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บทคัดยอ
งานวิจั ยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม และจัด ทํา
ระบบฐานขอ มูล ขอ สอบ เพื่อใหไดระบบที่สามารถเก็บขอมูลขอสอบไวในฐานขอมูล และออก
ขอสอบโดยสุมแบบไมซ้ําได เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับอาจารยในการออกขอสอบ
ซึ่งการพัฒนาระบบครั้งนี้ใชโปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 6.0 ใช Microsoft Access 2003
เปนระบบจัดการฐานขอมูล และออกรายงานดวย Crystal Report 8.5
ในการประเมินระบบผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน
และผูใชงานเปนอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 23
คน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ คือ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ พบวาไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.71 ผลการประเมินจากผูใชงาน พบวาไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.66 สามารถสรุปไดวา การพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดี สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง
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Abstract
The objective of this research was to develop the randomly examination system and
preparation the database system of test for store a data of test in the database, and create a none
duplicate random test to facilitate teacher when preparing test. The system was using Microsoft
Visual Basic 6.0 programming language, Microsoft Access 2003 as database management system
and Crystal Report 8.5 as display report.
The system assessment used a satisfaction survey has been done by a number of 3 experts
and 23 users who is a teacher of the computer field of Business Computer Department
Ratchaphruek College. The statistics used to analyze the results of the satisfaction is the average
and standard deviation. Assessment result given by experts is 4.11 and 0.71 while a general user
is 4.09 and 0.66 of mean and standard deviation, respectively. This is summarized that the
development of randomly examination system had a performance at a good level, can apply to
works.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจ จุ บัน วิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ มี นโยบายสนับสนุนใหบุคลากรของวิ ท ยาลัย ฯ ทั้ งอาจารย และ
เจาหนาที่ ไดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู และเปนแหลงเผยแพรความรูแกนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป อีกทั้งยังเปนการตอบสนองตอนโยบายและแผนกลยุทธของวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ป
พ.ศ. 2550-2554 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งแผนกลยุทธนี้จัดทําเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในระยะยาว
ของวิทยาลัย และเปนกรอบพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยตามกลยุทธได โดยกําหนด
ยุทธศาสตรไว 7 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและแผนงาน ดานคุณภาพบัณฑิต ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการเปลี่ยนประเภทเปน
มหาวิทยาลัย โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไดตอบสนองตอกรอบยุทธศาสตรที่ 5 คือ ดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค ซึ่งมุงสงเสริมใหเกิดการวิจัยที่เปนความชํานาญของคณาจารยและนักวิจัยของวิทยาลัยใน
สาขา/คณะ วิชาที่เปดสอน รวมทั้งการวิจัยที่เปนการสรางองคความรูใหม และการวิจัยเพื่อการพัฒนา
(R&D) ประเทศ
นอกจากการตอบสนองตอนโยบายของวิทยาลัยราชพฤกษแลว ยังเปนการพัฒนาระบบการออก
ขอสอบเพื่อชวยแกปญหาการทํางานในรูปแบบเดิม ซึ่งมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นคือ คณาจารยภายในสาขา
ตองมีการออกขอสอบโดยตลอดทุกเทอม ดังนั้น ปริมาณขอสอบจึงเพิ่มมากขึ้นทั้งที่อยูในรูปแบบที่เปน
กระดาษและเปนขอมูลทางคอมพิวเตอร หากแตผลเสียที่ตามมา คือ ปริมาณขอสอบที่ถูกเก็บไวมีมาก
ขึ้นและสวนใหญแลวจะอยูในรูปที่เปนกระดาษ ดังนั้นปริมาณกระดาษที่ตองใชจึงมีอยูเปนจํานวนมาก
ทําใหสิ้นเปลืองกระดาษและไมสะดวกในการคนหา มีความไมเปนระบบของการจัดเก็บขอสอบ ทั้ง
ขอสอบที่อยูในรูปของกระดาษและโดยเฉพาะขอสอบที่อยูในรูปของขอมูลทางคอมพิวเตอร นั้นมักจะ
ถูกเก็บอยูตามเครื่องของผูออกขอสอบแบบตางคนตางเก็บ ทําใหขอสอบถูกเก็บอยางกระจัดกระจาย ไม
มีระบบ และมีความซ้ําซอน การใชเวลาในการเขาถึงหรือคนหาขอสอบตองเสียเวลามาก ประโยชนใน
การนําขอสอบที่เก็บเอาไวมาประยุกตใชตอนั้นยังทําไดนอยโดยเฉพาะขอสอบในสวนที่เปนกระดาษ
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นั้นสวนใหญตองทําลายทิ้ง แตในสวนที่เปนขอมูลทางคอมพิวเตอรนั้นยังนํามาใชใหเปนประโยชนได
ลักษณะของขอสอบแบบอัตนัยตองเสียเวลามากในการประเมินผลคะแนนหลังการสอบ ซึ่งตองตรวจ
โดยละเอียดทีละขั้นตอน และยังประสบกับปญหาตางๆ เชน ลายมือของนักศึกษา แนวการตอบและ
แนวการตรวจ และทัศนคติของผูสอนและผูเขาสอบ ซึ่งอาจจะมีความเอนเอียงตอการตรวจขอสอบซึ่งมี
ผลตอระดับคะแนน ฉะนั้นขอสอบแบบอัตนัยจึงไมสะดวกตอการประเมินผลคุณภาพของขอสอบ
ดังนั้นเมื่อทําการพัฒนาโปรแกรมการออกขอสอบแบบสุม จะสามารถชวยในเรื่องของความ
สะดวกรวดเร็วในการออกขอสอบ การประเมินผลการสอบ งายตอการประเมินผลคุณภาพขอสอบ
สามารถลดความซ้ําซอนในการออกขอสอบ เพิ่มความเปนมาตราฐานของรูปแบบขอสอบ ทําใหมี
ระบบการจัดเก็บขอสอบที่ดีและยังสามารถขยายผลเพื่อพัฒนาเปนระบบฐานความรูตอไปได
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราช
พฤกษ
1.2.2 เพื่อ ประเมิน ความพึง พอใจของผูใ ชระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมของสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ
1.2.3 เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลขอสอบของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา โดยจะทําการพัฒนาโปรแกรมและทดลองใชในการออก
ขอสอบ โดยอาจารยภายในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.3.2 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นนี้ มีการออกแบบโครงสรางการจัดเก็บขอสอบอยางมีหลักเกณฑ เพื่อ
การเขาถึงไดอยางรวดเร็วและลดความซ้ําซอน ในออกแบบโครงสรางการจัดเก็บขอมูลโดยใชหลักการ
ของ ER-Diagram
1.3.3 มีระบบรั กษาความปลอดภัยในการเขาใชขอสอบ ซึ่งถือเปนการกําหนดสิทธิ์และระดับ
ความสําคัญของผูเขาใชระบบ
1.3.4 กลุมตัวอยางในการประเมินระบบ คือ ผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอรจํานวน 3 คน และ
คณาจารยสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 23 คน
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1.3.5 ลักษณะของผูใชระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม แบงเปน 2 สวน คือ ผูดูแลระบบ
และผูใชงานระบบเปนอาจารยสาขาคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ
1.4 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1.4.1 คลังขอสอบ หมายถึง แหลงที่จัดเก็บหรือรวบรวมขอสอบไว อยางเปนหมวดหมู โดยจําแนก
ไวตามวัตถุประสงค เนื้อหา หรือคาสถิติตางๆ เพื่อใหสะดวกในการคนหาและนําไปใชทดสอบใน
โอกาสตางๆ ตามจุดมุงหมายตอไป
1.4.2 วงจรการพัฒนาระบบหรือ System Development Life Cycle: SDLC เปนโครงรางหรือ
แนวทางวิธีการ เพื่อใชทําความเขาใจและเพื่อใชเปนขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟตแวร
ใหสําเร็จ
1.4.3 Microsoft Visual Basic 6.0 หมายถึง โปรแกรมภาษา Visual Basic เปนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร ที่พัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟต โดยตัวภาษามีรากฐานมาจากภาษา Basic คือ
ชุดคําสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอรสําหรับผูเริ่มตน
1.4.4 ฐานขอมูล หมายถึง แหลงเก็บรวบรวมขอสอบในรูปแบบของดิจิทัล หรือแฟมขอมูลที่ถูก
จัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร โดยที่ขอมูลเหลานั้นตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน สามารถสืบคน
ได (Retrieval) สามารถแกไขขอมูลได (Modified) สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูลได
(Update) หรือจัดเรียงได (Sort) โดยมีโปรแกรมที่ใชในการจัดระบบฐานขอมูลเปนสวนที่รับผิดชอบ
จัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS)
1.4.5 ระบบฐานขอมูล หมายถึง การพัฒนาแฟมขอมูลโดยการรวบรวมแฟมขอมูลหลายๆ
แฟมขอมูลเขาดวยกัน มีการขจัดความซ้ําซอนของขอมูลออก และเก็บแฟมขอมูลเหลานี้ไวที่ศูนยกลาง
เพื่อการใชงานและควบคุมดูแลรักษารวมกัน เมื่อตองการใชงานและเปนผูมีสิทธิที่จะใชขอมูลเทานั้น ที่
สามารถดึงขอมูลที่ตองการออกไปใชได ขอมูลบางสวนอาจใชรวมกับผูอื่นได แตบางสวนผูมีสิทธิ
เทานั้นจึงจะสามารถใชได
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 มีระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมที่มีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดจริง
1.5.2 ชวยอํานวยความสะดวกตออาจารยในการออกขอสอบ
1.5.3 ไดระบบที่สามารถเก็บขอสอบไดเปนจํานวนมาก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบ
สุม สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ แบงเปนหัวขอไดดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบ
2.2 ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาระบบ
2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ
2.4 ทฤษฎีการจัดการฐานขอมูล
2.5 เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาระบบ
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบ
2.1.1 ความหมายของแบบทดสอบ
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2542: 72) ใหความหมาย แบบทดสอบ วา เปนวิธีการเชิงระบบที่ใช
ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต สองคนขึ้นไป ณ เวลาหนึ่ง หรือของบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนในเวลาตางกัน
บราวน (อางใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542 : 72) ใหความหมายแบบทดสอบวา เปนวิธีการ
เชิงระบบที่ใชสําหรับวัดตัวอยางพฤติกรรม
ตามความหมายแบบทดสอบจะมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ
2.1.1.1 แบบทดสอบเปนวิธีเชิงระบบ (Systematic Procedure) หมายความวา แบบทดสอบ
นั้นจะตองมีกฎเกณฑแนนอนเกี่ยวกับโครงการการบริหารจัดการและการใหคะแนน
2.1.1.2 แบบทดสอบเปนเปนการวัดพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่งจะวัดเฉพาะพฤติกรรมที่วัด
ไดเทานั้นโดยผูตอบสนองตอบตอขอคําถามที่กาหนดให มิใชเปนการวัดโดยตรง
2.1.1.3 แบบทดสอบเปนเพียงสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่ตองการวัดทั้งหมด (Sample of all
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possible items) ตามความเปนจริง ไมมีแบบทดสอบชุดใดที่จะมีขอคําถามวัดพฤติกรรมที่ตองการได
ทั้งหมด ฉะนั้นจึงตองตกลงวาขอคําถามในแบบทดสอบเปนตัวแทนของขอคําถามทั้งหมดที่ใชวัด
พฤติกรรมนั้น และถาผูตอบ ตอบขอคําถามใด คําถามหนึ่งถูก จะตองใหคะแนนเทากัน
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2545) แบบทดสอบ ไดแก เครื่องมือตรวจสอบทางการศึกษาที่
กระตุนสมองใหแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงความสามารถของบุคคลนั้นๆ ประกอบดวยขอสอบ
จํานวนหนึ่ง ซึ่งขอสอบไดแก ขอความหรือขอคําถามที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายในการทดสอบ และ
เนื้อหาสาระที่ทดสอบเฉพาะอยางและเกี่ยวของกับบุคคลที่ถูกทดสอบ
ในการวัดความรูจะใชแบบทดสอบ ซึ่งความรูในที่นี้มาจากคําวา knowledge ซึ่งพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (หนา 232) ไดใหความหมายไววา ความรู หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ซึ่งความรู
เปนความจริงที่มีถูกและผิด ซึ่งถูกผิดเปนไปตามหลักวิชาและเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ที่สามารถ
ตรวจสอบและพิสูจนได คําวา ความรูมีลักษณะเปนเพียงแนวคิด ของพฤติกรรมหรืออาการเทานั้น มิได
มีสวนประกอบของเนื้อหา รวมดวยเลย เพราะจะถามวาทานมีความรูหรือไม เฉยๆ ไมไดเลย ตองมี
เนื้อหาที่ตองการถามรวมอยูดวยจึงจะตอบไดเชน ทานมีความรูเรื่องเมืองไทยหรือไม ทานมีความรูเรื่อง
สุขภาพหรือไม คําวา เมืองไทย สุขภาพ เปนเนื้อหาที่เปนสิ่งกระตุนใหผูตอบแสดงพฤติกรรมหรือ
อาการของความรูออกมา แลววัดพฤติกรรมหรืออาการของความรูนั้น
2.1.2 ประเภทของแบบทดสอบ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542) แบงไดแตกตางกันตามเกณฑ
ที่ใช แบงตามลักษณะทางจิตวิทยาทีใ่ ชวดั แบงเปน 3 ประเภทไดแก
2.1.2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรูความ
เขาใจตามพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรู แบบทดสอบประเภทนี้แบงออกเปน
2 ชนิด คือ
1) แบบทดสอบที่ครูสรางเอง (Teacher –Made Test) เปนแบบทดสอบที่สรางกัน
โดยทั่วไป เมื่อตองการใชก็สรางขึ้น ใชแลวก็เลิกกัน ถานําไปใชอีกก็ตองตัดแปลง ปรับปรุงแกไข
เพราะเปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นใชเฉพาะครั้ง อาจยังไมมีการวิเคราะหหาคุณภาพ
2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เปนแบบทดสอบที่ไดมีการพัฒนา
ดวยการวิเคราะหทางสถิติมาแลวหลายครั้งหลายหน จนมีคุณภาพสมบูรณทั้งดานความตรง ความเที่ยง
ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเปนเลือกตอบและมีเกณฑปกติ (norm) ไวเปรียบเทียบดวย รวมความ
แลวตองมีมาตรฐานทั้งดานการดาเนินการสอบและแปลผลคะแนนที่ได
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2.1.2.2 แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดสมรรถภาพทาง
สมองของคนวา มีความรู ความสามารถมากนอยเพียงใด และมีความสามารถทางดานใดเปนพิเศษ
แบบทดสอบประเภทนี้แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1) แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) เปน
แบบทดสอบความถนัดที่วัดความสามารถทางวิชาการวามีความถนัดในวิชาอะไร ซึ่งจะแสดงถึง
ความสามารถในการเรียนตอแขนงวิชานั้น และจะสามารถเรียนไปไดมากนอยเพียงใด
2) แบบทดสอบความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude Test) เปนแบบทดสอบที่ใช
วัดความสามารถพิเศษของบุคคล เชน ความถนัดทางดนตรี ทางการแพทย ทางศิลปะ เปนตน ใชสําหรับ
การแนะแนวการเลือกอาชีพ เชน แบบทดสอบวัดความถนัดทางศิลป
2.1.2.3 แบบทดสอบบุคคล–สังคม (Personal-Social Test) เปนแบบทดสอบที่ใชวัด
บุคลิกภาพและการปรับตัวเขากับสังคมของบุคคล
2.1.3 รูปแบบของการถามการตอบ จะแบงเปน 2 ประเภท
2.1.3.1 แบบวัดความเรียง (Essay Test) แบบนี้จะกําหนดคําถามใหผูตอบจะตองเรียบ
เรียงคําตอบเอง การวัดความรูดวยคําถามแบบความเรียงหรือที่รูจักวา เปนแบบอัตนัย รูปแบบจะมี
เฉพาะตัวคําถามเทานั้น สวนคําตอบจะเวนที่วางหรือกําหนดกระดาษคําตอบใหไวเปนพิเศษ สําหรับให
ผูตอบเขียนคําตอบลงไปเองผูตอบมีอิสระในการตอบคําถามแบบนี้จะมีปญหาในการตรวจใหคะแนน
ทั้งความเปนธรรมและความสะดวกรวดเร็ว ฉะนั้นจึงไมนิยมไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
แบบทดสอบอัตนัย คือ แบบทดสอบที่มีลักษณะ ผูตอบตองเขียนบรรยายตอบ ผูตอบมีสิทธิ
จะเขียนตอบอยางเสรี อาจจะมีคําตอบถูกหลาย ๆ ทาง คําตอบของขอสอบขอเดียวกัน อาจจะมีความ
แตกตางทั้งในดานคุณภาพและความถูกตอง แบบทดสอบอัตนัย แบงประเภทได ดังนี้
1) แบบไมจํากัดตอบ (extended response) ขอสอบแบบอัตนัยแบบไมจํากัด
คําตอบนี้ใหอิสระเสรีแกนักเรียนอยางเต็มที่ ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลเท็จ
จริงตางๆ มาใชในการสอน โดยทั่วไปขอสอบแบบนี้จะใหนักเรียนแสดงความสามารถ ซึ่งจําเปนตอง
อาศัยการสังเคราะหและการประเมินผล ขอสอบนี้นับวามีคุณคาอยางยิ่งในการวัดกระบวนการทาง
สมองที่สูงขึ้น ตัวอยาง เชน
จงอธิบายทฤษฏีกําเนิดชนชาติไทยมา 1 ทฤษฏี
จงยกตัวอยางงานวิจยั เชิงปฏิบัติการมา 1 งานวิจยั พรอมวิพากษวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
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2) แบบจํากัดตอบ (restricted response) ขอสอบแบบนี้มักจะกําหนดขอบเขต
แบบฟอรมและเนื้อที่เฉพาะใหนักเรียนไมมีอิสระเสรีในการตอบมากนัก แบบทดสอบนี้ใหตอบสั้นกวา
แบบแรก คําตอบอยูภายในขอบเขตที่กําหนดไวในวงจํากัด โดยทั่วไปแลวจะกําหนดขอบขายและความ
ยาวในการตอบไวดวย ตัวอยางเชน
จงอธิบายสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 มา 3 ประการ
จงยกตัวอยางการกระทําทีแ่ สดงถึงความรักชาติมา 5 ขอ
3) แบบอัตนัยประยุกต หรือเรียกทั่วไปวา แบบ MEQ (Modified Essay Question)
เปนแบบทดสอบคําถามปลายเปด เสนอกรณีศึกษา ตามลาดับเหตุการณ และใหขอมูลเปนตอนๆ แลวมี
คําถามแทรกเปนระยะๆ ขอมูลนั้นเกีย่ วสัมพันธกับคําถามมากหรือนอย ผูตอบตองตัดสินใจเลือกขอมูล
มาสังเคราะหคําตอบ คําถามแตละขอเปนอิสระกัน ขอสอบแบบ MEQ กาหนดใหผูสอบทําขอสอบโดย
ใชขอมูลเฉาพะหนานั้นๆ มิใหยอนกลับไปแกขอสอบที่ทําไปแลวหรือเปดไปดูขอมูลขางหนา
แบบทดสอบ MEQ มีขอดี สามารถวัดความสามารถในกระบวนการแกปญหา มีความเปน
เลือกตอบสูง มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง วัดความสามารถในการกาหนดปญหาและ
วางแผนการจัดการปญหา เปดโอกาสใหไดตรวจสอบเจตคติ เหมาะการการสอนแบบเอาปญหาเปนตัว
ตั้ง และการสอนแบบบูรณาการ การใชแบบทดสอบ MEQ ในรูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอนจะสามารถ
ชวยทั้งผูเรียนและผูสอนได
2.1.3.2 แบบทดสอบสั้นและเลือกตอบ (Short Answer and Multiple Choice Test) หรือที่
รูจักกันทั่วไปคือ แบบเลือกตอบ (Objective Test) แบบนี้จะกาหนดคําถามให และกาหนดใหตอบสั้นๆ
หรือกาหนดคําตอบมาใหเลือก ผูตอบจะตองเลือกตอบตามนั้น แบงเปน
1) แบบถูก – ผิด (True – False Item) กําหนดขอความมาใหและใหตอบวา ถูก
หรือ ผิด ใช หรือ ไมใช จริง หรือ ไมจริง อยางใดอยางหนึ่ง
แบบขอความเดียวรูปแบบที่พบกันทั่วไป คือ กําหนดขอความที่สมบูรณมาให ผูตอบจะตอง
ตอบวา ถูก หรือ ผิด เชน
….ประเทศไทยไมนับรวมจังหวัดนราธิวาส
….การศึกษาของไทยมีการปฏิรูปการศึกษา มาแลว 3ครั้ง
แบบสองขอความสัมพันธกัน รูปแบบนี้กาหนดขอความมาให สองขอความ การตอบถา
ขอความทั้งสองสัมพันธกันตามหลักวิชาการใหตอบถูก ถาไมสัมพันธใหตอบผิด เชน
…… แมนาปง นครสวรรค

