implement) สําหรับวิธีแฟมขอมูล
นั้นสามารถออกแบบแฟมขอมูลและทําการพัฒนาไดงาย กลาวคือ ความสลับซับซอนในขั้นตอน
การออกกแบบและการพัฒนามีไมมาก  เนื่องจากพัฒนาระบบดวยเพียงหนึ่งแอพพลิเคชัน                   
(single application) 
 2.   การประมวลแบบแฟมขอมูลเปนวิธีดั้งเดิมที่ใชกันมานาน และมีความรวดเร็ว 
(historically and processing speed) เนื่องจากการประมวลผลแบบแฟมขอมูลเปนเทคโนโลยีแบบ
ดั้งเดิมที่ใชกันตั้งแตเร่ิมการใชภาษาระดับสูง เชน ภาษา COBOL โดยการประมวลผลดวยวิธี
ดังกลาวจะมีความรวดเร็ว เนื่องจากการประมวลผลขอมูลสามารถกําหนดแฟมที่เกี่ยวของจาก
โปรแกรมประยุกตที่เขียนไวไดโดยตรง ผลก็คือโปรแกรมจะทํางานดวยความรวดเร็ว 

Personnel Sales Department Accounting 

accounts Inventory salesman sales Customers Employe

Duplicate data (salesman is an employee) 



  
10 

 ระบบฐานขอมูล (Database System) 
 เมื่อระบบแฟมขอมูลไดมีการใชงานจนถึงระดับหนึ่ง ทําใหทราบถึงปญหาตาง ๆ ตามมา
มากมายในดานของความยืดหยุนและความไมคลองตัวในหลาย ๆ ดาน วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
การจัดระบบขอมูลก็ไดเกิดขึ้นใหม โดยมีแนวคิดที่จะจัดการขอมูลแบบใหมที่มีประสิทธิภาพ
โดยรวมที่ดีกวา รวมทั้งมีความยืดหยุนและความคลองตัวสูงขึ้น นั่นก็คือแนวคิดของระบบ
ฐานขอมูล 
 ปกติแลวขอมูลหรือแฟมขอมูลจะเปนแฟมขอมูลที่ถูกจัดเก็บแบบกระจายไปตามหนวยงาน
หรือแผนกตาง ๆ ทั่วไป แตละแผนกตางก็มีกระบวนการจัดเก็บแฟมขอมูลเปนของตนเอง แต
แนวความคิดของฐานขอมูลจะตรงกันขามกับวิธีแฟมขอมูล โดยฐานขอมูลจะเปนแหลงหรือศูนย
รวมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน มีกระบวนการจัดหมวดหมูของขอมูลที่มีแบบแผน ซ่ึงกอใหเกดิ
ฐานขอมูลที่เปนแหลงรวบรวมของขอมูลจากแผนกตาง ๆ และถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบภายใน
ฐานขอมูลชุดเดียว ผูใชงานตาง  ๆ ในแตละแผนกสามารถใชขอมูลสวนกลางนี้ เพื่อนําไป
ประมวลผลรวมกันได และสนับสนุนการใชฐานขอมูลรวมกัน ทําใหไมเกิดความซับซอนในขอมูล 
ดังเชนระบบแฟมขอมูล และแนวคิดของฐานขอมูลนั้นสามารถชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การประมวลผลดวยวิธีแฟมขอมูลได แตอยางไรก็ตาม แนวคิดฐานขอมูลนี้ผูใชงานจําเปนตอง
เรียนรูถึงกระบวนการการจัดการ และจําเปนตองพึ่งพาผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีประสบการณดาน
ฐานขอมูลเปนอยางดี ดังรูป 2.3 
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ที่มา:โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   

รูป 2.3  ความแตกตางระหวางรูปแบบของวิธีแฟมขอมูลกับวิธีฐานขอมูล 

 
 กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง  ครูอุตสาหะ (2542) อธิบายวา จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในระบบแฟมขอมูล ไดกอใหเกิดการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบใหมขึ้น ที่เรียกวา “ฐานขอมูล 
Database” การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลนี้จะแตกตางจากการจัดเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูล
เนื่องจากฐานขอมูลเปนการนําเอาขอมูลมาจัดเก็บไวในที่เดียวกัน เชน ขอมูลพนักงาน สินคา                
คงคลัง พนักงานขาย และลูกคาซึ่งแตเดิมเก็บอยูในรูปของแฟมขอมูลฝายตาง ๆ ไดถูกนํามาจัดเก็บ
รวมกันไวภายในฐานขอมูลเดียว ซ่ึงเปนฐานขอมูลรวมของบริษัท สงผลใหแตละฝายสามารถใช
ขอมูลรวมกันและสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบแฟมขอมูลได ขอมูลตาง ๆ ที่                   

Personnel Sales Department Accounting 

accounts Inventory salesman sales Customers Employe

Duplicate data (salesman is an employee) 

Database 
Employee 
Customers 

Sales 
Inventory 
Accounts 

Personnel Department 

Sales Department 

Accounting Department 

DBM
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ถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูลนอกจากจะตองเปนขอมูลที่มีความสัมพันธกันแลว ยังจะตองเปนขอมูลที่
ใชสนับสนุนดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งขององคกร ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา แตละฐานขอมูลจะ
เทียบเทากับระบบแฟมขอมูล 1 ระบบ และจะเรียกฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการเนินงาน
อยางใดอยางหนึ่งนับวา “ระบบฐานขอมูล (Database system) เชนระบบฐานขอมูลเงินเดือน ซ่ึงเปน
ฐานขอมูลที่จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่สนับสนุนการคํานวณเงินเดือน หรือระบบฐานขอมูลประชากรซึ่ง
เปนฐานขอมูลที่จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่สนับสนุนการจัดทําสํามะโนประชากร เปนตน” 

ดวงแกว  สวามิภักดิ์ (2540) อธิบายวา ฐานขอมูล คือ โครงสรางของสารสนเทศ 
(Information) ที่ประกอบดวย Entity หลาย ๆ ตัว ซ่ึงบรรดา Entity เหลานั้นตองมีความสัมพันธกัน 

สมจิตร  อาจอินทร (2549)  อธิบายวา ฐานขอมูล (Database) คือ การรวบรวมขอมูลที่มี
ความสัมพันธกัน และกําหนดรูปแบบการจัดเก็บอยางเปนระบบ การจัดเก็บเปนฐานขอมูลมักจะ
จัดเก็บไวที่หนวยศูนยกลาง ทั้งนี้เพื่อใหผูใชหลาย ๆ หนวยงานในองคกรสามารถเรียกใชขอมูลที่
จัดเก็บไวไดตามความตองการของแตละหนวยงาน ซ่ึงอาจจะถูกเรียกใชไดเสมอ และเปนขอมลูทีใ่ช
เปนประจํา 

วศิน  เพิ่มทรัพย และวิโรจน  ชัยมูล (2548:154)  อธิบายวา ฐานขอมูลเกิดจากการรวบรวม
เอาแฟมตารางขอมูลหลาย ๆ แฟมที่มีความสัมพันธกันนั้นมาเก็บรวมกันไวที่เดียว ซ่ึงชวยใหการ
ประมวลผลมีความสะดวกและงายยิ่งขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะจัดการกับขอมูลเพื่อลดความซ้ําซอน       
ลดความขัดแยง รักษาความคงสภาพ อํานวยความสะดวกในการใชขอมูลรวมกัน งายตอการเขาถึง
และลดระยะเวลาพัฒนาระบบงาน เครื่องมือสําหรับจัดการฐานขอมูลนั้น เรียกวา “DBMS : 
Database Management System”  ซ่ึงเปนเสมือนผูจัดการฐานขอมูลที่จะดูแลและอํานวยความ
สะดวกใหกับผูใชโดยไมจําเปนตองทราบถึงโครงสรางทางกายภาพของขอมูลในระดับที่ลึกมากแต
เพียงอยางใด หรือเปนโปรแกรมที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูล  
และฐานขอมูลจะมีการเก็บคําอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางฐานขอมูลหรือที่เรียกวา พจนานุกรมขอมูล
(data dictionary) ซ่ึงจะใชอธิบายลักษณะของขอมูลที่เก็บไว 

ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) 
โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ (2545) ระบบการจัดการฐานขอมูล หรือมักเรียกยอ ๆ วา DBMS คือ 

โปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวยฟงกชันหนาที่ตาง ๆ ใน การ
จัดการขอมูล รวมทั้งภาษาที่ใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการตอบโตระหวางกัน
กับผูใช เพื่อใหสามารถทําการกําหนดการสราง การเรียกดู การบํารุงรักษาฐานขอมูลรวมทั้งการ
จัดการควบคุมการเขาถึงขอมูล ซ่ึงถือเปนการปองกันความปลอดภัยในฐานขอมูลเพื่อปองกันมิใหผู
ที่ไมมีสิทธิ์การใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลที่เปนศูนยกลางไดนอกจากนี้ DBMS ยังมี
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หนาที่ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของขอมูล การสํารองขอมูล และการเรียกคืน
ขอมูลในกรณีที่ขอมูลเกิดความเสียหาย ดังรูป 2.4 

 
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           

ที่มา: โอภาส  เอี่ยมศิริวงศ  (2545)   
รูป 2.4 การจัดการการโตตอบของ DBMS ระหวางผูใชงานกับฐานขอมลู 

 
ดังนั้นจึงสามารถกลาวโดยสรุปวา DBMS  เปนโปรแกรมที่ใชงานทั้งบนแอพพลิเคชัน 

โปรแกรมและฐานขอมูล ซ่ึงกอใหเกิดความสะดวกตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1.  อนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนดหรือสรางฐานขอมูลเพื่อกําหนดโครงสรางขอมูล

ชนิดขอมูลรวมทั้งการอนุญาตใหขอมูลที่กําหนดขึ้นสามารถบันทึกลงในฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนี้
เรียกวา Data  Definition  Language  Precompiler (DDL) 

2.  อนุญาตใหผูใชงานสามารถทําการเพิ่ม (insert) ปรับปรุง (update) ลบ(delete) และ
เรียกใช (retrieve) ขอมูลจากฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนี้เรียกวา Data Manipulation Language 
(DML) 

3.  สามารถทําการควบคุมในการเขาถึงฐานขอมูล 
 -  ความปลอดภัยของระบบ (security system) โดยผูที่ไมมีสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลใน  

  ฐานขอมูลจะไมสามารถเขามาใชงานขอมลูในฐานขอมลูได 
 -  ความคงสภาพของระบบ (integrity system) ทําใหเกิดความถูกตองตรงกันในการ  

  จัดเก็บขอมูล 

 

 

End  User 

End  User 

DBMS End user 
data 

Database Structure 

Metadata 

Metadata 

Customer 

Inventory 

Products 

Application request 

Application request 

Data 

Data 



  
14 

 -  มีระบบการควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน (concurrency control system) กลาวคือ 
สามารถแชรขอมูลเพื่อบริหารในการเขาถึงขอมูลพรอม ๆ กันจากผูใชงานในขณะเดียวกันไดโดยไม
กอใหเกิดความไมถูกตองของขอมูล 

 -  การกูคืนระบบ (recovery control system) สามารถกูคืนขอมูลกลับมาไดในกรณีที่  
   ฮารดแวรเกดิความเสียหาย 

 -  การเขาถึงรายการตาง ๆ (user – accessible catalog) ผูใชสามารถเขาถึงรายการหรือ 
  รายละเอียดตาง ๆ ของขอมูลในฐานขอมลู 
 
2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ (2550: 102-106)  อธิบายวา ฐานขอมูลนับเปน
สวนสําคัญสําหรับระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล  การออกแบบระบบระบบ
สารสนเทศ จึงตองใหความสําคัญกับการออกแบบฐานขอมูลเชนเดียวกับการออกแบบในสวน
ประมวลผล 
 2.3.1 วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle) ซ่ึง
ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 (1)  Feasibility Study เปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการประเมินตนทุนของทางเลือก
ตางๆ ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อพิจารณาเลือกทางเลือกในการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศที่มีความคุมคามากที่สุด 
 (2)  Requirement Collection and Analysis ในขั้นตอนนี้ นักพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศจะเก็บรวมรวมความตองการตางๆ จากผูใชมาวิเคราะห เพื่อจําแนกถึงปญหา และ            
ความตองการออกเปนกลุม ซ่ึงใชกําหนดขอบเขตใหกับระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้น 
 (3)  Design เปนขั้นตอนที่นําเอาปญหาและความตองการดานตางๆ ที่จําแนกไวใน
ขั้นตอนที่ 2 มาใชในการออกแบบระบบสารสนเทศ 
 (4)  Prototyping ในขั้นตอนนี้ สวนตางๆ ที่ไดออกแบบไวในขั้นตอนที่ 3 มาพัฒนา
เปนตนแบบของระบบงาน (Prototype) เพื่อนําไปทดลองใชหาขอผิดพลาดตางๆ จะถูกนําไปเปน
ขอมูลสําหรับขั้นที่ 2 ไดใหม 
 (5)  Implementation เปนขั้นตอนที่นําเอาระบบสารสนเทศที่พัฒนาเสร็จเรียบรอย
แลวไปทดลองใชงาน 
 (6)  Validation และ Testing เปนขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 
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  (7)  Operation เปนขั้นตอนสุดทาย ซ่ึงแนใจแลววา ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง จึงเริ่มนําขอมูลตางๆ มาใชงานจริง  
 2.3.2 วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบฐานขอมูล (Database Life Cycle) หรือที่เรียก             
อยางยอวา DBLC เปนขั้นตอนที่กําหนดขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบฐานขอมลูขึน้ใช
งาน ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้  
 (1)  Database Initial Study เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบฐานขอมูลขึ้นใช
งานในขั้นตอนนี้ ผูพัฒนาระบบฐานขอมูลจะตองวิเคราะห ความตองการตางๆ ของผูใช เพือ่กาํหนด
จุดมุงหมาย ปญหา ขอบเขตและกฎระเบียบตางๆ ของระบบฐานขอมูลที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปน
แนวทางในการออกแบบฐานขอมูลในขั้นตอไป 
 (2)  Database Design ผูพัฒนาระบบฐานขอมูล จะนําเอารายละเอียดตางๆ ที่ไดจาก
การวิเคราะหในขั้นตอนแรกมาใชเปนแนวทางในการออกแบบฐานขอมูลขึ้นใชงาน ซ่ึงแบง
ออกเปน 3 ระดับคือ การออกแบบฐานขอมูลในระดับ Conceptual, Logical และ Physical 
 (3)  Implementation and Loading เปนขั้นตอนที่นําเอาโครงรางตางๆ 
ของระบบฐานขอมูลที่ไดจากการออกแบบในขั้นตอน Database Design มาสรางเปนตัวฐานขอมูลที่
ใชเก็บขอมูลจริง รวมทั้งทําการแปลงขอมูลของระบบงานเดิม ใหสามารถนํามาใชงานในระบบ
ฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นใหม ในกรณีที่ระบบเดิมมีการใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล 
 (4) Testing and Evaluation เปนขั้นตอนของการทดสอบระบบฐานขอมูลที่
พัฒนาขึ้นเพื่อหาขอผิดพลาดตางๆ  รวมทั้งทําการประเมินความสามารถของระบบฐานขอมูลนั้น 
เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงใหระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถรองรับ                
ความตองการของผูใชในดานตางๆ  ไดอยางถูกตอง และครบถวน 
 (5)  Operation เปนขั้นตอนที่นําเอาระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นเสร็จเรียบรอยแลว
ไปใชงานจริง 
 (6)  Maintenance and Evolution เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหวางการใชงานระบบ
ฐานขอมูลจริงเพื่อบํารุงรักษาใหระบบฐานขอมูลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนขั้นตอน
ของการแกไข และปรับปรุงระบบฐานขอมูล ในกรณีที่มีการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงความตองการ
ของผูใช ที่สงผลกระทบตอระบบฐานขอมูล 
 2.3.3  ขั้นตอนของการออกแบบฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล สามารถแบงออกได
เปน 3 ขั้นตอน ดังนี้       
 (1)  การออกแบบฐานขอมูลในระดับ Conceptual การออกแบบฐานขอมูลในระดับนี้ 
จะเปนการกําหนดโครงราง (Schema) เร่ิมตน ที่มีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายถึงโครงสรางหลักๆ  ของ
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ขอมูลภายในระบบฐานขอมูล โดยไมคํานึงถึงฐานขอมูลที่จะนํามาใชวาจะมีโครงสรางขอมูลแบบ 
Hierarchical หรือ Network หรือ Relational ดังนั้นผลลัพธที่ไดจากการออกแบบในระดับนี้                  
จึงเปนแบบจําลองของขอมูลที่ประกอบดวยโครงรางที่อยูในรูปแบบของแนวความคิด ซ่ึงยังไม
สามารถนําไปใชงานไดจริง  ดังนั้นแบบจําลองของขอมูลที่ไดจากการออกแบบในขั้นตอนนี้จึงมัก
เรียกวา Conceptual Schema แตอยางไรก็ตาม การออกแบบในระดับนี้กลับมีความสําคัญ เนื่องจาก
โครงสรางที่ไดจากการออกแบบในขั้นตอนนี้ จะถูกนําไปใชในขั้นตอนอื่นๆ ตอไป      
  (2)  การออกแบบฐานขอมูลในระดับ Logical การออกแบบในระดับนี้ จะเปนระดับ
ที่ตอเนื่องจากระดับ Conceptual กลาวคือ การออกแบบฐานขอมูลในระดับนี้จะอาศัยโครงรางที่ได
จากการออกแบบในระดับ Conceptual มาปรับปรุงใหมีโครงสรางที่เปนไปตามโครงสรางขอมูล
ของฐานขอมูลที่นํามาใช โดยยังไมคํานึงถึงผลิตภัณฑทางดานฐานขอมูลที่จะนํามาใชงานกับระบบ
ฐานขอมูลที่ออกแบบขึ้น การออกแบบในขั้นตอนนี้จะนําเอาโครงรางที่ออกแบบขึ้นไปสรางเปน
ฐานขอมูลจริง ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงตองตรวจสอบความถูกตองของโครงรางที่ออกแบบ และสวน
ประมวลผลตางๆ ที่ออกแบบไว รวมทั้งตองแปลงโครงรางตางๆ ใหอยูในรูปของ Relation ในกรณี
ที่ฐานขอมูลที่เลือกใชมีโครงสรางขอมูลแบบ Relational 
  (3)  การออกแบบฐานขอมูลในระดับ Physical การออกแบบในระดับนี้ จะเปน                
ขั้นสุดทายของการออกแบบฐานขอมูล จะเปนการนําเอาโครงรางที่ไดจากการออกแบบในระดับ 
Logical มาปรับปรุงโครงสรางใหเปนไปตามโครงสรางของผลิตภัณฑทางดานฐานขอมูลที่จะ
นํามาใชงาน ผลลัพธที่ไดจากการออกแบบในระดับนี้ ไดแกโครงสรางของระบบฐานขอมูลที่
สามารถนําไปใชงานในการสรางตัวฐานขอมูลจริง 
 
