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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม และจัดทํา

ระบบฐานขอมูลขอสอบ เพื่อใหไดระบบที่สามารถเก็บขอมูลขอสอบไวในฐานขอมูล และออก
ขอสอบโดยสุมแบบไมซํ้าได เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับอาจารยในการออกขอสอบ 
ซ่ึงการพัฒนาระบบคร้ังนี้ใชโปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 6.0 ใช Microsoft Access 2003 
เปนระบบจัดการฐานขอมูล และออกรายงานดวย Crystal Report 8.5 

ในการประเมินระบบผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน
และผูใชงานเปนอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 23 
คน โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ คือ คาเฉล่ีย และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ พบวาไดคาเฉล่ียเทากับ 4.11 คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.71 ผลการประเมินจากผูใชงาน พบวาไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.66 สามารถสรุปไดวา การพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดี สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง 
 
 
คําสําคัญ  :  ระบบออกขอสอบ, การสุม, ฐานขอมูล 
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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. 
 
 
Keywords:  Examination System, Random, Database 
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ระบบแสดงตัวอยางขอสอบกอนพิมพแบบมีไมเฉลย 

ค-1 การเขาสูระบบ (Login) 
   ค-2 หนาหลักของการเขาสูระบบ 
   ค-3 การกําหนดสาขาวิชา 
   ค-4 การคนหาขอมูลสาขาวิชา 
   ค-5 การเพิ่มขอมูลรหัสสาขาวิชาและช่ือสาขาวชิา 
   ค-6  การลบขอมูลรหัสสาขาวิชาและช่ือสาขาวิชา 
   ค-7 การคนหาผูใชงานในระบบ 
   ค-8 การเพิ่มผูใชงานในระบบโดยผูดูแลระบบ 
   ค-9 การยืนยันตองการเพิ่มขอมูลผูใชงานในระบบ 
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การแกไขขอมูลผูใชงานในระบบ    ค-10 
ยืนยนัการแกไขขอมูลผูใชงานในระบบ    ค-11 
ผลการแกไขขอมูลของผูใชงานในระบบ    ค-12 
การลบขอมูลของผูใชงานในระบบ    ค-13 
ผลการลบขอมูลของผูใชงานในระบบ    ค-14 

   ค-15 การคนหาขอมูลรายวิชา  
การเพิ่มรายวิชา    ค-16 
การแกไขรายวิชา    ค-17 
การลบรายวิชา    ค-18 
การเลือกปการศึกษาของการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา 97 
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   ค-19 
การเลือกเทอมศึกษาของการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา    ค-20 
การเลือกรอบการศึกษาของการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา    ค-21 
การเลือกรหัสรายวิชาของการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา    ค-22 
การยืนยันการทํารายการของการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา    ค-23 
ผลการกําหนดสิทธ์ิรายวิชาของผูใชงานระบบ    ค-24 
การคนหาการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา    ค-25 
การเพิ่มโจทยปญหา ตัวเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ    ค-26 
การยืนยันการเพิ่มโจทยปญหา ตัวเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ    ค-27 
การแกไขโจทยปญหา ตวัเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ    ค-28 
การยืนยันแกไขโจทยปญหา ตัวเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ    ค-29 
การลบโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ    ค-30 
ผลการคนหาโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบจากรายวชิา    ค-31 
การเปล่ียนรหสัผาน    ค-32 
การเปล่ียนผูใชงานเพ่ือเขาสูระบบใหม    ค-33 
ผลการเขาสูระบบโดยการเปลี่ยนผูใช    ค-34 
การสุมขอสอบ    ค-35 
การยืนยันการทํารายการบันทึกผลการสุมขอสอบ    ค-36 
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ขอสอบที่ผานการสุมแลว 
ผลการคนหาขอมูลชุดขอสอบท่ีไดจากการสุม 
ขอสอบแบบมีเฉลย 
ขอสอบแบบมีไมเฉลย 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันวิทยาลัยราชพฤกษ มีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ ท้ังอาจารย และ
เจาหนาท่ี ไดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู และเปนแหลงเผยแพรความรูแกนักศึกษาและประชาชน
ท่ัวไป  อีกท้ังยังเปนการตอบสนองตอนโยบายและแผนกลยุทธของวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนแผนระยะ 5 ป 
พ.ศ. 2550-2554 (ฉบับปรับปรุง) ซ่ึงแผนกลยุทธนี้จัดทําเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในระยะยาว
ของวิทยาลัย และเปนกรอบพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยตามกลยุทธได โดยกําหนด
ยุทธศาสตรไว 7  ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและแผนงาน ดานคุณภาพบัณฑิต ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการเปล่ียนประเภทเปน
มหาวิทยาลัย โดยงานวิจัยช้ินนี้ไดตอบสนองตอกรอบยุทธศาสตรท่ี 5 คือ ดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค ซ่ึงมุงสงเสริมใหเกิดการวิจัยท่ีเปนความชํานาญของคณาจารยและนักวิจัยของวิทยาลัยใน 
สาขา /คณะ วิชาท่ีเปดสอน รวมท้ังการวิจัยท่ีเปนการสรางองคความรูใหม และการวิจัยเพื่อการพัฒนา 
(R&D) ประเทศ  
 นอกจากการตอบสนองตอนโยบายของวิทยาลัยราชพฤกษแลว ยังเปนการพัฒนาระบบการออก
ขอสอบเพ่ือชวยแกปญหาการทํางานในรูปแบบเดิม ซ่ึงมีปญหาตางๆ เกิดข้ึนคือ  คณาจารยภายในสาขา 
ตองมีการออกขอสอบโดยตลอดทุกเทอม ดังนั้น ปริมาณขอสอบจึงเพิ่มมากข้ึนท้ังท่ีอยูในรูปแบบท่ีเปน
กระดาษและเปนขอมูลทางคอมพิวเตอร หากแตผลเสียท่ีตามมา คือ ปริมาณขอสอบท่ีถูกเก็บไวมีมาก
ข้ึนและสวนใหญแลวจะอยูในรูปท่ีเปนกระดาษ  ดังนั้นปริมาณกระดาษท่ีตองใชจึงมีอยูเปนจํานวนมาก 
ทําใหส้ินเปลืองกระดาษและไมสะดวกในการคนหา มีความไมเปนระบบของการจัดเก็บขอสอบ ท้ัง
ขอสอบท่ีอยูในรูปของกระดาษและโดยเฉพาะขอสอบท่ีอยูในรูปของขอมูลทางคอมพิวเตอร นั้นมักจะ
ถูกเก็บอยูตามเคร่ืองของผูออกขอสอบแบบตางคนตางเก็บ ทําใหขอสอบถูกเก็บอยางกระจัดกระจาย ไม
มีระบบ และมีความซํ้าซอน การใชเวลาในการเขาถึงหรือคนหาขอสอบตองเสียเวลามาก  ประโยชนใน
การนําขอสอบท่ีเก็บเอาไวมาประยุกตใชตอนั้นยังทําไดนอยโดยเฉพาะขอสอบในสวนท่ีเปนกระดาษ
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นั้นสวนใหญตองทําลายท้ิง แตในสวนท่ีเปนขอมูลทางคอมพิวเตอรนั้นยังนํามาใชใหเปนประโยชนได 
ลักษณะของขอสอบแบบอัตนัยตองเสียเวลามากในการประเมินผลคะแนนหลังการสอบ ซ่ึงตองตรวจ
โดยละเอียดทีละข้ันตอน และยังประสบกับปญหาตางๆ เชน ลายมือของนักศึกษา แนวการตอบและ
แนวการตรวจ และทัศนคติของผูสอนและผูเขาสอบ ซ่ึงอาจจะมีความเอนเอียงตอการตรวจขอสอบซ่ึงมี
ผลตอระดับคะแนน ฉะนั้นขอสอบแบบอัตนัยจึงไมสะดวกตอการประเมินผลคุณภาพของขอสอบ 
 ดังนั้นเม่ือทําการพัฒนาโปรแกรมการออกขอสอบแบบสุม จะสามารถชวยในเร่ืองของความ
สะดวกรวดเร็วในการออกขอสอบ การประเมินผลการสอบ งายตอการประเมินผลคุณภาพขอสอบ 
สามารถลดความซํ้าซอนในการออกขอสอบ เพิ่มความเปนมาตราฐานของรูปแบบขอสอบ ทําใหมี
ระบบการจัดเก็บขอสอบที่ดีและยังสามารถขยายผลเพื่อพัฒนาเปนระบบฐานความรูตอไปได 
      
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1   เพื่อพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราช
พฤกษ 
 1.2.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมของสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ  
 1.2.3 เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลขอสอบของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1  งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยราชพฤกษ เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา โดยจะทําการพัฒนาโปรแกรมและทดลองใชในการออก
ขอสอบ โดยอาจารยภายในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

1.3.2 ระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนนี้ มีการออกแบบโครงสรางการจัดเก็บขอสอบอยางมีหลักเกณฑ เพ่ือ
การเขาถึงไดอยางรวดเร็วและลดความซํ้าซอน ในออกแบบโครงสรางการจัดเก็บขอมูลโดยใชหลักการ
ของ ER-Diagram 

1.3.3 มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาใชขอสอบ ซ่ึงถือเปนการกําหนดสิทธ์ิและระดับ
ความสําคัญของผูเขาใชระบบ 

1.3.4 กลุมตัวอยางในการประเมินระบบ คือ ผูเช่ียวชาญทางดานคอมพิวเตอรจํานวน 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  คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

1.4.1   คลังขอสอบ หมายถึง แหลงท่ีจัดเก็บหรือรวบรวมขอสอบไว อยางเปนหมวดหมู โดยจําแนก
ไวตามวัตถุประสงค เนื้อหา หรือคาสถิติตางๆ เพื่อใหสะดวกในการคนหาและนําไปใชทดสอบใน
โอกาสตางๆ ตามจุดมุงหมายตอไป 

1.4.2  วงจรการพัฒนาระบบหรือ System Development Life Cycle: SDLC เปนโครงรางหรือ
แนวทางวิธีการ เพื่อใชทําความเขาใจและเพื่อใชเปนข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟตแวร
ใหสําเร็จ  

1.4.3 Microsoft Visual Basic 6.0 หมายถึง โปรแกรมภาษา Visual Basic เปนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร ท่ีพัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟต โดยตัวภาษามีรากฐานมาจากภาษา Basic คือ 
ชุดคําส่ังหรือภาษาคอมพิวเตอรสําหรับผูเร่ิมตน   

1.4.4   ฐานขอมูล หมายถึง แหลงเก็บรวบรวมขอสอบในรูปแบบของดิจิทัล หรือแฟมขอมูลท่ีถูก
จัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร โดยท่ีขอมูลเหลานั้นตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน สามารถสืบคน
ได (Retrieval) สามารถแกไขขอมูลได (Modified) สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสรางขอมูลได 
(Update) หรือจัดเรียงได (Sort) โดยมีโปรแกรมท่ีใชในการจัดระบบฐานขอมูลเปนสวนท่ีรับผิดชอบ
จัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) 

1.4.5 ระบบฐานขอมูล หมายถึง การพัฒนาแฟมขอมูลโดยการรวบรวมแฟมขอมูลหลายๆ 
แฟมขอมูลเขาดวยกัน มีการขจัดความซํ้าซอนของขอมูลออก และเก็บแฟมขอมูลเหลานี้ไวท่ีศูนยกลาง 
เพื่อการใชงานและควบคุมดูแลรักษารวมกัน เม่ือตองการใชงานและเปนผูมีสิทธิท่ีจะใชขอมูลเทานั้น ท่ี
สามารถดึงขอมูลท่ีตองการออกไปใชได ขอมูลบางสวนอาจใชรวมกับผูอ่ืนได แตบางสวนผูมีสิทธิ
เทานั้นจึงจะสามารถใชได 

 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1   มีระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดจริง 
1.5.2   ชวยอํานวยความสะดวกตออาจารยในการออกขอสอบ  
1.5.3  ไดระบบท่ีสามารถเก็บขอสอบไดเปนจาํนวนมาก  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบ

สุม สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ แบงเปนหัวขอไดดังนี้ 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบ 
2.2 ทฤษฎีท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
2.4 ทฤษฎีการจัดการฐานขอมูล 
2.5 เทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับแบบทดสอบ 

2.1.1  ความหมายของแบบทดสอบ  
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2542: 72) ใหความหมาย แบบทดสอบ วา เปนวิธีการเชิงระบบท่ีใช

ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลต้ังแต สองคนข้ึนไป ณ เวลาหนึ่ง หรือของบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนในเวลาตางกัน  

บราวน (อางใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2542 : 72) ใหความหมายแบบทดสอบวา เปนวิธีการ
เชิงระบบท่ีใชสําหรับวัดตัวอยางพฤติกรรม  

ตามความหมายแบบทดสอบจะมีลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ  
2.1.1.1  แบบทดสอบเปนวิธีเชิงระบบ (Systematic Procedure) หมายความวา แบบทดสอบ

นั้นจะตองมีกฎเกณฑแนนอนเกี่ยวกับโครงการการบริหารจัดการและการใหคะแนน  
2.1.1.2   แบบทดสอบเปนเปนการวัดพฤติกรรม (Behaviors) ซ่ึงจะวัดเฉพาะพฤติกรรมท่ีวัด

ไดเทานั้นโดยผูตอบสนองตอบตอขอคําถามท่ีกาหนดให มิใชเปนการวัดโดยตรง 
2.1.1.3   แบบทดสอบเปนเพียงสวนหนึ่งของพฤติกรรมท่ีตองการวัดท้ังหมด (Sample of all 
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possible items) ตามความเปนจริง ไมมีแบบทดสอบชุดใดท่ีจะมีขอคําถามวัดพฤติกรรมท่ีตองการได
ท้ังหมด ฉะนั้นจึงตองตกลงวาขอคําถามในแบบทดสอบเปนตัวแทนของขอคําถามท้ังหมดท่ีใชวัด
พฤติกรรมนั้น และถาผูตอบ ตอบขอคําถามใด คําถามหน่ึงถูก จะตองใหคะแนนเทากัน  

อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2545) แบบทดสอบ ไดแก เคร่ืองมือตรวจสอบทางการศึกษาท่ี
กระตุนสมองใหแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงความสามารถของบุคคลนั้นๆ ประกอบดวยขอสอบ
จํานวนหนึ่ง ซ่ึงขอสอบไดแก ขอความหรือขอคําถามท่ีเกี่ยวของกับจุดมุงหมายในการทดสอบ และ
เนื้อหาสาระท่ีทดสอบเฉพาะอยางและเกี่ยวของกับบุคคลท่ีถูกทดสอบ  
 ในการวัดความรูจะใชแบบทดสอบ ซ่ึงความรูในท่ีนี้มาจากคําวา knowledge ซ่ึงพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (หนา 232) ไดใหความหมายไววา ความรู หมายถึง ส่ิงท่ีส่ังสมมาจาก
การศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ซ่ึงความรู
เปนความจริงท่ีมีถูกและผิด ซ่ึงถูกผิดเปนไปตามหลักวิชาและเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ท่ีสามารถ
ตรวจสอบและพิสูจนได คําวา ความรูมีลักษณะเปนเพียงแนวคิด ของพฤติกรรมหรืออาการเทานั้น มิได
มีสวนประกอบของเนื้อหา รวมดวยเลย เพราะจะถามวาทานมีความรูหรือไม เฉยๆ ไมไดเลย ตองมี
เนื้อหาท่ีตองการถามรวมอยูดวยจึงจะตอบไดเชน ทานมีความรูเร่ืองเมืองไทยหรือไม ทานมีความรูเร่ือง
สุขภาพหรือไม คําวา เมืองไทย สุขภาพ เปนเนื้อหาที่เปนส่ิงกระตุนใหผูตอบแสดงพฤติกรรมหรือ
อาการของความรูออกมา แลววัดพฤติกรรมหรืออาการของความรูนั้น  

2.1.2  ประเภทของแบบทดสอบ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2542) แบงไดแตกตางกันตามเกณฑ
ท่ีใช  แบงตามลักษณะทางจติวิทยาทีใ่ชวดั แบงเปน 3 ประเภทไดแก  

2.1.2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดความรูความ
เขาใจตามพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเรียนรู แบบทดสอบประเภทนี้แบงออกเปน 
2 ชนิด คือ  

1)  แบบทดสอบท่ีครูสรางเอง (Teacher –Made Test) เปนแบบทดสอบท่ีสรางกัน
โดยท่ัวไป เม่ือตองการใชก็สรางข้ึน ใชแลวก็เลิกกัน ถานําไปใชอีกก็ตองตัดแปลง ปรับปรุงแกไข 
เพราะเปนแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนใชเฉพาะคร้ัง อาจยังไมมีการวิเคราะหหาคุณภาพ  

2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เปนแบบทดสอบท่ีไดมีการพัฒนา
ดวยการวิเคราะหทางสถิติมาแลวหลายคร้ังหลายหน จนมีคุณภาพสมบูรณท้ังดานความตรง ความเท่ียง 
ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเปนเลือกตอบและมีเกณฑปกติ (norm) ไวเปรียบเทียบดวย รวมความ
แลวตองมีมาตรฐานท้ังดานการดาเนินการสอบและแปลผลคะแนนท่ีได  
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2.1.2.2  แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดสมรรถภาพทาง
สมองของคนวา มีความรู ความสามารถมากนอยเพียงใด และมีความสามารถทางดานใดเปนพิเศษ 
แบบทดสอบประเภทนี้แบงออกเปน 2 ชนิด คือ  

1)  แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) เปน
แบบทดสอบความถนัดท่ีวัดความสามารถทางวิชาการวามีความถนัดในวิชาอะไร ซ่ึงจะแสดงถึง
ความสามารถในการเรียนตอแขนงวิชานั้น และจะสามารถเรียนไปไดมากนอยเพียงใด  
 2)  แบบทดสอบความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude Test) เปนแบบทดสอบท่ีใช
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) แบบน้ีจะกําหนดคําถามใหผูตอบจะตองเรียบ
เรียงคําตอบเอง การวัดความรูดวยคําถามแบบความเรียงหรือท่ีรูจักวา เปนแบบอัตนัย รูปแบบจะมี
เฉพาะตัวคําถามเทานั้น สวนคําตอบจะเวนท่ีวางหรือกําหนดกระดาษคําตอบใหไวเปนพิเศษ สําหรับให
ผูตอบเขียนคําตอบลงไปเองผูตอบมีอิสระในการตอบคําถามแบบนี้จะมีปญหาในการตรวจใหคะแนน
ท้ังความเปนธรรมและความสะดวกรวดเร็ว ฉะนั้นจึงไมนิยมไปใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  