8

…..แมนาแคว เชียงใหม
….แมนาเจาพระยา กาญจนบุรี
แบบขอความหลักตามหลังดวยขอความยอย รูปแบบนี้ตัวคําถามเปนขอความหลักและตัว
คําตอบเปนขอความยอย แตละขอความหลักจะมีหลายขอความยอย ที่มีทั่งถูกละ ผิด คละกัน เชน
ตัวอยาง จังหวัดเชียงราย
…..อยูเหนือสุดของประเทศ
…..มีพื้นที่สวนหนึ่งติดกับทะเล
2) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) รูปแบบทั่วไปของแบบวัดชนิด
เลือกตอบจะมีตัวคําถามซึ่งเขียนเปนประโยคสมบูรณและมีตัวเลือกตอบ กําหนดไวใหเลือกตอบอาจจะ
มี 3 4 5 หรือ 6 ตัวเลือกในสวนที่เปนตัวเลือกตอบประกอบดวยตัวถูกและตัวลวง คําถามแบบ
เลือกตอบมีหลายชนิด
แบบตัวเลือกตอบถูกตัวเดียว แบบนี้ตัวเลือกตอบตองมีตัวถูกเพียงตัวเดียว นอกนั้นเปนตัวลวง
ตัวอยางเชน
อําเภอหลังสวนอยูในจังหวัดใด
ก. นครราชสีมา
ข. สุราษฎรธานี
ง. ระนอง
ค. ชุมพร
แบบตัวเลือกตอบถูกมากที่สุด แบบนี้ตัวเลือกจะถูกทุกขอ แตมีเพียงตัวเดียวที่ถูกที่สุด
ตัวอยางเชน
ทําไม ปจจุบันสัตวปาจึงมีจํานวนนอยกวา 50 ปที่แลว
ก. สัตวปาเกิดนอย
ข. ปาไมถูกทําลายไปมาก
ค. คนนิยมกินสัตวปามากขึน้
ง. มีคนเพิ่มมากขึ้น
แบบใหเลือกตัวเลือกผิด รูปแบบนี้ตรงกันขามกับแบบแรก ตัวอยางเชน
ในขอตอไปนี้ อะไรไมใชกระบวนการของการวิจยั
ก เครื่องมือ ข กลุมตัวอยาง
ค ชื่อเรื่อง ง นักวิจยั
แบบเปรียบเทียบ รูปแบบตัวคําถามจะบอกสิ่งของสองสิ่งเปรียบเทียบกัน ใหเห็นความสัมพันธ
โดยใชเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง เชน
มะมวงสัมพันธกับดก ปลาสัมพันธกับอะไร
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มะมวง:ดก ปลา:?
ข. ชุก
ค. ชุม
ง. หลาย
ก. เยอะ
3) แบบใหตอบสั้น (Short Answer Item) เปนแบบที่ผูตอบตองคิดหาคําตอบเอง
แตจํากัดคําตอบเพียงสั้นๆ เทานั้น มี 3 รูปแบบ คือ
แบบขอคําถามสมบูรณ (Completion Item) รูปแบบการถามจะใชประโยคที่มีเนื้อหาสมบูรณ
แตใหตอบสั้นๆ เพียงคําตอบเดียว เชน
มุมในสี่เหลี่ยมรวมกันเปนกี่องศา ........
แบบขอความไมสมบูรณ (Incomplete Statement) รูปแบบการถามจะใชประโยคที่เปนขอความ
ไมสมบูรณ เมื่อเติมคําหรือวลีลงไปจะทําใหประโยคสมบูรณ เชน
มุมในสี่เหลี่ยมรวมกันเปน ........ องศา
แบบเติมคําที่มีความสัมพันธ รูปแบบการถามจะตั้งคําถามดวยประโยคหลักแลวตามดวยหรือ
ขอความยอยๆ เวนวางไวใหหาคําตอบเติม คําตอบที่จะเติมจะตองสัมพันธเกี่ยวของกับคําหรือขอความ
ยอยนั้นๆ
4) แบบจับคู (Matching Test) เปนแบบทดสอบที่มีลักษณะการนําเสนอดวยคําวลี
หรือขอความ 2 สวน เพื่อจับคูกัน
สวนที่ 1 คือ คําถามที่มีลักษณะเปนคําถามหรือขอความซึ่งเปนมโนทัศนเขียนเรียงเปนแนวตั้ง 1 แถว
สวนที่ 2 คือ คําตอบซึ่งเปนคําถามหรือขอความที่สัมพันธหรือเกี่ยวของกับปญหา เขียนเรียงเปนแนวตั้ง
อีกแถว โดยทั่วไปจํานวนขอของคําตอบจะมีมากกวาคําถาม
การสรางแบบทดสอบแบบจับคูใหมีคุณภาพ มีหลักการดังนี้
1) ควรเลือกขอความในหัวขอหรือเนื้อหาเดียวกันมาสรางแบบทดสอบ
2) ขอความมีความยาวใกลเคียงกัน โดยทั่วไปจะใชขอความที่ยาวกวาเปนชุดของ
คําถาม สวนขอความที่สั้นกวาจะเปนชุดของคําตอบ
3) ตองมีจํานวนขอความที่เปนคําตอบมากกวาขอความที่เปนคําถาม
4) ขอความที่เปนคําถามและคําตอบจะตองสั้น กะทัดรัด มีความชัดเจน และเปน
สาระสาคัญ
ตัวอยางแบบทดสอบแบบจับคู
คําชี้แจง จงเลือกคําจากรายการทางขวามือที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดกับขอความทางซายมือ
แลวนําตัวอักษรหนาคําทางขวามือเขียนลงในชองวางทางซายมือที่มีความสัมพันธกัน
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……. 1. มีความยาวเทากันทัง้ สี่ดานและมุมเปนมุมฉาก ก. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
……. 2. มีความยาวเทากันทัง้ สี่ดานและมุมไมเปนมุมฉาก ข. รูปสี่เหลี่ยมผืนผา
……. 3. มีดานตรงขามยาวเทากันสองคูและมุมเปนมุมฉาก ค. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
……. 4. มีดานประชิดยาวเทากันสองคูและมุมไมเปนมุมฉาก ง. รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว
……. 5. มีดานตรงขามขนานกันสองคูและมุมไมเปนมุมฉาก จ. รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ฉ. รูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูน
2.1.4 รูปแบบแบงตามลักษณะของการตอบ จะแบงเปน 3 ประเภท
2.1.4.1 แบบทดสอบปฏิบัติ (Performance Test) เปนแบบทดสอบดวยการใหปฏิบัติทํา
จริงๆ เชน การแสดงละคร การชางฝมือ การพิมพดีด การทดลอง เปนตน
2.1.4.2 การทดสอบเขียนตอบ (Paper-pencil Test) เปนแบบทดสอบที่ใชกันทั่วไป ซึ่งใช
กระดาษและดินสอหรือปากกาเปนอุปกรณชวยตอบ ผูตอบตองเขียนตอบทั้งหมด
2.1.4.3 แบบทดสอบปากเปลา (Oral Test) เปนการทดสอบที่ใหผูตอบพูดแทนการเขียน
มักจะเปนการพูดคุยกันระหวางผูถามกับผูตอบ เชน การสอบสัมภาษณ การสอบวิทยานิพนธของบาง
สถาบัน
2.1.5 รูปแบบแบงตามเวลาที่กําหนดใหตอบ จะแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
2.1.5.1 แบบทดสอบที่ใชความเร็ว (Speed Test) เปนแบบทดสอบที่กาหนดเวลาใหจํากัด
ตองตอบภายในเวลานั้น มักจะมีจํานวนขอคําถามมากๆ แตใหเวลานอยๆ
2.1.5.2 แบบทดสอบใหเวลามาก (Power Test) เปนแบบทดสอบที่ไมกาหนดเวลา ใหเวลา
ตอบอยางเต็มที่ ผูตอบจะใชเวลาตอบเทาใดก็ได เสร็จแลวเปนเลิกกัน
2.1.6 ลักษณะเกณฑที่ใชวดั จะแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
2.1.6.1 แบบทดลองอิงเกณฑ (Criterion-Referenced Test) เปนแบบทดสอบที่สอบวัดตาม
จุดประสงคของการเรียนรู หรือ ตามเกณฑภายนอก ซึ่งเปนเนื้อหาของวิชาการเปนหลัก
2.1.6.2 แบบทดสอบอิงกลุม (Norm-Referenced Test) เปนแบบทดสอบที่เปรียบเทียบผล
ระหวางกลุมที่สอบดวยกัน
แบบวัดอิงกลุมหรืออิงเกณฑ การวัดความรูตองกาหนดวัตถุประสงคของการวัดวา ตองการแปล
ความหมายของผลการวัดเปนแบบอิงเกณฑหรืออิงกลุม ถาตองการแปลเปนแบบอิงกลุมลักษณะ
ขอสอบหรือขอคําถามที่สรางตองเปนเนื้อหาองคความรูในเรื่องนั้นแบบทั่วๆ ไป ขอคําถามที่ตั้งขั้นตอง
มีความยากงายพอเหมาะกับกลุมที่ตองการใหตอบ เพราะวาตองการนําผลการวัดของแตละคน
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เปรียบเทียบกันขอคําถามแบบนี้เมื่อเลือกรวมเปนแบบวัด เรียกวา แบบวัดอิงกลุม และถาตองการนําผล
การวัดไปเทียบกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงความีความรูอยูในระดับที่ยอมรับไดมากนอยเพียงใด โดย
การกําหนดจุดตัดของคะแนนที่ตองทําไดสําหรับใชเปนเกณฑในการตัดสิน ขอคําถามในลักษณะนี้เมื่อ
เลือกรวมเปนแบบวัดเรียกวา แบบวัดอิงเกณฑ
2.1.7 หลักการสรางขอสอบที่ดี สรุปไดดังนี้
2.1.7.1 ขอสอบแบบอัตนัย ควรเปนขอสอบที่มีคําถามที่กะทัดรัดชัดเจนแตอยาใหสั้น
จนเกินไปเพราะคําถามที่สั้นเกินไปจะทําใหผูอานตีความไปไดหลายประเด็น จนยากที่จะจับจุดที่ถาม
ได และเพื่อใหครูผูสอนตรวจคําตอบใหคะแนนไดอยางถูกตอง ขอสอบแบบอัตนัยอาจอธิบายแนวทาง
ที่ตองการคําตอบไวจะทําให นักเรียนตอบไดตรงแนวทางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ครูควรทําเฉลยและเกณฑ
การใหคะแนนไวลวงหนา เกณฑการใหคะแนน หมายถึง แนวทางในการใหคะแนนที่สามารถแยกแยะ
ระดับตางๆ ของความสําเร็จในการเรียนหรือการปฏิบัติ มีความรูอะไร และสามารถทําอะไรได เชน
ตัวอยาง เกณฑการใหคะแนน ในการตรวจโจทยปญหาคณิตศาสตร
5 คะแนน สําหรับวิธีการทําที่อธิบายไดชดั เจนในเนื้อหานั้นๆ และคําตอบที่ถูกตองสมบูรณ
4 คะแนน สําหรับวิธีการทําในเนื้อหานั้นๆ และคําตอบที่ถูกตองสมบูรณ
3 คะแนน สําหรับวิธีการทําในเนื้อหานั้นๆ และคําตอบที่เกือบถูกตองสมบูรณ
2 คะแนน สําหรับวิธีการทําในเนื้อหานั้นๆ ไดถูกตองเพียงครึ่งเดียวหรือแสดงวิธที ําถูกแต
คําตอบผิด หรือไมชัดเจนวาหาคําตอบมาไดอยางไร
1 คะแนน สําหรับการทําถูกไมถึงครึ่งหนึ่ง และขาดเหตุผลในการคิด
0 คะแนน สําหรับการแสดงวิธีทําผิดทั้งขอ และคําตอบผิด
2.1.7.2 ขอสอบแบบเลือกตอบ
คําถามควรยึดหลัก คําถามชัดเจนเขาใจงาย แตละขอความถามเพียงเรื่องเดียว หลีกเลี่ยงคําถาม
ประโยคปฏิเสธ หรือปฏิเสธซอนปฏิเสธ ถาเปนปฏิเสธใหเนนขอความปฏิเสธ หลีกเลี่ยงการใชคําถาม
วลี หรือเหมือนหนังสือเรียน และไมไปแนะคําตอบในขออื่น
ตัวเลือกควรยึดหลัก สอดคลองกับคําถาม ตัวเลือกที่ผิดหรือตัวลวงจะตองผิดอยางมีเหตุผล ถา
ตัวเลือกเปนตัวเลขควรเรียงจากนอยไปมาก หรือมากไปนอย ไมมีลักษณะแนะคําตอบ และควร
หลีกเลี่ยงใชตัวเลือกวา “ถูกทั้งขอ ก และ ข” หรือ “ถูกทุกขอ” หรือ”ไมมีขอถูก”
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2.2 ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาระบบ
วงจรการพัฒนาระบบหรือ System Development Life Cycle: SDLC เปนโครงรางหรือแนวทาง
วิธีการ เพื่อใชทําความเขาใจและเพื่อใชเปนขั้นตอนการพัฒนา ระบบสารสนเทศ หรือซอฟตแวรให
สําเร็จ โดยการใหมาซึ่งซอฟตแวรอาจจะเปน โดยการซื้อหรือการจางทําหรือการพัฒนาเองก็ได โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
2.2.1 การกําหนดปญหา (Problem Definition)
การกําหนดปญหาหรือเขาใจปญหาเปนขั้นตอนเริ่มตนของการพัฒนาระบบ ซึ่งนักวิเคราะห
ระบบจะตองทําความเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้น เปนประเด็นที่สําคัญตองสนใจในปญหา โอกาสและ
เปาหมายที่ชัดเจนของโครงงานตาง ๆ เมื่อเห็นปญหาและโอกาสที่สามารถนําระบบคอมพิวเตอรเขามา
แกไข เปนจุดเริ่มในการสรางระบบการจัดการคลังขอสอบ เพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และ
ความตองการของผูใช เพื่อหาแนวทางของระบบใหมที่จะตอบสนองความตองการของผูใช และ
สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบได
2.2.2 การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) เมื่อกําหนดปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงานได
และตัดสินใจสรางและพัฒนาระบบงานนี้ขึ้นมานั้น นักวิเคราะหระบบจะทําการศึกษาวามีความเปนไป
ไดหรือไม ที่ปรับเปลี่ยนระบบใหมีคาและมีประโยชนสูงสุด โดยใหเสียคาใชจาย (Cost) และเวลา
(Time) ใหนอยที่สุด แตใหไดผลลัพธเปนที่นาพอใจ การศึกษาความเหมาะสมนี้ตองทําการสืบคนความ
ตองการของผูใช อาจใชวิธีการทําแบบสอบถามคณะอาจารย เพื่อรวบรวมขอมูลที่เปนที่ตองการของ
ผูใชระบบนี้จริงๆ จะพิจารณาจากปจจัย 3 ประการ คือ
2.2.2.1 ความเปนไปไดดานเทคนิค (Technically Feasibility) การศึกษาความเปนไปไดดาน
เทคนิคหรือดานเทคโนโลยีจะทําการตรวจสอบวาภายในองคกรมีเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวร
อุปกรณตอพวง รวมทั้งเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือไมจํานวนเทาใด เพียงพอหรือไม ถามี สมรรถนะ
ของเครื่องคอมพิวเตอรอยูในระดับใด ถาไมมี จะซื้อไดหรือไม ซื้อที่ไหน นอกจากนี้ ซอฟตแวรจะตอง
พัฒนาใหม หรือตองซื้อใหม เปนตน
2.2.2.2 ความเปนไปไดดานการปฎิบัติ (Operational Feasibility) การศึกษาความเปนไปได
ทางดานการปฏิบัติ นักวิเคราะหระบบจะตองพิจารณาดูวาแนวทางแตละแนวทางที่จะใชแกไขปญหา
นั้น จะตองสนองความตองการของผูใชระบบหรือไมเพียงใด จะกอใหเกิดผลกระทบตอวิธีการทํางาน
ของผูใชระบบหรือไมอยางไรและมีความพึงพอใจกับระบบใหมในระดับใด นอกจากนี้จะตองพิจารณา
วาบุคลากรที่จะพัฒนาและติดตั้งระบบมีความรูความสามารถหรือไม และมีจํานวนเพียงพอหรือไม ถา

13

ไมเพียงพอจะหาไดหรือไม และระบบใหมสามารถเขากันกับการทํางานของระบบที่มีอยูในปจจุบัน
หรือไม
2.2.2.3 ความเปนไปไดดานการลงทุน (Economic Feasibility) การศึกษาความเปนไปได
ดานการลงทุนจะเปนตรวจสอบเกี่ยวกับคาใชจายของโครงงานรวมทั้งเวลาที่จะตองใชในการพัฒนา
ระบบ โดยพิจารณาวาเปาหมายของการทําโครงการที่ไดกําหนดไว สามารถทําใหสําเร็จไดภายในวงเงิน
ที่กําหนดไวหรือไม และหากมีการดําเนินงานโครงการในขั้นตอไปทั้งหมดจนจบ จะคุมคากับการ
ลงทุนหรือไม จะไดรับกําไรหรือผลประโยชนจากระบบใหมคุมคากับการลงทุนหรือไม ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบ ซึ่งผูบริหารจะตัดสินใจวาควรจะดําเนินการตอไปในขั้นตอนการวิเคราะห หรือจะ
ยกเลิกโครงการทั้งหมดนักวิเคราะหระบบ จะตองพิจารณาความเปนไปไดทั้ง 3 ดานดังกลาว เพื่อที่จะ
ใชเลือกแนวทางการพัฒนาระบบงานที่มีความเปนไปไดสูงสุด ดังนั้น ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาความ
เปนไปไดของนักวิเคราะหระบบ ก็คือ การเสนอแนวทางในการแกปญหาที่เปนไปได พรอมทั้งการ
ประมาณการคาใชจาย และกําไรที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบบใหมตองการใช
2.2.3 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) ในการวิเคราะหระบบจะตองทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆ จากขั้นตอนที่ 2 มาเขียนเปนแผนภาพที่แสดงทิศทางการไหลของขอมูล (Data Flow
Diagram) และผังงานระบบ (System Flowchart) เพื่อแสดงวิธีการ ขั้นตอนการทํางานและสิ่งตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับระบบ
2.2.4 การออกแบบระบบ (System Design) การออกแบบระบบ ตองทําการออกแบบทาง
ตรรกศาสตร (Logical Design) ซึ่งเปนสวนที่ทําการติดตอกับผูใชงาน และการออกแบบระบบ (System
Design) จะเปนการออกแบบในสวนของการปอนขอมูล (Input) รายละเอียดขั้นตอนการประมวลผล
(Process Details) การจัดเก็บขอมูล (Stored) การออกแบบโครงสรางการจัดเก็บแฟมขอมูล (File
Structure) เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูล (Storage device) การสํารองขอมูล (Backup) รวมทั้ง
รูปแบบของผลลัพธที่ตองการ (Output) การกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการประมวลผล (Process
Details) ตารางขอมูล (Table) แผนภาพแสดงทิศทางการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) ผังงาน
สําหรับระบบ (System Flowchart) รวมถึงการออกแบบสวนที่ทําการติดตอกับผูใชงาน
2.2.5 การพัฒนาระบบและจัดทําเอกสาร (Construction and Documentation)
เป น ขั้น ที่ นํ าสิ่ ง ต าง ๆ ที่ วิ เ คราะห และออกแบบมาแล ว จากขั้น ที่ 3 และ ขั้ น ที่ 4 มาจั ด สร า ง
ซอฟตแวร ในการพัฒนาซอฟตแวรอาจใชภาษาคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรประเภทที่มีเครื่องมือชวย
ในการสรางโปรแกรม
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2.2.6 การทดสอบติดตั้งและบํารุงรักษาระบบ (Testing and maintenance)
กอนจะนําระบบไปใชงานจริงตองมีการทดสอบการทํางานของระบบโดยตองทําการทดสอบ
ระบบ เพื่อความถูกตองของระบบ และเพิ่มความมั่นใจ ความเชื่อถือไดของระบบใหม การทดสอบอาจ
ทําจากขอมูลทดสอบ หรือขอมูลจริงกอนจะนําระบบไปใชงานจริงตองมีการทดสอบการทํางานของ
ระบบโดยโปรแกรมเมอร หรือบางครั้งก็เปนตัวผูใชงานระบบ เพื่อดูผลลัพธที่ไดวาถูกตองและตรงตาม
ความตองการของผูใชหรือไม เมื่อพบวามีขอผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทํางานของระบบจะตอง มีการ
ปรับแกซึ่งเรียกวาการบํารุงรักษาระบบ
2.2.7 การดําเนินงานและประมวลผล (Implementing and Evaluating the System)
เปนขั้นตอนสุดทายในการดําเนินงานของระบบ จะตองมีการจัดอบรมผูใชระบบกอน การใชงาน
จริง และมีการประเมินผล เพื่อใหทราบถึงความพอใจของผูใชระบบหรือสิ่งที่ตองแกไข เมื่อมีการ
พัฒนาระบบตอไป
2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ
2.3.1 ผังงาน (Flow Chart)
ผังงาน คือ แผนภาพที่มีการใชสัญลักษณรูปภาพและลูกศรที่แสดงถึงขั้นตอนการทํางานของ
โปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึงทิศทางการไหลของขอมูลตั้งแตแรกจนไดผลลัพธตามที่
ตองการ การเขียนผังโปรแกรมจะประกอบไปดวยการใชสัญลักษณมาตรฐานตาง ๆ ที่เรียกวาสัญลักษณ
ANSI (American National Standards Institute) ในการสรางผังงาน ดังตัวอยางที่แสดงในตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 สัญลักษณในการเขียนผังงานโปรแกรม
สัญลักษณ
คําอธิบาย
จุดเริ่มตน/สิ้นสุดของโปรแกรม
ลูกศรแสดงทิ ศทางการทํางานของโปรแกรมและ
การไหลของขอมูล
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ตารางที่ 2-1 (ตอ)
สัญลักษณ

คําอธิบาย
ใชแ สดงคํา สั่ ง ในการประมวลผล หรื อกํ า หนดค า
ขอมูลใหกับตัวแปร
แสดงการอานขอมูลจากหนวยเก็บขอมูลสํารองเขาสู
หน ว ยความจํ า หลั ก ภายในเครื่ อ งหรื อ การแสดง
ผลลัพธจากการประมวลผลออกม

การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัด สินใจ โดยจะมีเ สน
ออกจากรู ป เพื่ อ แสดงทิ ศ ทางการทํ า งานต อ ไป
เงื่อนไขเปนจริงหรือเปนเท็จ

