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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)ภาคปกติภาคพิเศษจันทร-ศุกรและภาคพิเศษ
เสาร-อาทิตย รวมนักศึกษาท้ังส้ิน 1,380 คน (สํารวจป พ.ศ. 2553) 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู
ความสามารถดานการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคิดสรางสรรค กาวทันกระแส
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง โดยเนนกระบวนการเรียนการสอนท่ีบูรณาการศาสตรดานการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน มีการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี เพื่อการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ โดยการ
เรียนการสอนมุงเปาหมายไปที่ภารกิจหลัก เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน จึงตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบัณฑิต ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนใหกับ
นักศึกษามีพื้นฐานความรูในทุกระดับ เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนคิดเปนโดยวิธีบูรณาการ
เนื้อหาวิชาในหลักสูตร นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจะสําเร็จการศึกษาไดตอเมื่อเรียนครบ
หลักสูตร คือ ฝกประสบการณวิชาชีพ สอบประมวลผลความรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ และจัดทํา
โครงงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพรอมเม่ือเขาสูตลาดแรงงาน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ, 2552) 
 สอบประมวลผลความรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนการประมวลผลความรูของวิชาตางๆ ใน
หลักสูตรท้ังหมด เพื่อเช่ือมโยงความรู วัดความสามารถในการบูรณาการ วัดทักษะในการวิเคราะหเชิง
ประยุกต มีความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ เสริมศักยภาพและสรางโอกาสในตลาดแรงงาน โดยการ
วัดผลแบบ MCQ (multiple choice questions) (จันทรนิวัทธ เกษมสันต, 2541) ตองไดคะแนนมากกวา 
70% ของขอสอบทั้งหมด ถึงจะผานการสอบประมวลผลความรู ในการสอบแตละเทอมจะมีท้ังหมด 3 
คร้ัง นักศึกษาไมสามารถสอบผานในจํานวนคร้ังท่ีจัดสอบในแตละเทอม จึงเปนผลใหตองสอบใน
เทอมถัดไป ซ่ึงอาจจะทําใหนักศึกษาเรียนไมจบตามแผนการเรียนเสนอแนะ และนักศึกษาไมเตรียม
ความรูใหพรอมกอนการสอบ ไมมีเคร่ืองมือในการวัดมาตรฐานขอสอบ เปนผลใหอาจารยผูประสาน
รายวิชาออกขอสอบยาก ในการสอบประมวลผลความรูทางคอมพิวเตอร แตละคร้ังในแตละเทอมจะ
เปนขอสอบชุดเดียวกันตางกันตรงสลับขอสอบ อีกท้ังนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบมีจํานวนมาก 
อาจารยไมสามารถดูแล ใหคําปรึกษาหรือแนะนํานักศึกษาในดานเนื้อหาไดอยางท่ัวถึง  
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 การใชกลยุทธการคงตัวหรือกลยุทธรับ (stability strategy) โดยการทุมเทกับการสอบ
ประมวลผลความรู ปรับปรุงความสามารถในการเพิ่มการสอบผานใหผานมากขึ้น โดยท่ีสราง
นวัตกรรมที่แปลกใหมในการสอบ (ประยงค มีใจช่ือ, 2542) จึงตองการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีท่ี
สามารถจัดทําคลังขอสอบและวิเคราะหขอสอบ เพื่อประสิทธิภาพของคําถามใหเกิดมาตรฐานขอสอบ 
อีกท้ังยังชวยใหอาจารยผูประสานรายวิชารูคุณภาพขอสอบ สามารถแนะนํา (advising) เพื่อให
นักศึกษาสรางโอกาสในการสอบประมวลผลความรูใหสอบผาน โดยแสดงรายละเอียดบทเรียนท่ี
นักศึกษาควรคนควาเพิ่มเติมสําหรับในการสอบประมวลผลความรู ปรับปรุงขอสอบ เปนแนวทางให
อาจารยผูประสานรายวิชาเขียนขอสอบไดเกงข้ึน 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการพัฒนาระบบคลังขอสอบเพื่อการสอบประมวลผลความรู วิชาหลัก
เบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  โดยดูจากขอ
ท่ีนักศึกษาตอบผิด และเสริมเนื้อหาในบทเรียนท่ีนักศึกษาตอบผิด เชนเอกสารประกอบการเรียนหรือ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเพิ่มพูนความรู เสริมศักยภาพและสรางโอกาสในการสอบประมวลผลความรู