แบบทดสอบอัตนัย คือ แบบทดสอบท่ีมีลักษณะ ผูตอบตองเขียนบรรยายตอบ ผูตอบมีสิทธิ
จะเขียนตอบอยางเสรี อาจจะมีคําตอบถูกหลาย ๆ ทาง คําตอบของขอสอบขอเดียวกัน อาจจะมีความ
แตกตางท้ังในดานคุณภาพและความถูกตอง แบบทดสอบอัตนัย แบงประเภทได ดังน้ี  

1)  แบบไมจํากัดตอบ (extended response) ขอสอบแบบอัตนัยแบบไมจํากัด
คําตอบน้ีใหอิสระเสรีแกนักเรียนอยางเต็มท่ี ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลเท็จ
จริงตางๆ มาใชในการสอน โดยท่ัวไปขอสอบแบบนี้จะใหนักเรียนแสดงความสามารถ ซ่ึงจําเปนตอง
อาศัยการสังเคราะหและการประเมินผล ขอสอบน้ีนับวามีคุณคาอยางยิ่งในการวัดกระบวนการทาง
สมองท่ีสูงข้ึน ตัวอยาง เชน  
  จงอธิบายทฤษฏีกําเนิดชนชาติไทยมา 1 ทฤษฏี  
  จงยกตัวอยางงานวิจยัเชิงปฏิบัติการมา 1 งานวิจยัพรอมวพิากษวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
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2)  แบบจํากัดตอบ (restricted response) ขอสอบแบบนี้มักจะกําหนดขอบเขต
แบบฟอรมและเนื้อท่ีเฉพาะใหนักเรียนไมมีอิสระเสรีในการตอบมากนัก แบบทดสอบนี้ใหตอบส้ันกวา
แบบแรก คําตอบอยูภายในขอบเขตท่ีกําหนดไวในวงจํากัด โดยท่ัวไปแลวจะกําหนดขอบขายและความ
ยาวในการตอบไวดวย ตัวอยางเชน  

จงอธิบายสาเหตุของการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มา 3 ประการ  
จงยกตัวอยางการกระทําท่ีแสดงถึงความรักชาติมา 5 ขอ  

3)  แบบอัตนัยประยุกต หรือเรียกท่ัวไปวา แบบ MEQ (Modified Essay Question) 
เปนแบบทดสอบคําถามปลายเปด เสนอกรณีศึกษา ตามลาดับเหตุการณ และใหขอมูลเปนตอนๆ แลวมี
คําถามแทรกเปนระยะๆ ขอมูลนั้นเกีย่วสัมพันธกับคําถามมากหรือนอย ผูตอบตองตัดสินใจเลือกขอมูล
มาสังเคราะหคําตอบ คําถามแตละขอเปนอิสระกัน ขอสอบแบบ MEQ กาหนดใหผูสอบทําขอสอบโดย
ใชขอมูลเฉาพะหนานั้นๆ มิใหยอนกลับไปแกขอสอบท่ีทําไปแลวหรือเปดไปดูขอมูลขางหนา  
 แบบทดสอบ MEQ มีขอดี สามารถวัดความสามารถในกระบวนการแกปญหา มีความเปน
เลือกตอบสูง มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง วัดความสามารถในการกาหนดปญหาและ
วางแผนการจัดการปญหา เปดโอกาสใหไดตรวจสอบเจตคติ เหมาะการการสอนแบบเอาปญหาเปนตัว
ตั้ง และการสอนแบบบูรณาการ การใชแบบทดสอบ MEQ ในรูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอนจะสามารถ
ชวยท้ังผูเรียนและผูสอนได 

2.1.3.2  แบบทดสอบส้ันและเลือกตอบ (Short Answer and Multiple Choice Test) หรือท่ี
รูจักกันท่ัวไปคือ แบบเลือกตอบ (Objective Test) แบบนี้จะกาหนดคําถามให และกาหนดใหตอบส้ันๆ 
หรือกาหนดคําตอบมาใหเลือก ผูตอบจะตองเลือกตอบตามนั้น แบงเปน  

1)  แบบถูก – ผิด (True – False Item) กําหนดขอความมาใหและใหตอบวา ถูก 
หรือ ผิด ใช หรือ ไมใช จริง หรือ ไมจริง อยางใดอยางหนึ่ง  

 แบบขอความเดียวรูปแบบที่พบกันท่ัวไป คือ กําหนดขอความท่ีสมบูรณมาให ผูตอบจะตอง
ตอบวา ถูก หรือ ผิด เชน  

….ประเทศไทยไมนับรวมจังหวัดนราธิวาส  
….การศึกษาของไทยมีการปฏิรูปการศึกษา มาแลว 3คร้ัง  
แบบสองขอความสัมพันธกัน รูปแบบน้ีกาหนดขอความมาให สองขอความ การตอบถา

ขอความท้ังสองสัมพันธกันตามหลักวิชาการใหตอบถูก ถาไมสัมพันธใหตอบผิด เชน  
…… แมนาปง นครสวรรค  
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…..แมนาแคว เชียงใหม  
….แมนาเจาพระยา กาญจนบุรี  
แบบขอความหลักตามหลังดวยขอความยอย รูปแบบนี้ตัวคําถามเปนขอความหลักและตัว

คําตอบเปนขอความยอย แตละขอความหลักจะมีหลายขอความยอย ท่ีมีท่ังถูกละ ผิด คละกัน เชน 
ตัวอยาง จงัหวัดเชียงราย  

…..อยูเหนือสุดของประเทศ  
 …..มีพื้นที่สวนหนึ่งติดกับทะเล 

2)  แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) รูปแบบท่ัวไปของแบบวัดชนิด
เลือกตอบจะมีตัวคําถามซ่ึงเขียนเปนประโยคสมบูรณและมีตัวเลือกตอบ กําหนดไวใหเลือกตอบอาจจะ
มี 3  4  5 หรือ 6 ตัวเลือกในสวนท่ีเปนตัวเลือกตอบประกอบดวยตัวถูกและตัวลวง คําถามแบบ
เลือกตอบมีหลายชนิด  

แบบตัวเลือกตอบถูกตัวเดียว แบบนี้ตัวเลือกตอบตองมีตัวถูกเพียงตัวเดียว นอกนั้นเปนตัวลวง 
ตัวอยางเชน 
อําเภอหลังสวนอยูในจังหวดัใด  

ก. นครราชสีมา    ข. สุราษฎรธานี  
ค. ชุมพร    ง. ระนอง  

แบบตัวเลือกตอบถูกมากท่ีสุด แบบน้ีตัวเลือกจะถูกทุกขอ แตมีเพียงตัวเดียวท่ีถูกท่ีสุด 
ตัวอยางเชน 
ทําไม ปจจุบันสัตวปาจึงมีจํานวนนอยกวา 50 ปท่ีแลว  

ก. สัตวปาเกดินอย   ข. ปาไมถูกทําลายไปมาก  
ค. คนนิยมกนิสัตวปามากข้ึน  ง. มีคนเพ่ิมมากข้ึน  

แบบใหเลือกตวัเลือกผิด รูปแบบนี้ตรงกันขามกับแบบแรก ตัวอยางเชน 
ในขอตอไปนี ้อะไรไมใชกระบวนการของการวิจยั  
ก เคร่ืองมือ ข กลุมตัวอยาง  
ค ช่ือเร่ือง ง นักวิจยั  

แบบเปรียบเทียบ รูปแบบตัวคําถามจะบอกส่ิงของสองส่ิงเปรียบเทียบกัน ใหเห็นความสัมพันธ
โดยใชเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง เชน  
มะมวงสัมพนัธกับดก ปลาสัมพันธกับอะไร  
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มะมวง:ดก    ปลา:?  
ก. เยอะ   ข. ชุก   ค. ชุม   ง. หลาย  

3)  แบบใหตอบส้ัน (Short Answer Item) เปนแบบท่ีผูตอบตองคิดหาคําตอบเอง 
แตจํากัดคําตอบเพียงส้ันๆ เทานั้น มี 3 รูปแบบ คือ  

แบบขอคําถามสมบูรณ (Completion Item) รูปแบบการถามจะใชประโยคท่ีมีเนื้อหาสมบูรณ 
แตใหตอบส้ันๆ เพียงคําตอบเดียว เชน  
มุมในส่ีเหล่ียมรวมกันเปนกี่องศา ........  

แบบขอความไมสมบูรณ (Incomplete Statement) รูปแบบการถามจะใชประโยคท่ีเปนขอความ
ไมสมบูรณ เม่ือเติมคําหรือวลีลงไปจะทําใหประโยคสมบูรณ เชน  
มุมในส่ีเหล่ียมรวมกันเปน ........ องศา 

แบบเติมคําท่ีมีความสัมพันธ รูปแบบการถามจะตั้งคําถามดวยประโยคหลักแลวตามดวยหรือ
ขอความยอยๆ เวนวางไวใหหาคําตอบเติม คําตอบท่ีจะเติมจะตองสัมพันธเกี่ยวของกับคําหรือขอความ
ยอยนั้นๆ  

4)  แบบจับคู (Matching Test) เปนแบบทดสอบท่ีมีลักษณะการนําเสนอดวยคําวลี
หรือขอความ 2 สวน เพื่อจับคูกัน  
สวนท่ี 1 คือ คําถามท่ีมีลักษณะเปนคําถามหรือขอความซึ่งเปนมโนทัศนเขียนเรียงเปนแนวต้ัง 1 แถว  
สวนท่ี 2 คือ คําตอบซ่ึงเปนคําถามหรือขอความท่ีสัมพันธหรือเกี่ยวของกับปญหา เขียนเรียงเปนแนวต้ัง
อีกแถว โดยท่ัวไปจํานวนขอของคําตอบจะมีมากกวาคําถาม  
การสรางแบบทดสอบแบบจับคูใหมีคุณภาพ มีหลักการดงันี้  

1)  ควรเลือกขอความในหัวขอหรือเนื้อหาเดยีวกันมาสรางแบบทดสอบ  
2)  ขอความมีความยาวใกลเคียงกัน โดยท่ัวไปจะใชขอความที่ยาวกวาเปนชุดของ

คําถาม สวนขอความท่ีส้ันกวาจะเปนชุดของคําตอบ  
3)  ตองมีจํานวนขอความท่ีเปนคําตอบมากกวาขอความท่ีเปนคําถาม  
4)  ขอความท่ีเปนคําถามและคําตอบจะตองส้ัน กะทัดรัด มีความชัดเจน และเปน

สาระสาคัญ  
ตัวอยางแบบทดสอบแบบจับคู  

คําช้ีแจง จงเลือกคําจากรายการทางขวามือท่ีมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดกับขอความทางซายมือ 
แลวนําตัวอักษรหนาคําทางขวามือเขียนลงในชองวางทางซายมือท่ีมีความสัมพันธกัน  
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……. 1. มีความยาวเทากันท้ังส่ีดานและมุมเปนมุมฉาก ก. รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  
……. 2. มีความยาวเทากันท้ังส่ีดานและมุมไมเปนมุมฉาก ข. รูปส่ีเหล่ียมผืนผา  
……. 3. มีดานตรงขามยาวเทากันสองคูและมุมเปนมุมฉาก ค. รูปส่ีเหล่ียมคางหมู  
……. 4. มีดานประชิดยาวเทากันสองคูและมุมไมเปนมุมฉาก ง. รูปส่ีเหล่ียมรูปวาว  
……. 5. มีดานตรงขามขนานกันสองคูและมุมไมเปนมุมฉาก จ. รูปส่ีเหล่ียมดานขนาน ฉ. รูปส่ีเหล่ียม
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) เปนแบบทดสอบท่ีใชกันท่ัวไป ซ่ึงใช

กระดาษและดินสอหรือปากกาเปนอุปกรณชวยตอบ ผูตอบตองเขียนตอบทั้งหมด 
2.1.4.3   แบบทดสอบปากเปลา (Oral Test) เปนการทดสอบท่ีใหผูตอบพูดแทนการเขียน

มักจะเปนการพูดคุยกันระหวางผูถามกับผูตอบ เชน การสอบสัมภาษณ การสอบวิทยานิพนธของบาง
สถาบัน 

รูปแบบแบงตามเวลาท่ีกําหนดใหตอบ จะแบงเปน 2 ประเภท ไดแก  2.1.5  
2.1.5.1  แบบทดสอบท่ีใชความเร็ว (Speed Test) เปนแบบทดสอบท่ีกาหนดเวลาใหจํากัด 

ตองตอบภายในเวลานั้น มักจะมีจํานวนขอคําถามมากๆ แตใหเวลานอยๆ  
2.1.5.2  แบบทดสอบใหเวลามาก (Power Test) เปนแบบทดสอบท่ีไมกาหนดเวลา ใหเวลา

ตอบอยางเต็มท่ี ผูตอบจะใชเวลาตอบเทาใดก็ได เสร็จแลวเปนเลิกกัน  
2.1.6   ลักษณะเกณฑท่ีใชวดั จะแบงเปน 2 ประเภท ไดแก  

2.1.6.1  แบบทดลองอิงเกณฑ (Criterion-Referenced Test) เปนแบบทดสอบท่ีสอบวัดตาม
จุดประสงคของการเรียนรู หรือ ตามเกณฑภายนอก ซ่ึงเปนเนื้อหาของวิชาการเปนหลัก  

2.1.6.2   แบบทดสอบอิงกลุม (Norm-Referenced Test) เปนแบบทดสอบท่ีเปรียบเทียบผล
ระหวางกลุมท่ีสอบดวยกัน  
 แบบวัดอิงกลุมหรืออิงเกณฑ การวัดความรูตองกาหนดวัตถุประสงคของการวัดวา ตองการแปล
ความหมายของผลการวัดเปนแบบอิงเกณฑหรืออิงกลุม ถาตองการแปลเปนแบบอิงกลุมลักษณะ
ขอสอบหรือขอคําถามท่ีสรางตองเปนเนื้อหาองคความรูในเร่ืองนั้นแบบท่ัวๆ ไป ขอคําถามท่ีตั้งข้ันตอง
มีความยากงายพอเหมาะกับกลุมท่ีตองการใหตอบ เพราะวาตองการนําผลการวัดของแตละคน
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เปรียบเทียบกันขอคําถามแบบนี้เม่ือเลือกรวมเปนแบบวัด เรียกวา แบบวัดอิงกลุม และถาตองการนําผล
การวัดไปเทียบกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงความีความรูอยูในระดับท่ียอมรับไดมากนอยเพียงใด โดย
การกําหนดจุดตัดของคะแนนท่ีตองทําไดสําหรับใชเปนเกณฑในการตัดสิน ขอคําถามในลักษณะนี้เม่ือ
เลือกรวมเปนแบบวัดเรียกวา แบบวัดอิงเกณฑ 

2.1.7  หลักการสรางขอสอบท่ีดี สรุปไดดังนี้  
2.1.7.1  ขอสอบแบบอัตนัย ควรเปนขอสอบท่ีมีคําถามท่ีกะทัดรัดชัดเจนแตอยาใหส้ัน

จนเกินไปเพราะคําถามท่ีส้ันเกินไปจะทําใหผูอานตีความไปไดหลายประเด็น จนยากท่ีจะจับจุดท่ีถาม
ได และเพื่อใหครูผูสอนตรวจคําตอบใหคะแนนไดอยางถูกตอง ขอสอบแบบอัตนัยอาจอธิบายแนวทาง
ท่ีตองการคําตอบไวจะทําให นักเรียนตอบไดตรงแนวทางยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ครูควรทําเฉลยและเกณฑ
การใหคะแนนไวลวงหนา เกณฑการใหคะแนน หมายถึง แนวทางในการใหคะแนนท่ีสามารถแยกแยะ
ระดับตางๆ ของความสําเร็จในการเรียนหรือการปฏิบัติ มีความรูอะไร และสามารถทําอะไรได เชน 
ตัวอยาง เกณฑการใหคะแนน ในการตรวจโจทยปญหาคณิตศาสตร  

5 คะแนน สําหรับวิธีการทําท่ีอธิบายไดชัดเจนในเนื้อหาน้ันๆ และคําตอบท่ีถูกตองสมบูรณ  
4 คะแนน สําหรับวิธีการทําในเนื้อหานั้นๆ และคําตอบท่ีถูกตองสมบูรณ  
3 คะแนน สําหรับวิธีการทําในเนื้อหานั้นๆ และคําตอบท่ีเกือบถูกตองสมบูรณ  
2 คะแนน สําหรับวิธีการทําในเนื้อหานั้นๆ ไดถูกตองเพียงคร่ึงเดยีวหรือแสดงวิธีทําถูกแต

คําตอบผิด หรือไมชัดเจนวาหาคําตอบมาไดอยางไร  
1 คะแนน สําหรับการทําถูกไมถึงคร่ึงหนึ่ง และขาดเหตุผลในการคิด  