แสดงผลหรือรายงานที่ถูกสรางออกม

แสดงจุ ด เชื่ อ มต อ ของผั ง งานภายใน หรื อ เป น ที่
บรรจบของเสนหลายเสนที่มาจากหลายทิศทางเพื่อ
จะไปสูการทํางานอยางใดอยางหนึ่งที่เหมือนกัน
การขึ้นหนาใหม ในกรณีที่ผังงานมีความยาวเกินกวา
ที่จะแสดงพอในหนึ่งหนา
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2.3.2 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD)
แผนภาพกระแสการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) เปนเครื่องมือที่ใชการแสดงทิศ
ทางการส ง ผ า นข อ มู ล ภายในระบบ เพื่ อ อธิ บ ายว า ระบบประกอบด ว ยกระบวนการทํ า งานย อ ยๆ
อะไรบาง แตละกระบวนการมีการนําขอมูลเขา และขอมูลสงออกอยางไร รวมทั้งแตละกระบวนการมี
ความสั ม พั น ธ กั น อย า งไรบ า ง เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจที่ ต รงกั น ระหว า งที ม นั ก วิ เ คราะห ร ะบบ กั บ
โปรแกรมเมอร และนักวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ โดยใชสัญลักษณที่มีเครื่องหมาย ดังตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-2 สัญลักษณของแผนภาพกระแสการไหลของขอมูล
สัญลักษณ
คําอธิบาย
ใชแทนการประมวลผลในระบบ (Process)

ใชแทนผูเกี่ยวของกับระบบ (External Entity)
ใชแทนแฟมขอมูล (Data Store)

ใชแทนทิศทางการไหลของขอมูล (Data Flow)

ระดับของแผนภาพกระแสการไหลของขอมูล (Level of Data Flow Diagram)
2.3.2.1 DFD Level 0 หรือ Context Diagram คือ การออกแบบระดับหลักการ เปนแผนภาพ
หรือไดอะแกรมที่แสดงเพียง 1 กระบวนการ คือ ชื่อของระบบงาน และ Entity ที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ระบบและจะแสดงผูที่เกี่ยวของหลักๆ เทานั้น
2.3.2.2 DFD Level 1 จะนํา Context Diagram มาแตกรายละเอียดภายใน ซึ่งจะแสดงถึง
Process หลักๆ ผูเกี่ยวของ ขอมูลภายในที่มีความละเอียดมากขึ้น (Top Down Design) ในระดับนี้จะ
ปรากฎทุกๆ ชนิดของ Object DFD
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2.3.2.3 DFD Level 2 เปนแผนภาพ DFD ในระดับยอยลงมา ที่แสดงรายละเอียด Data Flow
และ Process ยอยลงมาของ Level 1 เพื่อเพิ่มรายละเอียดของกระบวนการมากขึ้น
2.3.3 แบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ หรือ อี-อาร โมเดล (Entity-relationship model: ER model)
หรือ อี-อาร ไดอะแกรม (ER Diagram)
การออกแบบฐานขอมูลดวย ER model เปนเพียงวิธีหนึ่งที่ชวยในการออกแบบฐานขอมูล และ
ไดรับความนิยมอยางมากนําเสนอโดย Peter ซึ่งวิธีการนี้อยูในระดับ Conceptual level และมีหลักการ
คลายกับ Relational model เพียงแต ER model แสดงในรูปแบบกราฟก บางระบบจะใช ER model
ไดเหมาะสมกวา แตบางระบบจะใช Relational model ไดเหมาะสมกวา เปนตน ซึ่งแลวแตการพิจารณา
ของผูออกแบบวาจะเลือกใชแบบใด (Relational model คือ ตารางขอมูลที่มีความสัมพันธกัน
ER Model เปนโมเดลที่ใชในการออกแบบฐานขอมูลในระดับ Conceptual ประกอบดวยชุดของ
object (Entity) และความสัมพันธ (relationship) ระหวาง object ซึ่ง E-R diagram สรางขึ้นเพื่อสื่อ
ความหมายของขอมูลในระบบและแสดงใหเห็นความสัมพันธกันของขอมูล
2.3.3.1 Entity & Entity Set
Entity คือ "สิ่งๆหนึ่ง" หรือ object ที่มีอยู ซึ่งแตละ object ก็แตกตางกันไป
Entity Set คือ กลุมของ entity หรือ object ที่เปน "ชนิดเดียวกัน" คือมีคุณสมบัติรวมกันบาง
ประการ เชน นักศึกษาแตละคนถือเปน entity กลุมของนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรถือเปนหนึ่ง
Entity Set ของนักศึกษา ซึ่งตางจาก Entity Set ของ "วิชา" ซึ่งเก็บรวบรวมรายวิชาตางๆ เปนตน
2.3.3.2 Properties or Attributes of an Entity
Entity หนึ่งๆ ประกอบดวยคุณสมบัติ หรือ ลักษณะที่ตางกันไป ขอมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะของ
Entity เรียกวา Attribute เชน ขอมูลนักศึกษาคนหนึ่ง ประกอบไปดวย ชื่อ รหัส คณะ วันเกิด เพศ
สวนสูง น้ําหนัก ฯลฯ
2.3.3.3 ชนิดของ Attribute
Simple attribute คือ attribute ที่ประกอบดวยคาขอมูลเดียว ซึ่งตางจาก Composite attribute ที่
ประกอบดวยขอมูลยอย เชน ขอมูล Name ประกอบดวย first name, middle name, lastname, address
ประกอบดวย เลขที่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย เปนตน สวนขอมูล เชน เพศ อายุ
สวนสูง น้ําหนัก ถือเปน simple attribute เพราะประกอบดวยคาขอมูลเดียว
Single-valued Attribute คือ attribute ที่ entity หนึ่งๆ มีการเก็บคาไดเพียงคาเดียว เชน ชื่อ วันเกิด
รหัสประจําตัว แตละคนก็มีคาขอมูลเหลานี้เพียงคาเดียว แต Multi-valued attribute คือ attribute ที่มีคา
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ไดมากกวาหนึ่ง เชน ขอมูลของโรงเรียนที่นักศึกษาเรียนจบมา บางคนอาจเรียนมาจากหลายโรงเรียน
(เชน ระดับประถมเรียนโรงเรียนหนึ่ง มัธยมตนเรียนอีกโรงเรียนหนึ่ง มัธยมปลายไดเรียนอีกโรงเรียน
หนึ่ง) ขอมูลเบอรโทรศัพทของบุคคล บางคนอาจมีเบอรโทรติดตอได มากกวาหนึ่งหมายเลข เปนตน
Derived attribute คือ คุณสมบัติของ Entity ที่เปนคาขอมูลที่สามารถไดมาจากขอมูลอื่น เชน
รายไดรวมของ Salesman ไดจากการรวมเงินเดือน และคานายหนา (Commission) ที่ไดจากยอดขายที่
ทําไดในแตละเดือน เปนตน
2.3.3.4 Relationship และ Relationship set
Relationship คือ ความสัมพันธระหวาง Entity
Relationship Set คือ ชุดของ Relationship ชนิดเดียวกัน ซึ่งเปนความสัมพันธระหวาง Entity Set
เชน Relationship นักศึกษา Jim Jackson เขาเรียนในวิชา Math 2 นักศึกษา John Harris เขาเรียนในวิชา
Physics 1 เปน relationship และ Relationship set คือ ความสัมพันธ "การเขาเรียน" (Attend) ระหวาง
นักศึกษากับวิชาเรียน (Course)
2.3.3.5 รูปแบบความสัมพันธ ระหวาง Entity Set
การแบงประเภทของ Relationship โดยใช Mapping Cardinality คือ จํานวนการจับคูกันใน
ความสัมพันธ แบงออกเปน 4 ประเภทดังนี้
1) One-to-One คือ ความสัมพันธ 1 ตอ 1 นั่นคือ ในความสัมพันธจาก Entity Set
A ไปยัง B สมาชิกของ A แตละตัวจับคูกับ B ตัวเดียวเทานั้น และ B หนึ่งตัวจับคูกับ A เพียงตัวเดียว
เชน สมมติการมีบัญชีเงินฝากของธนาคารแหงหนึ่ง กําหนดใหลูกคามีบัญชีไดเพียง 1 เดียว และหนึ่ง
บัญชีมีเจาของเพียงคนเดียว ความสัมพันธ "การเปนเจาของบัญชี" นี้ จัดเปนแบบ One-to-One

ภาพที่ 2-1 ตัวอยางความสัมพันธแบบ One-to-One
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2) One-to-Many คือ ความสัมพันธ 1 ตอกลุม นั่นคือ ในความสัมพันธจาก Entity
Set A ไปยัง B สมาชิกของ A แตละตัวจับคูกับ B ไดมากกวาหนึ่ง แต B หนึ่งตัวจับคูกับ A เพียงตัว
เดียวเทานั้น เชน หากธนาคารก าหนดใหลูกคา (Entity A) หนึ่งคนเปดบัญชีไดมากกวาหนึ่ง แต บัญชี
หนึ่งๆ มีเจาของเพียงหนึ่งเดียว ความสัมพันธ "การเปนเจาของบัญชี" นี้ จัดเปนแบบ One-to-Many

ภาพที่ 2-2 ตัวอยางความสัมพันธแบบ One-to-Many
3) Many-to-One คือ ความสัมพันธ กลุมตอ 1 นั่นคือ ในความสัมพันธจาก Entity
Set A ไปยัง B สมาชิกของ A แตละตัวจับคูกับ B ไดตัวเดียว แตอาจซ ากันได คือ B ตัวเดียวกัน จะจับคู
กับ A ไดมากกวาหนึ่ง เชน ในความสัมพันธการเปนแมลูก แม (Entity B) คนหนึ่งอาจมีลูกได หลายคน
แตลูก (Entity A) แตละคนมีแมเพียงหนึ่งคน ซึ่งลูกหลายคนอาจมีแมคนเดียวกันได ความสัมพันธนี้
จัดเปน Many-to-One

ภาพที่ 2-3 ตัวอยางความสัมพันธแบบ Many-to-One
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4) Many-to-Many คือ ความสัมพันธกลุมตอกลุม นั่นคือ ในความสัมพันธจาก
Entity Set A ไปยัง B สมาชิกของ A แตละตัวจับคูกับ B ไดมากกวาหนึ่ง และ B ก็จับคูกับ A ไดมากกวา
หนึ่งเชนกัน เชน การลงทะเบียนเรียนในเทอมหนึ่งๆ นักศึกษาคนหนึ่งสามารถลงทะเบียนเรียนได
มากกวาหนึ่งวิชา (Course) และแตละวิชามีนักศึกษามาเขาเรียนมากกวาหนึ่งคน

ภาพที่ 2-4 ตัวอยางความสัมพันธแบบ Many-to-Many

ภาพที่ 2-5 ตัวอยาง E-R Diagram แสดงขอมูลของพนักงาน (EMPLOYEE) และหนวยงานหรือแผนก
(Department) ในองคกรแหงหนึ่ง
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2.3.3.6 ประเภทของ Entity
1) Regular Entity (หรือ Strong Entity) คือ Entity ที่มี Attribute ของ Entity นั้นเอง
กําหนดเปน Key (หรือ Identity) ได
2) Weak Entity คือ Entity ที่ตองใช Attribute จาก Entity อื่นรวมดวย เพื่อกําหนด
เปน key ใหกับ entity นี้
Regular Entity เขียนแทนดวยสี่เหลียมผืนผา มีชื่อ Entity ขางใน Weak Entity เขียนแทนดวยรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาซอนกัน (มีกรอบสองชั้น) และความสัมพันธที่เปนตัวอางถึง Attribute จาก Entity อื่น ที่
นํามากําหนดรวมเปน Key เรียกวา Identifying Relation เขียนแทนดวยรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัวซอนกัน
สองชั้น
2.3.3.7 ประเภทของ Attribute
1) Simple Attribute เขียนชื่อ Attribute อยูในรูปวงรีลากเสนเชื่อมโยงไปยัง Entity
2) Composite Attribute เขียน Attribute ซึ่งเปนสวนประกอบยอย เชื่อมโยงไปยัง
Composite Attribute
3) Key Attribute ขีดเสนใต Attribute ที่ก าหนดใหเปน Primary Key ของ Entity
Single-value Attribute วงรีของ Attribute มีกรอบชั้นเดียว เสนเชื่อมไปยัง Entity มีเสนเดียว
4) Multivalued Attribute วงรีของ attribute มีกรอบชั้น 2 ชั้น หรือ ใชเสนคูลาก
เชื่อมโยงไปยัง Entity
5) Derived Attribute วงรีของ Attribute มีกรอบเปนเสนประหรือใชเสนประลาก
เชื่อมโยงไปยัง Entity
2.3.3.8 ความสัมพันธ Relationship
Relationship คือ ความสัมพันธระหวาง Entity Set เขียนแทนดวยรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด
(Diamond) และมีเสนเชื่อมโยงไปยัง Entity ที่มีความสัมพันธกัน ภายในรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัดระบุ
ชื่อของความสัมพันธ (คํานาม หรือกริยา หรือบุพบท) คุณสมบัติ (Attribute) ของความสัมพันธ ให
ลากเสนเชื่อมระหวาง Relationship กับ Attribute นั้
2.3.4 ขั้นตอนการ ออกแบบ ER Model
ในการออกแบบ ER-Diagram มีดวยกันหลายขั้นตอนสําหรับใน 5 ขั้นตอนแรกจะเปนการ
ออกแบบทางดานโครงสรางพื้นฐานของโมเดล ไดแก พวกเอนทิตี้ รีเลชันชิป คียหลัก คียสํารอง คีย
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ภายนอก กฎเกณฑ พื้นฐาน จากนั้นจึงเริ่มเพิ่มรายละเอียดในระดับที่ผูใชมองเห็น (User View) และ
รวมรายละเอียดเหลานั้นเขาดวยกัน จึงไดเปนโมเดลขอมูลเชิงตรรกะที่สมบูรณ
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเอนทิตี้หลัก
จากตัวอยางทั้งหมด สามารถออกแบบฐานขอมูลโดยเริ่มจากการนํา Requirement ในขางตนที่
กลาวมาแลว การกําหนดเอนทิตี้นั้นเปนงานที่ยาก และตองอาศัยความรวมมือของผูที่เขาใจระบบที่เรา
ออกแบบ เพื่อคัดเลือกสิ่งที่ถูกตองมีความสําคัญและเหมาะสมที่สุดมาเปนเอนทิตี้ วิธีการอยางคราว ๆ
ก็คือใหพิจารณาขอมูลทั้งหมดที่มีและจัดกลุมของขอมูล โดยดูจากคาและความหมาย ถาสามารถ
รวมกลุ มกั น ได ก็ใ ห ร วมเข า ไว ใ นเอนทิ ตี้ เ ดี ย วกั น แล ว จึ งนํ า ไปกํา หนดชื่อ และความหมายลงใน
พจนานุกรมขอมูล และเขียนลงโมเดลขอมูลดวยการตั้งชื่อไมควรเกิน 20 ตัวอักษร
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดความสัมพันธระหวางเอนทิตี้
กําหนดชื่อ ความหมาย รีเลชันชิป ทิศทาง และขนาดอัตราสวนที่เกิดรีเลชันชิปนั้นๆ พรอมทั้ง
บันทึกลงในพจนานุกรมขอมูลดวยสําหรับชื่อก็ไมควรเกิน 20 หลังจากที่เราสามารถแบงกลุมรีเลชัน
ชิประหวางเอนทิตี้ไดเรียบรอยแลว จะพบวารีเลชันชิปแบบ One : Many เปนสิ่งที่ตองสนใจมากที่สุด
เพราะเปนตัว ทําใหการสรางฐานขอมูลเชิงตรรกะมีความยุงยากซับซอนมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดคียหลักและคียรอง
หลังจากที่ไดกําหนดเอนทิตี้ตางๆ แลว ขั้นตอนตอไปของการสรางโมเดลขอมูลทางตรรกะคือ
การเพิ่มขอมูลที่เรียกวา แอตตริบิวลงในทุกๆ เอนทิตี้ สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เอนทิตี้ที่เปนซับ
ไทปจะตองมีคียหลักอันเดียวกับเอนทิตี้ที่เปนซุปเปอรไทปของมัน หลังจากกําหนดแลวใหตั้งชื่อระบุ
ในโมเดลขอมูลเชิงตรรกะพรอมทั้งใสในพจนานุกรมขอมูลดวย การตั้งชื่อควรกําหนดสั้นๆ งายๆ
อาจใชชื่อยอก็ได และควรหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อแอตตริบิวของสองสิ่งที่ไมเหมือนกันดวยชื่อเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดคียภายนอก
เมื่อกําหนดคียหลักและคียรองไดแลว ใหกําหนดคียภายนอกสําหรับเอนทิตี้ที่มีรีเลชันชิปกันทุก
อัน คียภายนอก คือ แอตตริบิวในเอนทิตี้ระดับลูกที่แทนคียหลักของเอนทิตี้ระดับพอแม เพื่อใชในการ
อางถึงระเบียนในเอนทิตี้ระดับพอแมและแสดงถึงรีเลชันชิประหวางเอนทิตี้ตางๆ ซึ่งอาจใหคียหลัก
เปนคียภายนอกดวยก็ได
ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาขอบเขตคาโดเมนของแอตตริบิว
ใหกําหนดโดเมนของแอตตริบิวทุกตัวในเอนทิตี้แลวบันทึกในพจนานุกรมขอมูลโดเมน คือ
กลุมคาที่ถูกตองเปนไปไดสําหรับแอตตริบิวแตละตัว อันไดแก
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ชนิดของขอมูล (Data Type) เชน จํานวนเต็ม, วันที่, ตัวอักษร, ทศนิยม
ความยาว (Length) เชน 5 หลัก, 35 ตัวอักษร
รูปแบบขอมูล (Format) เชน dd/mm/yy (วันที่)
คาที่อนุญาต (Allowable value) เชน เปนไดเฉพาะวันศุกรตนเดือน
ชวงของขอมูลหรือขอกําหนดอื่น ๆ (Range, Constraints)
ความหมาย (Meaning) อธิบายความหมายของแอตตริบิวนั้นวาคืออะไร
ความเปนหนึ่งเดียว (Uniqueness) ตองมีคาเปนหนึ่งเดียว
ความเปนนัล (Null Support) อนุญาตใหเปนนัลไดหรือไม
คาโดยปริยาย (Default Value) กําหนดใหมีคาเปน 0
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหความมีเสถียรภาพและการเติบโตในอนาคต
การออกแบบโมเดลที่ ดี ต องคํานึ งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเสมอ และ ควรจะยืดหยุนต อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
2.3.5 การเขียน ER Diagram
Data Model หมายถึง กลุมของแนวคิดที่ชวยเรากําหนดโครงสรางของฐานขอมูลและชุดเซทที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ชุ ด คํ า สั่ ง ที่ ใ ช ใ นการเรี ย กใช และเปลี่ ย นแปลง ข อ มู ล และในบทนี้ นํ า เสนอแนวคิ ด
Conceptual Data Modeling ที่เรียกวา แบบจําลอง Entity Relation (ER Model) ที่สามารถอธิบาย
ภาพรวม (Data View) ของทั้งองคกรไดดีในรูปแบบ ER Diagram แบบจําลองแบบ E-R Model ถูก
ออกแบบใหงายตอความเขาความเขาใจของผูใชงาน โดยไมคํานึงถึงลักษณะการเก็บทางกายภาพของ
ขอมูลวาเก็บอยางไรที่ใด
หลังจากที่ไดความสัมพันธทั้งหมดแลว พยายามขจัดความซับซอนของ Attribute ในแตละ
Entity ใหมากที่สุด เพื่อเขียนเปน Conceptual Schema และเพื่อใหเกิดความเขาใจงาย และตีความ ซึ่ง
สัญลักษณแสดงดังตารางที่ 2-3
ภาพที่ 2-3 สัญลักษณที่ใชใน ER Diagram
สัญลักษณ

คําอธิบาย
Entity
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ภาพที่ 2-3 (ตอ)
สัญลักษณ

