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บทคัดยอ 
 

 การคนควาแบบอิสระ เร่ืองการพัฒนาระบบคลังขอสอบเพื่อการสอบประมวลผลความรู 
วิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบคลังขอสอบใหอาจารยผู
ประสานรายวิชาไดทราบระดับความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบ และสรางโอกาสในการ
สอบประมวลผลความรูใหนักศึกษาสอบผาน 
 การพัฒนาระบบคลังขอสอบเพ่ือการสอบประมวลผลความรูนี้ใชภาษาพีเอชพี (PHP) และ
ระบบฐานขอมูลมายเอชคิวแอล (MySQL) โดยระบบมีคุณสมบัติในการแยกประเภทผูใชระบบ และ
สามารถเพิ่มเอกสารประกอบการเรียนสําหรับนักศึกษารวมท้ังกําหนดวันเวลาสอบ ควบคุมเวลาใน
การสอบอีกท้ังระบบสามารถคํานวณคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบ เพื่อหา
คุณภาพของขอสอบและออกรายงานสรุปความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบสําหรับอาจารย
ผูประสานรายวิชา จากน้ันนําระบบไปทดสอบและประเมินความพึงพอใจโดยแบบสอบถามจากผูใช
ระบบจํานวน 40 คน 
 ผลการศึกษาพบวาผูใชระบบพึงพอใจลําดับท่ีหนึ่งคือดานเน้ือหาและขอมูลสารสนเทศที่มี
ในฐานขอมูลท่ีเกี่ยวกับความถูกตองของเนื้อหาท่ีนําเสนอแตละรายการ (รอยละ 65.5) ลําดับท่ีสองคือ
ดานระบบฐานขอมูลท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการเก็บประวัติการทําขอสอบ (รอยละ 62.5) ลําดับท่ี
สามคือดานการจัดการบทเรียนท่ีเกี่ยวกับการบันทึกกิจกรรมและติดตามผูเรียน (รอยละ 62.5) และ
วิธีการนําเสนอเนื้อหาแตละสวน (รอยละ 62.5) ลําดับท่ีส่ีคือดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเกี่ยวกับการ
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บริการปฏิทินการเรียนและกิจกรรม (รอยละ 60.0) และลําดับท่ีหาคือดานการออกแบบรูปแบบเว็บ
เพจท่ีเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดวางบนจอภาพ (รอยละ 55.0) 
 สรุปผลการศึกษาพบวาระบบคลังขอสอบเพ่ือการสอบประมวลผลความรูวิชาหลักเบ้ืองตน
เกี่ยวกับสารสนเทศสามารถนํามาใชไดเปนอยางดีในดานเนื้อหาและขอมูลสารสนเทศท่ีมีใน
ฐานขอมูลท่ีเกี่ยวกับความถูกตองของเนื้อหาที่นําเสนอแตละรายการซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับ
นักศึกษาและอาจารยผูประสานรายวิชาในการปรับปรุงการเรียน 
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ABSTRACT 
 

 The main purpose of this independent study, “The Development of Item Bank System for 
Comprehensive Examination On Principles of Information Systems”, is to develop the item bank 
for teachers coordinate course in order to determine the level of difficulty and discrimination power 
of the test and increase the opportunities in examination process knowledge for students. 
            The item bank system for the examination of the knowledge was developed by using PHP 
and MySQL database systems. The system has ability to classify users, improve the documentation 
of student learning, indicate schedule exam and control examination time. In addition, The system 
can also calculate the difficulty and the discrimination of the test in order to determine the quality 
of the item and report the level of difficulty and discrimination power of the test subjects for 
teacher coordinator. Then the item bank system was tested and evaluated about the satisfaction of 
40 users in 6 topics by using questionnaire. 
            The results showed that the users satisfied the item bank system in content and information 
contained in the database about the accuracy of the material presented at 65.5%, the ability to store 
history tests at 62.5%, the management lessons about recording activities and tracking student at 
62.5%, presentation of content for each section at 62.5%, the facilities associated with the calendar 
service learning activities at 60%, and the suitability of the pattern layout on the screen Web page 
at 55% respectively.  
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            In conclusion, the development of the item bank system for comprehensive examination on 
principles of information systems can be used very well in term of content and accuracy of 
information contained in the database for applying in lesson development both teacher coordinator 
and students. 
 