 0 คะแนน สําหรับการแสดงวิธีทําผิดท้ังขอ และคําตอบผิด 
 2.1.7.2 ขอสอบแบบเลือกตอบ  

คําถามควรยึดหลัก คําถามชัดเจนเขาใจงาย แตละขอความถามเพียงเร่ืองเดียว หลีกเล่ียงคําถาม
ประโยคปฏิเสธ หรือปฏิเสธซอนปฏิเสธ ถาเปนปฏิเสธใหเนนขอความปฏิเสธ หลีกเล่ียงการใชคําถาม 
วลี หรือเหมือนหนังสือเรียน และไมไปแนะคําตอบในขออ่ืน  
 ตัวเลือกควรยึดหลัก สอดคลองกับคําถาม ตัวเลือกท่ีผิดหรือตัวลวงจะตองผิดอยางมีเหตุผล ถา
ตัวเลือกเปนตัวเลขควรเรียงจากนอยไปมาก หรือมากไปนอย ไมมีลักษณะแนะคําตอบ และควร
หลีกเล่ียงใชตัวเลือกวา “ถูกทั้งขอ ก และ ข” หรือ “ถูกทุกขอ” หรือ”ไมมีขอถูก” 
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2.2  ทฤษฎีท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
  วงจรการพัฒนาระบบหรือ System Development Life Cycle: SDLC เปนโครงรางหรือแนวทาง
วิธีการ เพื่อใชทําความเขาใจและเพ่ือใชเปนข้ันตอนการพัฒนา ระบบสารสนเทศ หรือซอฟตแวรให
สําเร็จ โดยการใหมาซ่ึงซอฟตแวรอาจจะเปน โดยการซ้ือหรือการจางทําหรือการพัฒนาเองก็ได โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 
 2.2.1  การกําหนดปญหา (Problem Definition)  
  การกําหนดปญหาหรือเขาใจปญหาเปนข้ันตอนเร่ิมตนของการพัฒนาระบบ ซ่ึงนักวิเคราะห
ระบบจะตองทําความเขาใจถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน เปนประเด็นท่ีสําคัญตองสนใจในปญหา โอกาสและ
เปาหมายท่ีชัดเจนของโครงงานตาง ๆ เม่ือเห็นปญหาและโอกาสท่ีสามารถนําระบบคอมพิวเตอรเขามา
แกไข เปนจุดเร่ิมในการสรางระบบการจัดการคลังขอสอบ เพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และ
ความตองการของผูใช เพื่อหาแนวทางของระบบใหมท่ีจะตอบสนองความตองการของผูใช และ
สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับระบบได 
 2.2.2   การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) เม่ือกําหนดปญหาท่ีเกิดข้ึนกับระบบงานได
และตัดสินใจสรางและพัฒนาระบบงานนี้ข้ึนมานั้น นักวิเคราะหระบบจะทําการศึกษาวามีความเปนไป
ไดหรือไม ท่ีปรับเปล่ียนระบบใหมีคาและมีประโยชนสูงสุด โดยใหเสียคาใชจาย (Cost) และเวลา 
(Time) ใหนอยท่ีสุด แตใหไดผลลัพธเปนท่ีนาพอใจ  การศึกษาความเหมาะสมนี้ตองทําการสืบคนความ
ตองการของผูใช อาจใชวิธีการทําแบบสอบถามคณะอาจารย เพื่อรวบรวมขอมูลท่ีเปนท่ีตองการของ
ผูใชระบบนี้จริงๆ จะพิจารณาจากปจจัย 3 ประการ คือ 
  2.2.2.1   ความเปนไปไดดานเทคนิค (Technically Feasibility)  การศึกษาความเปนไปไดดาน
เทคนิคหรือดานเทคโนโลยีจะทําการตรวจสอบวาภายในองคกรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร ซอฟตแวร 
อุปกรณตอพวง รวมท้ังเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือไมจํานวนเทาใด เพียงพอหรือไม ถามี สมรรถนะ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูในระดับใด ถาไมมี จะซ้ือไดหรือไม ซ้ือท่ีไหน นอกจากนี้ ซอฟตแวรจะตอง
พัฒนาใหม หรือตองซ้ือใหม เปนตน 
   2.2.2.2   ความเปนไปไดดานการปฎิบัติ (Operational Feasibility) การศึกษาความเปนไปได
ทางดานการปฏิบัติ นักวิเคราะหระบบจะตองพิจารณาดูวาแนวทางแตละแนวทางท่ีจะใชแกไขปญหา
นั้น จะตองสนองความตองการของผูใชระบบหรือไมเพียงใด จะกอใหเกิดผลกระทบตอวิธีการทํางาน
ของผูใชระบบหรือไมอยางไรและมีความพึงพอใจกับระบบใหมในระดับใด นอกจากนี้จะตองพิจารณา
วาบุคลากรที่จะพัฒนาและติดต้ังระบบมีความรูความสามารถหรือไม และมีจํานวนเพียงพอหรือไม ถา
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ไมเพียงพอจะหาไดหรือไม และระบบใหมสามารถเขากันกับการทํางานของระบบท่ีมีอยูในปจจุบัน
หรือไม 
   2.2.2.3 ความเปนไปไดดานการลงทุน (Economic Feasibility) การศึกษาความเปนไปได
ดานการลงทุนจะเปนตรวจสอบเก่ียวกับคาใชจายของโครงงานรวมท้ังเวลาท่ีจะตองใชในการพัฒนา
ระบบ โดยพิจารณาวาเปาหมายของการทําโครงการท่ีไดกําหนดไว สามารถทําใหสําเร็จไดภายในวงเงิน
ที่กําหนดไวหรือไม และหากมีการดําเนินงานโครงการในข้ันตอไปทั้งหมดจนจบ จะคุมคากับการ
ลงทุนหรือไม จะไดรับกําไรหรือผลประโยชนจากระบบใหมคุมคากับการลงทุนหรือไม ท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงระบบ ซ่ึงผูบริหารจะตัดสินใจวาควรจะดําเนินการตอไปในข้ันตอนการวิเคราะห หรือจะ
ยกเลิกโครงการท้ังหมดนักวิเคราะหระบบ จะตองพิจารณาความเปนไปไดท้ัง 3 ดานดังกลาว เพื่อท่ีจะ
ใชเลือกแนวทางการพัฒนาระบบงานท่ีมีความเปนไปไดสูงสุด ดังนั้น ผลลัพธท่ีไดจากการศึกษาความ
เปนไปไดของนักวิเคราะหระบบ ก็คือ การเสนอแนวทางในการแกปญหาท่ีเปนไปได พรอมท้ังการ
ประมาณการคาใชจาย และกําไรท่ีคาดวาจะไดรับ รวมท้ังรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีระบบใหมตองการใช 
 2.2.3  การวิเคราะหระบบ (System Analysis) ในการวิเคราะหระบบจะตองทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆ จากขั้นตอนท่ี 2 มาเขียนเปนแผนภาพที่แสดงทิศทางการไหลของขอมูล (Data Flow 
Diagram) และผังงานระบบ (System Flowchart) เพื่อแสดงวิธีการ ข้ันตอนการทํางานและส่ิงตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับระบบ 
        2.2.4  การออกแบบระบบ (System Design) การออกแบบระบบ ตองทําการออกแบบทาง
ตรรกศาสตร (Logical Design) ซ่ึงเปนสวนท่ีทําการติดตอกับผูใชงาน และการออกแบบระบบ (System 
Design) จะเปนการออกแบบในสวนของการปอนขอมูล (Input) รายละเอียดข้ันตอนการประมวลผล 
(Process Details) การจัดเก็บขอมูล (Stored) การออกแบบโครงสรางการจัดเก็บแฟมขอมูล (File 
Structure) เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล (Storage device) การสํารองขอมูล (Backup) รวมท้ัง
รูปแบบของผลลัพธท่ีตองการ (Output) การกําหนดรายละเอียดข้ันตอนการประมวลผล (Process 
Details) ตารางขอมูล (Table) แผนภาพแสดงทิศทางการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) ผังงาน
สําหรับระบบ (System Flowchart) รวมถึงการออกแบบสวนท่ีทําการติดตอกับผูใชงาน 
 2.2.5  การพัฒนาระบบและจัดทําเอกสาร (Construction and Documentation) 
        เปนข้ันท่ีนําส่ิงตาง ๆ ท่ีวิเคราะห และออกแบบมาแลวจากข้ันท่ี 3 และ ข้ันท่ี 4 มาจัดสราง
ซอฟตแวร ในการพัฒนาซอฟตแวรอาจใชภาษาคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรประเภทท่ีมีเคร่ืองมือชวย
ในการสรางโปรแกรม 
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      2.2.6  การทดสอบติดต้ังและบํารุงรักษาระบบ (Testing and maintenance) 
       กอนจะนําระบบไปใชงานจริงตองมีการทดสอบการทํางานของระบบโดยตองทําการทดสอบ
ระบบ เพื่อความถูกตองของระบบ และเพ่ิมความมั่นใจ ความเช่ือถือไดของระบบใหม การทดสอบอาจ
ทําจากขอมูลทดสอบ หรือขอมูลจริงกอนจะนําระบบไปใชงานจริงตองมีการทดสอบการทํางานของ
ระบบโดยโปรแกรมเมอร หรือบางคร้ังก็เปนตัวผูใชงานระบบ เพื่อดูผลลัพธท่ีไดวาถูกตองและตรงตาม
ความตองการของผูใชหรือไม เม่ือพบวามีขอผิดพลาดเกิดข้ึนจากการทํางานของระบบจะตอง มีการ
ปรับแกซ่ึงเรียกวาการบํารุงรักษาระบบ 
 2.2.7  การดําเนินงานและประมวลผล (Implementing and Evaluating the System) 
 เปนข้ันตอนสุดทายในการดําเนินงานของระบบ  จะตองมีการจัดอบรมผูใชระบบกอน การใชงาน
จริง  และมีการประเมินผล  เพื่อใหทราบถึงความพอใจของผูใชระบบหรือส่ิงท่ีตองแกไข  เมื่อมีการ
พัฒนาระบบตอไป 
 
2.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 2.3.1  ผังงาน (Flow Chart) 
 ผังงาน คือ แผนภาพท่ีมีการใชสัญลักษณรูปภาพและลูกศรท่ีแสดงถึงข้ันตอนการทํางานของ
โปรแกรมหรือระบบทีละข้ันตอน รวมไปถึงทิศทางการไหลของขอมูลต้ังแตแรกจนไดผลลัพธตามท่ี
ตองการ การเขียนผังโปรแกรมจะประกอบไปดวยการใชสัญลักษณมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเรียกวาสัญลักษณ 
ANSI (American National Standards Institute) ในการสรางผังงาน ดังตัวอยางท่ีแสดงในตารางท่ี 2-1 
 
ตารางท่ี 2-1 สัญลักษณในการเขียนผังงานโปรแกรม 

สัญลักษณ คําอธิบาย 

 
จุดเร่ิมตน/ส้ินสุดของโปรแกรม 

ลูกศรแสดงทิศทางการทํางานของโปรแกรมและ
การไหลของขอมูล 
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ตารางท่ี 2-1 (ตอ) 
สัญลักษณ คําอธิบาย 

ใชแสดงคําส่ังในการประมวลผล หรือกําหนดคา
ขอมูลใหกับตัวแปร 

  
 

 
 

แสดงการอานขอมูลจากหนวยเก็บขอมูลสํารองเขาสู
หนวยความจําหลักภายในเคร่ืองหรือการแสดง
ผลลัพธจากการประมวลผลออกม 

 

 
 

การตรวจสอบเง่ือนไขเพ่ือตัดสินใจ โดยจะมีเสน
ออกจากรูปเพ่ือแสดงทิศทางการทํางานตอไป
เง่ือนไขเปนจริงหรือเปนเท็จ 

 

แสดงผลหรือรายงานท่ีถูกสรางออกม 

 

 

แสดงจุดเช่ือมตอของผังงานภายใน  หรือเปนท่ี
บรรจบของเสนหลายเสนท่ีมาจากหลายทิศทางเพ่ือ
จะไปสูการทํางานอยางใดอยางหนึ่งท่ีเหมือนกัน 

 

 

การข้ึนหนาใหม ในกรณีท่ีผังงานมีความยาวเกินกวา
ท่ีจะแสดงพอในหนึ่งหนา 
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 2.3.2  แผนภาพกระแสการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) 
แผนภาพกระแสการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) เปนเคร่ืองมือท่ีใชการแสดงทิศ

ทางการสงผานขอมูลภายในระบบ เพื่ออธิบายวาระบบประกอบดวยกระบวนการทํางานยอยๆ 
อะไรบาง  แตละกระบวนการมีการนําขอมูลเขา และขอมูลสงออกอยางไร รวมทั้งแตละกระบวนการมี
ความสัมพันธกันอยางไรบาง เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันระหวางทีมนักวิเคราะหระบบ กับ
โปรแกรมเมอร และนักวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ โดยใชสัญลักษณท่ีมีเครื่องหมาย ดังตารางท่ี 2-2 
 
ตารางท่ี 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
หรือไดอะแกรมท่ีแสดงเพียง 1 กระบวนการ คือ ช่ือของระบบงาน และ Entity ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับ
ระบบและจะแสดงผูท่ีเกี่ยวของหลักๆ เทานั้น 

2.3.2.2   DFD Level 1 จะนํา Context Diagram มาแตกรายละเอียดภายใน ซ่ึงจะแสดงถึง 
Process หลักๆ ผูเกี่ยวของ ขอมูลภายในท่ีมีความละเอียดมากข้ึน (Top Down Design) ในระดับนี้จะ
ปรากฎทุกๆ ชนิดของ Object DFD 
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2.3.2.3   DFD Level 2 เปนแผนภาพ DFD ในระดับยอยลงมา ท่ีแสดงรายละเอียด Data Flow 
และ Process ยอยลงมาของ Level 1 เพื่อเพ่ิมรายละเอียดของกระบวนการมากข้ึน 
 2.3.3 แบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ หรือ อี-อาร โมเดล (Entity-relationship model: ER model) 
หรือ อี-อาร ไดอะแกรม (ER Diagram)  
 การออกแบบฐานขอมูลดวย  ER model  เปนเพียงวิธีหนึ่งท่ีชวยในการออกแบบฐานขอมูล และ
ไดรับความนิยมอยางมากนําเสนอโดย  Peter  ซ่ึงวิธีการนี้อยูในระดับ Conceptual level  และมีหลักการ
คลายกับ  Relational model  เพียงแต ER model  แสดงในรูปแบบกราฟก บางระบบจะใช  ER model  
ไดเหมาะสมกวา แตบางระบบจะใช  Relational model ไดเหมาะสมกวา เปนตน ซ่ึงแลวแตการพิจารณา
ของผูออกแบบวาจะเลือกใชแบบใด (Relational model คือ ตารางขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน 
 ER  Model เปนโมเดลท่ีใชในการออกแบบฐานขอมูลในระดับ Conceptual ประกอบดวยชุดของ  
object (Entity)  และความสัมพันธ  (relationship) ระหวาง object  ซ่ึง E-R diagram  สรางข้ึนเพื่อส่ือ
ความหมายของขอมูลในระบบและแสดงใหเห็นความสัมพันธกันของขอมูล 
 2.3.3.1  Entity & Entity Set  
 Entity คือ "ส่ิงๆหนึ่ง" หรือ object ท่ีมีอยู ซ่ึงแตละ object ก็แตกตางกันไป  
 Entity Set คือ กลุมของ entity หรือ object ท่ีเปน "ชนิดเดียวกัน" คือมีคุณสมบัติรวมกันบาง
ประการ เชน นักศึกษาแตละคนถือเปน entity  กลุมของนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรถือเปนหนึ่ง 
Entity Set ของนักศึกษา ซ่ึงตางจาก Entity Set ของ "วิชา" ซ่ึงเก็บรวบรวมรายวิชาตางๆ  เปนตน 
 2.3.3.2  Properties or Attributes of an Entity  
 Entity หนึ่งๆ ประกอบดวยคุณสมบัติ หรือ ลักษณะท่ีตางกันไป ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของ 
Entity  เรียกวา Attribute  เชน ขอมูลนักศึกษาคนหนึ่ง ประกอบไปดวย ช่ือ  รหัส คณะ วันเกิด เพศ 
สวนสูง  น้ําหนัก ฯลฯ 
 2.3.3.3  ชนิดของ Attribute  
 Simple  attribute คือ attribute  ท่ีประกอบดวยคาขอมูลเดียว ซ่ึงตางจาก Composite attribute ท่ี
ประกอบดวยขอมูลยอย เชน ขอมูล Name  ประกอบดวย  first name, middle name, lastname, address  
ประกอบดวย เลขท่ี  ถนน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย เปนตน สวนขอมูล เชน เพศ อายุ 
สวนสูง น้ําหนัก ถือเปน simple attribute เพราะประกอบดวยคาขอมูลเดียว 
 Single-valued Attribute คือ attribute ท่ี entity หนึ่งๆ มีการเก็บคาไดเพียงคาเดียว เชน ช่ือ วันเกิด  
รหัสประจําตัว แตละคนก็มีคาขอมูลเหลานี้เพียงคาเดียว แต Multi-valued attribute คือ attribute ท่ีมีคา
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ไดมากกวาหนึ่ง เชน ขอมูลของโรงเรียนท่ีนักศึกษาเรียนจบมา  บางคนอาจเรียนมาจากหลายโรงเรียน 
(เชน ระดับประถมเรียนโรงเรียนหนึ่ง  มัธยมตนเรียนอีกโรงเรียนหนึ่ง  มัธยมปลายไดเรียนอีกโรงเรียน
หนึ่ง)  ขอมูลเบอรโทรศัพทของบุคคล บางคนอาจมีเบอรโทรติดตอได มากกวาหนึ่งหมายเลข เปนตน 
 Derived attribute คือ คุณสมบัติของ Entity ท่ีเปนคาขอมูลท่ีสามารถไดมาจากขอมูลอ่ืน เชน 
รายไดรวมของ Salesman  ไดจากการรวมเงินเดือน และคานายหนา (Commission)  ท่ีไดจากยอดขายท่ี
ทําไดในแตละเดือน เปนตน 
 2.3.3.4  Relationship และ Relationship set 
 Relationship คือ ความสัมพันธระหวาง Entity 
 Relationship Set  คือ ชุดของ Relationship  ชนิดเดียวกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวาง 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 

 
ภาพท่ี 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 

 
ภาพท่ี 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) คนหน่ึงอาจมีลูกได  หลายคน
แตลูก (Entity A) แตละคนมีแมเพียงหนึ่งคน ซ่ึงลูกหลายคนอาจมีแมคนเดียวกันได ความสัมพันธนี้ 
จัดเปน Many-to-One 

 
ภาพท่ี 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 นักศึกษาคนหน่ึงสามารถลงทะเบียนเรียนได
มากกวาหนึ่งวิชา (Course) และแตละวิชามีนักศึกษามาเขาเรียนมากกวาหนึ่งคน 

 
 

ภาพท่ี 2-4 ตัวอยางความสัมพันธแบบ Many-to-Many 
 

 
 

ภาพท่ี 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 ท่ีมี Attribute ของ Entity นั้นเอง 

กําหนดเปน Key (หรือ Identity) ได 
2)  Weak Entity คือ Entity ท่ีตองใช Attribute จาก Entity อ่ืนรวมดวย เพื่อกําหนด

เปน key ใหกับ entity นี้   
Regular Entity เขียนแทนดวยส่ีเหลียมผืนผา มีช่ือ Entity ขางใน Weak Entity เขียนแทนดวยรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผาซอนกัน (มีกรอบสองช้ัน) และความสัมพันธท่ีเปนตัวอางถึง Attribute จาก Entity อ่ืน ท่ี
นํามากําหนดรวมเปน Key เรียกวา Identifying Relation เขียนแทนดวยรูปส่ีเหล่ียมขาวหลามตัวซอนกัน
สองช้ัน 