ใหสอบผานและชวยใหอาจารยผูประสานรายวิชาไดปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อการพัฒนาระบบคลังขอสอบเพ่ือการสอบประมวลผลความรู วิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
สารสนเทศ สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.3.1 ระบบคลังขอสอบเพ่ือการสอบประมวลผลความรู วิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
สารสนเทศเพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจไดเพิ่มพูนความรู เสริมศักยภาพและสราง
โอกาสในการสอบประมวลผลความรูใหสอบผาน 
 1.3.2 อาจารยผูประสานรายวิชาไดทราบคุณภาพของขอคําถามแตละขอวามีคุณลักษณะ
ตรงตามวัตถุประสงคท่ีผูออกขอสอบตองการและลดเวลาในการสรางขอสอบ   
 1.3.3 หัวหนาสาขาวิชาไดสารสนเทศท่ีสามารถชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน 
 
1.4 แผนการดาํเนนิงาน 
 1.4.1 ศึกษาการทํางาน ปญหาและอุปสรรคในการสอบประมวลผลความรูวิชาหลัก
เบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศ 
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 1.4.2 รวบรวมขอมูลการสอบประมวลผลความรู ขอมูลวัตถุประสงคของวิชาหลักเบ้ืองตน
เกี่ยวกับสารสนเทศขอสอบยอนหลัง (2 ป) โดยการวัดผลแบบ MCQ (multiple choice questions) โดย
มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก และขอมูลบทเรียนสําหรับแนะนํานักศึกษา 
 1.4.3 ศึกษาวิธีการวิเคราะหขอสอบ แบบระดับความยากงายและแบบอํานาจจําแนก 
 1.4.4 ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 1.4.5 วิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของนักศึกษาและอาจารยผูประสาน
รายวิชา 
 1.4.6 ออกแบบระบบคลังขอสอบเพ่ือการสอบประมวลผลความรู วิชาหลักเบ้ืองตน
เกี่ยวกับสารสนเทศ 
  (1) ออกแบบฐานขอมูล 
  (2) ออกแบบการทํางานของระบบ 
  (3) ออกแบบหนาจอโปรแกรม 
  (4) ออกแบบรายงาน 
 1.4.7 พัฒนาระบบ 
 1.4.8 ทดสอบและแกไขระบบ 
 1.4.9 ประเมินผลระบบ 
 1.4.10 จัดทําเอกสารประกอบการใชงาน คูมือการใชระบบ 
 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
  วิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ซ่ึงมีเนื้อหา
บทเรียนดังตอไปนี้ 
  (1) เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
  (2) ระบบสารสนเทศในองคกร 
  (3) บทบาทและประเภทของระบบสารสนเทศ 
  (4) การบริหารขอมูลและคลังขอมูล 
  (5) ระบบสารสนเทศองคกร การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  (6) ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 
  (7) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
  (8) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  (9) การบริหารทรัพยากรระบบสารสนเทศ 
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  (10) จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ, 2552) 
 1.5.2 ขอบเขตดานผูใชระบบ 
  (1) นักศึกษา 
  (2) อาจารยผูประสานรายวิชา 
  (3) ผูดูแลระบบ 
 1.5.3 ขอบเขตดานระบบงาน 
  (1) จัดการผูใชระบบ ไดแก ผูดูแลระบบ อาจารยผูประสานรายวิชา และนักศึกษา
สามารถกําหนดสิทธิของการเขาใชระบบ 
   - ผูดูแลระบบ สามารถปรับปรุงขอมูลผูใชงานระบบ  
   - อาจารยผูประสานรายวิชา สามารถปรับปรุงขอมูลวิชา ขอมูลบทเรียน ขอมูล
ขอสอบ สามารถเรียกดูคะแนนสอบ ผลการวิเคราะหขอสอบ 
   - นักศึกษา สามารถทําขอสอบ ทราบคะแนนสอบ ทราบขอมูลบทเรียน 
  (2) จัดการขอสอบ อาจารยผูประสานรายวิชา สามารถปรับปรุง ขอมูลวิชา ขอมูล
ขอสอบ โดยการวัดผลแบบ MCQ (multiple choice questions) โดยมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก อาจารย 
ผูประสานรายวิชาสามารถออกขอสอบไดหลายกระบวนวิชา และกระบวนวิชานั้นสามารถออก
ขอสอบไดหลายชุด สามารถแยกประเภทการสอบ ไดแก การทดสอบยอยและการสอบประมวลผล
ความรู สามารถออกขอสอบใหม หรือพิจารณาเลือกขอสอบท่ีมีอยูแลวในคลังขอสอบ โดยสามารถใช