2.4  โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL)  
 เกษศิรินทร โถวสกุล. “MySQL.” [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา  
http://learners.in.th/blog/Donsak73/37469 (13 สิงหาคม 2550).  อธิบายวา MySQL  เปนโปรแกรม
ฐานขอมูลที่ใชจัดเก็บขอมูลโปรแกรมหนึ่ง ทํางานในลักษณะ Client Server ทํางานบนระบบ 
Telnet บน Linux Redhad หรือ Unix System และบน Win32 ทั่วไปบนระบบเครือขาย Internet & 
Intranet  และยังสามารถเรียกใชบน Web Browser ไดกรณีใช  language เปน Interface ในการเชื่อม 
language ที่ใชเปน Interface  เชน PHP, Perl, C, C++ เปนตน MySQL เปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Database Management System) RDBMS  คือ  สามารถทํางานกับตารางขอมูลหลาย
ตารางพรอม ๆ กันโดยสามารถแสดงความสัมพันธของตารางเหลานั้นดวย field  ที่ใชรวมกัน 
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 กิตติภูมิ วรฉัตร (2545:15-23) อธิบายวา MySQL เปนโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูล 
หรือเรียกวา  DataBase  Management System ซ่ึงมักจะใชคํายอเปน DBMS    
 MySQL ทํางานในลักษณะฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational DataBase   
Management System : RDBMS) คําวาฐานขอมูลเชิงสัมพันธก็คือ ฐานขอมูลที่แยกขอมูลไปเก็บ
เอาไวในหนวยยอย ซ่ึงเรียกวา ตารางขอมูล (table) แทนที่จะเก็บขอมูลทั้งหมดรวมกันเอาไวแหง
เดียว แตละหนวยยอยที่ใชเก็บขอมูลตางมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยู  ยกตัวอยางเชน ขอมูล
สินคาที่จัดเก็บแยกกันได แลวอาศัยรหัสสินคาในการเรียกคนขอมูลที่จัดเก็บแยกเอาไว การที่จะเขา
ไปจัดการกับขอมูล ตองอาศัยภาษาคอมพิวเตอรที่เรียกกันวา SQL ซ่ึงยอมาจาก Structured Query 
Language  ช่ือ MySQL ก็ส่ือใหทราบวาเกี่ยวกับภาษา SQL อยูแลว ดังนั้น MySQL จึงทํางานตาม
คําสั่งภาษา SQL ได อันเปนมาตรฐานของโปรแกรมทางดานฐานขอมูลในยุคนี้ที่จะตองมี
ความสามารถรองรับคําสั่งที่เปนภาษา SQL 
 MySQL มีจุดเดนที่สามารถครองใจผูใชคือ เร็ว, ใชงานงาย และมีความเชื่อถือไดสูง ซ่ึง 
MySQL เองก็นิยามประจําตัววา  MySQL is a very fast, multi-treaded, multi-user, robust SQL 
(Structured Query Language) database server and MySQL is free software.ซ่ึงเมื่อ เปรียบเทียบกับ
บรรดาโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูล ที่ทํางานเหมือนกันและมีอยูในทองตลาดในปจจุบัน เชน 
MS SQL Server หรือ Oracle เปนตน จะพบวาโดยรวมแลว การทํางานของ MySQL ไมได            
แยกวาหรือเหนือกวาโปรแกรมเหลานั้นเลย การทํางานของ MySQL ในบางเรื่องหรือบางฟงกชัน
อาจจะแยกวา และในทํานองเดียวกัน MySQL ก็ทํางานไดดีกวาในบางเรื่องบางฟงกชัน  
 คุณสมบัติของ MySQL ที่นาสนใจมีดังนี้ 

1. ทํางานแบบ multi-treaded หมายถึงการแบงการทํางานเปนสวนยอยแยกออกไป  
ตางคนตางทํางาน ทําใหสามารถทํางานไดเร็ว และการทํางานมีความอิสระไมขึ้นตอกัน รวมทั้ง
สามารถนําไปใชกับเครื่องที่มี CPU มากกวา 1 ตัวได 

2. ใชไดกับภาษา programming หรือสคริปตหลากหลายภาษา อาทิ C, C++, Eiffel, 
Java, Perl, PHP, VB, Delphi, VFP เปนตน 

3. ทํางานกับฐานขอมูลขนาดใหญได เคยมีผูใชกับตารางขอมูลถึง 60,000 ตาราง มี
จํานวนรายการขอมูลถึง 5,000,000,000 รายการอยางไมมีปญหา 

4. รองรับชนิดขอมูลที่หลากหลาย เชน signed/unsigned, INTEGER ขนาด 1, 2, 3, 4 
และ 8ไบต, FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, BLOB, DATE, TIME, 
DATETIME, TIME STAMP, YEAR, SET และ ENUM  