2.3.3.7  ประเภทของ Attribute  
1)  Simple Attribute เขียนช่ือ Attribute อยูในรูปวงรีลากเสนเช่ือมโยงไปยัง Entity 
2)  Composite Attribute เขียน Attribute  ซ่ึงเปนสวนประกอบยอย เช่ือมโยงไปยัง  

Composite Attribute 
ขีดเสนใต Attribute ท่ีก าหนดใหเปน Primary Key ของ Entity 3)  Key Attribute 

Single-value Attribute วงรีของ Attribute มีกรอบช้ันเดียว เสนเช่ือมไปยัง Entity มีเสนเดียว 
4)  Multivalued Attribute วงรีของ attribute มีกรอบช้ัน 2 ช้ัน หรือ ใชเสนคูลาก

เช่ือมโยงไปยัง Entity  
5)  Derived Attribute วงรีของ Attribute มีกรอบเปนเสนประหรือใชเสนประลาก

เช่ือมโยงไปยัง Entity 
2.3.3.8  ความสัมพันธ Relationship 

Relationship คือ ความสัมพันธระหวาง Entity Set เขียนแทนดวยรูปส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด 
(Diamond) และมีเสนเช่ือมโยงไปยัง Entity ท่ีมีความสัมพันธกัน ภายในรูปส่ีเหล่ียมขาวหลามตัดระบุ
ช่ือของความสัมพันธ (คํานาม หรือกริยา หรือบุพบท) คุณสมบัติ (Attribute) ของความสัมพันธ ให
ลากเสนเช่ือมระหวาง  Relationship  กับ Attribute นั้ 

2.3.4 ข้ันตอนการ ออกแบบ ER Model 
 ในการออกแบบ ER-Diagram มีดวยกันหลายข้ันตอนสําหรับใน 5 ข้ันตอนแรกจะเปนการ
ออกแบบทางดานโครงสรางพื้นฐานของโมเดล  ไดแก  พวกเอนทิตี้  รีเลชันชิป คียหลัก คียสํารอง คีย
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ภายนอก กฎเกณฑ  พื้นฐาน  จากนั้นจึงเร่ิมเพิ่มรายละเอียดในระดับท่ีผูใชมองเห็น (User View)   และ
รวมรายละเอียดเหลานั้นเขาดวยกัน  จึงไดเปนโมเดลขอมูลเชิงตรรกะท่ีสมบูรณ 
 ข้ันตอนท่ี  1 การกําหนดเอนทิตี้หลัก 
 จากตัวอยางท้ังหมด สามารถออกแบบฐานขอมูลโดยเร่ิมจากการนํา Requirement ในขางตนท่ี
กลาวมาแลว การกําหนดเอนทิตี้นั้นเปนงานท่ียาก  และตองอาศัยความรวมมือของผูท่ีเขาใจระบบท่ีเรา
ออกแบบ  เพื่อคัดเลือกส่ิงท่ีถูกตองมีความสําคัญและเหมาะสมท่ีสุดมาเปนเอนทิตี้  วิธีการอยางคราว ๆ 
ก็คือใหพิจารณาขอมูลท้ังหมดท่ีมีและจัดกลุมของขอมูล โดยดูจากคาและความหมาย ถาสามารถ
รวมกลุมกันไดก็ใหรวมเขาไวในเอนทิตี้เดียวกัน   แลวจึงนําไปกําหนดช่ือและความหมายลงใน
พจนานุกรมขอมูล  และเขียนลงโมเดลขอมูลดวยการตั้งช่ือไมควรเกิน  20  ตัวอักษร 
 ข้ันตอนท่ี  2  การกําหนดความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ 
 กําหนดช่ือ  ความหมาย รีเลชันชิป ทิศทาง  และขนาดอัตราสวนท่ีเกิดรีเลชันชิปนั้นๆ พรอมท้ัง
บันทึกลงในพจนานุกรมขอมูลดวยสําหรับช่ือก็ไมควรเกิน    20    หลังจากท่ีเราสามารถแบงกลุมรีเลชัน
ชิประหวางเอนทิตี้ไดเรียบรอยแลว  จะพบวารีเลชันชิปแบบ  One : Many  เปนส่ิงท่ีตองสนใจมากท่ีสุด 
เพราะเปนตัว ทําใหการสรางฐานขอมูลเชิงตรรกะมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน   

ข้ันตอนท่ี  3 การกําหนดคียหลักและคียรอง 
 หลังจากท่ีไดกําหนดเอนทิตี้ตางๆ แลว  ข้ันตอนตอไปของการสรางโมเดลขอมูลทางตรรกะคือ  
การเพิ่มขอมูลท่ีเรียกวา  แอตตริบิวลงในทุกๆ เอนทิตี้ ส่ิงท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  เอนทิตี้ท่ีเปนซับ
ไทปจะตองมีคียหลักอันเดียวกับเอนทิตี้ท่ีเปนซุปเปอรไทปของมัน หลังจากกําหนดแลวใหตั้งช่ือระบุ
ในโมเดลขอมูลเชิงตรรกะพรอมท้ังใสในพจนานุกรมขอมูลดวย       การต้ังช่ือควรกําหนดส้ันๆ งายๆ 
อาจใชช่ือยอก็ได  และควรหลีกเล่ียงการตั้งช่ือแอตตริบิวของสองส่ิงท่ีไมเหมือนกันดวยช่ือเดียวกัน   
 ข้ันตอนท่ี  4  การกําหนดคียภายนอก 
 เม่ือกําหนดคียหลักและคียรองไดแลว  ใหกําหนดคียภายนอกสําหรับเอนทิตี้ท่ีมีรีเลชันชิปกันทุก
อัน คียภายนอก  คือ  แอตตริบิวในเอนทิตี้ระดับลูกท่ีแทนคียหลักของเอนทิตี้ระดับพอแม  เพื่อใชในการ
อางถึงระเบียนในเอนทิตี้ระดับพอแมและแสดงถึงรีเลชันชิประหวางเอนทิตี้ตางๆ  ซ่ึงอาจใหคียหลัก
เปนคียภายนอกดวยก็ได   
 ข้ันตอนท่ี  5  พิจารณาขอบเขตคาโดเมนของแอตตริบิว 
 ใหกําหนดโดเมนของแอตตริบิวทุกตัวในเอนทิตี้แลวบันทึกในพจนานุกรมขอมูลโดเมน  คือ 
กลุมคาท่ีถูกตองเปนไปไดสําหรับแอตตริบิวแตละตัว  อันไดแก 
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ชนิดของขอมูล  (Data Type)  เชน  จํานวนเต็ม, วันท่ี, ตัวอักษร, ทศนิยม 
ความยาว  (Length)  เชน  5  หลัก, 35  ตัวอักษร 
รูปแบบขอมูล  (Format)  เชน  dd/mm/yy (วันท่ี) 
คาท่ีอนุญาต  (Allowable value)  เชน  เปนไดเฉพาะวันศุกรตนเดือน 
ชวงของขอมูลหรือขอกําหนดอ่ืน ๆ (Range, Constraints) 
ความหมาย (Meaning)  อธิบายความหมายของแอตตริบิวนั้นวาคืออะไร 
ความเปนหนึ่งเดียว (Uniqueness)  ตองมีคาเปนหนึ่งเดียว 
ความเปนนัล  (Null Support) อนุญาตใหเปนนัลไดหรือไม 
คาโดยปริยาย  (Default Value) กําหนดใหมีคาเปน  0 

 ข้ันตอนท่ี  6  การวิเคราะหความมีเสถียรภาพและการเติบโตในอนาคต 
 การออกแบบโมเดลที่ดี ตองคํานึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตเสมอ และ ควรจะยืดหยุนตอการ
เปล่ียนแปลงนั้น 
 2.3.5 การเขียน ER Diagram 

Data Model  หมายถึง กลุมของแนวคิดท่ีชวยเรากําหนดโครงสรางของฐานขอมูลและชุดเซทท่ี
เกี่ยวของกับชุดคําส่ังท่ีใชในการเรียกใช และเปล่ียนแปลง ขอมูล  และในบทนี้นําเสนอแนวคิด 
Conceptual Data Modeling ท่ีเรียกวา แบบจําลอง Entity Relation (ER Model) ท่ีสามารถอธิบาย
ภาพรวม (Data View) ของท้ังองคกรไดดีในรูปแบบ ER Diagram  แบบจําลองแบบ E-R Model ถูก
ออกแบบใหงายตอความเขาความเขาใจของผูใชงาน โดยไมคํานึงถึงลักษณะการเก็บทางกายภาพของ
ขอมูลวาเก็บอยางไรที่ใด 

หลังจากที่ไดความสัมพันธท้ังหมดแลว  พยายามขจัดความซับซอนของ  Attribute ในแตละ 
Entity  ใหมากท่ีสุด เพื่อเขียนเปน Conceptual Schema และเพื่อใหเกิดความเขาใจงาย และตีความ ซ่ึง
สัญลักษณแสดงดังตารางท่ี 2-3 
 
ภาพท่ี 2-3 สัญลักษณท่ีใชใน ER Diagram 

สัญลักษณ คําอธิบาย 

 
Entity 
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ภาพท่ี 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 
ขอมูล คือ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณหรือขอมูลดิบท่ียังไมผานการประมวลผล ยังไมมี

ความหมายในการ น าไปใชงาน ขอมูลอาจเปนตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ รูปภาพ เสียง หรือ
ภาพเคล่ือนไหว (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 2545: 9) 
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2.4.2  โครงสรางของขอมูล   
ในการจัดเตรียมขอมูลเขาสูข้ันตอนการประมวลผล ขอมูลจะตองไดรับการจัดใหอยูในรูปแบบท่ี

เคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถรับได คือ การจัดโครงสรางของขอมูลประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
ฟลด (Field) คือ กลุมของตัวอักขระ ตัวเลข หรือสัญลักษณพิเศษตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกันแสดง

ลักษณะหรือความหมายอยางใดอยางหน่ึง โดยท่ัวไปฟลดสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ ฟลด
ตัวเลข  (Numeric Field) คือ ฟลดท่ีเปนกลุมของตัวเลขจ านวนเต็ม เลขทศนิยม จํานวนเต็มบวก จํานวน
เต็มลบ  ฟลดตัวอักษร  (Alphabetic Field) คือ ฟลดท่ีเปนกลุมของตัวอักษรหรือชองวางระหวาง
ตัวอักษร  ฟลดอักขระ  (Alphanumeric Field) คือ ฟลดท่ีเปนกลุมของอักขระท่ีเปนตัวเลขหรือตัวอักษร  

เรคคอรด (Record) คือ กลุมของฟลดท่ีมีความสัมพันธกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เรคคอรด
ประกอบดวยฟลดตางประเภทกันรวมกันเปนชุด โดยพื้นฐานของเรคคอรดจะตองมีฟลดท่ีใชอางอิง
อยางนอย  1 ฟลดซ่ึงเรียกวาคียฟลด  (Key Field) และฟลดท่ีใชเปนคียฟลดในแตละเรคคอรดนั้นจะตอง
ไมซํ้ากัน  

ไฟล (File) คือ กลุมของเรคคอรดท่ีมีความสัมพันธกันในดานใดดานหนึ่ง ดังนั้นไฟลจึง
ประกอบดวยเรคคอรดหลายๆ เรคคอรดมารวมกัน 

ฐานขอมูล  (Database) คือ ฐานขอมูลประ กอบดวยไฟลท่ีมีความสัมพันธกัน โดยใชหลักการ
ไมใหขอมูลมีความซ้ํากัน สามารถเรียกใชงานไดถูกตองและรวดเร็วซ่ึงเรียกวาระบบการจัดการ
ฐานขอมูล 

2.4.3 ความหมายของฐานขอมูล 
ฐานขอมูล หมายถึง การรวบรวมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันมารวมไวดวยกันและถูกจัดไวเปน

ระบบเพื่องายตอการจัดการและประมวลผล จากการใชระบบการจัดการฐานขอมูล (Database 
Management System) การเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลจึงจําเปนตองมีระบบการจัดการฐานขอมูลมาชวย
เรียกวา Database Management System (DBMS) เชน Microsoft Access,  Microsoft SQL Server 2000-
2008, Oracle ซ่ึงจะชวยใหผูใชสามารถจัดการกับขอมูลตามความตองการได  ในหนวยงานใหญๆ อาจมี
ฐานขอมูลมากกวา 1 ฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลลูกคา เปนตน 

การจัดการฐานขอมูล (Database Management) คือ การบริหารแหลงขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไวท่ี
ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองตอการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและลดการซ าซอนของขอมูล รวมท้ังลด
ความขัดแยงของขอมูลท่ีเกิดข้ึนภายในองคกรดวยเนื่องจากขอมูลท้ังหมดถูกเก็บไวในตาราง แตระบบ
ฐานขอมูลนั้นไมอนุญาตใหมีการติดตอกับขอมูลท่ีอยูภายในไดโดยตรง ตองกระทําผานระบบจัดการ
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ฐานขอมูล  (Database Management System)  หรือ DBMS  จึงจะใชงานขอมูลได หนาท่ีหลักของ 
DBMS  คือ ทําใหการเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลเปนอิสระจากสวนฮารดแวร  (Data Independence) 
โดยทําหนาท่ีจัดการและควบคุมความถูกตอง ความซํ้าซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลภายใน
ฐานขอมูลแทนโปรแกรมเมอรสงผลใหผูใชสามารถเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลไดโดยไมตองทราบถึง
โครงสรางทางกายภาพของขอมูลในระดับลึกแบบเดียวกับโปรแกรมเมอร ทําใหการใชงานฐานขอมูล
กระจายไปยังกลุมผูใชท่ัวไปไมจํากัดอยูเฉพาะในกลุมโปรแกรมเมอรเหมือนในอดีตอีกตอไป 
 
2.5  เทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนา 

2.5.1  โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 (VB 6.0) 
โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 (VB 6.0) เปนโปรแกรมประยุกตท่ีกําลังเปนท่ีนิยมใชอยู

ในปจจุบัน โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0  เปนโปรแกรมท่ีไดเปล่ียนรูปแบบการเขียน
โปรแกรมใหม โดยมีชุดคําส่ังมาสนับสนุนการทํางาน มีเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีเรียกกันวา คอนโทรล 
(Controls) ไวสําหรับชวยในการออกแบบโปรแกรม โดยเนนการออกแบบหนาจอแบบกราฟฟก หรือท่ี
เรียกวา Graphic User Interface (GUI) ทําใหการจัดรูปแบบหนาจอเปนไปไดงาย และในการเขียน
โปรแกรมน้ันจะเขียนแบบ Event-Driven Programming คือ โปรแกรมจะทํางานก็ตอเม่ือเหตุการณ 
(Event) เกิดข้ึน ตัวอยางของเหตุการณไดแก ผูใชเล่ือนเมาส ผูใชกดปุมบนคียบอรด ผูใชกดปุมเมาส 
เปนตน  

เคร่ืองมือ หรือ คอนโทรล ตาง ๆ ท่ี Microsoft Visual Basic 6.0 ไดเตรียมไวให ไมวาจะเปน 
Form, Text Box, Label ฯลฯ ถือวาเปนวัตถุ (Object ในท่ีนี้ขอใชคําวา ออบเจ็กต) นั่นหมายความวา ไม
วาจะเปนเคร่ืองมือใดๆ ใน Microsoft Visual Basic 6.0 จะเปนออบเจ็กตท้ังส้ิน สามารถท่ีจะควบคุมการ
ทํางาน แกไขคุณสมบัติของออบเจ็กตนั้นไดโดยตรง ในทุกๆ ออบเจ็กตจะมีคุณสมบัติ (Properties) และ
เมธอด (Methods) ประจําตัว ซ่ึงในแตละออบเจ็กต อาจจะมีคุณสมบัติและเมธอดท่ีเหมือน หรือตางกัน
ก็ได ข้ึนอยูกับชนิดของออบเจ็กต 

ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวย Microsoft Visual Basic 6.0 การเขียนโคดจะถูกแบง
ออกเปนสวนๆ เรียกวา โพรซีเดอร (Procedure) แตละโพรซีเดอรจะประกอบไปดวย ชุดคําส่ังท่ีพิมพเขา
ไปแลว ทําใหคอนโทรลหรือออบเจ็กตนั้น ๆ ตอบสนองการกระทําของผูใช ซ่ึงเรียกวาการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming-OOP) แตตัวโปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 
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6.0 ยังไมถือวาเปนการเขียนโปรแกรมแบบ OOP อยางแทจริง เนื่องจากขอจํากัดหลายๆ อยางท่ี 
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  เปนโปรแกรมฐานขอมูลท่ีนิยมใชกันอางแพรหลาย  เนื่องจาก  
Access  2003  เปนโปรแกรมฐานขอมูลท่ีมีความสามารถในหลาย ๆ ดาน  ใชงานงาย  ซ่ึงผูใชสามารถ
เร่ิมทําไดตั้งแตการออกแบบฐานขอมูลจัดเก็บขอมูล  เขียนโปรแกรมควบคุม  ตลอดจนการทํารายงาน
แสดงผลของขอมูล Access  2003  เปนโปรแกรมฐานขอมูลท่ีใชงาย  โดยท่ีผูใชไมจําเปนตองมีความ
เขาใจในการเขียนโปรแกรมก็สามารถใชงานไดโดยท่ีไมจําเปนตองศึกษารายละเอียดในการเขียน
โปรแกรมใหยุงยาก  และสําหรับนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพนั้น  Access  2003  ตอบสนองความ
ตองการในระดับท่ีสูงข้ึนไปอีก เชน  การเช่ือมตอระบบฐานขอมูลกับฐานขอมูลอ่ืนๆ เชน SQL 
ERVER, ORACLE  หรือแมแตการนําขอมูลออกสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ต Access  2003  สามารถ
สรางระบบฐานขอมูลใชงานตางๆ ไดโดยงาย  เชน  โปรแกรมบัญชีรายรับ-รายจาย  โปรแกรมควบคุม
สินคา  โปรแกรมฐานขอมูลอื่นๆ  เปนตน  ซ่ึงสามารถทําไดโดยงานเพราะ  Access  2003  มีเคร่ืองมือ
ตาง ๆ ใหใชในการสรางโปรแกรมไดโดยงาย  และรวดเร็ว 
ความสามารถของ Microsoft Office Access 2003   