คําอธิบาย
Weak Entity
Relationship
Identifying Relationship

Attribute
Key Attribute
Multivalue
Composite Attribute

Derived Attribute

2.4 ทฤษฎีการจัดการฐานขอมูล
2.4.1 ความหมายของขอมูล
ข อ มู ล คื อ ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ห รื อ ข อ มู ล ดิ บ ที่ ยั ง ไม ผ า นการประมวลผล ยั ง ไม มี
ความหมายในการ น าไปใช ง าน ข อ มู ล อาจเป น ตั ว เลข ตั ว อั ก ษร สั ญ ลั ก ษณ รู ป ภาพ เสี ย ง หรื อ
ภาพเคลื่อนไหว (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 2545: 9)
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2.4.2 โครงสรางของขอมูล
ในการจัดเตรียมขอมูลเขาสูขั้นตอนการประมวลผล ขอมูลจะตองไดรับการจัดใหอยูในรูปแบบที่
เครื่องคอมพิวเตอรสามารถรับได คือ การจัดโครงสรางของขอมูลประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
ฟลด (Field) คือ กลุมของตัวอักขระ ตัวเลข หรือสัญลักษณพิเศษตางๆ ที่มีความสัมพันธกันแสดง
ลักษณะหรือความหมายอยางใดอยางหนึ่ง โดยทั่วไปฟลดสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ ฟลด
ตัวเลข (Numeric Field) คือ ฟลดที่เปนกลุมของตัวเลขจ านวนเต็ม เลขทศนิยม จํานวนเต็มบวก จํานวน
เต็มลบ ฟลดตัวอักษร (Alphabetic Field) คือ ฟลดที่เปนกลุมของตัวอักษรหรือชองวางระหวาง
ตัวอักษร ฟลดอักขระ (Alphanumeric Field) คือ ฟลดที่เปนกลุมของอักขระที่เปนตัวเลขหรือตัวอักษร
เรคคอรด (Record) คือ กลุมของฟลดที่มีความสัมพันธกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เรคคอรด
ประกอบดวยฟลดตางประเภทกันรวมกันเปนชุด โดยพื้นฐานของเรคคอรดจะตองมีฟลดที่ใชอางอิง
อยางนอย 1 ฟลดซึ่งเรียกวาคียฟลด (Key Field) และฟลดที่ใชเปนคียฟลดในแตละเรคคอรดนั้นจะตอง
ไมซ้ํากัน
ไฟล (File) คือ กลุมของเรคคอรดที่มีความสัมพันธกันในดานใดดานหนึ่ง ดังนั้นไฟลจึง
ประกอบดวยเรคคอรดหลายๆ เรคคอรดมารวมกัน
ฐานขอมูล (Database) คือ ฐานขอมูลประ กอบดวยไฟลที่มีความสัมพันธกัน โดยใชหลักการ
ไม ใ ห ขอ มู ล มี ค วามซ้ํ า กั น สามารถเรี ย กใช ง านได ถู ก ต อ งและรวดเร็ ว ซึ่ง เรี ย กว า ระบบการจั ด การ
ฐานขอมูล
2.4.3 ความหมายของฐานขอมูล
ฐานขอมูล หมายถึง การรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันมารวมไวดวยกันและถูกจัดไวเปน
ระบบเพื่ อ ง า ยต อ การจั ด การและประมวลผล จากการใช ร ะบบการจั ด การฐานข อ มู ล (Database
Management System) การเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลจึงจําเปนตองมีระบบการจัดการฐานขอมูลมาชวย
เรียกวา Database Management System (DBMS) เชน Microsoft Access, Microsoft SQL Server 20002008, Oracle ซึ่งจะชวยใหผูใชสามารถจัดการกับขอมูลตามความตองการได ในหนวยงานใหญๆ อาจมี
ฐานขอมูลมากกวา 1 ฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลลูกคา เปนตน
การจัดการฐานขอมูล (Database Management) คือ การบริหารแหลงขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไวที่
ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองตอการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและลดการซ าซอนของขอมูล รวมทั้งลด
ความขัดแยงของขอมูลที่เกิดขึ้นภายในองคกรดวยเนื่องจากขอมูลทั้งหมดถูกเก็บไวในตาราง แตระบบ
ฐานขอมูลนั้นไมอนุญาตใหมีการติดตอกับขอมูลที่อยูภายในไดโดยตรง ตองกระทําผานระบบจัดการ
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ฐานขอมูล (Database Management System) หรือ DBMS จึงจะใชงานขอมูลได หนาที่หลักของ
DBMS คือ ทําใหการเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลเปนอิสระจากสวนฮารดแวร (Data Independence)
โดยทําหนาที่จัดการและควบคุมความถูกตอง ความซ้ําซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลภายใน
ฐานขอมูลแทนโปรแกรมเมอรสงผลใหผูใชสามารถเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลไดโดยไมตองทราบถึง
โครงสรางทางกายภาพของขอมูลในระดับลึกแบบเดียวกับโปรแกรมเมอร ทําใหการใชงานฐานขอมูล
กระจายไปยังกลุมผูใชทั่วไปไมจํากัดอยูเฉพาะในกลุมโปรแกรมเมอรเหมือนในอดีตอีกตอไป
2.5 เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนา
2.5.1 โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 (VB 6.0)
โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 (VB 6.0) เปนโปรแกรมประยุกตที่กําลังเปนที่นิยมใชอยู
ในปจจุบัน โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 เปนโปรแกรมที่ไดเปลี่ยนรูปแบบการเขียน
โปรแกรมใหม โดยมีชุดคําสั่งมาสนับสนุนการทํางาน มีเครื่องมือตาง ๆ ที่เรียกกันวา คอนโทรล
(Controls) ไวสําหรับชวยในการออกแบบโปรแกรม โดยเนนการออกแบบหนาจอแบบกราฟฟก หรือที่
เรียกวา Graphic User Interface (GUI) ทําใหการจัดรูปแบบหนาจอเปนไปไดงาย และในการเขียน
โปรแกรมนั้นจะเขียนแบบ Event-Driven Programming คือ โปรแกรมจะทํางานก็ตอเมื่อเหตุการณ
(Event) เกิดขึ้น ตัวอยางของเหตุการณไดแก ผูใชเลื่อนเมาส ผูใชกดปุมบนคียบอรด ผูใชกดปุมเมาส
เปนตน
เครื่องมือ หรือ คอนโทรล ตาง ๆ ที่ Microsoft Visual Basic 6.0 ไดเตรียมไวให ไมวาจะเปน
Form, Text Box, Label ฯลฯ ถือวาเปนวัตถุ (Object ในที่นี้ขอใชคําวา ออบเจ็กต) นั่นหมายความวา ไม
วาจะเปนเครื่องมือใดๆ ใน Microsoft Visual Basic 6.0 จะเปนออบเจ็กตทั้งสิ้น สามารถที่จะควบคุมการ
ทํางาน แกไขคุณสมบัติของออบเจ็กตนั้นไดโดยตรง ในทุกๆ ออบเจ็กตจะมีคุณสมบัติ (Properties) และ
เมธอด (Methods) ประจําตัว ซึ่งในแตละออบเจ็กต อาจจะมีคุณสมบัติและเมธอดที่เหมือน หรือตางกัน
ก็ได ขึ้นอยูกับชนิดของออบเจ็กต
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวย Microsoft Visual Basic 6.0 การเขียนโคดจะถูกแบง
ออกเปนสวนๆ เรียกวา โพรซีเดอร (Procedure) แตละโพรซีเดอรจะประกอบไปดวย ชุดคําสั่งที่พิมพเขา
ไปแลว ทําใหคอนโทรลหรือออบเจ็กตนั้น ๆ ตอบสนองการกระทําของผูใช ซึ่งเรียกวาการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming-OOP) แตตัวโปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic
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6.0 ยังไมถือวาเปนการเขียนโปรแกรมแบบ OOP อยางแทจริง เนื่องจากขอจํากัดหลายๆ อยางที่
Microsoft Visual Basic 6.0 ไมสามารถทําได
2.5.2 ไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access)
ไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access) คือ โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล มีตารางเก็บ
ขอมูลและสรางแบบสอบถามไดงาย มีวัตถุคอนโทลใหเรียกใชในรายงานและฟอรม สรางมาโครและ
โมดูลดวยภาษาเบสิก เพื่อประมวลผลตามหลักภาษาโครงสราง สามารถใชโปรแกรมนี้เปนเพียงระบบ
ฐานขอมูลใหโปรแกรมจากภายนอกเรียกใชก็ได
Microsoft Office Access 2003 เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่นิยมใชกันอางแพรหลาย เนื่องจาก
Access 2003 เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีความสามารถในหลาย ๆ ดาน ใชงานงาย ซึ่งผูใชสามารถ
เริ่มทําไดตั้งแตการออกแบบฐานขอมูลจัดเก็บขอมูล เขียนโปรแกรมควบคุม ตลอดจนการทํารายงาน
แสดงผลของขอมูล Access 2003 เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่ใชงาย โดยที่ผูใชไมจําเปนตองมีความ
เขาใจในการเขียนโปรแกรมก็สามารถใชงานไดโดยที่ไมจําเปนตองศึกษารายละเอียดในการเขียน
โปรแกรมใหยุงยาก และสําหรับนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพนั้น Access 2003 ตอบสนองความ
ตองการในระดับที่สูงขึ้นไปอีก เชน การเชื่อมตอระบบฐานขอมูลกับฐานขอมูลอื่นๆ เชน SQL
ERVER, ORACLE หรือแมแตการนําขอมูลออกสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ต Access 2003 สามารถ
สรางระบบฐานขอมูลใชงานตางๆ ไดโดยงาย เชน โปรแกรมบัญชีรายรับ-รายจาย โปรแกรมควบคุม
สินคา โปรแกรมฐานขอมูลอื่นๆ เปนตน ซึ่งสามารถทําไดโดยงานเพราะ Access 2003 มีเครื่องมือ
ตาง ๆ ใหใชในการสรางโปรแกรมไดโดยงาย และรวดเร็ว
ความสามารถของ Microsoft Office Access 2003
โปรแกรมที่สรางขึ้นสามารถตอบสนองผูใชไดตามตองการ เชน การสอบถามยอดสินคา การ
เพิ่มสินคา การลบสินคา การแกไขขอมูลสินคา เปนตน
สามารถสรางรายงานเพื่อแสดงขอมูลที่ตองการ ตามที่ผูใชงานตองการ
สามารถสรางระบบฐานขอมูล เพื่อนําไปใชรวมกับฐานขอมูลอื่นๆ ไดโดยงาย เชน Microsoft
SQL Server, Oracle Database Server ได
สามารถนําเสนอขอมูลออกสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ก็สามารถทําไดโดยงาย และอีก
มากมายในระบบฐานขอมูลที่ผูใชงานตองการ
2.5.3 Crystal Reports
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โปรแกรม Crystal Reports นี้งายตอการใชงานและสามารถติดตอกับขอมูลไดจากโปรแกรม
จัดการฐานขอมูลไดหลายประเภท อาทิเชน Microsoft SQL Server, Xbase Files, รวมทั้งการติดตอจาก
ฐานขอมูลผาน ODBC อีกดวย และโปรแกรม Crystal Reports นี้ยังมีรูปแบบรายงานใหเลือกไดหลาย
รูปแบบ เชน รายงานยอย, รายงานในรูปแบบตาราง, รายงานในรูปแบบรายละเอียด และยังสามารถ
นําเสนอขอมูลในรูปแบบกราฟตางๆ ไดหลายรูปแบบ รวมถึงการมีฟงกชันหลากหลายที่มากกวา 160
ฟงกชัน ในการรองรับความตองการของรายงานที่เราตองการสรางขึ้นมา และยังสามารถนําเสนอขอมูล
ในรูปแบบกราฟไดมากกวา 80 แบบ และยังสามารถนําเสนอรายงานที่มีความถูกตอง สวยงาม และ
หลากหลาย ซึ่งจากผลการศึกษาที่ได จึงไดขอสรุปวา เหมาะที่จะนําโปรแกรม Crystal Reports มา
ใชในการออกรายงานตางๆ ในหนวยงานตางๆ
การออกแบบรายงานสําหรับรูปแบบของขอมูลที่ไดรับความนิยมสามารถทําไดหลากหลายทั้งบน
PC และ SQL Database , ODBC, OLAP ขอมูลของ Microsoft แบบพิเศษ เชน Exchange and
Outlook, XML, JDBC เปนตน Crystal Reports สามารถเขาถึงฐานขอมูลไดหลายชนิด เชน
Oracle,DB2,Microsoft Access เปนตน Crystal Reports เปนโปรแกรมที่งายมากในการสรางรายงานใน
รูปแบบมืออาชีพ ภายในชวงเวลาอันสั้น ในสวนของ Report Experts จะชวยอํานวยความสะดวกผูใช
ตั้งแตเริ่มออกรายงานจนเสร็จสิ้น สามารถเลือกรูปแบบความหลากหลายของชนิดของรายงานรวมถึง
Columnar Reports, Subreport, Condition Report, Multiple Section Report ทําการจัดวางขอมูลใน
รายงานของเราที่ใดก็ไดที่เราตองการ และกําหนดรูปแบบตามที่เราเลือก โดยรายงานจะอยูในรูปแบบ
ที่งายหรือซับซอนขึ้นอยูกับความตองการของผูใช การวิเคราะหขอมูลดวยความสามารถตางๆ เชน
รายงานแบบ multi-pass และการจัดเรียงขอมูลแบบกลุม รวมถึงสูตรตางๆ ที่มีประสิทธิภาพบรรจุไว
มากวา 160 ฟงกชัน และ Operator และอนุญาตใหผูใชสามารถกําหนดฟงกชันไดเองดวย Crystal
Reports สามารถใสกราฟหลายรูปแบบเพื่อแสดงขอมูลตางๆ เพื่อที่จะทําใหรายงานสามารถแสดง
ขอมูลในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น มีการรวบรวมกราฟตางๆ ไวมากกวา 80 แบบ และสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงรายละเอียด,กลุมหรือสูตรของขอมูลไดตามตองการ นอกจากนี้สามารถเพิ่มเติมสวน
อื่นๆ ไดอีก โดยสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรไดหลากหลายรวมทั้งรูปภาพ เสน ตารางตางๆ และ
Object จาก Application อื่นๆ โดยเนื่องดวยคุณสมบัติตางๆ เหลานี้ของ Crystal Reports ทําใหสามารถ
ประหยัดเวลาโดยการ Share และบํารุงรักษารายงานที่สรางรวมกันหลายๆ Projectได ดวยมุมมองของ
End User สามารถติดตอและปรับปรุงรายงานไดทุกที่ทุกเวลา สามารถสรางรายงานไดหลายชนิด
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รวมทั้งรายงานแบบ Condition, Drill-down, top N, Summary เปนตน (นพชัย ตั้งศรีเสรี และอรนิกา
ศรีวิชา, 2554)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิติมา เจริญหิรัญ (2550) ไดพัฒนาระบบการวิเคราะหและการสรางคลัง
ขอสอบ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน
มี
วัตถุประสงคดังนี้ 1) ประเมินความตองการระบบการวิเคราะหและการสรางคลังขอสอบผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตของคณาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชน 2) พัฒนาระบบการวิเคราะหและการสรางคลัง
ขอสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ต 3) ประเมินประสิทธิภาพของการนําระบบการวิเคราะห และการ
สรางคลังขอสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ตไปใช ผลการวิจัยพบวา 1) การประเมินความตองการโดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมมีตัวอยางที่เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเอกชน
ซึ่งแบงเปน 3 กลุมตามขนาดของจํานวนนักศึกษาและวิเคราะหคาสถิติดวยการแจกแจงคาความถี่และ
คารอยละ ปรากฏวาคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง 3 แหง มีความตองการระบบการวิเคราะหและ
การสรางคลังขอสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ตทุกประเด็นในระดับมากถึงมากที่สุด 2) ไดระบบการ
วิเคราะหและการสรางคลังขอสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ตรงตามความตองการของคณาจารย และ
ไดนําไปทดลองใชที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใชระบบการวิเคราะหและ
การสรางคลังขอสอบผาน เครือขายอินเทอรเน็ต โดยรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและสัมภาษณ
คณาจารยที่เขารวมในการอบรมการใชงานระบบการวิเคราะหและการสรางคลังขอสอบผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 3) ระบบการวิเคราะหและการสรางคลังขอสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นนี้ มี
คุณภาพเหมาะสมทั้งในดานความสะดวกในการใชงานและชวยเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพขอสอบใหเกิด
กระบวนการสรางและจัดเก็บขอสอบอยางเปนระบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป
พรทิพา นันทพานิชย (2550). ไดพัฒนาระบบคลังขอสอบ และการสอบออนไลน ผลการศึกษา
นั้น จําเปนตองใชขอสอบที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติในดานตางๆ ตามความเหมาะสม จึงเปนสวนหนึ่ง
ของการชี้วัดวาความสามารถของนักเรียน/นักศึกษานั้นวามีมาก หรือนอยเพียงใด ดังนั้น การจําลองคลัง
ขอสอบ และขอสอบออนไลนจึงเปนตัวเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาชวยอาจารย และนักเรียน/นักศึกษาใน
การออกขอสอบ และการทําขอสอบ ทําใหเกิดความสะดวก ประหยัดทรัพยากร และทําใหคุณภาพของ
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การออกขอสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทันสมัย ถูกตอง และรวดเร็ว ตรงตามความตองการของผูใช
มากที่สุด ผลการพัฒนากรณีศึกษาระบบคลังขอสอบ และขอสอบออนไลนในครั้งนี้ พบวาสามารถ
สรางขอสอบออนไลน และการสอบออนไลนมีประสิทธิภาพมากขึ้นได สามารถพัฒนาระบบงานเว็บ
เบสแอพลิเคชั่นที่ใชในลักษณะการวิเคราะหขอสอบชนิดตาง ๆ ได สามารถปรับปรุงการดําเนินงานการ
ออกขอสอบแบบเดิม และลดการใชทรัพยากรที่ใชในการทําการสอบแตละครั้งได สามารถชวยกระตุน
ใหนักศึกษาเอาใจใสการเรียนมากขึ้นได และสามารถชวยวัดผลได
รัชตภาคย พรหมกันธา (2550) ทําการศึกษาหัวขอ “การพัฒนาโปรแกรมการจัดการคลัง
ขอสอบบนอินทราเน็ตสําหรับภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรม การจัดการคลังขอทดสอบภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผานระบบอินทราเน็ต ผูศึกษาไดพัฒนาระบบโดยใชโปรแกรม
มูดดี้ ซึ่งมีเว็บเซิฟตเวอร คือ อาปาเช ภาษาที่ใชในการพัฒนาคือ พีเอชพี และใชมายเอสคิวแอลเปน
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล ผูใชงานโปรแกรมมี 2 กลุม กลุมที่หนึ่งคือ ผูดูแลระบบ จะทําการ
จัดการ รายวิชา ขอสอบ และสรางขอสอบ และกลุมที่สองคือ นักศึกษา จะเปนกลุมที่ทําขอสอบที่
อาจารยกําหนดไวใหได ทดลองโดยใชเนื้อหากระบวนวิชา 009103
(การเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศและการเขียนรายงาน) เปนตัวทดสอบ ผูใชแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจ ใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรี ยนและผูใ ชงาน ซึ่ งแบงเปน สวนการใชงานทั่วไป ซึ่ งผลจาก
แบบสอบถาม พบวานักเรียนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.46 หมายถึงพอใจปานกลางผูใชงานที่
เปนอาจารย มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.22 หมายถึง พอใจปานกลาง และผูดูแลระบบมีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.17 หมายถึง พอใจปานกลาง ระบบที่ไดจึงมีขอจํากัดของการทํางานเบื้องตน
คือ ระบบรักษาความปลอดภัยใชรหัสผานเพียงอยางเดียว ทําใหความปลอดภัยในการใชระบบไมพียง
พอตอการรักษาขอมูลที่เปนขอสอบ การแปลงขอมูลรูปภาพจากฐานขอมูลเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส
(Ms-Word) ยังทําไดไมสมบูรณ และการทําเฉลยในขอสอบแบบสุมยังทําไมได
วีรยุทธ ธานี (2546) ทําการศึกษาเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมคลังขอสอบบนระบบปฏิบัติการ
วิ น โดวส การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค พั ฒ นาโปรแกรมคลั ง ข อ สอบด ว ยไมโครคอมพิ ว เตอร บ น
ระบบปฏิบัติการ วินโดวส สรางคูมือในการใชโปรแกรมคลังขอสอบ และประเมินผลระบบการทํางาน
ของโปรแกรมคลังขอสอบ การศึกษาไดระบบคลังขอสอบที่ประกอบไปดวยระบบยอย 6 ระบบ คือ
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการวางคลังขอสอบ ระบบจัดเก็บขอสอบ ระบบสารสนเทศ ระบบ
คัดเลือกขอสอบ และระบบการพิมพแบบทดสอบ หลังจากนั้นทําการเลือกภาษาและเขียนโปรแกรม ทํา
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การทดสอบระบบ และจัดทําเอกสารคูมือ ผลปรากฎวาไดโปรแกรมระบบคลังขอสอบที่ไมมีความ
คลาดเคลื่อนทางภาษาคอมพิวเตอร และสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคของการพัฒนาโปรแกรม
ระบบคลังขอสอบทุกประการ ผลประเมินผลระบบคลังขอสอบ ทําการประเมินโดยการฝกอบรมการ
พัฒนาระบบคลังขอสอบโดยไมโครคอมพิวเตอร กลุมตัวอยางเปนอาจารยที่สนใจ จํานวน 25 คน ทํา
การฝกอบรม 1 วัน และใหผูเขาอบรมเปนผูประเมิน ผลปรากฎวาโปรแกรมระบบคลังขอสอบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการใชในโรงเรียนไดจริง โดยในดานคูมือการใชโปรแกรมดานการ
ทํางานของโปรแกรม และการบริหารจัดการของโปรแกรมระบบคลังขอสอบมีความเหมาะสมมากที่จะ
นําไปใชงาน
สรายุทธ แพงาม (2549) ไดพัฒนาระบบคลังขอสอบ เปนโปรแกรมชวยจัดการระบบคลัง
ขอสอบที่ไดจากการศึกษาและพัฒนาขึ้นมานี้ เมื่อทําการทดสอบการทํางานของโปรแกรมแลว
พบวาผลการทํางานเปนไปในทางที่ถูกตองตรงกับที่ไดทําการออกแบบไว และใหคําตอบ
เปนที่นาพอใจ โดยโปรแกรมระบบคลังขอสอบชวยทําใหการสรางขอสอบ การใชงาน
ขอมูลรวมกันของขอมูลคําถามและขอมูลคําตอบประเภทตาง ๆ ที่เคยสรางและจัดเก็บไวแลว
ในฐานขอมูล สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกหลาย ๆ ครั้ง เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ
สรางขอสอบแบบทดสอบ โดยไมจําเปนตองมีความรูเฉพาะทางดานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ก็สามารถสรางขอสอบ-แบบทดสอบผานทางอินเตอรเน็ตได อีกทั้งยังชวยลด
เวลาในการสรางขอสอบ-แบบทดสอบของอาจารย และยังเปนการเปดโอกาสใหนักเรียน
สามารถทําขอสอบแบบทดสอบ ทบทวนขอสอบ-แบบทดสอบ จากที่บานหรือที่ไหน ๆ ก็ได
โดยผานทางอินเตอรเน็ตซึ่งเปนที่นิยมใชงานกันอยางมากในปจจุบันนี้