วิธีเลือกขอสอบเองหรือสุมเลือกตามระดับความยากงาย ซ่ึงการสุมเลือกสามารถสุมเลือกจากขอสอบใน
กระบวนวิชานั้นท้ังหมด หรือสุมเลือกตามบทเรียน 
  (3) บทเรียน อาจารยผูประสานรายวิชา สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลบทเรียน เพ่ิม
เอกสารประกอบการเรียน เพื่อแนะนําบทเรียนเนื้อหาใหนักศึกษาอานเพ่ิมเติมโดยดูจากขอท่ีนักศึกษา
ตอบผิดมากท่ีสุด และเสริมเนื้อหาในบทเรียนท่ีนักศึกษาตอบผิด เชนเอกสารประกอบการเรียนหรือ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  (4) จัดการการสอบ อาจารยผูประสานรายวิชาสามารถกําหนดเวลาสอบ ควบคุม
เวลาในการสอบ สามารถจัดการสุมขอสอบ โดยจะแบงตามบทเรียน เลือกขอสอบยากงายในจํานวน
ขอท่ีตองการ แลวทําสุมขอสอบและตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรียนวิชาหัวขอพิเศษทาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนสอบประมวลผลความรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจและ
เปนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจปสุดทาย ท้ังปริญญาตรี 4 ปและ 2 ปตอเนื่อง (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) ดวยถึงจะมีสิทธ์ิสอบ 
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  (5) การวิเคราะหขอสอบ การคํานวณคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบซ่ึงระบบจะทําการวิเคราะหไดเม่ืออาจารยผูประสานรายวิชาทําการ
สอบเสร็จส้ินแลว 
  (6) การออกรายงาน  
   - รายงานสําหรับนักศึกษา  รายงานผลการการทําขอสอบและเอกสาร
ประกอบการเรียน ในรูปแบบ Microsoft Excel และ Microsoft Word 
   - รายงานสําหรับอาจารยผูประสานรายวิชา เปนรายงานสรุปความยากงาย 
และอํานาจจําแนกของขอสอบตามวัตถุประสงครายวิชา ในรูปแบบ Microsoft Excel และ Microsoft 
Word 
 
1.6 วิธีการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบคลังขอสอบ วิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศ มีดังนี้ 
 1.6.1 ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
  (1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวส 7 (Microsoft  windows7) 
  (2) แอปเซิรฟ(appserv) รุน 2.5.10สําหรับ วินโดวส ประกอบดวยอะแพชี เว็บ
เซิรฟเวอร (apache web server) รุน 2.2.8, พีเอชพี (PHP)รุน 5.2.6, มายเอชคิวแอล (MySQL) รุน 
5.0.51b และพีเอชพี มาย แอดมิน (phpmyadmin)รุน 2.10.3 
 1.6.2 ฮารดแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
  (1) เคร่ืองคอมพิวเตอรหนวยประมวลผล คอรทูโซโล(Core2Solo) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ ความเร็วในการประมวลผล 1.4 GHz (กิกะเฮิรด) หนวยความจํา (hard disk) ขนาด 320 กิกะไบต 
หนวยความจําสํารอง (RAM) ขนาด 4.0 กิกะไบต 
  (2) เคร่ืองพิมพยี่หอแคนนอน(canon)รุน MP258 
 
1.7 นิยามศัพท 
 อาจารยผูประสานรายวิชา หมายถึง อาจารยผูปฏิบัติหนาท่ีดูแลรายวิชา เพื่อประสาน
รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาตออาจารยพิเศษ หัวหนาสาขาวิชาและคณะ 
 ผูสอบ หมายถึง นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรี ระดับช้ันปท่ี 4 ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาหัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ และวิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศ 
 MCQ (multiple choice questions)หมายถึง ขอสอบท่ีมีโจทยและตัวเลือกหลายตัวเลือก แต
มีเพียงตัวเลือกเดียวท่ีเปนคําตอบท่ีถูกตอง (correct answer) สวนตัวเลือกอ่ืนเปนตัวลวง (distracters) 
ซ่ึงขอสอบชนิดนี้อาจถูกเรียกในช่ืออ่ืน เชน ขอสอบ one best answer หรือ a-type 
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1.8 สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 1.8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1.8.2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1.8.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 