โปรแกรมท่ีสรางข้ึนสามารถตอบสนองผูใชไดตามตองการ  เชน  การสอบถามยอดสินคา  การ
เพิ่มสินคา  การลบสินคา  การแกไขขอมูลสินคา  เปนตน 
 สามารถสรางรายงานเพ่ือแสดงขอมูลท่ีตองการ  ตามท่ีผูใชงานตองการ 
 สามารถสรางระบบฐานขอมูล  เพื่อนําไปใชรวมกับฐานขอมูลอ่ืนๆ ไดโดยงาย  เชน  Microsoft 
SQL Server, Oracle Database Server ได 
 สามารถนําเสนอขอมูลออกสูระบบเครือขายอินเตอรเนต็  ก็สามารถทําไดโดยงาย  และอีก
มากมายในระบบฐานขอมูลท่ีผูใชงานตองการ 

2.5.3  Crystal Reports  
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 โปรแกรม  Crystal Reports นี้งายตอการใชงานและสามารถติดตอกับขอมูลไดจากโปรแกรม
จัดการฐานขอมูลไดหลายประเภท อาทิเชน Microsoft SQL Server, Xbase Files, รวมท้ังการติดตอจาก
ฐานขอมูลผาน ODBC อีกดวย และโปรแกรม Crystal Reports นี้ยังมีรูปแบบรายงานใหเลือกไดหลาย
รูปแบบ เชน รายงานยอย, รายงานในรูปแบบตาราง, รายงานในรูปแบบรายละเอียด และยังสามารถ
นําเสนอขอมูลในรูปแบบกราฟตางๆ ไดหลายรูปแบบ รวมถึงการมีฟงกชันหลากหลายท่ีมากกวา 160 
ฟงกชัน ในการรองรับความตองการของรายงานท่ีเราตองการสรางข้ึนมา  และยังสามารถนําเสนอขอมูล
ในรูปแบบกราฟไดมากกวา   80  แบบ  และยังสามารถนําเสนอรายงานท่ีมีความถูกตอง  สวยงาม  และ
หลากหลาย  ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีได  จึงไดขอสรุปวา  เหมาะท่ีจะนําโปรแกรม  Crystal  Reports  มา
ใชในการออกรายงานตางๆ  ในหนวยงานตางๆ  
 การออกแบบรายงานสําหรับรูปแบบของขอมูลท่ีไดรับความนิยมสามารถทําไดหลากหลายทั้งบน  
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 เปนโปรแกรมท่ีงายมากในการสรางรายงานใน
รูปแบบมืออาชีพ ภายในชวงเวลาอันส้ัน ในสวนของ Report Experts จะชวยอํานวยความสะดวกผูใช
ตั้งแตเร่ิมออกรายงานจนเสร็จส้ิน  สามารถเลือกรูปแบบความหลากหลายของชนิดของรายงานรวมถึง 
Columnar Reports, Subreport, Condition  Report, Multiple Section Report  ทําการจัดวางขอมูลใน
รายงานของเราที่ใดก็ไดท่ีเราตองการ  และกําหนดรูปแบบตามที่เราเลือก  โดยรายงานจะอยูในรูปแบบ
ท่ีงายหรือซับซอนข้ึนอยูกับความตองการของผูใช การวิเคราะหขอมูลดวยความสามารถตางๆ เชน 
รายงานแบบ multi-pass และการจัดเรียงขอมูลแบบกลุม  รวมถึงสูตรตางๆ  ท่ีมีประสิทธิภาพบรรจุไว
มากวา  160  ฟงกชัน  และ  Operator  และอนุญาตใหผูใชสามารถกําหนดฟงกชันไดเองดวย Crystal 
Reports  สามารถใสกราฟหลายรูปแบบเพื่อแสดงขอมูลตางๆ เพ่ือท่ีจะทําใหรายงานสามารถแสดง
ขอมูลในรูปแบบท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน  มีการรวบรวมกราฟตางๆ ไวมากกวา  80  แบบ  และสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงรายละเอียด,กลุมหรือสูตรของขอมูลไดตามตองการ นอกจากนี้สามารถเพ่ิมเติมสวน
อ่ืนๆ ไดอีก  โดยสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรไดหลากหลายรวมท้ังรูปภาพ เสน ตารางตางๆ และ 
Object  จาก Application อ่ืนๆ โดยเนื่องดวยคุณสมบัติตางๆ  เหลานี้ของ Crystal Reports ทําใหสามารถ
ประหยัดเวลาโดยการ  Share  และบํารุงรักษารายงานท่ีสรางรวมกันหลายๆ  Projectได ดวยมุมมองของ  
End  User  สามารถติดตอและปรับปรุงรายงานไดทุกท่ีทุกเวลา สามารถสรางรายงานไดหลายชนิด
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รวมท้ังรายงานแบบ  Condition, Drill-down, top N, Summary  เปนตน (นพชัย  ตั้งศรีเสรี และอรนิกา  
ศรีวิชา, 2554) 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

���������������������������������
����������กิติมา เจริญหิรัญ (2550) ไดพัฒนาระบบการวิเคราะหและการสรางคลัง
ขอสอบ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน ������������มี
วัตถุประสงคดังนี้ 1)  ประเมินความตองการระบบการวิเคราะหและการสรางคลังขอสอบผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตของคณาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชน  2) พัฒนาระบบการวิเคราะหและการสรางคลัง
ขอสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ต 3)  ประเมินประสิทธิภาพของการนําระบบการวิเคราะห และการ
สรางคลังขอสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ตไปใช ผลการวิจัยพบวา 1) การประเมินความตองการโดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมมีตัวอยางท่ีเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเอกชน 
ซ่ึงแบงเปน 3  กลุมตามขนาดของจํานวนนักศึกษาและวิเคราะหคาสถิติดวยการแจกแจงคาความถ่ีและ
คารอยละ ปรากฏวาคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเอกชนท้ัง 3 แหง มีความตองการระบบการวิเคราะหและ
การสรางคลังขอสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ตทุกประเด็นในระดับมากถึงมากที่สุด 2) ไดระบบการ
วิเคราะหและการสรางคลังขอสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีตรงตามความตองการของคณาจารย และ
ไดนําไปทดลองใชท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใชระบบการวิเคราะหและ
การสรางคลังขอสอบผาน เครือขายอินเทอรเน็ต  โดยรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและสัมภาษณ
คณาจารยท่ีเขารวมในการอบรมการใชงานระบบการวิเคราะหและการสรางคลังขอสอบผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 3) ระบบการวิเคราะหและการสรางคลังขอสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีพัฒนาขึ้นนี้ มี
คุณภาพเหมาะสมท้ังในดานความสะดวกในการใชงานและชวยเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพขอสอบใหเกิด
กระบวนการสรางและจัดเก็บขอสอบอยางเปนระบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาใหดี
ยิ่งข้ึนตอไป 

พรทิพา นันทพานิชย (2550). ไดพัฒนาระบบคลังขอสอบ และการสอบออนไลน ผลการศึกษา
นั้น จําเปนตองใชขอสอบท่ีมีคุณภาพ และคุณสมบัติในดานตางๆ ตามความเหมาะสม จึงเปนสวนหนึ่ง
ของการช้ีวัดวาความสามารถของนักเรียน/นักศึกษานั้นวามีมาก หรือนอยเพียงใด ดังนั้น การจําลองคลัง
ขอสอบ และขอสอบออนไลนจึงเปนตัวเลือกหนึ่งท่ีสามารถนํามาชวยอาจารย และนักเรียน/นักศึกษาใน
การออกขอสอบ และการทําขอสอบ ทําใหเกิดความสะดวก ประหยัดทรัพยากร และทําใหคุณภาพของ
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การออกขอสอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทันสมัย ถูกตอง และรวดเร็ว ตรงตามความตองการของผูใช
มากท่ีสุด ผลการพัฒนากรณีศึกษาระบบคลังขอสอบ และขอสอบออนไลนในคร้ังนี้ พบวาสามารถ
สรางขอสอบออนไลน และการสอบออนไลนมีประสิทธิภาพมากข้ึนได สามารถพัฒนาระบบงานเว็บ
เบสแอพลิเคช่ันท่ีใชในลักษณะการวิเคราะหขอสอบชนิดตาง ๆ ได สามารถปรับปรุงการดําเนินงานการ
ออกขอสอบแบบเดิม และลดการใชทรัพยากรที่ใชในการทําการสอบแตละครั้งได สามารถชวยกระตุน
ใหนักศึกษาเอาใจใสการเรียนมากข้ึนได และสามารถชวยวัดผลได  

รัชตภาคย  พรหมกันธา  (2550)  ทําการศึกษาหัวขอ  “การพัฒนาโปรแกรมการจัดการคลัง
ขอสอบบนอินทราเน็ตสําหรับภาควิชาบรรณารักษศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม” 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรม  การจัดการคลังขอทดสอบภาควิชาบรรณารักษศาสตร  คณะ
มนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ผานระบบอินทราเน็ต  ผูศึกษาไดพัฒนาระบบโดยใชโปรแกรม
มูดดี้  ซ่ึงมีเว็บเซิฟตเวอร  คือ  อาปาเช  ภาษาท่ีใชในการพัฒนาคือ  พีเอชพี  และใชมายเอสคิวแอลเปน
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล  ผูใชงานโปรแกรมมี  2  กลุม  กลุมท่ีหนึ่งคือ  ผูดูแลระบบ  จะทําการ
จัดการ  รายวิชา  ขอสอบ  และสรางขอสอบ  และกลุมท่ีสองคือ  นักศึกษา      จะเปนกลุมท่ีทําขอสอบท่ี
อาจารยกําหนดไวใหได  ทดลองโดยใชเนื้อหากระบวนวิชา  009103       (การเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศและการเขียนรายงาน)  เปนตัวทดสอบ  ผูใชแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจ  ใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนและผูใชงาน    ซ่ึงแบงเปน  สวนการใชงานท่ัวไป  ซ่ึงผลจาก
แบบสอบถาม  พบวานักเรียนมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ี  3.46  หมายถึงพอใจปานกลางผูใชงานท่ี
เปนอาจารย  มีระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ี  3.22  หมายถึง  พอใจปานกลาง  และผูดูแลระบบมีระดับ
ความพึงพอใจเฉล่ียท่ี  3.17  หมายถึง  พอใจปานกลาง ระบบท่ีไดจึงมีขอจํากัดของการทํางานเบ้ืองตน  
คือ ระบบรักษาความปลอดภัยใชรหัสผานเพียงอยางเดียว  ทําใหความปลอดภัยในการใชระบบไมพียง
พอตอการรักษาขอมูลท่ีเปนขอสอบ การแปลงขอมูลรูปภาพจากฐานขอมูลเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
(Ms-Word)  ยังทําไดไมสมบูรณ และการทําเฉลยในขอสอบแบบสุมยังทําไมได 

วีรยุทธ ธานี (2546) ทําการศึกษาเร่ืองของการพัฒนาโปรแกรมคลังขอสอบบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวส การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคพัฒนาโปรแกรมคลังขอสอบดวยไมโครคอมพิวเตอรบน
ระบบปฏิบัติการ วินโดวส  สรางคูมือในการใชโปรแกรมคลังขอสอบ และประเมินผลระบบการทํางาน
ของโปรแกรมคลังขอสอบ การศึกษาไดระบบคลังขอสอบท่ีประกอบไปดวยระบบยอย 6 ระบบ คือ 
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการวางคลังขอสอบ ระบบจัดเก็บขอสอบ ระบบสารสนเทศ ระบบ
คัดเลือกขอสอบ และระบบการพิมพแบบทดสอบ หลังจากนั้นทําการเลือกภาษาและเขียนโปรแกรม ทํา
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การทดสอบระบบ และจัดทําเอกสารคูมือ ผลปรากฎวาไดโปรแกรมระบบคลังขอสอบท่ีไมมีความ
คลาดเคล่ือนทางภาษาคอมพิวเตอร และสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคของการพัฒนาโปรแกรม
ระบบคลังขอสอบทุกประการ ผลประเมินผลระบบคลังขอสอบ ทําการประเมินโดยการฝกอบรมการ
พัฒนาระบบคลังขอสอบโดยไมโครคอมพิวเตอร กลุมตัวอยางเปนอาจารยท่ีสนใจ จํานวน 25 คน ทํา
การฝกอบรม 1 วัน และใหผูเขาอบรมเปนผูประเมิน ผลปรากฎวาโปรแกรมระบบคลังขอสอบท่ี
พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมในการใชในโรงเรียนไดจริง โดยในดานคูมือการใชโปรแกรมดานการ
ทํางานของโปรแกรม และการบริหารจัดการของโปรแกรมระบบคลังขอสอบมีความเหมาะสมมากท่ีจะ
นําไปใชงาน 

สรายุทธ  แพงาม  (2549) ไดพัฒนาระบบคลังขอสอบ เปนโปรแกรมชวยจัดการระบบคลัง
ขอสอบที่ไดจากการศึกษาและพัฒนาข้ึนมานี้ เมื่อทําการทดสอบการทาํงานของโปรแกรมแลว
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 กไ็ด  
โดยผานทางอินเตอรเน็ตซึ่งเปนที่นิยมใชงานกันอยางมากในปจจุบันนี ้

 



 

บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
วิธีการดําเนนิงานของการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจวิทยาลัยราชพฤกษ มีข้ันตอนการพัฒนาระบบ 5 ข้ันตอน ดังนี้  
3.1 การศึกษาขอมูลและปญหาของระบบงานเดิม 
3.2 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 
3.3 การพัฒนาระบบ 
3.4 การทดสอบระบบ 
3.5 การติดต้ังและประเมินผลระบบ 

 
3.1  การศึกษาขอมูลและปญหาของระบบงานเดิม 
 3.1.1  การศึกษาปญหาของระบบงานเดิม 
 ปญหาของระบบงานเดิม คือ ขอสอบจะถูกเก็บรักษาเอาไวในรูปของเอกสาร ดังนั้นจะทําให
เสียเวลาในการคนหาและส้ินเปลืองทรัพยากร (กระดาษ) สวนขอสอบในรูปแบบของไฟลถูกจัดเก็บ
อยางกระจัดกระจายทําใหยากตอการคนหาและสูญหายไดงาย ทําใหการนําขอสอบท่ีจัดเก็บไวมาใชไม
สะดวกและไมยืดหยุนเทาท่ีควร  
 3.1.2  การศึกษาขอมูล ไดแก ศึกษาขอมูลทางดานเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาระบบ 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 

: DFD) แสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการทํางานของระบบ และใชแผนภาพแสดง Diagram(Data Flow
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ความสัมพันธของขอมูล (ER-Diagram) รวมท้ังการวิเคราะหโครงสรางของฐานขอมูลและ
ความสัมพันธของแฟมขอมูลตาง ๆ เพื่อใหระบบมีความสอดคลองกันในการทํางาน และสรางผังการ
ทํางานตาง ๆ เพื่อใหงายตอความเขาใจ เพื่อนําไปใชในการออกแบบเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการ
ทํางานของระบบใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3.2.1  แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพแสดงขอมูลท่ีเขาและออกจากระบบ เปน
อธิบายการทํางานโดยภาพรวมของระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม ดังภาพท่ี 3-1  

 

ผูดูแลระบบ อาจารย

ขอมูลกําหนดผูใช

ขอมูลผูใชงาน

ช่ือผูใชและรหัสผาน
ขอมูลสาขา

สิทธิ์เขาใชงาน

ชุดขอสอบไมมีเฉลย
ชุดขอสอบแบบไมเฉลยและแบบมีเฉลย

0

ระบบออกขอสอบ
เลือกตอบแบบสุม

ช่ือผูใชและรหัสผาน

สิทธ์ิเขาใชงาน
ขอมูลสาขา

ขอมูลรายวิชา

ขอมูลการสุมขอสอบ
ขอมูลคนหาขอสอบ

ขอมูลรายวิชา

ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา

ขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชา

ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย

ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย

ขอมูลเปล่ียนรหัสผาน

ขอมูลยืนยันเปล่ียนรหัสผาน
ขอมูลยืนยันเปล่ียนรหัสผาน

ขอมูลเปล่ียนรหัสผาน

 
 

ภาพท่ี 3-1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม 

จากแผนภาพบริบท (Context Diagram) ขางต สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ บุคคลท่ีมีสวน
เกี่ยวข

ดสิทธ์ิใหผูใชงานในระบบ 
กําหนดสิทธ์ิรายวิชาวาผูใชใดมีสิทธ์ิออกขอสอบในรายวชิาใด และจัดการขอมูลสาขา 

 
น

องกับระบบมี 2 กลุม คือ ผูดูแลระบบ และผูใชระบบซ่ึงเปนอาจารย 
ผูดูแลระบบ เปนผูจัดการขอมูลการเขาใชงานในระบบ โดยการกําหน
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ผูใชระบบซ่ึงเปนอาจารย สามารถจัดการขอมูลรายวิชาได สามารถออกขอสอบโดยกําหนดโจทย
ปญหา สามารถสุมและคนหาขอสอบได  

3.2.2   แผนภาพกระแสขอมูล  (Data Flow Diagram: DFD) แผนภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงทิศทางการ
ไหลของขอมูลท่ีมีอยูในระบบ และการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในระบบ ดังนี้ 

 3.2.2.1  แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0) ดังภาพท่ี 3-2 
 

ผูดูแลระบบ

ขอมูลผูใชและรหัสผาน 1.0

เขาสูระบบ

3.0

กําหนดโจทย
ปญหา

4.0

สุมขอสอบ

5.0

คนหาขอสอบ

ขอมูลผูใชและรหัสผาน

อาจารย

ขอมูลกําหนดผูใชงาน

ขอมูลรายวิชา
2.0

จัดการขอมูล

ขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชา

ขอมูลสาขา

ขอมูลรายวิชา

ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย

ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย

ขอมูลการสุมขอสอบ

ขอมูลคนหาขอสอบ

ขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชา
ขอมูลสาขา

สิทธ์ิการเขาใชงาน สิทธ์ิการเขาใชงาน

ชุดขอสอบไมมีเฉลย

D7 ขอมูลการสุมขอสอบ

D8 ขอมูลรายละเอียดการสุมขอสอบ

D5 ขอมูลกําหนดโจทยปญหา

D4 ขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชา

D2 ขอมูลผูใชงาน

สิทธ์ิการเขาใชงาน

ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน

D1 ขอมูลสาขา

D3 ขอมูลรายวิชา

ขอมูลสาขา
ขอมูลรายวิชา

ขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชา

ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน

ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย
ขอมูลโจทย ตัวเลือก เฉลย

ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน

ขอมูลยืนยันเปล่ียนรหัสผาน
ขอมูลผูใชงาน

ชุดขอสอบไมมีเฉลย
ขอมูลการสุมขอสอบ

ขอมูลคนหาขอสอบ

ขอมูลกําหนดผูใชงาน

ชุดขอสอบแบบไมเฉลยและแบบมีเฉลย
ชุดขอสอบแบบไมเฉลยและแบบมีเฉลย

 
 