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินงานของการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจวิทยาลัยราชพฤกษ มีขั้นตอนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การศึกษาขอมูลและปญหาของระบบงานเดิม
3.2 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
3.3 การพัฒนาระบบ
3.4 การทดสอบระบบ
3.5 การติดตั้งและประเมินผลระบบ
3.1 การศึกษาขอมูลและปญหาของระบบงานเดิม
3.1.1 การศึกษาปญหาของระบบงานเดิม
ปญหาของระบบงานเดิม คือ ขอสอบจะถูกเก็บรักษาเอาไวในรูปของเอกสาร ดังนั้นจะทําให
เสียเวลาในการคนหาและสิ้นเปลืองทรัพยากร (กระดาษ) สวนขอสอบในรูปแบบของไฟลถูกจัดเก็บ
อยางกระจัดกระจายทําใหยากตอการคนหาและสูญหายไดงาย ทําใหการนําขอสอบที่จัดเก็บไวมาใชไม
สะดวกและไมยืดหยุนเทาที่ควร
3.1.2 การศึกษาขอมูล ไดแก ศึกษาขอมูลทางดานเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในการพัฒนาระบบ คือ
โปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 6.0 ใช Microsoft Access 2003 ในการจัดการฐานขอมูล และ
ออกรายงานดวย Crystal Report 8.5
3.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
จากการศึกษาระบบงานเดิม และทําการกําหนดปญหาของระบบงานเดิม สามารถวิเคราะหและ
ออกแบบระบบงานใหมได โดยใชแผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพกระแสขอมูล
(Data Flow Diagram: DFD) แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทํางานของระบบ และใชแผนภาพแสดง
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ความสั ม พั น ธ ข องข อ มู ล (ER-Diagram)
รวมทั้ ง การวิ เ คราะห โ ครงสร า งของฐานข อ มู ล และ
ความสัมพันธของแฟมขอมูลตาง ๆ เพื่อใหระบบมีความสอดคลองกันในการทํางาน และสรางผังการ
ทํางานตาง ๆ เพื่อใหงายตอความเขาใจ เพื่อนําไปใชในการออกแบบเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการ
ทํางานของระบบใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.2.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพแสดงขอมูลที่เขาและออกจากระบบ เปน
อธิบายการทํางานโดยภาพรวมของระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม ดังภาพที่ 3-1
ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน
ขอมูลคนหาขอสอบ
ขอมูลการสุมขอสอบ
ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย
ขอมูลรายวิชา
ชื่อผูใชและรหัสผาน

ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน
ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
ขอมูลกําหนดผูใช
ขอมูลสาขา
ชื่อผูใชและรหัสผาน
0
ผูดูแลระบบ

ระบบออกขอสอบ
เลือกตอบแบบสุม
สิทธิ์เขาใชงาน
ขอมูลสาขา
ขอมูลผูใชงาน
ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
ขอมูลยืนยันเปลี่ยนรหัสผาน

อาจารย

สิทธิ์เขาใชงาน
ขอมูลรายวิชา
ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย
ชุดขอสอบไมมีเฉลย
ชุดขอสอบแบบไมเฉลยและแบบมีเฉลย
ขอมูลยืนยันเปลี่ยนรหัสผาน

ภาพที่ 3-1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม
จากแผนภาพบริบท (Context Diagram) ขางตนสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ บุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของกับระบบมี 2 กลุม คือ ผูดูแลระบบ และผูใชระบบซึ่งเปนอาจารย
ผูดูแลระบบ เปนผูจัดการขอมูลการเขาใชงานในระบบ โดยการกําหนดสิทธิ์ใหผูใชงานในระบบ
กําหนดสิทธิ์รายวิชาวาผูใชใดมีสิทธิ์ออกขอสอบในรายวิชาใด และจัดการขอมูลสาขา
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ผูใชระบบซึ่งเปนอาจารย สามารถจัดการขอมูลรายวิชาได สามารถออกขอสอบโดยกําหนดโจทย
ปญหา สามารถสุมและคนหาขอสอบได
3.2.2 แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) แผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงทิศทางการ
ไหลของขอมูลที่มีอยูในระบบ และการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ ดังนี้
3.2.2.1 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0) ดังภาพที่ 3-2
ขอมูลผูใชและรหัสผาน
สิทธิ์การเขาใชงาน

ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน
ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
ขอมูลกําหนดผูใชงาน
ขอมูลสาขา

ผูดูแลระบบ

1.0
เขาสูระบบ

ขอมูลผูใชและรหัสผาน
สิทธิ์การเขาใชงาน
สิทธิ์การเขาใชงาน

ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน
ขอมูลกําหนดผูใชงาน D2 ขอมูลผูใชงาน
ขอมูลรายวิชา
2.0
ขอมูลรายวิชา
ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน
ข
อมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
จัดการขอมูล
ขอมูลสาขา
ขอมูลรายวิชา

ขอมูลสาขา
ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
ขอมูลผูใชงาน
ขอมูลยืนยันเปลี่ยนรหัสผาน

D3 ขอมูลรายวิชา
D1
D4

ขอมูลสาขา
ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา

3.0
ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย
ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย
ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย กําหนดโจทย
ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย
ปญหา

D5 ขอมูลกําหนดโจทยปญหา

ขอมูลการสุมขอสอบ
ชุดขอสอบไมมีเฉลย

4.0
สุมขอสอบ

อาจารย

ขอมูลการสุมขอสอบ
ชุดขอสอบไมมีเฉลย

D7 ขอมูลการสุมขอสอบ

ขอมูลคนหาขอสอบ
ชุดขอสอบแบบไมเฉลยและแบบมีเฉลย
D8 ขอมูลรายละเอียดการสุมขอสอบ

5.0
คนหาขอสอบ

ขอมูลคนหาขอสอบ
ชุดขอสอบแบบไมเฉลยและแบบมีเฉลย

ภาพที่ 3-2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 0 ของระบบการออกขอสอบแบบสุม
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จากแผนภาพกระแสขอมู ล ระดั บที่ 0 ป ระกอบดว ยกระบวนการทํา งานหลัก ทั้ งหมด 6
กระบวนการดังตอไปนี้
กระบวนการที่ 1.0 เขาสูระบบ
กระบวนการที่ 2.0 จัดการขอมูล
กระบวนการที่ 3.0 กําหนดโจทยปญหา
กระบวนการที่ 4.0 สุมขอสอบ
กระบวนการที่ 5.0 คนหาขอสอบ
กระบวนการที่ 1.0 เขาสูระบบ ซึ่งผูดูแลระบบและผูใชระบบเปนอาจารยสามารถเขาสูระบบได
โดยกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน ระบบทําการตรวจสอบสิทธิ์ของผูใช โดยแบงสิทธิ์การใชงานสําหรับ
ผูใชงานที่เขามาสูระบบในระดับตาง ๆ เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดตามสิทธิ์ที่มีในระบบ
กระบวนการที่ 2.0 จัดการขอมูล เปนการจัดการขอมูลภายในระบบ ซึ่งผูดูแลระบบสามารถ
จัดการขอมูลสาขา ขอมูลกําหนดผูใชงาน ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา และสามารถเปลี่ยนรหัสผานได
สวนผูใชงานเปนอาจารยสามารถจัดการขอมูลรายวิชา และสามารถเปลี่ยนรหัสผานได
กระบวนการที่ 3.0 กําหนดโจทยปญหา ผูใชงานเปนอาจารยสามารถเพิ่ม ลบ แกไขโจทยปญหา
กําหนดตัวเลือก และเฉลยขอสอบได ขอมูลดังกลาวเก็บไวในฐานขอมูล
กระบวนการที่ 4.0 สุมขอสอบ ผูใชงานเปนอาจารยสามารถออกขอสอบไดโดยทําการสุมขอสอบ
ที่เก็บไวในฐานขอมูล ระบบจะแสดงขอสอบแบบไมมีเฉลยใหสําหรับไวใชสอบนักศึกษา อาจารย
สามารถพิมพขอสอบสวนนี้ได
กระบวนการที่ 5.0 คนหาขอสอบ ผูใชงานเปนอาจารยสามารถทําการคนหาขอสอบที่ไดสุมแลว
ระบบแสดงขอสอบ โดยอาจารยสามารถเลือกแสดงขอสอบไดทั้งแสดงมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย
3.2.2.2 จากแผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 0 สามารถแยกเปนแผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1
ของกระบวนการที่ 2 จัดการขอมูลไดดังภาพที่ 3-3

36

ขอมูลรายวิชา
ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
ขอมูลกําหนดผูใชงาน
ขอมูลสาขา
ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
ขอมูลกําหนดผูใชงาน
ขอมูลสาขา
ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
ขอมูลผูใชงาน
ขอมูลสาขา

2.1
คนหาขอมูล

ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
ขอมูลสาขา
ขอมูลรายวิชา
ขอมูลกําหนดผูใชงาน

2.2
เพิ่มขอมูล

ขอมูลรายวิชา
ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
ขอมูลกําหนดผูใชงาน
ขอมูลสาขา

D2 ขอมูลผูใชงาน

ขอมูลรายวิชา
D3 ขอมูลรายวิชา

2.3

D1

ลบขอมูล

ขอมูลสาขา

ขอมูลสาขา
ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
D4 ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา

ผูดูแลระบบ

ขอมูลกําหนดผูใชงาน

อาจารย
ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน
ขอมูลยืนยันเปลี่ยนรหัสผาน
ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน
ขอมูลยืนยันเปลี่ยนรหัสผาน

D2 ขอมูลผูใชงาน

2.4
แกไขขอมูล

ขอมูลรายวิชา
ขอมูลสาขา

ขอมูลกําหนดผูใชงาน ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน
D2 ขอมูลผูใชงาน

D3 ขอมูลรายวิชา
D1

ขอมูลสาขา

ภาพที่ 3-3 แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการที่ 2 จัดการขอมูล
จากภาพที่ 3-3 สามารถอธิบายรายละเอียดของแผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการ
ที่ 2 จัดการขอมูล ซึ่งผูดูแลระบบสามารถคนหา เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลสาขา เชน สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาบัญชี เปนตน ขอมูลกําหนดผูใชงาน ขอมูลกําหนดสิทธรายวิชาได สวนผูใชงานเปนอาจารย
สามารถคนหา เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลรายวิชาได และระบบสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานของผูมีสิทธิ์ใช
งานในระบบได
3.2.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (ER-Diagram) ของระบบการออกขอสอบแบบสุม
ดังภาพที่ 3-4
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Answer2

Answer1
ChoiceNum
ChoiceNum
QuestionID
SubjectsID
SubjectsName

Answer3
Answer4
Answer5
AnswerOK

Question
1
have
M

Subject
1
have

RandomID
QuestionID

RandomDetail

OrderBy

M

StudyYear RandomID
TermNum

have

SemesterID

1

SubjectID

1
1

RandomMaster

StarNum

SemesterName

SemesterID
have

1

Semester

1

EndNum
ItemNum
ChoiceNum

UserID

StudyYear
TermNum
SubjectsID

Password
FirstName

1
User
1

UserID

UserID

Random

have
M
StudySuject

LastName

1
have
1
Major

MajorID
TypeUser

MajorID
MajorName

ภาพที่ 3-4 ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ (Entity) ของระบบการออกขอสอบแบบสุม
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3.2.4 พจนานุกรมขอมูล การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลของระบบ ประกอบดวยแฟมขอมูล
ทั้งหมด ตาราง ในแตละตารางอธิบายชื่อขอมูล (Field Name) ชนิดขอมูล (Data Type) ความยาว
(Length) และความหมายของขอมูล (Description) ซึ่งไดอธิบายไวดังตารางที่ 3-1 ถึง ตารางที่ 3-8
แฟมขอมูลสาขา (Major) จัดเก็บขอมูลของสาขาวิชา โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล ดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 พจนานุกรมขอมูลของแฟมขอมูลสาขา
No. Field Name Data Type Length
Description
Remarks
1
MajorID
Text
6
รหัสสาขา
Primary Key
2
MajorName
Text
50
ชื่อสาขา
แฟมขอมูลผูใชงาน (User) จัดเก็บขอมูลของผูใชงานในระบบ โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล ดัง
ตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 พจนานุกรมขอมูลของแฟมขอมูลผูใชงาน
Description
Remarks
No. Field Name Data Type Length
1
UserID
Text
10
รหัสผูใชระบบ
Primary Key
2
Password
Text
20
รหัสผานผูเขาใชระบบ
3
FirstName
Text
100
ชื่อของผูใชงาน
4
LastName
Text
100
นามสกุลของผูใชงาน
5
MajorID
Text
6
รหัสสาขา
Foreign Key
6
TypeUser
Text
2
กําหนดสิทธิ์ผูใชงาน
แฟมขอมูลรายวิชา (Subjects) จัดเก็บขอมูลของรายวิชา โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล ดังตารางที่
3-3
ตารางที่ 3-3 พจนานุกรมขอมูลของแฟมขอมูลรายวิชา
No. Field Name Data Type Length
1
SubjectsID
Text
6
2 SubjectsName
Text
255

Description
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา

Remarks
Primary Key
-
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แฟมขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา (StudySubjects) จัดเก็บขอมูลของกําหนดสิทธิ์รายวิชา โดยมี
โครงสรางแฟมขอมูล ดังตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-4 พจนานุกรมขอมูลของแฟมขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา
Length
Description
Remarks
No. Field Name Data Type
1
UserID
Text
10
รหัสผูใชงาน
Primary Key
2
StudyYear
Number Long Integer
ปการศึกษา
Primary Key
3
4

TermNum
SubjectsID

Number
Text

Long Integer
6

ภาคการศึกษา
รหัสรายวิชา

Primary Key
Primary Key

แฟมขอมูลกําหนดโจทยปญหา (Question) จัดเก็บขอมูลของโจทย ตัวเลือก และเฉลยขอสอบ
โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล ดังตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-5 พจนานุกรมขอมูลของแฟมขอมูลกําหนดโจทยปญหา
No. Field Name Data Type Length
Description
Remarks
1
QuestionID
Text
5
รหัสคําถาม
Primary Key
2
Question
Text
255
คําถาม
3 ChoiceNum
Number
5
กําหนดคาตัวเลือก
4
Answer1
Text
255
ตัวเลือกที่ 1
5
Answer2
Text
255
ตัวเลือกที่ 2
6
Answer3
Text
255
ตัวเลือกที่ 3
7
Answer4
Text
255
ตัวเลือกที่ 4
8
Answer5
Text
255
ตัวเลือกที่ 5
9
AnswerOK
Text
1
เฉลยขอสอบ
แฟมขอมูลรอบการศึกษา (Semester) จัดเก็บขอมูลของรอบการศึกษา โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล
ดังตารางที่ 3-6
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ตารางที่ 3-6 พจนานุกรมของแฟมขอมูลรอบการศึกษา
No. Field Name Data Type Length
1
SemesterID
Text
6
2 SemesterName
Text
255

Description
รหัสรอบการศึกษา
รอบการศึกษา

Remarks
Primary Key
-

แฟมขอมูลการสุมขอสอบ (RandomMaster) จัดเก็บขอมูลของการสุมขอสอบ โดยมีโครงสราง
แฟมขอมูล ดังตารางที่ 3-7
ตารางที่ 3-7 พจนานุกรมของแฟมขอมูลการสุมขอสอบ
Length
Description
Remarks
No. Field Name Data Type
1 RandomID
Text
20
รหัสการสุม
Primary Key
2
StudyYear
Number Long Integer
ปการศึกษา
3
TermNum
Number Long Integer
ภาคการศึกษา
4 SemesterID
Text
6
รหัสรอบการศึกษา
Foreign Key
5
SubjectID
Text
6
รหัสรายวิชา
Foreign Key
6
StarNum
Text
255
ขอที่เริ่มสุม
7
EndNum
Text
255
ขอสุดทายที่สุม
8
ItemNum
Number Long Integer จํานวนขอที่ตอ งการสุม
9 ChoiceNum
Number Long Integer
กําหนดคาตัวเลือก
10
UserID
Text
10
รหัสผูใชงาน
Foreign Key
แฟมขอมูลรายละเอียดการสุมขอสอบ (RandomDetail) จัดเก็บขอมูลของรายละเอียดการสุม
ขอสอบ โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล ดังตารางที่ 3-8
ตารางที่ 3-8 พจนานุกรมของแฟมขอมูลรายละเอียดการสุมขอสอบ
No. Field Name Data Type
Length
Description
Remarks
1 RandomID
Text
20
รหัสการสุม
Primary Key
2 QuestionID
Text
5
รหัสคําถาม
Primary Key
3
OrderBy
Number Long Integer จํานวนชุดขอสอบที่สุม
-
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3.2.5 การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม มีการแสดงหนาจอการใชงานดังนี้
3.2.5.1 การเขาใชงานระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม ผูใชจําเปนตองทําการเขาสู
ระบบโดยกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน ดังภาพที่ 3-5
สัญลักษณวิทยาลัยราชพฤกษ
ชื่อผูใช
รหัสผาน

OK

Close

ภาพที่ 3-5 การออกแบบหนาจอเขาสูระบบ (Login)
หลังจากทําการเขาสูระบบ จะแสดงหนาจอการทํางานหลักของระบบ แบงเปน 3 สวนไดแก
รายละเอียดของผูใชงานระบบ แฟมขอมูลหลัก เมนูหลัก ดังภาพที่ 3-6
รายละเอียดผูเขาใช
ระบบ
แฟมขอมูลหลัก

เมนูหลัก

ภาพที่ 3-6 การออกแบบหนาจอการทํางานหลักของระบบ
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ในเมนูแฟมขอมูลหลักที่ประกอบดวยเมนูกําหนดสาขาวิชา กําหนดผูใชงาน กําหนดรายวิชา
กําหนดสิทธิรายวิชา กําหนดโจทยปญหา เปลี่ยนรหัสผาน เปลี่ยนผูใชงาน และออกจากระบบ
การออกแบบหนาจอเมนูกําหนดสาขาวิชา กําหนดผูใชงาน กําหนดรายวิชา กําหนดสิทธิรายวิชา
สามารถคนหา เพิ่ม ลบ แกไขขอมูล จึงไดแบงหนาจอออกเปน 2 สวนหลัก คือ สวนของการคนหา
ขอมูลสามารถแสดงขอมูลคนหาได และสวนของการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูล แสดงดังภาพที่ 3-7

รายละเอียดผูเขาใช
ระบบ

แสดงขอมูลคนหา

เพิ่ม ลบ แกไขขอมูล

แฟมขอมูลหลัก

เมนูหลัก

ภาพที่ 3-7 การออกแบบหนาจอการทํางานแฟมขอมูลหลัก
ในเมนู แ ฟ ม ข อ มู ล หลั ก ที่ ป ระกอบด ว ยเมนู กํ า หนดโจทย ป ญ หา สามารถสร า งข อ สอบ ซึ่ ง
ประกอบดวยคําสั่ง ตัวเลือก และเฉลย จากหนาจอที่ออกแบบไว ดังภาพที่ 3-8
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เพิ่มโจทยปญหา
โจทย
กําหนดคาตัวเลือก
ตัวเลือกที่ 1
ตัวเลือกที่ 2
ตัวเลือกที่ 3
ตัวเลือกที่ 4
ตัวเลือกที่ 5
คําตอบ 1

เฉลย
บันทึก

4 คําตอบ

5 คําตอบ

คําตอบ 2 คําตอบ 3 คําตอบ 4 คําตอบ 5

ยกเลิก

ภาพที่ 3-8 การออกแบบหนาจอสราง/เพิ่มขอสอบ
ในเมนูแฟมขอมูลหลักที่ประกอบดวยเมนูเปลี่ยนรหัสผาน ไดออกแบบหนาจอเปลีย่ นรหัสผาน
ดังภาพที่ 3-9
เปลี่ยนรหัสผาน
รหัสผานเดิม
รหัสผานใหม
ยืนยันรหัสผาน
บันทึก

ภาพที่ 3-9 การออกแบบหนาจอเปลี่ยนรหัสผาน
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เมนูหลักประกอบดวยเมนูการสุมขอสอบ และการคนหารายการสุมขอสอบ ซึ่งมีการออกแบบ
หนาจอการสุมขอสอบ โดยแบงเปนขอมูลผูสุมขอสอบ และเลือกขอมูลการสุมขอสอบที่ตองการสุม ผล
การสุมขอสอบแสดงในสวนของการแสดงขอมูลการสุมขอสอบ ดังภาพที่ 3-10

รายละเอียดผูเขาใช
ระบบ
แฟมขอมูลหลัก

การสุมขอสอบ
ขอมูลผูสุม
ขอมูลการสุมขอสอบ

สุม

แสดงขอมูลการสุมขอสอบ
เมนูหลัก

ภาพที่ 3-10 การออกแบบหนาจอการสุมขอสอบ
การออกแบบหน า จอการคน หารายการสุ ม ข อ สอบ ผู ใ ช ส ามารถทํ า การค น หาข อ มู ลการสุ ม
ขอสอบยอนหลังได และในระบบสามารถแสดงขอสอบแบบมีเฉลยและขอสอบแบบไมมีเฉลย ดังภาพ
ที่ 3-11
รายละเอียดผูเขาใช
ระบบ

คนหารายการสุมขอสอบ
ขอมูลผูสุม
ผูสุม
รายวิชา
คนหา

แฟมขอมูลหลัก
แสดงขอมูลขอสอบ
เมนูหลัก

แสดงขอสอบแบบเฉลย แสดงขอสอบแบบไมมีเฉลย

ภาพที่ 3-11 การออกแบบหนาจอการคนหารายการสุมขอสอบ
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หลักการทํางานในการสุมขอสอบเลือกตอบแบบไมใสคนื แสดงขั้นตอนการทํางานในรูปของ
Flow chart ไดดังภาพที่ 3-12
Start
Username
Password
False

Username
Password
True
กําหนดชวงการสุ ม
(เริ่ มสุ มขอที่, สิ้ นสุ ดขอที่)