5. รองรับภาษา SQL มาตรฐาน 
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6. รองรับ ODBC (Open Database Connectivity) 
7. ใชไดกับระบบปฏิบัติการหลากหลายระบบ เชน Linux, Solaris, Mac OS X 

Server, OS/2 Warp, SunOS, Windows และระบบตระกูล Unix อีกมากมาย 
 

2.5  ภาษาพีเอชพี (PHP) 
 เกษศิรินทร โถวสกุล. “สาระความรูภาษา PHP.” [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา 
http://learners.in.th/blog/Donsak73/37440 (13 สิงหาคม 2550).  ไดอธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับ PHP 
เปนภาษาจําพวก scripting language  คําสั่งตาง ๆ จะเก็บอยูในไฟลที่เรียกวาสคริปต (script)  และ
เวลาใชงานตองอาศัยตัวแปลชุดคําสั่ง  ตัวอยางของภาษาสคริป  ก็เชน JavaScript, Perl เปนตน 
ลักษณะของ PHP ที่แตกตางจากภาษาสคริปตแบบอื่น ๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมา
เพื่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาไดโดย
อัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP เปนภาษา ที่เรียกวา server-side หรือ HTML-embedded scripting 
language เปนเครื่องมือที่สําคัญชนิดหนึ่งที่ชวยใหเราสามารถสรางเอกสารแบบ Dynamic HTML 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากขึ้น 
 
2.6 ขอสอบปรนัย  
 ธานิล  มวงพูล (2549)  ไดอธิบายถึง ขอสอบปรนัย หมายถึง ลักษณะของขอสอบที่มีความ
เปนปรนัยอยูในตัว (Objectivity) กลาวคือ มีคําถามที่ชัดเจน ทุกคนอานแลวแปลความตรงกัน มีการ
ตรวจใหคะแนนที่มีเกณฑแนนอนไมวาใครจะเปนผูตรวจ แบงออกเปน  4  ลักษณะ ไดแก 

1. แบบตอบสั้น ๆ (Shot Answer) เปนขอสอบเขียนตอบสั้น ๆ เหมาะสําหรับการเรียนรูที่
ตองการวัดพฤติกรรมในดานความรู ความจํา (Recall Knowledge)  

2. แบบถูกผิด (True-False) เปนขอสอบที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรูที่ตองการวัดความ
เปนไปไดเพียง  2  กรณีเทานั้น ซ่ึงอาจเปน ถูก-ผิด จริง-ไมจริง ใช-ไมใช ลักษณะของขอสอบจะ
เปนลักษณะคําบอกกลาว ซ่ึงมีความสมบูรณในประโยค แลวใหผูตอบทํารหัสใสในชองวาง                  
หนาขอ  

3. แบบจับคู (Matching) เปนขอสอบที่เหมาะสําหรับการเรียนรูที่ตองการวัดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  ประกอบดวย 2 สวน คือ  

1) สวนของตัวปญหาหรือคําถาม โดยทั่วไปมักจะเขียนไวทางซายมือ โดยจะเวน
ชองวางหนาขอไว เพื่อใหนําอีกสวนหนึ่งมาตอบ 
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2) สวนของคําตอบ โดยทั่วไปเขียนไวทางขวามือ ซ่ึงมักจะมีรหัสไวหนาขอ เพื่อให
ผูตอบพิจารณานําไปจับคูกับสวนของตัวปญหา 

4. แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) เปนขอสอบที่มีลักษณะสวนตัวคําถามสวนหนึ่ง 
และสวนตัวคําตอบอีกสวนหนึ่ง ซ่ึงขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบนี้ สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรู
ตั้งแตความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห และการสังเคราะห ตลอดจนถึงการ
ประเมินผล สามารถออกขอสอบไดครอบคลุมเนื้อหาวิชา การตรวจและการใหคะแนนสะดวก งาย 
และมีความแนนอน สามารถจําแนกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1) ประเภทคําตอบถูกตองเพียงขอเดียว (One Correct Answer) เปนขอสอบที่มี
ลักษณะใหหาตัวเลือกที่ถูกตองซึ่งมีเพียงขอเดียว ที่เหลือเปนตัวเลือกที่เปนตัวลวงที่ผิด 

2) ประเภทเลือกคําตอบที่ดีที่สุด (Best Answer) เปนขอสอบที่มีลักษณะตัวเลือกที่           
ถูกหลายตัว แตตองพิจารณาหาตัวคําตอบที่ดีที่สุด 

3) ประเภทเลือกคําตอบที่แตกตางหรือสัมพันธ (Difference or Relation) เปนขอสอบ
ที่มีลักษณะตัวเลือกที่แตกตางไปจากตัวเลือกอื่น หรือลักษณะตัวเลือกที่มีความสัมพันธกันกับ
คําถาม 
 หลักการเขียนขอสอบแบบเลือกตอบ 

1) ควรบอกใหชัดเจนวาเปนคําถามหรือเติมคํา 
2) ควรถามใหตรงจุดและชดัเจน 
3) คําถามควรกระทัดรัด ไมใชคําฟุมเฟอย ควรเราใหผูตอบไดใชความคดิและใช

ภาษาใหเหมาะสมกับระดับผูสอบ ไมควรใหคําปฏิเสธหรือปฏิเสธซอน 
4) คําถามหนึ่งควรถามเรื่องเดียว 
5) คําถามไมควรถามสิ่งที่ทองจําคลองแลว 
6) ควรมีคําตอบถูกเพียงขอเดียว 
7) ตัวเลือกที่ควรแนะคําตอบ ควรเขียนกระทดัรัดไมยาวหรือเพิ่มคําที่ไมจาํเปน 

  
2.7 การวิเคราะหขอสอบ 

กริช  สมกันธา และขจรศักดิ์  คันธพนิต (2547:17-27) ไดอธิบายถึง การวิเคราะหขอสอบ
พิจารณาประเด็นดังตอไปนี้คือ  

1. ความยากงาย (Difficulty) 
 ขอสอบไมควรยากจนกระทั่งนักเรียนตอบผิดหมด เพราะจะทําใหไมสามารถจําแนก
ไดใครเกงหรือออนกวากัน หรือขอสอบที่นักเรียนสวนมากตอบถูก ถือวาเปนขอสอบที่งายไมควร
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ใชสอบเชนกัน  ควรใชขอสอบที่สามารถแยกความแตกตางของนักเรียนไดมากที่ สุด  และ                         
มีจุดประสงคเพื่อตองการใหตําแหนงของนักเรียนมีความเชื่อมั่นไดวาใครเกงกวาใครอยางแทจริง  
เขียนเปนสูตรสําหรับหาความยากงายของขอสอบได ดังนี้ 
        

 ความยากงาย (P)   =                 
      
                                              H =   จํานวนคนที่ตอบขอสอบขอนั้นถูกในกลุมคนเกง 
                    (ตามสูตรนี้ คนเกงคือคนที่ไดคะแนนสูงสุด  25% แรกของกลุมผูสอบทั้งหมด) 
                                              L  =   จํานวนคนที่ตอบขอสอบขอนั้นถูกในกลุมคนไมเกง 
                (ตามสูตรนี้ คนไมเกงคือคนที่ไดคะแนนต่ําสุด  25% ทายของกลุมผูสอบทั้งหมด) 
                                       N =   จํานวนคนทั้งสองกลุมรวมกัน 
 
คาความยากงายแทนดวย P ซ่ึงมีคาอยูระหวาง  0 – 1.00  โดยคาที่ไดจะอานความหมายได  ดังนี ้
 

คาความยากงาย ความหมาย 
0 – 0.19     เปนขอสอบที่ยากมาก 
0.20 – 0.39     เปนขอสอบที่คอนขางยาก 
0.40 – 0.60     เปนขอสอบที่ยากงายปานกลาง 
0.61 – 0.80     เปนขอสอบที่คอนขางงายมาก 
0.81 – 1.00     เปนขอสอบที่งายมาก 

  
2. อํานาจจําแนก (Discrimination) 