ภาพท่ี 3-2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 0 ของระบบการออกขอสอบแบบสุม 
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จากแผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 0 ระกอบดวยกระบวนการทํางานหลัก ท้ังหมด 6 
กระบวนกา

 จัดการขอมูล 
ยปญหา 

 ซ่ึงผูดูแลระบบและผูใชระบบเปนอาจารยสามารถเขาสูระบบได
โดยก ิทธ์ิของผูใช โดยแบงสิทธ์ิการใชงานสําหรับ
ผูใชงา

ผานได 
สวนผ

ใชสอบนักศึกษา อาจารย
สามาร

สามารถเลือกแสดงขอสอบไดท้ังแสดงมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย 

 

ป
รดังตอไปนี้ 

กระบวนการที่ 1.0 เขาสูระบบ 
กระบวนการที่ 2.0
กระบวนการที่ 3.0 กําหนดโจท
กระบวนการที่ 4.0 สุมขอสอบ 
กระบวนการที่ 5.0 คนหาขอสอบ 
กระบวนการที่ 1.0 เขาสูระบบ
รอกช่ือผูใชและรหัสผาน ระบบทําการตรวจสอบส
นท่ีเขามาสูระบบในระดับตาง ๆ เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดตามสิทธ์ิท่ีมีในระบบ  
กระบวนการที่ 2.0 จัดการขอมูล เปนการจัดการขอมูลภายในระบบ ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถ

จัดการขอมูลสาขา ขอมูลกําหนดผูใชงาน ขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชา และสามารถเปล่ียนรหัส
ูใชงานเปนอาจารยสามารถจัดการขอมูลรายวิชา และสามารถเปล่ียนรหัสผานได 
กระบวนการที่ 3.0 กําหนดโจทยปญหา ผูใชงานเปนอาจารยสามารถเพ่ิม ลบ แกไขโจทยปญหา 

กําหนดตัวเลือก และเฉลยขอสอบได ขอมูลดังกลาวเก็บไวในฐานขอมูล 
กระบวนการที่ 4.0 สุมขอสอบ ผูใชงานเปนอาจารยสามารถออกขอสอบไดโดยทําการสุมขอสอบ

ท่ีเก็บไวในฐานขอมูล ระบบจะแสดงขอสอบแบบไมมีเฉลยใหสําหรับไว
ถพิมพขอสอบสวนนี้ได 
กระบวนการที่ 5.0 คนหาขอสอบ ผูใชงานเปนอาจารยสามารถทําการคนหาขอสอบท่ีไดสุมแลว 

ระบบแสดงขอสอบ โดยอาจารย
3.2.2.2   จากแผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 0 สามารถแยกเปนแผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 

ของกระบวนการท่ี 2 จัดการขอมูลไดดังภาพท่ี 3-3 
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2.1

คนหาขอมูล

ผูดูแลระบบ
อาจารย

D4 ขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชา

D1 ขอมูลสาขา

D3 ขอมูลรายวิชา

2.2

เพ่ิมขอมูล

2.3

ลบขอมูล

ขอมูลรายวิชา

ขอมูลสาขา

ขอมูลยืนยันเปล่ียนรหัสผาน
ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน

ขอมูลสาขา

ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา

ขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชา

ขอมูลสาขา

2.4

แกไขขอมูล

D2 ขอมูลผูใชงาน

ขอมูลรายวิชา
ขอมูลสาขา

ขอมูลสาขา

ขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชา

ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา

ขอมูลรายวิชา
ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา

ขอมูลกําหนดสิทธิ์รายวิชา

ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน
ขอมูลยืนยันเปลี่ยนรหัสผาน

ขอมูลเปลี่ยนรหัสผาน

ขอมูลรายวิชา

ขอมูลสาขา

D3 ขอมูลรายวิชา

ขอมูลรายวิชา

D1 ขอมูลสาขา

ขอมูลสาขา

ขอมูลกําหนดผูใชงาน

ขอมูลผูใชงาน

ขอมูลกําหนดผูใชงาน

ขอมูลกําหนดผูใชงาน

ขอมูลกําหนดผูใชงาน

ขอมูลกําหนดผูใชงาน

D2 ขอมูลผูใชงาน

D2 ขอมูลผูใชงาน

ขอมูลกําหนดผูใชงาน

 
 

ภาพท่ี 3-3 แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการท่ี 2 จัดการขอมูล 
 

จากภาพท่ี 3-3 สามารถอธิบายรายละเอียดของแผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ
ี่ 2 จั

3.2.3   แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (ER-Diagram) ของระบบการออกขอสอบแบบสุม 
ังภ

 
ท ดการขอมูล ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถคนหา เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลสาขา เชน สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สาขาบัญชี เปนตน ขอมูลกําหนดผูใชงาน ขอมูลกําหนดสิทธรายวิชาได สวนผูใชงานเปนอาจารย
สามารถคนหา เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลรายวิชาได และระบบสามารถทําการเปล่ียนรหัสผานของผูมีสิทธ์ิใช
งานในระบบได 
 
 
ด าพท่ี 3-4 
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RandomMaster

Question

QuestionID

ChoiceNum
Answer1

SemesterID

StudyYear RandomID

RandomDetail

have

QuestionID

RandomID

1

have

StudySuject

UserID

StudyYear M

1

Semester

M

SemesterID SemesterName

Random

User

MajorID

LastName

FirstName

Password

UserID

have

have

have

Major
MajorID

MajorName
TermNum

SubjectsID

1

1

1

1 1

M

Subject

have

1

1

1

1

TypeUserTypeUser

SubjectsID 

SubjectsNameSubjectsName

ChoiceNum

Answer2
Answer3

Answer4

Answer5

AnswerOK

SubjectID

StarNum

EndNum

ItemNum

ChoiceNum

TermNum

UserID

OrderBy

 
 

ภาพท่ี 3-4 ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ (Entity) ของระบบการออกขอสอบแบบสุม 
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3.2.4  พจนานุกรมขอมูล การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลของระบบ ประกอบดวยแฟมขอมูล
ท้ังหมด ตาราง ในแตละตารางอธิบายช่ือขอมูล (Field Name) ชนิดขอมูล (Data Type) ความยาว 
(Length) และความหมายของขอมูล (Description) ซ่ึงไดอธิบายไวดังตารางท่ี 3-1 ถึง ตารางท่ี 3-8 

แฟมขอมูลสาขา (Major) จัดเก็บขอมูลของสาขาวิชา โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล ดังตารางท่ี 3-1 
ตารางท่ี 3-1 พจนานุกรมขอมูลของแฟมขอมูลสาขา 

No. Field Name Data Type Length Description Remarks 
1 MajorID Text 6 รหัสสาขา Primary Key 
2 MajorName Text 50 ช่ือสาขา - 

 
แฟมขอมูลผูใชงาน (User) จัดเก็บขอมูลของผูใชงานในระบบ โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล ดัง

ตารางท่ี 3-2 
ตารางท่ี 3-2 พจนานุกรมขอมูลของแฟมขอมูลผูใชงาน 

No. Field Name Data Type Length Description Remarks 
1 UserID Text 10 รหัสผูใชระบบ Primary Key 
2 Password Text 20 รหัสผานผูเขาใชระบบ - 
3 FirstName Text 100 ช่ือของผูใชงาน - 
4 LastName Text 100 นามสกุลของผูใชงาน - 
5 MajorID Text 6 รหัสสาขา Foreign Key 
6 TypeUser Text 2 กําหนดสิทธ์ิผูใชงาน - 

 
แฟมขอมูลรายวิชา (Subjects) จัดเก็บขอมูลของรายวิชา โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล ดงัตารางท่ี 

3-3 
ตารางท่ี 3-3 พจนานุกรมขอมูลของแฟมขอมูลรายวิชา 

No. Field Name Data Type Length Description Remarks 
1 SubjectsID  Text 6 รหัสรายวิชา Primary Key 
2 SubjectsName Text 255 ช่ือรายวิชา - 
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แฟมขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชา (StudySubjects) จัดเก็บขอมูลของกําหนดสิทธ์ิรายวิชา โดยมี
โครงสรางแฟมขอมูล ดังตารางท่ี 3-4 
ตารางท่ี 3-4 พจนานุกรมขอมูลของแฟมขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชา 

No. Field Name Data Type Length Description Remarks 
1 UserID Text 10 รหัสผูใชงาน Primary Key 
2 StudyYear Number Long Integer ปการศึกษา Primary Key 

3 TermNum Number Long Integer ภาคการศึกษา Primary Key 
4 SubjectsID Text 6 รหัสรายวิชา Primary Key 

 
แฟมขอมูลกําหนดโจทยปญหา (Question) จัดเก็บขอมูลของโจทย ตัวเลือก และเฉลยขอสอบ 

โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล ดังตารางท่ี 3-5 
ตารางท่ี 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 ตัวเลือกท่ี 1 - 
5 Answer2 Text 255 ตัวเลือกท่ี 2 - 
6 Answer3 Text 255 ตัวเลือกท่ี 3 - 
7 Answer4 Text 255 ตัวเลือกท่ี 4 - 
8 Answer5 Text 255 ตัวเลือกท่ี 5 - 
9 AnswerOK Text 1 เฉลยขอสอบ - 

 
แฟมขอมูลรอบการศึกษา (Semester) จัดเก็บขอมูลของรอบการศึกษา โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล 

ดังตารางท่ี 3-6 
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ตารางท่ี 3-6 พจนานุกรมของแฟมขอมูลรอบการศึกษา 
No. Field Name Data Type Length Description Remarks 
1 SemesterID Text 6 รหัสรอบการศึกษา Primary Key 
2 SemesterName Text 255 รอบการศึกษา - 

 
แฟมขอมูลการสุมขอสอบ (RandomMaster) จัดเก็บขอมูลของการสุมขอสอบ โดยมีโครงสราง

แฟมขอมูล ดังตารางท่ี 3-7 
ตารางท่ี 3-7 พจนานุกรมของแฟมขอมูลการสุมขอสอบ 

No. Field Name Data Type Length Description Remarks 
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 ขอท่ีเร่ิมสุม - 
7 EndNum Text 255 ขอสุดทายท่ีสุม - 
8 ItemNum Number Long Integer จํานวนขอท่ีตองการสุม - 
9 ChoiceNum Number Long Integer กําหนดคาตัวเลือก - 
10 UserID Text 10 รหัสผูใชงาน Foreign Key 

 
แฟมขอมูลรายละเอียดการสุมขอสอบ (RandomDetail) จัดเก็บขอมูลของรายละเอียดการสุม

ขอสอบ โดยมีโครงสรางแฟมขอมูล ดังตารางท่ี 3-8 
ตารางท่ี 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 จํานวนชุดขอสอบท่ีสุม - 
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3.2.5  การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม มีการแสดงหนาจอการใชงานดังนี ้

3.2.5.1 การเขาใชงานระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม ผูใชจําเปนตองทําการเขาสู
ระบบโดยกรอกช่ือผูใชและรหัสผาน ดังภาพท่ี 3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-5 การออกแบบหนาจอเขาสูระบบ (Login) 
 

หลังจากทําการเขาสูระบบ จะแสดงหนาจอการทํางานหลักของระบบ แบงเปน 3 สวนไดแก 
รายละเอียดของผูใชงานระบบ แฟมขอมูลหลัก เมนหูลัก ดังภาพท่ี 3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-6 การออกแบบหนาจอการทํางานหลักของระบบ 

  
รายละเอียดผูเขาใช

ระบบ 

 
 

แฟมขอมูลหลัก 

 
 
 

เมนูหลัก 

 
 
 

 
 
 
                 

  ช่ือผูใช 
                  รหัสผาน 

สัญลักษณวิทยาลัยราชพฤกษ 

Close OK 
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 ในเมนูแฟมขอมูลหลักท่ีประกอบดวยเมนูกําหนดสาขาวิชา กําหนดผูใชงาน กําหนดรายวิชา 
กําหนดสิทธิรายวิชา กําหนดโจทยปญหา เปล่ียนรหัสผาน เปล่ียนผูใชงาน และออกจากระบบ 
 การออกแบบหนาจอเมนูกําหนดสาขาวิชา กําหนดผูใชงาน กําหนดรายวิชา กําหนดสิทธิรายวิชา 
สามารถคนหา  เพิ่ม ลบ แกไขขอมูล  จึงไดแบงหนาจอออกเปน 2 สวนหลัก คือ สวนของการคนหา
ขอมูลสามารถแสดงขอมูลคนหาได     และสวนของการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูล แสดงดังภาพท่ี 3-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงขอมูลคนหา          เพ่ิม  ลบ  แกไขขอมูล  
รายละเอียดผูเขาใช

ระบบ 

 
 

แฟมขอมูลหลัก 

 
 
 

เมนูหลัก 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3-7 การออกแบบหนาจอการทํางานแฟมขอมูลหลัก 
 
 ในเมนูแฟมขอมูลหลักท่ีประกอบดวยเมนูกําหนดโจทยปญหา สามารถสรางขอสอบ ซ่ึง
ประกอบดวยคําส่ัง ตัวเลือก และเฉลย จากหนาจอท่ีออกแบบไว ดังภาพท่ี 3-8 
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ภาพท่ี 3-8 การออกแบบหนาจอสราง/เพิ่มขอสอบ 
 
 ในเมนแูฟมขอมูลหลักท่ีประกอบดวยเมนเูปล่ียนรหัสผาน ไดออกแบบหนาจอเปล่ียนรหัสผาน 
ดังภาพท่ี 3-9 

ภาพท่ี 3-9 การออกแบบหนาจอเปล่ียนรหสัผาน 

บันทึก ยกเลิก 

เปล่ียนรหัสผาน 
 
รหัสผานเดิม 
รหัสผานใหม 
ยืนยนัรหัสผาน 

บันทึก 

เพิ่มโจทยปญหา 

โจทย 

กําหนดคาตัวเลือก          4 คําตอบ        5 คําตอบ  
ตัวเลือกท่ี 1  
ตัวเลือกท่ี 2  
ตัวเลือกท่ี 3  
ตัวเลือกท่ี 4  
ตัวเลือกท่ี 5 

เฉลย          คําตอบ 1       คําตอบ 2      คําตอบ 3      คําตอบ 4      คําตอบ 5 
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 เมนูหลักประกอบดวยเมนูการสุมขอสอบ และการคนหารายการสุมขอสอบ ซ่ึงมีการออกแบบ
หนาจอการสุมขอสอบ โดยแบงเปนขอมูลผูสุมขอสอบ และเลือกขอมูลการสุมขอสอบท่ีตองการสุม ผล
การสุมขอสอบแสดงในสวนของการแสดงขอมูลการสุมขอสอบ ดังภาพท่ี 3-10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3-10 การออกแบบหนาจอการสุมขอสอบ 
 

การออกแบบหนาจอการคนหารายการสุมขอสอบ ผูใชสามารถทําการคนหาขอมูลการสุม
ขอสอบยอนหลังได และในระบบสามารถแสดงขอสอบแบบมีเฉลยและขอสอบแบบไมมีเฉลย ดังภาพ
ท่ี 3-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3-11 การออกแบบหนาจอการคนหารายการสุมขอสอบ 

 
 
 

 
รายละเอียดผูเขาใช

ระบบ 

 
 

แฟมขอมูลหลัก 

 
 
 

เมนูหลัก 

การสุมขอสอบ 
 
ขอมูลผูสุม 

 
ขอมูลการสุมขอสอบ 

 
 
แสดงขอมูลการสุมขอสอบ 

คนหารายการสุมขอสอบ  
ขอมูลผูสุม 

         ผูสุม 

         รายวิชา 
 
 
แสดงขอมูลขอสอบ 

คนหา 

แสดงขอสอบแบบเฉลย แสดงขอสอบแบบไมมีเฉลย

สุม 

 
 
 

 
รายละเอียดผูเขาใช

ระบบ 

 
 

แฟมขอมูลหลัก 

 
 
 

เมนูหลัก 
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 หลักการทํางานในการสุมขอสอบเลือกตอบแบบไมใสคืน แสดงข้ันตอนการทํางานในรูปของ 
Flow chart ไดดังภาพท่ี 3-12 

Start

Username
Password

Y > X

Random ขอสอบ

ซํ้ ากบัขอสอบเดิม

จาํนวน
ขอสอบ = Y

Random Choice

ครบ 4 
choice

Stop

No

Yes

True

False

Username 
Password

No

Yes

ฐานขอมูล
ขอสอบ

YesNo

Yes No

X = จาํนวนขอในชวง

กาํหนดชวงการสุม
(เร่ิมสุมขอท่ี, ส้ินสุดขอท่ี)

กาํหนดจาํนวน
ขอของขอสอบท่ีตองการ

Y = 
จาํนวนขอท่ีกาํหนด

ขอสอบ

พิมพขอสอบ

 
ภาพท่ี 3-12 ข้ันตอนการทํางานของหลักการสุมขอสอบแบบไมซํ้า 
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3.3  การพัฒนาระบบ 
3.3.1  ระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้จะพัฒนาดวยโปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 6.0 ใช Microsoft 

Access 2003 เปนระบบจัดการฐานขอมูล และออกรายงานดวย Crystal Report 8.5 
3.3.2 การวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมบนระบบปฏิบัติการ

วินโดวส โดยใหคณาจารยในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ ทําการ
ทดลองใชและประเมินผล โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพเปนเคร่ืองมือ จากน้ันจึงนําผลท่ีไดจากการ
ประเมินมาหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน เพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรม 

 
3.4 การทดสอบระบบ 

ผูพัฒนาทําการทดสอบระบบ เพื่อใหตรงกับความตองการของระบบ และตรวจหาขอผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนกับระบบ 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 การติดต้ังระบบท่ีพัฒนาเสร็จแลว พรอมท่ีจะใชงานจริง เพื่อใหกลุมตัวอยางประกอบดวย 