X = จํานวนขอในชวง
กําหนดจํานวน
ขอของขอสอบที่ตอ งการ

Y=
จํานวนขอที่กาํ หนด

Yes

Y>X
No
Random ขอสอบ
ซํ้ากับขอสอบเดิม

Yes

No
ขอสอบ
No

Yes

จํานวน
ขอสอบ = Y

Random Choice
Yes
ฐานขอมูล
ขอสอบ

ครบ 4
choice

No

พิมพขอ สอบ
Stop

ภาพที่ 3-12 ขั้นตอนการทํางานของหลักการสุมขอสอบแบบไมซ้ํา
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3.3 การพัฒนาระบบ
3.3.1 ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะพัฒนาดวยโปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 6.0 ใช Microsoft
Access 2003 เปนระบบจัดการฐานขอมูล และออกรายงานดวย Crystal Report 8.5
3.3.2 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวส โดยใหคณาจารยในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ ทําการ
ทดลองใชและประเมินผล โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพเปนเครื่องมือ จากนั้นจึงนําผลที่ไดจากการ
ประเมิ น มาหาค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตราฐาน เพื่ อ สรุ ป ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
โปรแกรม
3.4 การทดสอบระบบ
ผูพัฒนาทําการทดสอบระบบ เพื่อใหตรงกับความตองการของระบบ และตรวจหาขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นกับระบบ โดยทําการทดสอบโดยหาขอผิดพลาดของโปรแกรมดวยตนเองกอน หลังจากนั้น นํา
ระบบไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ทําการทดสอบ และใหผูใชจํานวน 23 คน ทดสอบระบบตามความ
ตองการของผูใช แลวรวบรวมขอมูลตาง ๆ มาประมวลผลแลวนํามา แกไขและปรับปรุงขอผิดพลาดให
ระบบมีความถูกตองสมบูรณ
3.5 การติดตั้งและประเมินผลระบบ
3.5.1 จัดทําคูมือแนะนําการใชงานระบบ
3.5.2 การติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จแลว พรอมที่จะใชงานจริง เพื่อใหกลุมตัวอยางประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน และผูใชระบบเปนอาจารยสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราช
พฤกษ 23 คน ใชงานระบบจริง
3.5.3 การประเมินผล ทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบจากแบบสอบถาม โดยพิจารณา
ถึงดานตางๆ ดังนี้
3.5.3.1 การประเมินระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช (Function Requirement
Test)
3.5.3.2 การประเมินระบบดานการประมวลผลของระบบ (Function Test)
3.5.3.3 การประเมินระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ (Usability Test)
3.5.3.4 การประเมินระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
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การแปลผลการประเมิน โดยกําหนดการแปลความหมายของชวงคะแนน ไดกําหนดตามวิธีการ
ไลเคอรท (Likert) โดยประกอบดวย มาตรอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ ดังตารางที่ 3-9
ตารางที่ 3-9 เกณฑการแปลผลคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ
เกณฑการใหคะแนน
ความหมาย
4.51 - 5.00
ผูตอบมีความพึงพอใจในระบบในระดับดีมาก
3.51 - 4.50
ผูตอบมีความพึงพอใจในระบบในระดับดี
2.51 - 3.50
ผูตอบมีความพึงพอใจในระบบในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50
ผูตอบมีความพึงพอใจในระบบในระดับนอย
1.00 - 1.50
ผูตอบมีความพึงพอใจในระบบในระดับนอยมาก
ในการประเมินผลนี้จะใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครัง้ นี้ ใช
สถิติเชิงพรรณนา ในการวัดคากลางของขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือคาเฉลี่ย
(Mean) ดังสมการที่ (3-1)
X

=

x

(3-1)

N

X
คือ คาเฉลี่ย
X
คือ ผลรวมทั้งหมดของขอมูล
N
คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังสมการที่ (3-2)

เมื่อ

SD
เมื่อ

SD
X
X
N

คือ
คือ
คือ
คือ

=

 (x  x)

2

N 1

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขอมูลแตละจํานวน
คะแนนคาเฉลี่ยเลขคณิต
จํานวนขอมูลทั้งหมด

(3-2)

1

บทที่ 4
ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราช
พฤกษ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมและจัด ทํา ระบบฐานขอ มูล
คลัง ขอ สอบ ซึ่ ง ได ผ ลการออกแบบและพั ฒ นาระบบการออกข อ สอบเลื อ กตอบแบบสุ ม สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาระบบระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบ
4.1 ผลการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม
การพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมได ไดมีการกําหนดกลุมผูใชงานเปน 2
ประเภท คือ ผูดูแลระบบ และผูใชระบบเปนอาจารย มีสวนติดตอผูใชและการทํางานของระบบ มีดังนี้
4.1.1 การเขาสูระบบ (Login) เปนการตรวจสอบสิทธิ์และเขางานระบบ เมื่อตองการเขาสูระบบ
ผูใชตองกรอกชื่อผูใช และรหัสผาน เพื่อใหระบบทําการตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชของผูใช กอนที่ระบบ
จะเปดหนาจอการทํางานหลักที่ตรงกับประเภทผูใชตอไป แสดงดังภาพที่ 4-1

ภาพที่ 4-1 หนาจอการเขาสูระบบ (Login)
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เมื่อผูใชงานทําการเขาสูระบบในหนา Login แลว ระบบจะแสดงหนาหลักของการเขาสูระบบ
เมื่อเขาสูระบบจะปรากฎหนาหลักของระบบ แสดงเมนูการใชงาน 3 สวนหลัก คือ
สวนที่ 1 รายละเอียดของผูใชงานระบบ อยูดานซายบนหนาจอ แสดงชื่อของผูใช รหัสผูใชงาน
ตําแหนงในระบบ และวันที่เขาใชงาน
สวนที่ 2 แฟมขอมูลหลัก อยูดานซายกลางของหนาจอ ประกอบดวย กําหนดรายวิชา กําหนด
ผูใชงาน กําหนดกําหนดรายวิชา กําหนดสิทธิ์รายวิชา กําหนดโจทยปญหา เปลี่ยนรหัสผาน เปลี่ยน
ผูใชงาน และออกจากระบบ
สวนที่ 3 เมนูหลัก อยูดานซายลางของหนาจอ ประกอบดวย สุมขอสอบ และคนหาขอมูลการสุม
ขอสอบ
ในระหวางการใชงานระบบจะมีการแสดงสถานะของผูใช และวัน เดือน ป ซึ่งแสดงอยูดาน
ลางสุดของหนาจอเสมอ ดังภาพที่ 4-2

ภาพที่ 4-2 หนาหลักของการเขาสูระบบ
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การกําหนดสาขาวิชา ผูดูและระบสามารถกําหนดสาขาวิชาได โดยใชเมาสคลิกเลือกเมนูกําหนด
สาขาวิชา โดยสามารถคนหา เพิ่ม ลบ แกไขสาขาวิชาได ซึ่งหนาจอสวนของการกําหนดสาขาวิชา
ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ แสดงขอมูลการคนหา อยูดานซายของหนาจอ และแกไขเพิ่มขอมูล อยู
ดานขวาของหนาจอ ดังภาพที่ 4-3

ภาพที่ 4-3 หนาจอกําหนดสาขาวิชา
สวนของแสดงขอมูลการคนหา อยูดานซายของหนาจอ ระบบจะแสดงขอมูลรหัสสาขาวิชาและ
ชื่อสาขาวิชา เมื่อผูใชตองการคนหาขอมูลสาขาวิชาสามารถคนหาไดโดยระบุรหัสสาขาวิชา หรือชื่อ
สาขาวิชาแลวคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลการคนหาสาขาวิชาตามที่คนหามาแสดงในหนาแสดง
ขอมูลการคนหา เชน เมื่อใสรหัสสาขาวิชา 0002 หนาจอก็จะแสดงชื่อสาขาวิชา บัญชี ดังภาพที่ 4-4
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ภาพที่ 4-4 หนาจอการคนหาขอมูลสาขาวิชา
ผูดูแลระบบสามารถทําการเพิ่ม แกไข และลบสาขาวิชาได โดยคลิกปุมเพิ่ม หรือแกไข หรือลบ
จากนั้นก็ทําการเพิ่ม หรือแกไข หรือลบ ขอมูลาขาที่ตองการ แลวคลิกบันทึก ซึ่งระบบมีการแจงให
ทราบวาตองการยืนยันการทํารายการดังกลาวหรือไม ถายืนยันใหคลิกปุม Yes แตถาไมยืนยันใหคลิก
ปุม No ดังภาพที่ 4-5

ภาพที่ 4-5 หนาจอเพิ่ม แกไข ลบขอมูลสาขาวิชา
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กําหนดผูใชงานในระบบ
ผูดูแลระบบสามารถกําหนดผูใชงานในระบบ โดยคลิกที่เมนูกําหนดผูใชงานในระบบ ในระบบ
สามารถคนหา เพิ่ม แกไข และลบผูใชงานในระบบได
การคนหาผูใชงานในระบบ ผูใชสามารถคนหาผูใชงานได โดยระบุคําคนหาผูใชงานในระบบ
สามารถระบุไดทั้งชื่อและรหัสของผูใชงาน แลวคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลการคนหาสาขาวิชา
ตามที่คนหามาแสดงในหนาแสดงขอมูลการคนหา ดังภาพที่ 4-6

ภาพที่ 4-6 หนาจอการคนหาผูใชงานในระบบ
ในการเพิ่ม แกไข และลบผูใชงานในระบบทําไดโดยคลิกที่ปุมเพิ่ม หรือแกไข หรือลบ ขอมูล
ผูใชงานในระบบ จากนั้นทําการบันทึกขอมูล โดยคลิกปุมบันทึก จากนั้นระบบจะถามวา ยืนยันการทํา
รายการ หรือไม ถายืนยันใหคลิกปุม Yes แตถาไมใหคลิกปุม No ดังภาพที่ 4-7
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ภาพที่ 4-7 หนาจอเพิ่ม แกไข ลบ ผูใชงานในระบบ
จากภาพที่ 4-7 ในการเพิ่มและแกไขขอมูลของผูใชงานในระบบ ระบบสามารถแกไขไดทั้งชื่อสกุล สาขาวิชาและรหัสผูใชงาน และสิทธิของผูใชงาน สวนการลบขอมูลผูใชงานได โดยสามารถคลิก
ผูใชงานที่ตองการลบ จากนั้นคลิกปุมลบ
การกําหนดรายวิชา
การกําหนดรายวิชา ผูใชงานเปนอาจารยสามารถกําหนดรายวิชาได โดยเมื่อเขาเมนูกําหนด
รายวิชา แบงหนาจอเปน 2 สวน คือ แสดงขอมูลคนหา และแกไขเพิ่มขอมูล
การคนหารายวิชา ผูใชงานสามารถคนหารายวิชาไดโดยระบุลงในชองคําคนหา โดยกรอกรหัส
สาขาวิชา หรือชื่อสาขาวิชา จากนั้นคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงผลการคนหาในสวนแสดงขอมูลการ
คนหา ดังภาพที่ 4-8
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ภาพที่ 4-8 หนาจอแสดงผลการคนหาขอมูลรายวิชา
ในการกําหนดรายวิชาผูใชงานสามารถเพิ่ม แกไข และลบขอมูลของรายวิชาได โดยระบบจะมี
การถาม ยืนยันการทํารายการกอน ถาตองการบันทึกใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการสามารถคลิกปุม
ยกเลิกได ภาพที่ 4-9

ภาพที่ 4-9 หนาจอเพิ่ม แกไข และลบการกําหนดรายวิชา
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จากภาพที่ 4-9 ในการเพิ่มขอมูลรายวิชา ผูใชงานสามารถเพิ่มขอมูลรายวิชาโดยคลิกปุมเพิ่ม
แลวทําการกรอกรหัสวิชาและชื่อวิชา จากนั้นคลิกปุมบันทึกเพิ่มเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล ถาตองการ
แกไขขอมูลใหคลิกรายวิชาที่ตองการแกไขแลว ทําการแกไขใหถูกตอง ซึ่งสามารถแกไขไดทั้งรหัสและ
ชื่อรายวิชา สวนการลบรายวิชาสามารถคลิกที่รายวิชาที่ตองการแลวคลิกปุมลบ
กําหนดสิทธิ์รายวิชา
การกําหนดรายวิชา หนาจอแบงเปน 2 สวน คือ แสดงขอมูลคนหา และสถานะ การคนหาผูมีสิทธิ์
ออกขอสอบในแตละรายวิชา สามารถทําการคนหาไดโดยระบุชื่อที่ตองการคนหา จากนั้นคลิกปุม
คนหา ระบบจะแสดงขอมูลผูมีสิทธิ์ออกขอสอบในรายวิชานั้นๆ ดังภาพที่ 4-10

ภาพที่ 4-10 หนาจอคนหาผูม ีสิทธิ์ออกขอสอบ
ผูดูแลระบบสามารถกําหนดผูใชงานวาสามารถออกขอสอบรายวิชาอะไร ในปการศึกษา เทอม
รอบการศึกษาไหน เมื่อกําหนดสิทธิ์รายวิชาเสร็จแลวใหทําการบันทึกรายการ ซึ่งระบบถาม ยืนยันการ
ทํารายการ ใหคลิก Yes เมื่อตองการบันทึกขอมูล ดังภาพที่ 4-11
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ภาพที่ 4-11 หนาจอของการกําหนดสิทธิ์รายวิชา
จากนั้ น ระบบจะแสดงผลการกํ า หนดสิ ทธิ์ ร ายวิ ช าให ท ราบว า ผู ใ ช ง านท า นใดสามารถออก
ขอสอบเลือกตอบแบบสุมในปการศึกษา เทอม รอบการศึกษา และรายวิชาอะไร ดังภาพที่ 4-12

ภาพที่ 4-12 หนาจอผลการกําหนดสิทธิ์รายวิชาของผูใชงานระบบ
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กําหนดโจทยปญหา
การกําหนดโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชงานเปนอาจารยสามารถกําหนดโจทยปญญา
ของขอสอบเลือกตอบได โดยเขาเมนูกําหนดโจทยปญหา จากนั้นระบบจะแสดงหนาตางของการเพิ่ม
โจทย ซึ่งผูใชงานตองทําการเลือกรายวิชากอน จากนั้นกรอกขอมูลโจทยลงในชองกําหนดโจทยปญหา
ผูออกขอสอบสามารถกําหนดตัวเลือกไดวาตองการออกตัวเลือกแบบ 4 หรือ 5 ตัวเลือก จากนั้นกรอก
ตัวเลือกแตละตัวเลือกใหครบ พรอมทั้งคลิกเลือกเฉลยที่เปนคําตอบที่เปนคําตอบที่ถูกตอง แลวจึงทํา
การบันทึก ดังภาพที่ 4-13

ภาพที่ 4-13 หนาจอของการเพิ่มโจทยปญหาขอสอบเลือกตอบ
เมื่อเพิ่มโจทย ตัวเลือก และเฉลยเสร็จแลวทําการบึนทึก ระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการ
ทํารายการ หรือไม ถายืนยันที่จะบันทึกใหคลิกปุม Yes ดังภาพที่ 4-14
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ภาพที่ 4-14 หนาจอยืนยันการเพิ่มโจทยปญ
 หาขอสอบเลือกตอบ
การแกไขขอสอบ ผูใชสามารถแกไขคําถาม ตัวเลือก และเฉลย โดยคลิกปุมแกไข จากนั้นทําการ
แกไขขอมูลตามที่ตองการ แลวทําการบันทึกขอมูล โดยคลิกปุมบันทึก แลวระบบจะแจงใหทราบกอน
วา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันที่จะบันทึกใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการบันทึกใหคลิกปุม No
ดังภาพที่ 4-15 และ 4-16

ภาพที่ 4-15 หนาจอการแกไขโจทยปญหาขอสอบเลือกตอบ
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ภาพที่ 4-16 หนาจอยืนยันแกไขโจทยปญหาขอสอบเลือกตอบ
การลบโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชสามารถทําการลบโจทยปญหาที่สรางขึ้นได โดย
คลิกปุมลบ แลวระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันที่จะลบโจทย
ปญหาที่สรางขึ้นใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการลบโจทยปญหาที่สรางขึ้นใหคลิกปุม No ดังภาพที่ 4-17

ภาพที่ 4-17 หนาจอลบโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ
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การคนหาโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชงานสามารถคนหาขอสอบเลือกตอบที่สราง
แลว โดยทําการคลิกเลือกรายวิชากอน จากนั้นระบุคําที่ตองการคนหา แลวคลิกปุมคนหา หรือถาไมมี
การระบุคําที่ตองการคนหาระบบจะคนหาขอสอบทั้งหมดจากรายวิชาที่เลือกไว ดังภาพที่ 4-18

ภาพที่ 4-18 หนาจอผลการคนหาโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบจากรายวิชา
การเปลี่ยนรหัสผาน
ผูดูแลระบบและผูใชงานเปนอาจารยสามารถเปลี่ยนรหัสผานได โดยคลิกเมนูเปลี่ยนรหัสผาน
จากนั้นทําการกรอกรหัสผานเดิม รหัสผานใหม และยืนยันรหัสผาน แลวคลิกปุมบันทึก แลวระบบ
จะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันที่จะเปลี่ยนรหัสผานใหคลิกปุม Yes ถา
ไมตองการเปลี่ยนรหัสผานใหคลิกปุม No ดังภาพที่ 4-18
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ภาพที่ 4-19 หนาจอยืนยันการเปลี่ยนรหัส
การเปลี่ยนผูใชงาน
ผูใ ชสามารถเปลี่ยนผูใ ชงานได โดยคลิก ที่เ มนูเ ปลี่ยนผูใ ชงาน เมื่ อคลิ กเมนูเปลี่ยนผูใ ชงาน
ระบบเขาสูหนาจอการเขาสูระบบใหม จากนั้นกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน ดังภาพที่ 4-19

ภาพที่ 4-20 หนาจอการเลือกเปลี่ยนผูใชงานเพื่อเขาสูระบบใหม
ในการเปลี่ยนผูใชงาน หลังจากการเขาสูระบบแลว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดผูเขาใชงาน
ระบบใหม ซึ่งแสดงชื่อ รหัสผูใชงาน ตําแหนงในระบบ และวันที่เขาใชงานระบบ ไดผลดังภาพที่ 4-20

62

ภาพที่ 4-21 หนาจอผลการเขาสูระบบโดยการเปลี่ยนผูใช
การสุมขอสอบ สามารถเลือกตัวเลือกของขอสอบ เลือกการเลือกสุมขอสอบไดวาตองการเริ่มตน
ตั้งแตขอไหนถึงขอไหนได และสามารถระบุจํานวนขอสอบที่ตองการออกได จากนั้นคลิกปุมเริ่มสุม
ขอสอบ ระบบจะแสดงขอมูลโจทย และตัวเลือกที่สุมโดยไมซ้ํา หลังจากสุมขอสอบเสร็จแลวทําการ
บันทึกชุดขอสอบที่ไดจากการสุม โดยคลิกปุมบันทึกผลการสุมขอสอบ แลวระบบจะแจงใหทราบกอน
วา ยืนยันการบันทึกผลการสุมขอสอบ หรือไม ถายืนยันที่จะบันทึกผลการสุม ขอสอบใหคลิกปุม Yes
ถาไมตองการบันทึกผลการสุมขอสอบใหคลิกปุม No ดังภาพที่ 4-22

ภาพที่ 4-22 หนาจอการสุมขอสอบ

63

เมื่อระบบมีการบันทึกการสุมขอสอบแลวระบบจะแสดง บอกวาบันทึกผลการสุมของผูใชแลว
ตองการแสดงตัวอยางกอนพิมพหรือไม เมื่อตองการแสดงผลการสุมกอนพิมพขอสอบออกมา ใหคลิก
ปุม Yes และถาไมตองการแสดงผลการสุมกอนพิมพขอสอบใหคลิก No ดังภาพที่ 4-23

ภาพที่ 4-23 หนาจอยืนยันแสดงตัวอยางกอนพิมพขอสอบ
หลังจากนั้นระบบแสดงขอสอบที่ทําการสุมแลว ซึ่งเปนไฟล pdf และขอสอบที่ไดเปนขอสอบ
แบบมีเฉลย ดังภาพที่ 4-24

ภาพที่ 4-24 หนาจอแสดงขอสอบที่ผานการสุมแลว
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การคนหาขอมูลการสุมขอสอบ ผูใชสามารถทําการคนหาขอมูลการสุมขอสอบยอนหลังได โดย
เลือกรายวิชา ชวงวันที่สุมขอสอบ จากนั้นคลิกปุมคนหารายการสุมขอสอบ ระบบจะแสดงรายการ
ขอมูลขอสอบ ดังภาพที่ 4-25

ภาพที่ 4-25 หนาจอแสดงผลการคนหาขอมูลชุดขอสอบที่ไดจากการสุม
ระบบสามารถแสดงผลของขอสอบที่ไดจากการสุมในรูปของไฟล pdf สามารถพิมพขอสอบได 2
แบบ คือ ขอสอบแบบมีเฉลย ดังภาพที่ 4-26 และขอสอบแบบไมมีเฉลย ดังภาพที่ 4-27