 ขอสอบที่ดีตองมีอํานาจจําแนกไดวาเด็กคนใดเกง คนใดออนกวากัน ขอสอบที่จะมี
คุณสมบัติสามารถจําแนกเด็กเกงหรือเด็กออนได ก็คือ   เด็กเกงจะตอบถูก เด็กออนจะตอบผิด และ
เด็กไมมีโอกาสจะเดาคําตอบไดถูกเลย  เขียนเปนสูตรสําหรับหาคาจําแนกของขอสอบได ดังนี้ 
            
                    อํานาจจําแนก (r)  =                           
 
                                              r   =   อํานาจจําแนก 
                                             H =   จํานวนคนที่ตอบขอสอบขอนั้นถูกในกลุมคนเกง 

จํานวนนักเรียนทั้งสองกลุม (N) 

ผลรวมของผูที่ตอบถูกทั้งสองกลุม (H + L) 

จํานวนผูสอบกลุมสูงหรือกลุมต่ํา (n1) 
จํานวนผูตอบถูกกลุมสูง (H) – จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่าํ (L) 
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                                             L  =   จํานวนคนที่ตอบขอสอบขอนั้นถูกในกลุมคนไมเกง 
                                             n1 =   จํานวนคนในกลุมคนเกง (25% แรก) หรือกลุมคนไมเกง                   
                                    (25% ทาย) กลุมใดกลุมหนึง่ 
 
 การแปลความหมายคาอํานาจจําแนกที่เปนบวก 
 

คาอํานาจจําแนก ความหมาย 
1.00   จําแนกดีเลิศ 
0.80 – 0.99   จําแนกดีมาก 
0.60 – 0.79   จําแนกด ี
0.40 – 0.59   จําแนกไดปานกลาง 
0.20 – 0.39   จําแนกไดเล็กนอย 
ต่ํากวา 0.19   จําแนกไมไดเลย 

 
คาอํานาจจําแนก การประเมินผล 

0.40 ขึ้นไป   เปนขอสอบที่ดีมาก 
0.30 – 0.39   เปนขอสอบที่ดีแตควรจะนําไปปรับปรุง 
0.20 – 0.29   เปนขอสอบที่พอใชไดแตควรนําไปปรบัปรุงใหม 
ต่ํากวา 0.19   เปนขอสอบที่ไมดี ไมควรใช ตองแกไข 

  
 และอธิบายวา  การวิเคราะหขอสอบ คือ การคนหาคุณลักษณะ คุณภาพ ของคําถามและ
ตัวเลือก  ซ่ึงเปนสวนที่ประกอบกันขึ้นมาเปนขอสอบวาเปนอยางไรดีหรือไม งายหรือยาก    
         เมื่อครูสรางขอสอบขึ้นมาใชสอบนักเรียนครั้งแรก  แมจะยึดหลักเกณฑวิธีการสราง
ขอสอบอยางดีแลวก็ตาม ก็ยังไมยอมรับวาขอสอบนั้นดีโดยสมบูรณ  เชน สรางขอสอบใหเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา  คําถามและตัวเลือกถูกตองตามคุณลักษณะทุกประการ จัดวาเปนคุณลักษณะที่ดีของ
ขอสอบเพียงบางสวนเทานั้น คุณลักษณะที่ดีของขอสอบที่เกี่ยวของกับเรื่องการวิเคราะหขอสอบ 
เชน ความยากงาย และอํานาจจําแนกของขอสอบ ดังนั้น การวิเคราะหขอสอบ จึงเปนการตรวจสอบ
หาความยากงาย ของขอสอบ จะกลาวไมไดเลยวาขอสอบที่สรางขึ้นมานั้นยากงายพอเหมาะ หากยัง
ไมไดวิเคราะหขอสอบนั้น และเปนการตรวจหาอํานาจจําแนกวาขอสอบนั้น  แยกเด็กออนเด็กเกง



  
22 

ไดจริงหรือไม โดยเฉพาะเด็กที่มีความสามารถใกลเคียงกันหรือแตกตางกัน เพียงเล็กนอยที่ถูกที่ควร
จะเปน คือขอสอบควรแยกหรือจําแนกวาใครเกงกวา ใครออนกวาได 
 เยาวดี  วิบูลยศรี (2540)  ไดอธิบายถึง การวิเคราะหขอสอบโดยการแบงกลุมสูง และ               
กลุมต่ํา มีขั้นตอนในการดําเนินการ  ดังนี้ 

1) ตรวจกระดาษคําตอบโดยใหคะแนนผูสอบ 
2) เรียงลําดับกระดาษคําตอบจากคนที่ไดคะแนนสูงสูดไปหาคนที่ไดคะแนนต่ําสุด 
3) คัดเลือกเอาคะแนนต่ําสุดมา 27% ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด จดัวาเปนกลุมต่ํา 
4) คัดเลือกเอาคะแนนสูงสุดมา 27% ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด จดัวาเปนกลุมสูง 
5) นําเอากระดาษคําตอบของคนในกลุมสูง และกลุมต่ําไปแจกแจงในตาราง เพื่อนับ

จํานวนผูเลือกตอบในตวัเลือกตาง ๆ  
 

ตารางสําหรับแจกแจงคําตอบของกลุมสูงและกลุมต่ํา 
 

กลุมสูง กลุมต่ํา 
ขอที่ 

ก ข ค ง ไมตอบ ก ข ค ง ไมตอบ 
1 
2 
3 

          

 
 จากนั้นก็สามารถคํานวณหาคาระดับความยากงาย และอํานาจจําแนกไดโดยใชสูตรตอไปนี้ 
 
   p   =     
 
   r   = 
    
 เมื่อ   p  หมายถึง ระดับความยากงายของขอสอบ 
  r หมายถึง อํานาจจําแนก 
  PH หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 
  PL หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา 
  NH หมายถึง จํานวนคนในกลุมสูง 

NH + NL 
PH + PL 

NH or NL 
PH - PL 
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  NL หมายถึง  จํานวนคนในกลุมต่ํา 
 ในการวิเคราะหขอสอบแบบตัวเลือก จําเปนตองวิเคราะหตัวลวงดวย โดยตัวลวงที่ดีนั้น          
ผูไมรูหรือที่เรียนออน จะเลือกตอบมากกวาผูรูหรือผูที่เรียนดี โดยวิเคราะหคาระดับความยากงายใช
วิธีคํานวณเดียวกับการวิเคราะหขอสอบรายขอ และคาอํานาจจําแนกของตัวลวง ดังนี้  
 
   r  =    
 
 เมื่อ   r หมายถึง อํานาจจําแนกของตัวลวง 
  PH หมายถึง  จํานวนผูเลือกตอบในกลุมสงู 
 PL หมายถึง จํานวนผูเลือกตอบในกลุมต่าํ 
 NH หมายถึง จํานวนคนในกลุมสูง 
 NL หมายถึง  จํานวนคนในกลุมต่ํา 
 

คาตัวลวง ความหมาย 
เทากับ 0 ตัวลวงที่ควรตดัทิ้ง 
ติดลบ ตัวลวงที่ไมดี ตองแกไขปรบัปรุง 
เปนบวก ตัวลวงที่ใชได 

 
 สุพัฒน  สุกมลสันต (2539) ไดอธิบายถึง  การวิเคราะหขอทดสอบรายขอตามแบบ                   
ประเพณีนิยมอาจจําแนกได  3  วิธี  คือ  

1) เทคนิค 27% ใชเมื่อผูสอบมีจํานวนมาก หรือการกระจายของคะแนนสอบเปนโคงปกติ
หรือมีแนวโนมวาเปนโคงปกติ 

2) เทคนิค 33%  ใชเมื่อผูสอบมีจํานวนมากพอควร เชน ประมาณ 100-300 คน และการ
กระจายของคะแนนมีแนวโนมวาเปนโคงปกติ 

3) เทคนิค 50% ใชเมื่อผูสอบมีจํานวนนอย เชน ประมาณ 50-100  คน ซ่ึงคะแนนสอบมัก
กระจายไมเปนโคงปกติ  
 กนก จันทรขจร (2536)  ไดอธิบายถึง การวิเคราะหขอสอบ (Item analysis) ก็คือ เทคนิค
สําหรับตรวจคุณภาพขอคําถามเปนรายขอวา แตละขอมีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงคที่เรา
ตองการหรือไม และขอละเทาใด กับแตละขอวามีคุณคาเดนดอยในทางใดบาง และเปนจํานวน
เทาใด 