ผูเช่ียวชาญ 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 ดังตารางท่ี 3-9 
 

ตารางท่ี 3-9 เกณฑการแปลผลคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 
เกณฑการใหคะแนน ความหมาย 

4.51 - 5.00 ผูตอบมีความพึงพอใจในระบบในระดับดมีาก 
3.51 - 4.50 ผูตอบมีความพึงพอใจในระบบในระดับด ี
2.51 - 3.50 ผูตอบมีความพึงพอใจในระบบในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 ผูตอบมีความพึงพอใจในระบบในระดับนอย 
1.00 - 1.50 ผูตอบมีความพึงพอใจในระบบในระดับนอยมาก 

  
ในการประเมินผลนี้จะใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี ้ใช

สถิติเชิงพรรณนา ในการวัดคากลางของขอมูลโดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือคาเฉล่ีย 
(Mean) ดังสมการท่ี (3-1) 

 

     X       =      
N

x                                                (3-1) 

 

เม่ือ       X คือ   คาเฉล่ีย 
                         X  คือ   ผลรวมท้ังหมดของขอมูล 
                          N คือ  จํานวนขอมูลท้ังหมด 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังสมการท่ี (3-2) 
 

SD       =    
1

2)(




N
xx                               (3-2) 

 

เม่ือ   SD   คือ   คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X   คือ   ขอมูลแตละจํานวน 
             X  คือ คะแนนคาเฉล่ียเลขคณิต 
      N     คือ    จํานวนขอมูลท้ังหมด 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
การพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราช

พฤกษ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมและจัดทําระบบฐานขอมูล
คลังขอสอบ  ซ่ึงไดผลการออกแบบและพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

4.1  ผลการพัฒนาระบบระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม 
4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบ 

 
4.1  ผลการพฒันาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม 

การพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมได ไดมีการกําหนดกลุมผูใชงานเปน 2 
ประเภท คือ ผูดูแลระบบ และผูใชระบบเปนอาจารย มีสวนติดตอผูใชและการทํางานของระบบ มีดังนี้ 

4.1.1 การเขาสูระบบ (Login) เปนการตรวจสอบสิทธ์ิและเขางานระบบ เม่ือตองการเขาสูระบบ
ผูใชตองกรอกช่ือผูใช และรหัสผาน เพื่อใหระบบทําการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชของผูใช กอนท่ีระบบ
จะเปดหนาจอการทํางานหลักท่ีตรงกับประเภทผูใชตอไป แสดงดังภาพท่ี 4-1 

 

 
 

ภาพท่ี 4-1 หนาจอการเขาสูระบบ (Login) 
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เม่ือผูใชงานทําการเขาสูระบบในหนา Login แลว ระบบจะแสดงหนาหลักของการเขาสูระบบ 
เม่ือเขาสูระบบจะปรากฎหนาหลักของระบบ แสดงเมนูการใชงาน 3 สวนหลัก คือ  

สวนท่ี 1 รายละเอียดของผูใชงานระบบ อยูดานซายบนหนาจอ แสดงช่ือของผูใช รหัสผูใชงาน 
ตําแหนงในระบบ และวันท่ีเขาใชงาน 

สวนท่ี 2 แฟมขอมูลหลัก อยูดานซายกลางของหนาจอ ประกอบดวย กําหนดรายวิชา กําหนด
ผูใชงาน กําหนดกําหนดรายวิชา กําหนดสิทธ์ิรายวิชา กําหนดโจทยปญหา เปล่ียนรหัสผาน เปล่ียน
ผูใชงาน และออกจากระบบ 

สวนท่ี 3 เมนูหลัก อยูดานซายลางของหนาจอ ประกอบดวย สุมขอสอบ และคนหาขอมูลการสุม
ขอสอบ 

ในระหวางการใชงานระบบจะมีการแสดงสถานะของผูใช และวัน เดือน ป ซ่ึงแสดงอยูดาน
ลางสุดของหนาจอเสมอ ดังภาพท่ี 4-2 

 

 
 

ภาพท่ี 4-2 หนาหลักของการเขาสูระบบ 
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การกําหนดสาขาวิชา ผูดูและระบสามารถกําหนดสาขาวิชาได โดยใชเมาสคลิกเลือกเมนูกําหนด
สาขาวิชา โดยสามารถคนหา เพิ่ม ลบ แกไขสาขาวิชาได ซ่ึงหนาจอสวนของการกําหนดสาขาวิชา 
ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ แสดงขอมูลการคนหา อยูดานซายของหนาจอ   และแกไขเพ่ิมขอมูล อยู
ดานขวาของหนาจอ   ดังภาพท่ี 4-3 

 

 
 

ภาพท่ี 4-3 หนาจอกําหนดสาขาวิชา 
 

สวนของแสดงขอมูลการคนหา อยูดานซายของหนาจอ  ระบบจะแสดงขอมูลรหัสสาขาวิชาและ
ช่ือสาขาวิชา เม่ือผูใชตองการคนหาขอมูลสาขาวิชาสามารถคนหาไดโดยระบุรหัสสาขาวิชา หรือช่ือ
สาขาวิชาแลวคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลการคนหาสาขาวิชาตามท่ีคนหามาแสดงในหนาแสดง
ขอมูลการคนหา เชน เม่ือใสรหัสสาขาวิชา 0002 หนาจอก็จะแสดงช่ือสาขาวิชา บัญชี ดังภาพท่ี 4-4 
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ภาพท่ี 4-4 หนาจอการคนหาขอมูลสาขาวิชา 
 

ผูดูแลระบบสามารถทําการเพ่ิม แกไข และลบสาขาวิชาได โดยคลิกปุมเพิ่ม หรือแกไข หรือลบ 
จากน้ันก็ทําการเพิ่ม หรือแกไข หรือลบ ขอมูลาขาท่ีตองการ แลวคลิกบันทึก ซ่ึงระบบมีการแจงให
ทราบวาตองการยืนยันการทํารายการดังกลาวหรือไม ถายืนยันใหคลิกปุม Yes แตถาไมยืนยันใหคลิก
ปุม No ดังภาพท่ี 4-5 

 

 
 

ภาพท่ี 4-5 หนาจอเพิ่ม แกไข ลบขอมูลสาขาวิชา 
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กําหนดผูใชงานในระบบ  
ผูดูแลระบบสามารถกําหนดผูใชงานในระบบ โดยคลิกท่ีเมนูกําหนดผูใชงานในระบบ   ในระบบ

สามารถคนหา เพิ่ม แกไข และลบผูใชงานในระบบได  
การคนหาผูใชงานในระบบ ผูใชสามารถคนหาผูใชงานได โดยระบุคําคนหาผูใชงานในระบบ 

สามารถระบุไดทั้งชื่อและรหัสของผูใชงาน  แลวคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลการคนหาสาขาวิชา
ตามท่ีคนหามาแสดงในหนาแสดงขอมูลการคนหา ดังภาพท่ี 4-6 

 

 
 

ภาพท่ี 4-6 หนาจอการคนหาผูใชงานในระบบ 
 

ในการเพ่ิม แกไข และลบผูใชงานในระบบทําไดโดยคลิกท่ีปุมเพิ่ม หรือแกไข หรือลบ ขอมูล
ผูใชงานในระบบ จากน้ันทําการบันทึกขอมูล โดยคลิกปุมบันทึก จากน้ันระบบจะถามวา ยืนยันการทํา
รายการ หรือไม ถายืนยันใหคลิกปุม Yes แตถาไมใหคลิกปุม No ดังภาพท่ี 4-7 
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ภาพท่ี 4-7 หนาจอเพิ่ม แกไข ลบ ผูใชงานในระบบ 
   

จากภาพท่ี 4-7 ในการเพิ่มและแกไขขอมูลของผูใชงานในระบบ ระบบสามารถแกไขไดท้ังช่ือ-
สกุล สาขาวิชาและรหัสผูใชงาน และสิทธิของผูใชงาน สวนการลบขอมูลผูใชงานได โดยสามารถคลิก
ผูใชงานท่ีตองการลบ จากนั้นคลิกปุมลบ 

 
การกําหนดรายวิชา 

การกําหนดรายวิชา ผูใชงานเปนอาจารยสามารถกําหนดรายวิชาได โดยเมื่อเขาเมนูกําหนด
รายวิชา แบงหนาจอเปน 2 สวน คือ แสดงขอมูลคนหา และแกไขเพิ่มขอมูล  

การคนหารายวิชา ผูใชงานสามารถคนหารายวิชาไดโดยระบุลงในชองคําคนหา โดยกรอกรหัส
สาขาวิชา หรือช่ือสาขาวิชา จากนั้นคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงผลการคนหาในสวนแสดงขอมูลการ
คนหา ดังภาพท่ี 4-8 
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ภาพท่ี 4-8 หนาจอแสดงผลการคนหาขอมูลรายวิชา 
 

ในการกําหนดรายวิชาผูใชงานสามารถเพิ่ม แกไข และลบขอมูลของรายวิชาได โดยระบบจะมี
การถาม ยืนยันการทํารายการกอน ถาตองการบันทึกใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการสามารถคลิกปุม
ยกเลิกได ภาพท่ี 4-9 

 

 
 

ภาพท่ี 4-9 หนาจอเพิ่ม แกไข และลบการกาํหนดรายวิชา 
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จากภาพท่ี 4-9 ในการเพิ่มขอมูลรายวิชา ผูใชงานสามารถเพิ่มขอมูลรายวิชาโดยคลิกปุมเพิ่ม 
แลวทําการกรอกรหัสวิชาและช่ือวิชา จากน้ันคลิกปุมบันทึกเพิ่มเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล ถาตองการ
แกไขขอมูลใหคลิกรายวิชาท่ีตองการแกไขแลว ทําการแกไขใหถูกตอง ซ่ึงสามารถแกไขไดท้ังรหัสและ
ช่ือรายวิชา สวนการลบรายวิชาสามารถคลิกท่ีรายวิชาท่ีตองการแลวคลิกปุมลบ 
 
กําหนดสิทธ์ิรายวิชา 

การกําหนดรายวิชา หนาจอแบงเปน 2 สวน คือ แสดงขอมูลคนหา และสถานะ การคนหาผูมีสิทธ์ิ
ออกขอสอบในแตละรายวิชา สามารถทําการคนหาไดโดยระบุช่ือท่ีตองการคนหา จากน้ันคลิกปุม
คนหา ระบบจะแสดงขอมูลผูมีสิทธ์ิออกขอสอบในรายวิชาน้ันๆ ดังภาพท่ี 4-10 

 

 
 

ภาพท่ี 4-10 หนาจอคนหาผูมีสิทธ์ิออกขอสอบ 
 
ผูดูแลระบบสามารถกําหนดผูใชงานวาสามารถออกขอสอบรายวิชาอะไร ในปการศึกษา เทอม 

รอบการศึกษาไหน เม่ือกําหนดสิทธ์ิรายวิชาเสร็จแลวใหทําการบันทึกรายการ ซ่ึงระบบถาม ยืนยันการ
ทํารายการ ใหคลิก Yes เม่ือตองการบันทึกขอมูล ดังภาพท่ี 4-11 
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ภาพท่ี 4-11 หนาจอของการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา 
 

จากน้ันระบบจะแสดงผลการกําหนดสิทธ์ิรายวิชาใหทราบวาผูใชงานทานใดสามารถออก
ขอสอบเลือกตอบแบบสุมในปการศึกษา เทอม รอบการศึกษา และรายวิชาอะไร ดังภาพท่ี 4-12 

 

 
 

ภาพท่ี 4-12 หนาจอผลการกาํหนดสิทธ์ิรายวิชาของผูใชงานระบบ 
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กําหนดโจทยปญหา  
การกําหนดโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชงานเปนอาจารยสามารถกําหนดโจทยปญญา

ของขอสอบเลือกตอบได โดยเขาเมนูกําหนดโจทยปญหา จากน้ันระบบจะแสดงหนาตางของการเพ่ิม
โจทย ซ่ึงผูใชงานตองทําการเลือกรายวิชากอน จากนั้นกรอกขอมูลโจทยลงในชองกําหนดโจทยปญหา  
ผูออกขอสอบสามารถกําหนดตัวเลือกไดวาตองการออกตัวเลือกแบบ 4 หรือ 5 ตัวเลือก จากนั้นกรอก
ตัวเลือกแตละตัวเลือกใหครบ พรอมท้ังคลิกเลือกเฉลยที่เปนคําตอบท่ีเปนคําตอบท่ีถูกตอง แลวจึงทํา
การบันทึก ดังภาพท่ี 4-13   

   

 
 

ภาพท่ี 4-13 หนาจอของการเพ่ิมโจทยปญหาขอสอบเลือกตอบ 
 

เม่ือเพ่ิมโจทย ตัวเลือก และเฉลยเสร็จแลวทําการบึนทึก  ระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการ
ทํารายการ หรือไม ถายืนยันท่ีจะบันทึกใหคลิกปุม Yes ดังภาพท่ี 4-14 
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ภาพท่ี 4-14 หนาจอยนืยันการเพ่ิมโจทยปญหาขอสอบเลือกตอบ 
 

การแกไขขอสอบ ผูใชสามารถแกไขคําถาม ตัวเลือก และเฉลย โดยคลิกปุมแกไข จากน้ันทําการ
แกไขขอมูลตามท่ีตองการ แลวทําการบันทึกขอมูล โดยคลิกปุมบันทึก แลวระบบจะแจงใหทราบกอน
วา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันท่ีจะบันทึกใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการบันทึกใหคลิกปุม No 
ดังภาพท่ี 4-15 และ 4-16 

 

 
 

ภาพท่ี 4-15 หนาจอการแกไขโจทยปญหาขอสอบเลือกตอบ 
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ภาพท่ี 4-16 หนาจอยนืยันแกไขโจทยปญหาขอสอบเลือกตอบ 
 

การลบโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชสามารถทําการลบโจทยปญหาที่สรางข้ึนได โดย
คลิกปุมลบ แลวระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันท่ีจะลบโจทย
ปญหาท่ีสรางข้ึนใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการลบโจทยปญหาท่ีสรางข้ึนใหคลิกปุม No ดังภาพท่ี 4-17 

 

 
 

ภาพท่ี 4-17 หนาจอลบโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ 
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การคนหาโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชงานสามารถคนหาขอสอบเลือกตอบที่สราง
แลว โดยทําการคลิกเลือกรายวิชากอน จากน้ันระบุคําท่ีตองการคนหา แลวคลิกปุมคนหา หรือถาไมมี
การระบุคําท่ีตองการคนหาระบบจะคนหาขอสอบท้ังหมดจากรายวิชาท่ีเลือกไว  ดังภาพท่ี 4-18 

 

 
 

ภาพท่ี 4-18 หนาจอผลการคนหาโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบจากรายวิชา 
 

การเปล่ียนรหัสผาน 
ผูดูแลระบบและผูใชงานเปนอาจารยสามารถเปล่ียนรหัสผานได โดยคลิกเมนูเปล่ียนรหัสผาน 

จากน้ันทําการกรอกรหัสผานเดิม รหัสผานใหม และยืนยันรหัสผาน แลวคลิกปุมบันทึก แลวระบบ
จะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันท่ีจะเปล่ียนรหัสผานใหคลิกปุม Yes ถา
ไมตองการเปล่ียนรหัสผานใหคลิกปุม No ดังภาพท่ี 4-18 
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ภาพท่ี 4-19 หนาจอยนืยันการเปล่ียนรหัส 
 

การเปล่ียนผูใชงาน 
ผูใชสามารถเปล่ียนผูใชงานได โดยคลิกท่ีเมนูเปล่ียนผูใชงาน  เม่ือคลิกเมนูเปล่ียนผูใชงาน  

ระบบเขาสูหนาจอการเขาสูระบบใหม จากนั้นกรอกช่ือผูใชและรหัสผาน ดังภาพท่ี 4-19 
 

                                               
 

ภาพท่ี 4-20 หนาจอการเลือกเปล่ียนผูใชงานเพื่อเขาสูระบบใหม 
 

ในการเปลี่ยนผูใชงาน หลังจากการเขาสูระบบแลว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดผูเขาใชงาน
ระบบใหม ซ่ึงแสดงช่ือ รหัสผูใชงาน ตําแหนงในระบบ และวันท่ีเขาใชงานระบบ ไดผลดังภาพท่ี 4-20 
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ภาพท่ี 4-21 หนาจอผลการเขาสูระบบโดยการเปล่ียนผูใช 
 

การสุมขอสอบ สามารถเลือกตัวเลือกของขอสอบ เลือกการเลือกสุมขอสอบไดวาตองการเร่ิมตน
ตั้งแตขอไหนถึงขอไหนได     และสามารถระบุจํานวนขอสอบท่ีตองการออกได จากน้ันคลิกปุมเร่ิมสุม
ขอสอบ ระบบจะแสดงขอมูลโจทย และตัวเลือกท่ีสุมโดยไมซ้ํา  หลังจากสุมขอสอบเสร็จแลวทําการ
บันทึกชุดขอสอบที่ไดจากการสุม โดยคลิกปุมบันทึกผลการสุมขอสอบ แลวระบบจะแจงใหทราบกอน
วา ยืนยันการบันทึกผลการสุมขอสอบ หรือไม ถายืนยันท่ีจะบันทึกผลการสุม ขอสอบใหคลิกปุม Yes 
ถาไมตองการบันทึกผลการสุมขอสอบใหคลิกปุม No ดังภาพท่ี 4-22 

 

 
 

 
ภาพท่ี 4-22 หนาจอการสุมขอสอบ 
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เม่ือระบบมีการบันทึกการสุมขอสอบแลวระบบจะแสดง บอกวาบันทึกผลการสุมของผูใชแลว 
ตองการแสดงตัวอยางกอนพิมพหรือไม เม่ือตองการแสดงผลการสุมกอนพิมพขอสอบออกมา ใหคลิก
ปุม Yes และถาไมตองการแสดงผลการสุมกอนพิมพขอสอบใหคลิก No ดังภาพท่ี 4-23 

 

 
 

ภาพท่ี 4-23 หนาจอยนืยันแสดงตัวอยางกอนพิมพขอสอบ 
 

หลังจากนั้นระบบแสดงขอสอบท่ีทําการสุมแลว ซ่ึงเปนไฟล pdf  และขอสอบท่ีไดเปนขอสอบ
แบบมีเฉลย ดังภาพท่ี 4-24 