ภาพที่ 4-26 ระบบแสดงตัวอยางขอสอบกอนพิมพ แบบมีเฉลย
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ภาพที่ 4-27 ระบบแสดงตัวอยางขอสอบกอนพิมพแบบมีไมเฉลย
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบการออกขอสอบแบบสุม แบงออกเปน 4 ดาน
คือ การประเมินระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช (Functional Requirement Test) การ
ประเมินระบบดานการประมวลผลของระบบ (Function Test) การประเมินระบบดานการติดตอระหวาง
ผูใชระบบกับระบบ (Usability Test) และการประเมินระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security
Test)
4.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูเชีย่ วชาญ จํานวน 3 คน แสดงผลไดดังนี้
4.2.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช
(Functional Requirement Test) จากผูเชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-1 การประเมิ น ความพึ ง พอใจของระบบด า นการตรงตามความต อ งการของผู ใ ช จ าก
ผูเชี่ยวชาญ
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D.
การแปลผล
X
1. ความสามารถของระบบในการนําเสนอรายการ
4.04
0.82
ดี
ขอมูล
2. ความสามารถของระบบในการคนหารายการ
4.00
0.67
ดี
ขอมูล
3. ความสามารถของระบบในการเพิ่มขอมูล
3.96
0.71
ดี
4. ความสามารถของระบบในการปรับปรุงแกไข
3.91
0.67
ดี
ขอมูล
5. ความสามารถของระบบในการลบขอมูล
4.22
0.67
ดี
6. ความสามารถของระบบในการสุมโจทยและ
4.43
0.66
ดี
ตัวเลือกได
7. ความสามารถของระบบในการแสดงผลการออก
4.13
0.69
ดี
ขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย
8. ความสามารถของระบบในการพิมพขอสอบทาง
4.17
0.72
ดี
เครื่องพิมพ
ดานการตรงตามความตองการของผูใชโดยรวม
4.11
0.71
ดี
จากตารางที่ 4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช
(Functional Requirement Test) จากผูเชี่ยวชาญโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.71 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของ
ผูใช อยูในระดับดี
4.2.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ (Function
Test) จากผูเชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-2 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบจากผูเชี่ยวชาญ
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D.
การแปลผล
X
1. ความถูกตองของระบบในการนําเสนอรายการขอมูล
4.17
0.78
ดี
2. ความถูกตองของระบบในการคนหารายการขอมูล
4.17
0.58
ดี
3. ความถูกตองของระบบในการเพิ่มขอมูล
4.22
0.80
ดี
4. ความถูกตองของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล
4.04
0.64
ดี
5. ความถูกตองของระบบในการลบขอมูล
4.13
0.55
ดี
6. ความถูกตองของระบบในการสุมโจทยและตัวเลือก
4.09
0.67
ดี
ได
7. ความถูกตองของระบบในการแสดงผลการออก
4.09
0.67
ดี
ขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย
ดานการประมวลผลของระบบโดยรวม
4.13
0.66
ดี
จากตารางที่ 4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ
(Function Test) จากผูเชี่ยวชาญโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66
แสดงวาผูเชี่ยวชาญประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบอยูในระดับดี
4.2.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ
(Usability Test) จากผูเชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบจาก
ผูเชี่ยวชาญ
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D. การแปลผล
X
1. ความงายในการใชงานระบบ
4.22
0.67
ดี
2. ความเหมาะสมของการใชถอยคําบนจอภาพ ซึ่งสามารถ
4.09
0.60
ดี
สื่อสารเขาใจไดงาย
3. ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ
4.04
0.77
ดี
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ตารางที่ 4-3 (ตอ)
รายการประเมิน
4. ความเหมาะสมของการใชสีตัวอักษรและพื้นหลัง
5. ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆบนจอภาพ
6. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอแตละหนาจอ
7. การแสดงผลเขาใจงายและมีความเหมาะสม
ดานการติดตอระหวางผูใ ชระบบกับระบบโดยรวม

X
4.57
4.17
4.17
3.74
4.14

ความพึงพอใจ
S.D. การแปลผล
0.59
ดีมาก
0.65
ดี
0.78
ดี
0.92
ดี
0.74
ดี

จากตารางที่ 4-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับ
ระบบ (Usability Test) จากผูเชี่ยวชาญโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.74 แสดงวาผูเชี่ยวชาญประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบอยู
ในระดับดี
4.2.1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security
Test) จากผูเชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-4 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบจากผูเ ชี่ยวชาญ
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
X S.D. การแปลผล
1. ความเหมาะสมของการกําหนดสิทธิ์ผูใชระบบเปนระดับตางๆ 4.17 0.72
ดี
2. ความถูกตองของระบบสามารถจัดการดานความปลอดภัยของ 4.30 0.63
ดี
การเขาถึงขอมูล
3. ความถูกตองของการตรวจสอบการปอนขอมูล
4.09 0.67
ดี
4. ความถูกตองของการแจงขอความเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาด 3.70 0.76
ดี
ในการปอนขอมูลเขาสูระบบ
5. ความถูกตองของระบบสามารถปองกันการปอนขอมูลที่ผิด
3.96 0.71
ดี
ดานความปลอดภัยของระบบโดยรวม
4.04 0.72
ดี
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จากตารางที่ 4-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security
Test) จากผูเชี่ยวชาญโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 แสดงวา
ผูเชี่ยวชาญประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ อยูในระดับดี
4.2.1.5 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของระบบของผูเชี่ยวชาญทั่วไปทั้ง 4
ดาน ดังตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 4 ดาน
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D.
การแปลผล
X
1. ดานตรงตามตอความตองการของผูใช
4.11
0.71
ดี
2. ดานการประมวลผลของระบบ
4.13
0.66
ดี
3. ดานการติดตอระหวางผูใ ชระบบกับระบบ
4.14
0.74
ดี
4. ดานความปลอดภัยของระบบ
4.04
0.72
ดี
สรุปผลการประเมิน
4.11
0.71
ดี
จากตารางที่ 4-5 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 4 ดาน พบวา
ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 แสดงวาผูเชี่ยวชาญประเมินความพึง
พอใจของระบบอยูในระดับดี
4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบของระบบโดยผูใชงานเปนอาจารยประจําสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 23 คน แสดงผลไดดังนี้
4.2.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช
(Functional Requirement Test) จากผูใชงาน ดังตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใชจากผูใชงาน
ความพึงพอใจของ
รายการประเมิน
S.D.
การแปลผล
X
1. ความสามารถของระบบในการนําเสนอรายการขอมูล
3.67
0.58
ดี
2. ความสามารถของระบบในการคนหารายการขอมูล
4.33
0.58
ดี
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ตารางที่ 4-6 (ตอ)
รายการประเมิน
3. ความสามารถของระบบในการเพิ่มขอมูล
4. ความสามารถของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล
5. ความสามารถของระบบในการลบขอมูล
6. ความสามารถของระบบในการสุมโจทยและตัวเลือกได
7. ความสามารถของระบบในการแสดงผลการออก
ขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย
8. ความสามารถของระบบในการพิมพขอสอบทาง
เครื่องพิมพ
ดานการตรงตามความตองการของผูใชโดยรวม

X
4.00
4.00
4.33
4.00
4.00

ความพึงพอใจ
S.D.
การแปลผล
1.00
ดี
1.00
ดี
0.58
ดี
1.00
ดี
1.00
ดี

4.33

0.58

ดี

4.08

0.72

ดี

จากตารางที่ 4-6 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช
(Functional Requirement Test) จากผูใชงานโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.72 แสดงวาผูใชงานประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช
อยูในระดับดี
4.2.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ (Function
Test) จากผูใชงานดังตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบจากผูใชงาน
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D.
การแปลผล
X
1. ความถูกตองของระบบในการนําเสนอรายการขอมูล
4.33
0.58
ดี
2. ความถูกตองของระบบในการคนหารายการขอมูล
4.33
0.58
ดี
3. ความถูกตองของระบบในการเพิ่มขอมูล
4.00
1.00
ดี
4. ความถูกตองของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล
3.67
0.58
ดี
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ตารางที่ 4-7 (ตอ)
รายการประเมิน
5. ความถูกตองของระบบในการลบขอมูล
6. ความถูกตองของระบบในการสุมโจทยและตัวเลือกได
7. ความถูกตองของระบบในการแสดงผลการออกขอสอบ
แบบมีเฉลยและแบบไมมเี ฉลย
ดานการประมวลผลของระบบโดยรวม

X
4.00
4.33
4.33
4.14

ความพึงพอใจ
S.D.
การแปลผล
0.00
ดี
0.58
ดี
0.58
ดี
0.57

ดี

จากตารางที่ 4-7 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ
(Function Test) จากผูใชงานโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57
แสดงวาผูใชงานประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ อยูในระดับดี
4.2.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ
(Usability Test) จากผูใชงาน ดังตารางที่ 4-8
ตารางที่ 4-8 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบจาก
ผูใชงาน
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D. การแปลผล
X
1. ความงายในการใชงานระบบ
4.00
1.00
ดี
2. ความเหมาะสมของการใชถอยคําบนจอภาพ ซึ่งสามารถ
3.67
0.58
ดี
สื่อสารเขาใจไดงาย
3. ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ
4.00
1.00
ดี
4. ความเหมาะสมของการใชสีตัวอักษรและพื้นหลัง
4.33
0.58
ดี
5. ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆบนจอภาพ 4.33
0.58
ดี
6. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอแตละหนาจอ
4.33
0.58
ดี
7. การแสดงผลเขาใจงายและมีความเหมาะสม
4.00
1.00
ดี
ดานการติดตอระหวางผูใ ชระบบกับระบบโดยรวม
4.10
0.70
ดี
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จากตารางที่ 4-8 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับ
ระบบ (Usability Test) จากผูใชงานโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.70 แสดงวาผูใชงานประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบอยูใน
ระดับดี
4.2.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security
Test) จากผูใชงาน ดังตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-9 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบจากผูใ ชงาน
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
X S.D. การแปลผล
1. ความเหมาะสมของการกําหนดสิทธิ์ผูใชระบบเปนระดับตางๆ 4.33 0.58
ดี
2. ความถูกตองของระบบสามารถจัดการดานความปลอดภัยของ 4.33 0.58
ดี
การเขาถึงขอมูล
3. ความถูกตองของการตรวจสอบการปอนขอมูล
4.00 1.00
ดี
4. ความถูกตองของการแจงขอความเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาด 3.67 0.58
ดี
ในการปอนขอมูลเขาสูระบบ
5. ความถูกตองของระบบสามารถปองกันการปอนขอมูลที่ผิด
3.67 0.58
ดี
ดานความปลอดภัยของระบบโดยรวม
4.00 0.65
ดี
จากตารางที่ 4-9 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security
Test) จากผูใชงานโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 แสดงวา
ผูใชงานประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ อยูในระดับดี
4.2.2.5 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของระบบของผูใชงาน 4 ดาน ดัง
ตารางที่ 4-10
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ตารางที่ 4-10 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูใชงานทัง้ 4 ดาน
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D.
การแปลผล
X
1. ดานตรงตามตอความตองการของผูใช
4.08
0.72
ดี
2. ดานการประมวลผลของระบบ
4.14
0.57
ดี
3. ดานการติดตอระหวางผูใ ชระบบกับระบบ
4.10
0.70
ดี
4. ดานความปลอดภัยของระบบ
4.00
0.65
ดี
สรุปผลการประเมิน
4.09
0.66
ดี
จากตารางที่ 4-10 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของระบบของผูใชงานทั้ง 4 ดาน พบวาได
คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 แสดงวา ผูใชงานประเมินความพึงพอใจ
ของระบบที่พัฒนาไดอยูในระดับดี

8

บทที่ 5
สรุปผล อธิปรายผล และขอเสนอแนะ
การพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราช
พฤกษ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมและจัด ทํา ระบบฐานขอ มูล
คลังขอสอบ ซึ่งการพัฒนาระบบใชโปรแกรมภาษา Visual Basic 6.0 และ Microsoft Access 2003 ใช
ในการจัดการฐานขอมูล สามารถแบงหัวขอการสรุปออกเปน 3 สวน ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราช
พฤกษ เปนระบบที่ชวยอาจารยในการออกขอสอบแบบเลือกตอบ ซึ่งระบบสามารถสุมไดทั้งโจทยและ
ตัวเลือกโดยไมซ้ํา ผูใชงานสามารถจัดการขอมูลขอสอบ ในแตละภาคและปการศึกษาได ทั้งการคนหา
เพิ่ม แกไข และลบขอสอบ ซึ่งระบบจะเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลเปนคลังขอสอบ เพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกสําหรับอาจารยในการออกขอสอบและจัดเก็บขอสอบใหเปนระบบ
จากการพัฒนาระบบไดทดลองใชงานและทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยใชแบบสอบสอบ
ประเมินความพึงพอใจของระบบเปนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และผูใชงานเปนอาจารยประจําสาขา
คอมพิวเตอร วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 23 คน ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบ พบวาผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 สวนผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผูใชงานเปนอาจารยประจํา
สาคอมพิวเตอร อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 สามารถสุรป
ไดวาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม สามารถอธิบายผลของการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบทั้ง 4 ดาน ไดดังตอไปนี้
5.2.1 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช (Functional
Requirement Test) โดยประเมินจากผูเชี่ยวชาญและผูใชงาน อยูในระดับดี ซึ่งระบบสามารถนําเสนอ
รายการขอมูล ระบบสามารถเพิ่มขอมูล ปรับปรุงแกไขขอมูล ลบขอมูลตางๆ ได ทั้งขอมูลสาขาวิชา
ขอมูลรายวิชา ขอมูลกําหนดผูใชงาน ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชาระบบความสามารถสุมโจทยและ
ตัวเลือกไดโดยไมซ้ํา ระบบสามารถแสดงผลการออกขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย ระบบ
สามารถพิมพขอสอบออกทางเครื่องพิมพได
5.2.2 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ (Function Test) โดย
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญและผูใชงาน อยูในระดับดี ซึ่งระบบมีความถูกตองของระบบในการนําเสนอ
รายการขอมูล ความถูกตองของระบบในการคนหารายการขอมูล ความถูกตองของระบบในการเพิ่ม
ขอมูล ความถูกตองของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล ความถูกตองของระบบในการลบขอมูล
ความถูกตองของระบบในการสุมโจทยและตัวเลือกไดโดยไมซ้ํา และมีความถูกตองของระบบในการ
แสดงผลการออกขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย อยูในระดับดี
5.2.3 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ (Usability
Test) โดยประเมินจากผูเชี่ยวชาญและผูใชงาน อยูในระดับดี ซึ่งระบบมีความงายในการใชงานระบบ
ความเหมาะสมของการใชถอยคําบนจอภาพ ซึ่งสามารถสื่อสารเขาใจไดงาย ความชัดเจนของขอความ
ที่แสดงบนจอภาพ การประเมินความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆบนจอภาพ ความ
เหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอแตละหนาจอ การแสดงผลเขาใจงายและมีความเหมาะสม อยูใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของการใชสีตัวอักษรและพื้นหลังที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญอยูใน
ระดับดี แตการประเมินโดยผูใชอยูในระดับดีมาก เนื่องจากสีตัวอักษรเปนสีตัวอักษรและพื้นหลังมี
ความชัดเจนดูงาย
5.2.4 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security Test) โดย
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญและผูใชงาน อยูในระดับดี ซึ่งระบบมีความเหมาะสมของการกําหนดสิทธิ์ผูใช
ระบบเปนระดับตางๆ ความถูกตองของระบบสามารถจัดการดานความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูล
ความถูกตองของการตรวจสอบการปอนขอมูล ความถูกตองของการแจงขอความเตือนเมื่อเกิดความ
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ผิดพลาดในการปอนขอมูลเขาสูระบบ และความถูกตองของระบบสามารถปองกันการปอนขอมูลที่ผิด
อยูในระดับดี
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 เนื่ อ งจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การพั ฒ นาระบบการออกข อ สอบเลื อ กตอบแบบสุ ม บน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส ยังไมไดเชื่อมตอกับฐานขอมูลของทางวิทยาลัยราชพฤกษ แตระบบการออก
ขอสอบเลือกตอบแบบสุมนี้สามารถใชงานไดจริง ในการพัฒนาครั้งตอไปก็สามารถพัฒนาระบบใน
ลักษณะแบบออนไลนและทําการเชื่อมตอกับฐานขอมูลของวิทยาลัยราชพฤกษ
5.3.2 ในการพัฒนาโปรแกรมตอไปควรพัฒนาใหระบบสามารถออกขอสอบที่เปนอัตนัย (เติมคํา)
การสอบแบบการจับคู การสอบแบบเลือกขอถูกและผิดได
5.3.3 ในการพัฒนาโปรแกรมตอไปควรพัฒนาใหระบบสามารถใสรูปภาพประกอบในสวนของ
โจทย และตัวเลือกได
5.3.4 ในการพั ฒ นาโปรแกรมต อ ไปควรพั ฒ นาให ร ะบบสามารถใส สู ต รเคมี หรื อ สู ต รทาง
คณิตศาสตรบางอยางได
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ภาคผนวก ก
รายนามผูตรวจสอบและประเมินระบบ
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รายนามผูตรวจสอบระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ
รายนามผูตรวจสอบและประเมินระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ แบงเปน 2 สวน คือ ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูดานคอมพิวเตอร และรายนาม
ผูใชงานระบบเปนอาจารย
ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบโปรแกรม จํานวน 3 ทาน มีรายชื่อ
ดังตอไปนี้
1. ดร.อํานวยพล แจงเจริญ
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ระดับ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. มารุต สุดคนึง
ตําแหนงโปรแกรมเมอร บริษัท แพลนนิ่งซอฟต จํากัด
3. วุฒิชัย พฤทธิประเสริฐ
ตําแหนงโปรแกรมเมอร บริษัท แพลนนิ่งซอฟต จํากัด
รายนามผูใชงานระบบเปนอาจารยสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 23 ทาน มี
รานชื่อดังตอไปนี้
1. อาจารยศิริพร อวมมีเพียร
2. อาจารยเนตรนภา ไมเทีย่ ง
3. อาจารยสุวรรณา ตรงตอศักดิ์
4. อาจารยพฤกษภูมิ ธีรานุตร
5. อาจารยน้ําทิพ สมัครไทย
6. อาจารยเรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
7. อาจารยลัดดาวรรณ จันทวงษ
8. อาจารยสุรณี ทองเปลงรัศมี
9. อาจารยนริศ อริยาณิชกุล
10. อาจารยชวนิจ วงศจรรยา
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11. อาจารยวลัยนุช สกุลนุย
12. อาจารยเพียรทิพย ศรีสุธรรม
13. อาจารยวัชรินทร พวงเปลี้ย
14. อาจารยบัวเรียน สูงพล
15. อาจารยปรินดา สมสังข
16. อาจารยสุจิตา จิวังกูร
17. อาจารยเนตรนภา ไมเทีย่ ง
18. อาจารยณัฐาศิริ เชาวประสิทธ
19. อาจารยเสกสรรค ปญญาฐานะ
20. อาจารยมนัญวรัตถ อุนนะนันทน
21. อาจารยอานันทา พรหมชวย
22. อาจารยรุจิรา ธรรมสมบัติ
23. อาจารยอังศุมาลี สุทธภักติ
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ภาคผนวก ข
แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ
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แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ
ระบบการออกขอสอบแบบสุม สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ
การประเมินความพึงพอใจของระบบ โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ระบบที่พัฒนาขึ้น โดยแบงการประเมินระบบตามลักษณะการทดสอบระบบออกเปน 4 สวน ไดแก
1. การประเมินระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช (Function Requirement Test)
2. การประเมินระบบดานการประมวลผลของระบบ (Function Test)
3. การประเมินระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ (Usability Test)
4. การประเมินระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
คําชี้แจง
โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความเห็นตาม
ความเหมาะสม โดยกําหนดคาความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก
4 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี
3 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับนอย
1 หมายถึง ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจระดับนอยมาก
ตารางที่ ข-1 การประเมินความพึงพอใจระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช
รายการประเมิน
1. ความสามารถของระบบในการนําเสนอรายการขอมูล
2. ความสามารถของระบบในการคนหารายการขอมูล
3. ความสามารถของระบบในการเพิ่มขอมูล
4. ความสามารถของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล
5. ความสามารถของระบบในการลบขอมูล
6. ความสามารถของระบบในการสุมโจทยและตัวเลือกได
โดยไมซ้ํา
7. ความสามารถของระบบในการแสดงผลการออกขอสอบ
แบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย
8. ความสามารถของระบบในการพิมพขอสอบทาง
เครื่องพิมพ

ดีมาก
5

ดี
4

ความพึงพอใจ
ปานกลาง นอย
3
2

นอยมาก
1
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ตารางที่ ข-2 การประเมินความพึงพอใจระบบดานการประมวลผลของระบบ
รายการประเมิน

ดีมาก
5

ดี
4

ความพึงพอใจ
ปานกลาง นอย
3
2

นอยมาก
1

1. ความถูกตองของระบบในการนําเสนอรายการ
ขอมูล
2. ความถูกตองของระบบในการคนหารายการขอมูล
3. ความถูกตองของระบบในการเพิ่มขอมูล
4. ความถูกตองของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล
5. ความถูกตองของระบบในการลบขอมูล
6. ความถูกตองของระบบในการสุมโจทยและ
ตัวเลือกไดโดยไมซ้ํา
7. ความถูกตองของระบบในการแสดงผลการออก
ขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย

ตารางที่ ข-3 การประเมินความพึงพอใจระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ
รายการประเมิน
1. ความงายในการใชงานระบบ
2. ความเหมาะสมของการใชถอยคําบนจอภาพ ซึ่ง
สามารถสื่อสารเขาใจไดงาย
3. ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ
4. ความเหมาะสมของการใชสีตัวอักษรและพื้นหลัง
5. ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆ
บนจอภาพ
6. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอแตละ
หนาจอ
7. การแสดงผลเขาใจงายและมีความเหมาะสม

ดีมาก
5

ดี
4

ความพึงพอใจ
ปานกลาง นอย
3
2

นอยมาก
1
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ตารางที่ ข-4 การประเมินความพึงพอใจระบบดานความปลอดภัยของระบบ
รายการประเมิน