NH or NL 
PL - PH 
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2.8 คลังขอสอบ 
 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคลังขอสอบ พบวา ผูแตงหนังสือบางคนใชคําวา  ธนาคาร
ขอสอบ แทนคําวา คลังขอสอบ ดังนี้   
 กนก จันทรขจร (2536) ไดอธิบายถึง คลังขอสอบ คือ การเก็บรวบรวมขอทดสอบที่มี
คุณภาพ ซ่ึงครูผูสอนสรางขึ้นมาครอบคลุมเนื้อหาวิชา ทุกจุดประสงค และมีขอทดสอบที่ได
วิเคราะหแลว การเก็บรักษา  การนํามาใช  และการปรับปรุงพัฒนาขอสอบเปนระบบที่ดี  และ                
เปนปจจุบัน 
 สุพัฒน  สุกมลสันต (2539) ธนาคารขอสอบ (item bank) หมายถึง สถานที่หรือแหลงเก็บ
รวบรวมขอทอสอบที่มีการจัดเก็บ และการใชอยางมีระบบ 
 ธนาคารขอสอบดวยคอมพิวเตอร (computerized item bank) หมายถึง สถานที่หรือแหลง
เก็บรวบรวมขอทดสอบที่มีการบริหารการจัดเก็บและการใชอยางมีระบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 
 ความสําคัญของธนาคารขอสอบ 
 ในวงการศึกษามีกระบวนการในการเรียนการสอนนั้นมีปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ ที่จะตอง
ประสานสัมพันธซ่ึงกันและกันเสมอ จึงจะทําใหผลที่ เกิดขึ้นบรรลุเปาหมายที่วางไวได คือ 
จุดมุงหมายของรายวิชา (course objectives), เนื้อหาของรายวิชานั้น (course content) และเนื้อหา
ของการทดสอบ (examination content) โดยทั่วไปปจจัยที่สําคัญขอที่ 3 คือ การประเมินผลการเรียน
การสอนนั้นยังคงมีปญหาอยูตลอดเวลาทุกระดับการศึกษา คือ ขอสอบดวยคุณภาพ ขอสอบมักไม
สอดคลองกับจุดประสงค และกิจกรรมในการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาขอทดสอบใหเปน
ขอสอบที่ดียิ่งขึ้น และขาดวิธีการที่เหมาะสมในการเทียบมาตราคะแนนตางแบบทดสอบ  
 ในปจจุบันหลายสิ่งหลายอยางมักจะอาศัยคอมพิวเตอรเขาชวยเพื่อใหการทํางานเปนไปได
อยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนตรง เชน การคํานวณที่ซับซอน, การเก็บรวบรวมขอมูล และการ
คนหาขอมูล เปนตน ในทางการศึกษาไดเร่ิมมีการนําคอมพิวเตอรมาชวยสอน (computer assisted 
instruction) ในดานการทดสอบนั้นคอมพิวเตอรมีประโยชนมากในการทดสอบเฉพาะรายบุคคล 
(tailored testing หรือ adaptive testing), การสรางธนาคารคําถาม (question banking) และการสราง
ธนาคารขอทอสอบ เปนตน 
 ดังนั้น การนําความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมาชวยทําใหธนาคารขอทดสอบมีระบบ เก็บ
รวบรวมขอทดสอบไดเปนจํานวนมาก ประหยัดเนื้อที่ เก็บความลับไดเปนอยางดี และมีความ
สะดวกรวดเร็วในการสรางแบบทดสอบชุดใหม ตามเกณฑที่ประสงคจึงเปนแนวคิดที่นาสนใจและ
ควรไดรับการสนับสนุน  
 



  
25 

 ประโยชนของธนาคารขอสอบโดยใชคอมพิวเตอร 
 การจัดทําธนาคารขอสอบโดยใชคอมพิวเตอรมีประโยชนดังนี้ 

1) ทําใหเนื้อหาของการทดสอบมีความเปนไปไดมากขึ้นที่จะสอดคลองสัมพันธกับ
จุดมุงหมายและเนื้อหาของรายวิชา อันจะทําใหกระบวนการของการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ มี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น 

2) ทําใหแบบทดสอบ (test) มีคุณภาพและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อันทําใหผลการทดสอบมี
ความนาเชื่อถือมากขึ้นดวย  

3) เปนการพัฒนาขอทดสอบ (item) ใหมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น เชน มีความแมนตรง 
(validity) และความเชื่อมั่น (reliability) มากขึ้น ไมมีอคติ (unbias) หรือทําใหมีการเดา (guessing) 
นอยลง เปนตน 

4) สามารถสรางแบบทดสอบที่เหมาะสมกับกลุมผูสอบเปาหมาย (target examinees) ได
อยางรวดเร็ว และถูกตองตามหลักการทดสอบ ทั้งแบบทดสอบสัมฤทธ์ิผล (achievement test) 
แบบทดสอบวินิจฉัย (diagnostic test) และแบบทดสอบคัดเลือก (screening test) เปนตน 

5) สามารถใชขอทดสอบขอเดียวกันไดหลายครั้ง และเหมาะสมกับจุดมุงหมายในการ
ทดสอบแตละครั้งไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงถือไดวาเปนการประหยัดทั้งแรงคน การเงิน และสติปญญา
เปนอยางดี 

6) ทําใหขอทดสอบและแบบทดสอบมีความปลอดภัย (security) มากที่สุดจากปญหาขอ
ทดสอบรั่วไหล 

7) ทําใหกระบวนการทดสอบรายวิชาตาง ๆ (หรือการทดสอบตาง ๆ) มีความพรอม
ตลอดเวลา และสามารถสรางแบบทดสอบเพื่อการทดสอบไดทุกเวลาตามที่ผูบริหารการทดสอบ
ตองการ 

8) ทําใหแบบทดสอบมีลักษณะคูขนานทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงสถิติ (content and statistical 
parallel test forms) ไดงาย ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการเทียบคะแนน (score equating) ของ
แบบทดสอบตางชุดกัน แตมีจุดมุงหมายเหมือนกัน 

9) เปนการประหยัดเนื้อที่ของสถานที่สําหรับเก็บรักษาแบบทดสอบจํานวนมาก เพื่อเก็บ
ไวใชอีกหรือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น  

10) เปนประโยชนในการสรางแบบทดสอบสําหรับการทดสอบรายบุคคล  หรือ
แบบทดสอบปรับเปลี่ยนในอนาคตไดดวย 

11) อํานวยความสะดวกสบายใหแกครูอาจารยที่ประสงคจะใชแบบทดสอบสําหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน  
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12) ชวยกระตุนและเปดโอกาสใหครูอาจารยไดใชความรู และความสามารถในการสราง
ปรับปรุง และพัฒนาขอสอบหรือแบบทดสอบใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ไดอยางมากมาย ทั้งนี้ เพื่อใหครู
อาจารยไดมีประสบการณตรงในเรื่องดังกลาว ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูและความชํานาญในภายหลัง  
 
2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รัชตภาคย พรหมกันธา (2549) ทําการศึกษาหัวขอ “การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ              
คลังข อสอบบนอินทรา เน็ ตสํ าห รับภาควิ ช าบรรณารั กษศาสตร  คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรม การจัดการคลังขอทดสอบภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผานระบบอินทราเน็ต ผูศึกษาได
พัฒนาระบบโดยใชโปรรแกรมมูดดี้ ซ่ึงมีเวบเซิฟเวอร คือ อาปาเช ภาษาที่ใชในการพัฒนาคือพีเอช
พี และใชมายเอสคิวแอลเปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล ผูใชงานโปรแกรมมี 3 กลุม กลุมที่หนึ่งคือ 
ผูดูแลระบบ จะทําการจัดการเกี่ยวกับขอมูลของสมาชิก และรายวิชาที่ใชในโปรแกรม กลุมที่สอง
คือ อาจารย จะทําการจัดการ รายวิชา ขอสอบ และสรางขอสอบ และกลุมที่สามคือ นักศึกษา จะเปน
กลุมที่ทําขอสอบที่อาจารยกําหนดไวให ไดทดลองโดยใชเนื้อหากระบวนวิชา 009103 (การเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายงาน) เปนตัวทดสอบ ใชแบบสอบถามประเมินระดับความ
พึงพอใจ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนและผูใชงาน ซ่ึงแบงเปน สวนการใชงานทั่วไป ซ่ึง
ผลจากแบบสอบถาม พบวานักเรียนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.46 หมายถึง พอใจปานกลาง 
ผูใชงานที่เปนอาจารย มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.22 หมายถึง พอใจปานกลาง และผูดูแลระบบ 
มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.17 หมายถึง พอใจปานกลาง  
 โดยมีขอจํากัดของระบบ  คือ เนื่องดวยโปรแกรมการจัดการคลังขอสอบบนอินทราเน็ต มี
ความตั้งใจที่จะจําลองระบบงานในการทําขอสอบ ดังนั้นระบบที่ได จึงมีขอจํากัดของการทํางาน
เบื้องตน ดังนี้ 

1) ระบบรักษาความปลอดภัยใชรหัสผานเพียงอยางเดียว ทําใหความปลอดภัยในการใช
ระบบไมเพียงพอตอการรักษาขอมูลที่เปนขอสอบ 

2) การแปลงขอมูลรูปภาพจากฐานขอมูลเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส (MS-Word) ยังทําได
ไมสมบูรณ 

3) การทําเฉลยในขอสอบแบบสุม ยังทําไมได 
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 ปญหาและอุปสรรค  
1) การแปลงรูปภาพจากในฐานขอมูลของโปรแกรมมูดดี้ เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

(MS-Word) ไมสามารถทําได 
2) การนําขอมูลในฐานขอมูลออกมาแสดงผล ในบางเงื่อนไข ไมสามารถนํามาแสดง

ผลได 
3) การจัดการสวนติดตอกับผูใชจําเปนตองมีขั้นตอนมาก ทําใหเปลี่ยนแปลงสวนติดตอ

กับผูใชใชเวลานาน 
 ขอเสนอแนะ  

1) การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมยังทําไดโดยการใชรหัสผานเขาระบบเพียง                            
อยางเดียว ซ่ึงยังถือวาไมปลอดภัยนัก สําหรับขอมูลที่มีความสําคัญที่เปนขอสอบ หากมีการพัฒนา
ในสวนนี้เพิ่มขึ้น จะทําใหมีความนาเชื่อถือในโปรแกรมมากยิ่งขึ้น 

2) การแปลงรูปภาพจากฐานขอมูล MySQL เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส (MS-Word) ยังทํา
ไมได หากมีการพัฒนาใหสามารถแปลงขอมูลรูปภาพไดสมบูรณ ก็จะทําใหสามารถใชงานได
หลากหลายแบบขอสอบมากขึ้น  

3) การทําขอสอบ มีเพียง 3 ประเภท ซ่ึงเปนขอสอบที่เปนพื้นฐานทั่วไป แตตัวฐานขอมูล
สามารถรองรับการทําขอสอบแบบอื่น ๆ ไดอีก สามารถทําการสรางขอสอบประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม
ได  
 ธานิล  มวงพูล (2549) ทําการศึกษาหัวขอ “การพัฒนาโปรแกรมคลังขอสอบและระบบ
วิเคราะหขอสอบอัตโนมัติบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรของโรงเรียนทหารสื่อสาร” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมคลังขอสอบและระบบวิเคราะหขอสอบอัตโนมัติบนระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของโรงเรียนทหารสื่อสารและหาประสิทธิภาพของโปรแกรม ในสวนของ
โปรแกรมประกอบดวย 4 สวนคือ สวนที่หนึ่งเปนสวนของผูดูแลระบบมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการ
โครงสรางของครู/อาจารย หลักสูตร วิชาประจําหลักสูตร และเจาหนาที่กองรอยนายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียน หรือรอย นทส. สวนที่สองเปนสวนของครู/อาจารย มีหนาที่เกี่ยวกับการ
กําหนดวัตถุประสงคแตละวิชา การจัดการขอสอบ การสรางชุดแบบทดสอบ การวิเคราะหขอสอบ 
และการตัดเกรด สวนที่สามเปนสวนของกองรอย นทส. มีหนาที่จัดการเกี่ยวกับนักเรียนแตละ
หลักสูตร และสวนสุดทายเปนสวนของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน มีหนาที่เขาสอบใน
รายวิชาที่อาจารยกําหนดในแตละหลักสูตร ผูพัฒนาใชระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL                    
ใชโปรแกรม Edit สราง Source Code ในรูปแบบของภาษา PHP  บนระบบปฏิบัติการ Linux  
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 กระบวนการในการวิจัยใชกลุมตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมทดลองใช
โปรแกรม โดยใชกลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรทั้งทางดานเทคนิค
และทางดานเนื้อหาจํานวน 9 ทาน ทําการตรวจสอบโปรแกรมประเมินผล สวนกลุมทดลองใช
โปรแกรม ไดแก ครูและอาจารยจากโรงเรียนทหารสื่อสารจํานวน 40 ทาน ทดลองใชงานโปรแกรม
และประเมินผล  เมื่อทั้งกลุมผู เชี่ยวชาญและกลุมตัวอยางทดลองใชโปรแกรม  และตอบ
แบบสอบถามแลว จึงนําผลการประเมินที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ             
คารอยละเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมคลังขอสอบและระบบวิเคราะหขอสอบอัตโนมัติบน
เครือขายคอมพิวเตอรของโรงเรียนทหารสื่อสาร 
 ผลการวิจัยปรากฏวา โปรแกรมคลังขอสอบและระบบวิเคราะหขอสอบอัตโนมัติบน
เครือขายคอมพิวเตอรของโรงเรียนทหารสื่อสารที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพรอยละ 84.40 สําหรับ
กลุมตัวอยาง และ 86.05 สําหรับกลุมผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงสูงกวาเกณฑกําหนดรอยละ 80 ตามสมมติฐาน
ของการวิจัย 
 โดยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

1) ควรมีการวิเคราะหหาตัวเลือกที่เปนตัวลวงที่ดี 
2) ขอสอบแตละขอที่ถูกสุมขึ้นมาเปนชุดขอสอบควรจะมีการบันทึกสถิติไว เพื่อประเมิน

หาคา โดยไมตองทดสอบโดยอาศัยสถิติที่ใกลเคียงกัน 
3) การออกแบบขอสอบใหสามารถเลือกจํานวนตัวเลือกไดไมควรจํากัดอยูที่  4  ตัวเลือก 

ใหสามารถเลือกไดวาตองการขอสอบชนิดกี่ตัวเลือก 
4) ควรมีกระบวนการแยกขอสอบที่ใชไดไปเก็บไวในคลังขอสอบและแยกขอสอบที่ตอง