ดีมาก
5

ดี
4

ความพึงพอใจ
ปานกลาง นอย
3
2

นอยมาก
1

1. ความเหมาะสมของการกําหนดสิทธิ์ผูใชระบบ
เปนระดับตางๆ
2. ความถูกตองของระบบสามารถจัดการดานความ
ปลอดภัยของการเขาถึงขอมูล
3. ความถูกตองของการตรวจสอบการปอนขอมูล
4. ความถูกตองของการแจงขอความเตือนเมื่อเกิด
ความผิดพลาดในการปอนขอมูลเขาสูระบบ
5. ความถูกตองของระบบสามารถปองกันการปอน
ขอมูลที่ผิด

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการประเมินครั้งนี้
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ภาคผนวก ค
คูมือการใชงานระบบ
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คูมือการใชงานระบบ
ระบบการออกขอสอบแบบสุม สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ
การพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราช
พฤกษ มีคูมือการใชงาน ดังนี้
1. หนาจอการเขาสูระบบ (Login) เปนการตรวจสอบสิทธิ์และเขางานระบบ ซึ่งจะใชสําหรับ
กรอกชื่อผูใช และรหัสผาน เพื่อใหระบบทําการตรวจสอบสิทธิ์การเขาใช รวมทั้งประเภทของผูใช
กอนเปดหนาจอการทํางานหลักที่ตรงกับประเภทผูใชตอไป แสดงดังภาพที่ ค-1

ภาพที่ ค-1 การเขาสูระบบ (Login)
หลังจากทําการเขาสูระบบในหนา Login แลว ระบบจะแสดงหนาหลักของการเขาสูระบบ
เมื่อเขาสูระบบจะปรากฎหนาหลักของระบบ แสดงเมนูการใชงาน 3 สวนหลัก คือ
1. รายละเอียดของผูใชงานระบบ อยูดานซายบนหนาจอ แสดงชื่อของผูใช รหัสผูใชงาน
ตําแหนงในระบบในระบบ และวันที่เขาใชงาน
2. แฟมขอมู ลหลั ก อยูด านซายกลางของหนาจอ ประกอบดว ย กําหนดรายวิชา กําหนด
ผูใชงาน กําหนดกําหนดรายวิชา กําหนดสิทธิ์รายวิชา กําหนดโจทยปญหา เปลี่ยนรหัสผาน เปลี่ยน
ผูใชงาน และออกจากระบบ
3. เมนูหลัก อยูดานซายลางของหนาจอ ประกอบดวย สุมขอสอบ และคนหาขอมูลการสุม
ขอสอบ
ในระหวางการใชงานระบบจะมีการแสดงสถานะของผูใช และวัน เดือน ป ซึ่งแสดงอยูดาน
ลางสุดของหนาจอเสมอ ดังภาพที่ ค-2

88

ภาพที่ ค-2 หนาหลักของการเขาสูระบบ
เมื่อใชเมาสคลิกเลือกหัวขอ กําหนดสาขาวิชา โดยโปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แกไขสาขาวิชา
เขาไปในระบบได หนาจอสวนของการกําหนดสาขาวิชา ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ แสดงขอมูล
การคนหา และแกไขเพิ่มขอมูล ดังภาพที่ ค-3

ภาพที่ ค-3 การกําหนดสาขาวิชา
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เมื่ อผูใ ช ตองการคน หาข อมูลสาขาวิชาสามารถค น หา โดยระบุรหัสสาขาวิ ชา หรื อชื่อ
สาขาวิชาแลวคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลการคนหาสาขาวิชาตามที่คนหามาแสดงในหนา
แสดงขอมูลการคนหา ดังภาพที่ ค-4

ภาพที่ ค-4 การคนหาขอมูลสาขาวิชา
หนาจอสวนของการแกไขเพิ่มขอมูล สามารถทําการเพิ่มสาขาวิชาได โดยคลิกปุมเพิม่
จากนั้นกรอกรหัสสาขาวิขา และชื่อสาขาวิชา เมื่อกรอกเรียบรอยแลวใหคลิกปุมบันทึก ระบบจะทํา
การบันทึกขอมูลรหัสสาขาวิขา และชื่อสาขาวิชา ระบบมีการแจงใหทราบวาตองการยืนยันการทํา
รายการ หรือไม ถายืนยันใหคลิกปุม Yes แตถาไมตองการลบใหคลิกปุม No ดังภาพที่ ค-5

ภาพที่ ค-5 การเพิ่มขอมูลรหัสสาขาวิชาและชื่อสาขาวิชา
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ในระหวางการกรอกขอมูลรหัสสาขาวิชาและชื่อสาขาวิชา สามารถยกเลิกขอมูลที่กรอกได
โดยคลิกปุมยกเลิก ระบบจะแสดงขอมูลกอนการกรอกขอมูล
เมื่อเพิ่มรหัสสาขาวิชาและชื่อสาขาวิชาแลว ระบบจะทําการบันทึก แลวจะปรากฏรหัส
สาขาวิชาและชื่อสาขาวิชา อยูในสวนของแสดงขอมูลการคนหา ซื่งสามารถทําการลบทั้งรหัส
สาขาวิชาและชื่อสาขาวิชาไดโดยคลิกปุมลบ ระบบจะแจงใหทราบวาตองการยืนยันการทํารายการ
หรือไม ถาตองการลบใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการลบใหคลิกปุม No ดังภาพที่ ค-6

ภาพที่ ค-6 การลบขอมูลรหัสสาขาวิชาและชื่อสาขาวิชา
กําหนดผูใชงานในระบบ
ผูดูแลระบบสามารถกําหนดผูใชงานในระบบ โดยคลิกที่เมนูกําหนดผูใชงานในระบบแลว
สามารถทําการเพิ่ม แกไข และลบผูใชงานในระบบได โดยมีรายละเอียดดังนี้
การคนหาผูใชงานในระบบ ผูใชสามารถคนหาผูใชงานได โดยระบุคําคนหาผูใชงานใน
ระบบ สามารถระบุไดทั้งชื่อและรหัสของผูใชงาน แลวคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลการ
คนหาสาขาวิชาตามที่คนหามาแสดงในหนาแสดงขอมูลการคนหา ดังภาพที่ ค-7
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ภาพที่ ค-7 การคนหาผูใชงานในระบบ
ผู ดู แ ลระบบสามารถเพิ่ ม ผู ใ ช ง านในระบบได โดยคลิ ก ที่ ปุ ม เพิ่ ม โดยกรอกชื่ อ -สกุ ล
สาขาวิชาและกําหนดสิทธิ์ของผูใชงานระบบไดวาเปนผูดูแลระบบ หรือเปนผูใชงานระบบ จากนั้น
ทําการบันทึกขอมูล โดยคลิกปุมบันทึก ดังภาพที่ ค-8

ภาพที่ ค-8 การเพิ่มผูใชงานในระบบโดยผูดูแลระบบ
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กอนที่ระบบจะทําการบันทึกขอมูลผูใชงานในระบบ ลงในฐานขอมูล ระบบถามวากอนวา
ตองการเพิ่มผูใชงานในระบบหรือไม โดยระบบจะถามวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันวา
ตองการเพิ่มผูใชงานในระบบใหคลิกปุม Yes แตถาไมตองการทําการเพิ่มผูใชงานในระบบใหคลิก
ปุม No แสดงดังภาพที่ ค-9

ภาพที่ ค-9 การยืนยันตองการเพิ่มขอมูลผูใชงานในระบบ
เมื่อตองการแกไขขอมูลของผูใชงานในระบบ ใหคลิกเลือกผูใชงานในระบบที่ตองการ
แกไขขอมูล จากนั้นคลิกปุมแกไข ซึ่งระบบสามารถแกไขไดทั้งชื่อ-สกุล สาขาวิชาและรหัสผูใชงาน
และสิทธิของผูใชงาน ดังภาพที่ ค-10

ภาพที่ ค-10 การแกไขขอมูลผูใชงานในระบบ
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เมื่อแกไขเสร็จแลวใหคลิกปุมบันทึก ถาตองการแกไขขอมูลผูใชงานในระบบ ระบบจะ
ถามวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันวาตองการเพิ่มผูใชงานในระบบใหคลิกปุม Yes แตถา
ไมตองการทําการเพิ่มผูใชงานในระบบใหคลิกปุม No แสดงดังภาพที่ ค-11

ภาพที่ ค-11 ยืนยันการแกไขขอมูลผูใชงานในระบบ
จากนั้นระบบทําการแกไขขอมูลของผูใชงานในระบบให ตัวอยางตองการแกไขผูใชงาน
จากสาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ เปน สาขาบัญชี ไดผลการแกไขขอมูล ดังภาพที่ ค-12

ภาพที่ ค-12 ผลการแกไขขอมูลของผูใชงานในระบบ
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เมื่ อ ต อ งการลบข อ มู ลผู ใ ช ง านในระบบทํ า ได โ ดยคลิ ก เลื อ กข อมู ล ผู ใ ช ง านในระบบที่
ตองการลบ จากนั้นคลิกปุมลบ ระบบจะถาม ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถาตองการลบขอมูล
ผูใชงานในระบบใหคลิกปุม Yes แตถาไมตองการลบขอมูลผูใชงานในระบบใหคลิกปุม No ดังภาพ
ที่ ค-13

ภาพที่ ค-13 การลบขอมูลของผูใชงานในระบบ
เมื่อลบผูใชงานแลวไดผลการลบผูใชงานในระบบ ดังภาพที่ ค-14

ภาพที่ ค-14 ผลการลบขอมูลของผูใชงานในระบบ
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การกําหนดรายวิชา
การกําหนดรายวิชา สามารถกําหนดรายวิชาไดโดยผูใชงานเปนอาจารย เมื่อเขาเมนูกําหนด
รายวิชา แบงหนาจอเปน 2 สวน คือ แสดงขอมูลคนหา และแกไขขอมูลเพิ่มเติม ในการกําหนด
รายวิชาผูใชงานสามารถเพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลรายวิชาได
การคนรายวิชา ผูใชสามารถรายวิชาไดโดยระบุลงในชองคําคนหา ซึ่งสามารถระบุไดทั้ง
รหัสสาขาวิชา หรือชื่อสาขาวิชา จากนั้นคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงผลการคนหาในสวนแสดง
ขอมูลการคนหา ดังภาพที่ ค-15

ภาพที่ ค-15 การคนหาขอมูลรายวิชา
การเพิ่มขอมูลรายวิชา ผูใชงานสามารถเพิ่มขอมูลรายวิชาโดยคลิกปุมเพิ่ม แลวทําการกรอก
รหัสวิชาและชื่อวิชา จากนั้นคลิกปุมบันทึกเพิ่มเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล โดยระบบจะมีการถาม
ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถาตองการบันทึกใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการบันทึกสามารถคลิก
ปุมยกเลิกได ดังภาพที่ ค-16
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ภาพที่ ค-16 การเพิ่มรายวิชา
การแกไขขอมูลรายวิชา ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลรายวิชาโดยคลิกปุมแกไข แลวทําการ
แกไขไดทั้งรหัสวิชาและชื่อวิชา จากนั้นคลิกปุมบันทึกระบบจะเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล โดย
ระบบจะมีการถาม ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถาตองการแกไขใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการ
แกไขสามารถคลิกปุมยกเลิกได ดังภาพที่ ค-17

ภาพที่ ค-17 การแกไขรายวิชา
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การลบขอมูลรายวิชา ผูใชงานสามารถลบขอมูลรายวิชาโดยเลือกรายวิชาที่ตองการลบ
จากนั้นคลิกปุมลบ โดยระบบจะมีการถาม ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถาตองการลบใหคลิกปุม
Yes ถาไมตองการลบสามารถคลิกปุมยกเลิกได ดังภาพที่ ค-18

ภาพที่ ค-18 การลบรายวิชา
กําหนดสิทธิ์รายวิชา
การกําหนดรายวิชา หนาจอแบงเปน 2 สวน คือ แสดงขอมูลคนหา และสถานะ ซึ่งผูดูแล
ระบบสามารถกําหนดผูใชงานวาสามารถออกขอสอบรายวิชาอะไร ในปการศึกษา เทอม รอบ
การศึ กษาไหน โดยผูดูแ ลระบบตองคลิกเลือกผูใ ชงานกอน จากนั้นกํ าหนดวาใหสามารถออก
ขอสอบแบบสุมเลือกตอบไดในปการศึกษา เทอม รอบการศึกษา และรายวิชาใดไดบาง ดังภาพที่ ค19 ถึงภาพที่ ค-22

ภาพที่ ค-19 การเลือกปการศึกษาของการกําหนดสิทธิ์รายวิชา
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ภาพที่ ค-20 การเลือกเทอมศึกษาของการกําหนดสิทธิ์รายวิชา

ภาพที่ ค-21 การเลือกรอบการศึกษาของการกําหนดสิทธิ์รายวิชา

ภาพที่ ค-22 การเลือกรหัสรายวิชาของการกําหนดสิทธิ์รายวิชา
เมื่อกําหนดสิทธิ์รายวิชาเสร็จแลวใหทําการบันทึกรายการ ซึ่งระบบถาม ยืนยันการทํา
รายการ ใหคลิก Yes เมื่อตองการบันทึกขอมูล ดังภาพที่ ค-23
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ภาพที่ ค-23 การยืนยันการทํารายการของการกําหนดสิทธิ์รายวิชา
เมื่อยืนยันการกําหนดสิทธิ์รายวิชาแลว ระบบจะแสดงผลใหทราบวาผูใชงานทานใดสามารถ
ออกขอมูลแบบสุมเลือกตอบในปการศึกษา เทอม รอบการศึกษา และรายวิชาอะไร ดังภาพที่ ค-24

ภาพที่ ค-24 ผลการกําหนดสิทธิ์รายวิชาของผูใชงานระบบ
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การคนหาการกําหนดสิทธิ์รายวิชา สามารถคนหารายวิชาไดโดยระบุลงในชองคําคนหา โดย
ระบุชื่อนามสกุลของผูมีสิทธิ์ในแตละวิชา จากนั้นคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงผลการคนหาใน
สวนแสดงขอมูลการคนหา ดังภาพที่ ค-25

ภาพที่ ค-25 การคนหาการกําหนดสิทธิ์รายวิชา
กําหนดโจทยปญญา
การกําหนดโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชงานเปนอาจารยสามารถกําหนดโจทย
ปญญาของขอสอบเลือกตอบได โดยเขาเมนูกําหนดโจทยปญหา จากนั้นระบบจะแสดงหนาตาง
ของการเพิ่มโจทยปญหา ซึ่งผูใชงานตองทําการเลือกรายวิชากอน จากนั้นกรอกขอมูลโจทยลงใน
ชองกําหนดโจทยปญหา ผูออกขอสอบสามารถกําหนดตัวเลือกไดวาตองการออกตัวเลือกแบบ 4
ตัวเลือก หรือ 5 ตัวเลือก จากนั้นกรอกตัวเลือกแตละตัวเลือกใหครบ พรอมทั้งเฉลยคําตอบโดยคลิก
คําตอบที่ถูกตองลงใน กําหนดตัวเลือกเปนคําตอบ แลวจึงทําการบันทึก ดังภาพที่ ค-26
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ภาพที่ ค-26 การเพิ่มโจทยปญ
 หา ตัวเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ
เมื่อเพิ่มโจทย ตัวเลือก และเฉลยเสร็จแลวทําการบึนทึก ระบบจะแจงใหทราบกอนวา
ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันที่จะบันทึกใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการบันทึกใหคลิกปุม
No ดังภาพที่ ค-27

ภาพที่ ค-27 การยืนยันการเพิ่มโจทยปญหา ตัวเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ
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การแกไขโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชสามารถแกไขโจทย ตัวเลือก และเฉลย ที่
สรางขึ้น โดยคลิกที่ปุมแกไข จากนั้นแกไขขอมูลโจทย ตัวเลือกและเฉลยตามที่ตองการแลวทําการ
บันทึกขอมูล โดยคลิกปุมบันทึก แลวระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถา
ยืนยันที่จะบันทึกใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการบันทึกใหคลิกปุม No ดังภาพที่ ค-28 และ ค-29

ภาพที่ ค-28 การแกไขโจทยปญหา ตัวเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ

ภาพที่ ค-29 การยืนยันแกไขโจทยปญหา ตัวเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ
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การลบโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชสามารถทําการลบโจทยปญหาที่สรางขึ้น
ไดโดยคลิกปุมลบ แลวระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันที่จะลบ
โจทยปญหาที่สรางขึ้นใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการลบโจทยปญหาที่สรางขึ้นใหคลิกปุม No ดัง
ภาพที่ ค-30

ภาพที่ ค-30 การลบโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ
การค น หาโจทย ป ญ หาของข อ สอบเลื อ กตอบ ผู ใ ช ง านสามารถทํ า การค น หาข อ สอบ
เลือกตอบที่สรางแลว โดยทําการคลิกเลือกรายวิชากอน จากนั้นระบุคําที่ตองการคนหา แลวคลิกปุม
คนหา หรือถาไมมีการระบุคําที่ตองการคนหาระบบจะคนหาขอสอบทั้งหมดจากรายวิชาที่เลือกไว
ดังภาพที่ ค-31
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ภาพที่ ค-31 ผลการคนหาโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบจากรายวิชา
การเปลี่ยนรหัสผาน
ผู ดูแ ลระบบและผู ใ ช ง านเป น อาจารย สามารถเปลี่ ย นรหั ว ผ า นได โดยคลิก เมนู เ ปลี่ ย น
รหัสผาน จากนั้นทําการกรอกรหัสผานเดิม รหัสผานใหม และยืนยันรหัสผาน แลวคลิกปุมบันทึก
แลวระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันที่จะเปลี่ยนรหัสผานให
คลิกปุม Yes ถาไมตองการเปลี่ยนรหัสผานใหคลิกปุม No ดังภาพที่ ค-32

ภาพที่ ค-32 การเปลี่ยนรหัสผาน
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การเปลี่ยนผูใชงาน
ผูใชสามารถระหวางการใชงานสามารถเปลี่ยนผูใชงานได โดยคลิกที่เมนูเปลี่ยนผูใชงาน
เมื่อคลิกเมนูเปลี่ยนผูใชงาน ระบบเขาสู หนาจอการเขาสูระบบใหม จากนั้นกรอกชื่อผูใชและ
รหัสผาน ดังภาพที่ ค-33

ภาพที่ ค-33 การเปลี่ยนผูใชงานเพื่อเขาสูระบบใหม
ในการเปลี่ยนผูใชงาน หลังจากการเขาสูระบบแลว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดผูเขาใช
งานระบบใหม ซึ่งแสดงชื่อ รหัสผูใชงาน ตําแหนงในระบบ และวันที่เขาใชงานระบบ ไดผลดังภาพ
ที่ ค-34

ภาพที่ ค-34 ผลการเขาสูระบบโดยการเปลี่ยนผูใช
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สวนของเมนูหลัก
การสุมขอสอบ
ในการสุมข อสอบ สามารถเลื อ กตัว เลือ กของขอสอบ เลื อ กการเลือ กสุ มข อสอบไดว า
ตองการเริ่มตนตั้งแตขอไหนถึงขอไหนได และสามารถระบุจํานวนขอสอบที่ตองการออกได
จากนั้นคลิกปุมเริ่มสุมขอสอบ ระบบจะแสดงขอมูลขอสอบ ประกอบดวยลําดับ โจทยคําถาม และ
ตัวเลือก ที่ผานการสุมโดยไมซ้ํามาแลว ดังภาพที่ ค-35

ภาพที่ ค-35 การสุมขอสอบ
การบันทึกชุดขอสอบที่ไดจากการสุม
หลังจากสุมขอสอบเสร็จแลวทําการบันทึกชุดขอสอบที่ไดจากการสุม โดยคลิกปุมบันทึก
ผลการสุมขอสอบ แลวระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการบันทึกผลการสุมขอสอบ หรือไม ถา
ยืนยันที่จะบันทึกผลการสุม ขอสอบใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการบันทึกผลการสุมขอสอบใหคลิก
ปุม No ดังภาพที่ ค-36
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ภาพที่ ค-36 การยืนยันการทํารายการบันทึกผลการสุมขอสอบ
เมื่อระบบมีการบันทึกการสุมขอสอบแลวระบบจะแสดง บอกวาบันทึกผลการสุมของผูใช
แลว ตองการแสดงตัวอยางกอนพิมพหรือไม เมื่อตองการแสดงผลการสุมกอนพิมพขอสอบออกมา
ใหคลิกปุม Yes และถาไมตองการแสดงผลการสุมกอนพิมพขอสอบใหคลิก No ดังภาพที่ ค-37

ภาพที่ ค-37 การยืนยันแสดงตัวอยางกอนพิมพขอสอบ
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หลังจากนั้นระบบแสดงขอสอบที่ทําการสุมแลว ซึ่งเปนไฟล pdf
ขอสอบแบบมีเฉลย ดังภาพที่ ค-38

และขอสอบที่ไดเปน

ภาพที่ ค-38 ขอสอบที่ผานการสุมแลว
การคนหาขอมูลการสุมขอสอบ
ผูใชสามารถทําการคนหาขอมูลการสุมขอสอบยอนหลังได โดยเลือกรายวิชา ชวงวันที่สุม
ขอสอบ จากนั้นคลิกปุมคนหารายการสุมขอสอบ ระบบแสดงรายการขอมูลขอสอบ ดังภาพที่ ค-39

ภาพที่ ค-39 ผลการคนหาขอมูลชุดขอสอบที่ไดจากการสุม
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ถาตองการแสดงตัวอยางขอสอบกอนพิมพ ระบบสามารถแสดงผลของขอสอบที่ไดจาก
การสุมในรูปของไฟล pdf สามารถพิมพขอสอบได 2 แบบ คือ ขอสอบแบบมีเฉลยและขอสอบแบบ
ไมมีเฉลย ดังภาพที่ ค-40 และภาพที่ ค-41

ภาพที่ ค-40 ขอสอบแบบมีเฉลย

ภาพที่ ค-41 ขอสอบ แบบมีไมเฉลย