ปรับปรุงไวคนละสวน 
 กําจร  ยั่งยืน (2546)  ทําการศึกษาหัวขอ “ระบบการสอบผานคอมพิวเตอรดวยคลังขอสอบ
อิเล็กทรอนิกส วิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 สําหรับโรงเรียน มงฟอรตวิทยาลัย(มัธยม) 
เชียงใหม”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางคลังขอสอบอิเล็กทรอนิกสและระบบการสอบผานเครื่อง
คอมพิวเตอร (Computer Based Examination System) เพื่อแกไขปญหาการบริหารจัดการ
กระบวนการคัดเลือกขอสอบเขาคลังของระบบเดิมซึ่งทําดวยมือ (Manual) และเก็บในรูปแบบของ
กระดาษ (Paper Based)  และตอบสนองตอความตองการในการนําขอสอบในคลังขอสอบกลับมา
ใชใหมไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ   ผูพัฒนาใชโปรแกรมเดลไฟ 6.0 (Delphi 6.0) และ
อินเตอรเบส 6.01 (InterBase 6.01) เปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบ  ในการทดสอบระบบงาน 
สวนขอสอบ ใชขอมูลนําเขาจากคลังสอบจํานวน 491 ขอ และสวนขอมูลนักเรียน จํานวน 7 หอง 
รวม 412 คน โดยจัดสถานการณจําลองใหกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนหอง ม.5/1 จํานวน 60 คน              
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ทําขอสอบจํานวน 30 ขอ ผานคอมพิวเตอร และกลุมตัวอยางครูประจําวิชา 1 คน และครูงานวัดผล
และประเมินผล 1 คน ทดลองใชโปรแกรมสวนงานยอยตาง ๆ ของระบบ จากนั้นจึงรวบรวมขอมูล
นักเรียนและผูใชงาน โดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงแบงเปน สวนการใชงาน
ทั่วไปและสวนการใชงานโปรแกรมยอยตาง ๆ ซ่ึงผลจากแบบสอบถาม พบวา นักเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.05 หมายถึง พอใจมาก ผูใชงานที่เปนครูประจําวิชา มีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยที่ 4.05 หมายถึง พอใจมาก และผูใชงานที่เปนครูงานวัดผลและเมินผล มีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยที่ 3.83 หมายถึง พอใจคอนขางมาก 

โดยมีขอจํากัดของระบบ คือ ในสวนของรายวิชา สามารถรองรับการใชงานไดเพียง  1 วิชา 
เทานั้น การกรอกคะแนน มีการออกแบบระบบใหสามารถรองรับการสอบเก็บคะแนน คร้ังที่ 1  
และการสอบเก็บคะแนน คร้ังที่ 2  ผานคอมพิวเตอรไดนั้น  คะแนนทั้งหมดตองไดมาจากการสอบ
เพียงครั้งเดียว ไมสามารถแบงคะแนนเปนสวน ๆ แลวสอบหลายครั้งได  การโอนขอมูลนําเขา              
ในสวนของขอมูลนักเรียน ไมสามารถโอนขอมูลรูปภาพได    

ปญหาและอุปสรรค  เนื่องดวยสวนงานของระบบ  ตองใชทฤษฎีทางดานการวัดผล
ประเมินผล คือ ทฤษฎี  27% และการวิเคราะหคาความยากและคาอํานาจจําแนก ซ่ึงมีการคํานวณ
คาที่ซับซอน ซ่ึงตองใชเวลาในการทําความเขาใจและขอคําปรึกษาจากครูงานวัดและประเมินผล      
แตดวยบุคลากรแตละทานมีภาระหนาที่งานประจําอยู และมักไมคอยวาง จึงสงผลใหการพัฒนางาน
ลาชา และขาดความตอเนื่อง   

ขอเสนอแนะ 
1. หากสามารถพัฒนาใหระบบการสอบผานคอมพิวเตอรดวยคลังขอสอบอิเล็กทรอนิกส 

นี้ทํางานรวมกับระบบเดิมได ก็จะชวยลดความซ้ําซอนของการทํางานลง และชวยใหระบบงาน           
ครบวงจรมากยิ่งขึ้น 

2. ในการพัฒนาตอยอดของระบบ ควรใหความสําคัญในสวนงาน  3  สวนตอไปนี้  คือ 
การตอบสนองตอการใชงานหลายวิชา การตอบสนองตอการใชงานกลุมนักเรียนหลายกลุม และ
การตอบสนองตอการตัดเกรดแบบอิงกลุม 
 อภิชัย  ซ่ือสัตยสกุลชัย (2546) ทําการศึกษาหัวขอ “การพัฒนาระบบฐานขอมูลคลังขอสอบ
แบบปรนัย  โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมแมน้ําปง” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา                  
และพัฒนาระบบฐานขอมูลคลังขอสอบแบบปรนัยของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปง 
มีการใชหลักพิจารณาจากขอดีขอเสียในการใชขอสอบ และหลักการใชพิจารณาการใชขอสอบ               
แตละประเภทแลว  ปรากฏวาเลือกที่จะพัฒนาฐานขอมูลคลังขอสอบแบบปรนัย เนื่องจากสามารถ
ปรับปรุงขอเสียของขอสอบปรนัยไดมากกวา  อีกทั้งยังสามารถวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบได 
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การพัฒนาระบบใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลเปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล โปรแกรม                
พีเอชพี เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม  โปรมแกรมเพอรสแนลเว็บเซิรฟเวอรบน
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดร 98 จําลองเปนเครื่องแมขาย  ระบบแบงกลุมผูใชออกเปน                 
3 กลุม ไดแก 1) ผูดูแลระบบ ทําหนาที่จัดการขอมูลอาจารย ขอมูลนักศึกษา ขอมูลตารางสอบ และ
ขอมูลคะแนนสอบ 2) อาจารย ทําหนาที่ปรับปรุงขอสอบในคลังขอสอบ จัดชุดขอสอบ และ
วิเคราะหขอสอบ 3) นักศึกษา เปนผูสอบ เมื่อสงขอสอบระบบจะแสดงผลการสอบทันที การ
ทดสอบระบบ ทดสอบกับวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร มีปริมาณขอสอบใน                     
คลังขอสอบทั้งสิ้น 65 ขอ เลือกขอสอบจากคลังเพื่อจัดชุดขอสอบ 1 ชุด 30 ขอ ทดสอบระบบทั้ง                
3 สวน โดยผูดูแลระบบมีผูทดสอบ 1 คน อาจารยมีผูทอสอบ 1 คน นักศึกษามีผูทดสอบ 11 คน 

โดยมีขอควรระวังของระบบ   คือระบบสวนของนักศึกษา การตรวจขอสอบและบันทึกผล
การสอบไวในฐานขอมูล จะประมวลผลที่เครื่องแมขาย จําเปนตองใชประสิทธิภาพของเครื่อง              
แมขายคอนขางสูง  หากจํานวนนักศึกษาในการสอบมีจํานวนมาก และสงขอสอบพรอม ๆ กัน           
อาจมีผลตอการประมวลผลของเครื่องแมขาย เนื่องจากการทดสอบระบบมีจํานวนผูใชไมมาก               
จึงไมไดมีการทดสอบประสิทธิภาพของการประมวลผลดังกลาวของเครื่องแมขาย ดังนั้น หากมี     
การนําระบบไปใชงานจริง จึงควรมีการทดสอบดังกลาวเสียกอน   

ขอจํากัด 
1. การสอบขอสอบแบบปรนัยของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุมน้ําปง ใชเวลา

โดยเฉลี่ยประมาณ 60 นาที  การออกแบบระบบจึงออกแบบใหมีจํานวนขอสอบของชุดขอสอบ
สูงสุด  80  ขอ เพื่อใหเหมาะสมกับการใชเวลาในการสอบประมาณ  60  นาที 

2. การเลือกขอสอบจากคลังขอสอบ จะเปนลักษณะการเลือกขอสอบตอทายจากขอที่ได
เลือกไวกอนแลว ไมสามารถเลือกขอสอบโดยแทรกระหวางขอที่ไดเลือกไวกอน ดังนั้น ผูเลือก
ขอสอบควรวางแผนการเลือกขอสอบกอนการเลือกขอสอบจริงจากคลังขอสอบ    

สวนขอเสนอแนะ  
1. ควรปรับปรุงโปรแกรมสวนติดตอกับผูใชใหมีความสวยงามมากขึ้น 
2. การเลือกขอสอบควรสามารถเลือกขอสอบโดยสามารถแทรกระหวางขอที่เลือกได 

หรือขอสอบที่เลือกมาแลวนั้น ควรสามารถสลับลําดับของขอสอบได 
3. การแสดงผลขอสอบและตัวเลือก ควรแสดงผลไดหลายรูปแบบ เชน การแสดงผล

ตัวอักษรเปนตัวหนา การขีดเสนใต การใชเลขยกกําลัง   
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับขางตน ผูศึกษาจึงไดกําหนดการ
ดําเนินงานขั้นตอนการพัฒนาและประเมินผลระบบที่ไดพัฒนาขึ้น ดังรายละเอียดในบทตางๆ 
ตามลําดับ 
 