 

 
 

ภาพท่ี 4-24 หนาจอแสดงขอสอบท่ีผานการสุมแลว 
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การคนหาขอมูลการสุมขอสอบ ผูใชสามารถทําการคนหาขอมูลการสุมขอสอบยอนหลังได โดย
เลือกรายวิชา ชวงวันท่ีสุมขอสอบ จากน้ันคลิกปุมคนหารายการสุมขอสอบ ระบบจะแสดงรายการ
ขอมูลขอสอบ ดังภาพท่ี 4-25 

 

 
 

ภาพท่ี 4-25 หนาจอแสดงผลการคนหาขอมูลชุดขอสอบท่ีไดจากการสุม 
 

ระบบสามารถแสดงผลของขอสอบท่ีไดจากการสุมในรูปของไฟล pdf สามารถพิมพขอสอบได 2 
แบบ คือ ขอสอบแบบมีเฉลย  ดังภาพท่ี  4-26  และขอสอบแบบไมมีเฉลย ดังภาพท่ี  4-27 

 

 
 

ภาพท่ี 4-26 ระบบแสดงตัวอยางขอสอบกอนพิมพ แบบมีเฉลย 
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ภาพท่ี 4-27 ระบบแสดงตัวอยางขอสอบกอนพิมพแบบมีไมเฉลย 
 
4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบการออกขอสอบแบบสุม แบงออกเปน 4 ดาน 
คือ การประเมินระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช (Functional Requirement Test) การ
ประเมินระบบดานการประมวลผลของระบบ (Function Test) การประเมินระบบดานการติดตอระหวาง
ผูใชระบบกับระบบ (Usability Test) และการประเมินระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security 
Test) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน แสดงผลไดดังนี ้4.2.1  
4.2.1.1   ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช 

(Functional Requirement Test) จากผูเช่ียวชาญ ดังตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4-1  การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใชจาก
ผูเชี่ยวชาญ 

ความพึงพอใจ 
รายการประเมิน 

X S.D. การแปลผล 
1. ความสามารถของระบบในการนําเสนอรายการ
ขอมูล 

4.04 0.82 ดี 

2. ความสามารถของระบบในการคนหารายการ
ขอมูล 

4.00 0.67 ดี 

3. ความสามารถของระบบในการเพ่ิมขอมูล 3.96 0.71 ดี 
4. ความสามารถของระบบในการปรับปรุงแกไข
ขอมูล 

3.91 0.67 ดี 

5. ความสามารถของระบบในการลบขอมูล 4.22 0.67 ดี 
6. ความสามารถของระบบในการสุมโจทยและ
ตัวเลือกได 

4.43 0.66 ดี 

7. ความสามารถของระบบในการแสดงผลการออก
ขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย 

4.13 0.69 ดี 

8. ความสามารถของระบบในการพิมพขอสอบทาง
เคร่ืองพิมพ 

4.17 0.72 ดี 

ดานการตรงตามความตองการของผูใชโดยรวม 4.11 0.71 ดี 
 

จากตารางท่ี 4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช 
(Functional Requirement Test) จากผูเช่ียวชาญโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.71 แสดงวาผูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของ
ผูใช อยูในระดับดี 

 
4.2.1.2   ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ (Function 

Test) จากผูเช่ียวชาญ ดังตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4-2 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบจากผูเช่ียวชาญ 
ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
X S.D. การแปลผล 

1. ความถูกตองของระบบในการนําเสนอรายการขอมูล 4.17 0.78 ดี 
2. ความถูกตองของระบบในการคนหารายการขอมูล 4.17 0.58 ดี 
3. ความถูกตองของระบบในการเพ่ิมขอมูล 4.22 0.80 ดี 
4. ความถูกตองของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล 4.04 0.64 ดี 
5. ความถูกตองของระบบในการลบขอมูล 4.13 0.55 ดี 
6. ความถูกตองของระบบในการสุมโจทยและตัวเลือก
ได 

4.09 0.67 ดี 

7. ความถูกตองของระบบในการแสดงผลการออก
ขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย 

4.09 0.67 ดี 

ดานการประมวลผลของระบบโดยรวม 4.13 0.66 ดี 
 

จากตารางท่ี 4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ 
(Function Test) จากผูเช่ียวชาญโดยรวม พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 
แสดงวาผูเช่ียวชาญประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบอยูในระดับดี 

4.2.1.3   ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ 
(Usability Test) จากผูเช่ียวชาญ ดังตารางท่ี 4-3 

 

ตารางท่ี 4-3 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบจาก
ผูเชี่ยวชาญ 

ความพึงพอใจ 
รายการประเมิน 

X S.D. การแปลผล 
1. ความงายในการใชงานระบบ 4.22 0.67 ดี 
2. ความเหมาะสมของการใชถอยคําบนจอภาพ  ซ่ึงสามารถ
ส่ือสารเขาใจไดงาย 

4.09 0.60 ดี 

3. ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ 4.04 0.77 ดี 
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ตารางท่ี 4-3 (ตอ) 
ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
X S.D. การแปลผล 

4. ความเหมาะสมของการใชสีตัวอักษรและพ้ืนหลัง 4.57 0.59 ดีมาก 
5. ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆบนจอภาพ 4.17 0.65 ดี 
6. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลท่ีนําเสนอแตละหนาจอ 4.17 0.78 ดี 
7. การแสดงผลเขาใจงายและมีความเหมาะสม 3.74 0.92 ดี 
ดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบโดยรวม 4.14 0.74 ดี 

 
จากตารางท่ี 4-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับ

ระบบ (Usability Test) จากผูเช่ียวชาญโดยรวม พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.74 แสดงวาผูเช่ียวชาญประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบอยู
ในระดับดี 

4.2.1.4   ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security 
Test) จากผูเช่ียวชาญ ดังตารางท่ี 4-4 

 
ตารางท่ี 4-4 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบจากผูเชี่ยวชาญ 

ความพึงพอใจ 
รายการประเมิน 

X S.D. การแปลผล 
1. ความเหมาะสมของการกําหนดสิทธ์ิผูใชระบบเปนระดบัตางๆ 4.17 0.72 ดี 
2. ความถูกตองของระบบสามารถจัดการดานความปลอดภยัของ
การเขาถึงขอมูล 

4.30 0.63 ดี 

3.  ความถูกตองของการตรวจสอบการปอนขอมูล 4.09 0.67 ดี 
4.  ความถูกตองของการแจงขอความเตือนเม่ือเกิดความผิดพลาด
ในการปอนขอมูลเขาสูระบบ 

3.70 0.76 ดี 

5.  ความถูกตองของระบบสามารถปองกันการปอนขอมูลท่ีผิด 3.96 0.71 ดี 
ดานความปลอดภัยของระบบโดยรวม 4.04 0.72 ดี 
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จากตารางท่ี 4-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security 
Test) จากผูเช่ียวชาญโดยรวม พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 แสดงวา
ผูเชี่ยวชาญประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ อยูในระดับดี 

4.2.1.5   การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของระบบของผูเช่ียวชาญทั่วไปทั้ง 4 
ดาน ดังตารางท่ี 4-5 

 

ตารางท่ี 4-5 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูเช่ียวชาญทั้ง 4 ดาน 
ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
X S.D. การแปลผล 

1. ดานตรงตามตอความตองการของผูใช 4.11 0.71 ดี 
2. ดานการประมวลผลของระบบ 4.13 0.66 ดี 
3. ดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ 4.14 0.74 ดี 
4. ดานความปลอดภัยของระบบ 4.04 0.72 ดี 
สรุปผลการประเมิน 4.11 0.71 ดี 

 

จากตารางท่ี 4-5 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูเช่ียวชาญทั้ง 4 ดาน พบวา
ไดคาเฉล่ียเทากับ 4.11 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 แสดงวาผูเช่ียวชาญประเมินความพึง
พอใจของระบบอยูในระดับดี 

4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบของระบบโดยผูใชงานเปนอาจารยประจําสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 23 คน แสดงผลไดดังนี้ 

4.2.2.1   ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช 
(Functional Requirement Test) จากผูใชงาน ดังตารางท่ี 4-6 

 
ตารางท่ี 4-6   การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใชจากผูใชงาน 

ความพึงพอใจของ 
รายการประเมิน 

X S.D. การแปลผล 
1. ความสามารถของระบบในการนําเสนอรายการขอมูล 3.67 0.58 ดี 
2. ความสามารถของระบบในการคนหารายการขอมูล 4.33 0.58 ดี 
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ตารางท่ี 4-6 (ตอ) 
ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
X S.D. การแปลผล 

3. ความสามารถของระบบในการเพ่ิมขอมูล 4.00 1.00 ดี 
4. ความสามารถของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล 4.00 1.00 ดี 
5. ความสามารถของระบบในการลบขอมูล 4.33 0.58 ดี 
6. ความสามารถของระบบในการสุมโจทยและตัวเลือกได 4.00 1.00 ดี 
7. ความสามารถของระบบในการแสดงผลการออก
ขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย 

4.00 1.00 ดี 

8. ความสามารถของระบบในการพิมพขอสอบทาง
เคร่ืองพิมพ 

4.33 0.58 ดี 

ดานการตรงตามความตองการของผูใชโดยรวม 4.08 0.72 ดี 
 

จากตารางท่ี 4-6 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช 
(Functional Requirement Test) จากผูใชงานโดยรวม พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.72 แสดงวาผูใชงานประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช 
อยูในระดับดี 

4.2.2.2   ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ (Function 
Test) จากผูใชงานดังตารางท่ี 4-7 
 
ตารางท่ี 4-7 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบจากผูใชงาน 

ความพึงพอใจ 
รายการประเมิน 

X S.D. การแปลผล 
1. ความถูกตองของระบบในการนําเสนอรายการขอมูล 4.33 0.58 ดี 
2. ความถูกตองของระบบในการคนหารายการขอมูล 4.33 0.58 ดี 
3. ความถูกตองของระบบในการเพ่ิมขอมูล 4.00 1.00 ดี 
4. ความถูกตองของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล 3.67 0.58 ดี 
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ตารางท่ี 4-7 (ตอ) 
ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
X S.D. การแปลผล 

5. ความถูกตองของระบบในการลบขอมูล 4.00 0.00 ดี 
6. ความถูกตองของระบบในการสุมโจทยและตัวเลือกได 4.33 0.58 ดี 
7. ความถูกตองของระบบในการแสดงผลการออกขอสอบ
แบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย 

4.33 0.58 ดี 

ดานการประมวลผลของระบบโดยรวม 4.14 0.57 ดี 
 

จากตารางท่ี 4-7 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ 
(Function Test) จากผูใชงานโดยรวม พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 
แสดงวาผูใชงานประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ อยูในระดับดี 

4.2.2.3   ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ 
(Usability Test) จากผูใชงาน ดังตารางท่ี 4-8 
 

ตารางท่ี 4-8 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบจาก
ผูใชงาน 

ความพึงพอใจ 
รายการประเมิน 

X S.D. การแปลผล 
1. ความงายในการใชงานระบบ 4.00 1.00 ดี 
2. ความเหมาะสมของการใชถอยคําบนจอภาพ  ซ่ึงสามารถ
ส่ือสารเขาใจไดงาย 

3.67 0.58 ดี 

3. ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ 4.00 1.00 ดี 
4. ความเหมาะสมของการใชสีตัวอักษรและพ้ืนหลัง 4.33 0.58 ดี 
5. ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆบนจอภาพ 4.33 0.58 ดี 
6. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลท่ีนําเสนอแตละหนาจอ 4.33 0.58 ดี 
7. การแสดงผลเขาใจงายและมีความเหมาะสม 4.00 1.00 ดี 
ดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบโดยรวม 4.10 0.70 ดี 
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จากตารางท่ี 4-8 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับ
ระบบ (Usability Test) จากผูใชงานโดยรวม พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.70 แสดงวาผูใชงานประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบอยูใน
ระดับดี 

4.2.2.4   ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security 
Test) จากผูใชงาน ดังตารางท่ี 4-9 
 

ตารางท่ี 4-9 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบจากผูใชงาน 
ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
X S.D. การแปลผล 

1. ความเหมาะสมของการกําหนดสิทธ์ิผูใชระบบเปนระดบัตางๆ 4.33 0.58 ดี 
2. ความถูกตองของระบบสามารถจัดการดานความปลอดภัยของ
การเขาถึงขอมูล 

4.33 0.58 ดี 

3.  ความถูกตองของการตรวจสอบการปอนขอมูล 4.00 1.00 ดี 
4.  ความถูกตองของการแจงขอความเตือนเม่ือเกิดความผิดพลาด
ในการปอนขอมูลเขาสูระบบ 

3.67 0.58 ดี 

5.  ความถูกตองของระบบสามารถปองกันการปอนขอมูลท่ีผิด 3.67 0.58 ดี 
ดานความปลอดภัยของระบบโดยรวม 4.00 0.65 ดี 

 
จากตารางท่ี 4-9 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security 

Test) จากผูใชงานโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 แสดงวา
ผูใชงานประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ อยูในระดับดี 

4.2.2.5   การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของระบบของผูใชงาน 4 ดาน ดัง
ตารางท่ี 4-10 
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ตารางท่ี 4-10 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูใชงานท้ัง 4 ดาน 
ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
X S.D. การแปลผล 

1. ดานตรงตามตอความตองการของผูใช 4.08 0.72 ดี 
2. ดานการประมวลผลของระบบ 4.14 0.57 ดี 
3. ดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ 4.10 0.70 ดี 
4. ดานความปลอดภัยของระบบ 4.00 0.65 ดี 
สรุปผลการประเมิน 4.09 0.66 ดี 

 
จากตารางท่ี 4-10 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของระบบของผูใชงานท้ัง 4 ดาน พบวาได

คาเฉล่ียเทากับ 4.09 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 แสดงวา ผูใชงานประเมินความพึงพอใจ
ของระบบท่ีพัฒนาไดอยูในระดับดี 
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บทที่ 5 
สรุปผล อธปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราช

พฤกษ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมและจัดทําระบบฐานขอมูล
คลังขอสอบ ซ่ึงการพัฒนาระบบใชโปรแกรมภาษา 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  เปนระบบท่ีชวยอาจารยในการออกขอสอบแบบเลือกตอบ ซ่ึงระบบสามารถสุมไดท้ังโจทยและ
ตัวเลือกโดยไมซํ้า ผูใชงานสามารถจัดการขอมูลขอสอบ ในแตละภาคและปการศึกษาได ท้ังการคนหา 
เพ่ิม แกไข และลบขอสอบ ซ่ึงระบบจะเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลเปนคลังขอสอบ เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกสําหรับอาจารยในการออกขอสอบและจัดเก็บขอสอบใหเปนระบบ 

จากการพัฒนาระบบไดทดลองใชงานและทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยใชแบบสอบสอบ
ประเมินความพึงพอใจของระบบเปนผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน และผูใชงานเปนอาจารยประจําสาขา
คอมพิวเตอร วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 23 คน ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบ พบวาผูเช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 คา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 สวนผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผูใชงานเปนอาจารยประจํา
สาคอมพิวเตอร อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 สามารถสุรป
ไดวาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
จากการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม สามารถอธิบายผลของการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบท้ัง 4 ดาน ไดดังตอไปนี้  
5.2.1 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช (Functional 

Requirement Test) โดยประเมินจากผูเช่ียวชาญและผูใชงาน อยูในระดับดี ซ่ึงระบบสามารถนําเสนอ
รายการขอมูล ระบบสามารถเพิ่มขอมูล ปรับปรุงแกไขขอมูล ลบขอมูลตางๆ ได ท้ังขอมูลสาขาวิชา 
ขอมูลรายวิชา ขอมูลกําหนดผูใชงาน ขอมูลกําหนดสิทธ์ิรายวิชาระบบความสามารถสุมโจทยและ
ตัวเลือกไดโดยไมซํ้า ระบบสามารถแสดงผลการออกขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย ระบบ
สามารถพิมพขอสอบออกทางเคร่ืองพิมพได 

5.2.2 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการประมวลผลของระบบ (Function Test) โดย
ประเมินจากผูเช่ียวชาญและผูใชงาน อยูในระดับดี ซ่ึงระบบมีความถูกตองของระบบในการนําเสนอ
รายการขอมูล ความถูกตองของระบบในการคนหารายการขอมูล ความถูกตองของระบบในการเพ่ิม
ขอมูล ความถูกตองของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล ความถูกตองของระบบในการลบขอมูล 
ความถูกตองของระบบในการสุมโจทยและตัวเลือกไดโดยไมซํ้า และมีความถูกตองของระบบในการ
แสดงผลการออกขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย อยูในระดับดี 

5.2.3 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ (Usability 
Test) โดยประเมินจากผูเช่ียวชาญและผูใชงาน อยูในระดับดี ซ่ึงระบบมีความงายในการใชงานระบบ 
ความเหมาะสมของการใชถอยคําบนจอภาพ  ซ่ึงสามารถส่ือสารเขาใจไดงาย ความชัดเจนของขอความ
ท่ีแสดงบนจอภาพ การประเมินความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆบนจอภาพ ความ
เหมาะสมของปริมาณขอมูลท่ีนําเสนอแตละหนาจอ การแสดงผลเขาใจงายและมีความเหมาะสม อยูใน
ระดับดี เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของการใชสีตัวอักษรและพื้นหลังท่ีประเมินโดยผูเช่ียวชาญอยูใน
ระดับดี แตการประเมินโดยผูใชอยูในระดับดีมาก เนื่องจากสีตัวอักษรเปนสีตัวอักษรและพ้ืนหลังมี
ความชัดเจนดูงาย 

5.2.4 การประเมินความพึงพอใจของระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security Test) โดย
ประเมินจากผูเช่ียวชาญและผูใชงาน อยูในระดับดี ซ่ึงระบบมีความเหมาะสมของการกําหนดสิทธ์ิผูใช
ระบบเปนระดับตางๆ ความถูกตองของระบบสามารถจัดการดานความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูล 
ความถูกตองของการตรวจสอบการปอนขอมูล   ความถูกตองของการแจงขอความเตือนเมื่อเกิดความ
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ผิดพลาดในการปอนขอมูลเขาสูระบบ และความถูกตองของระบบสามารถปองกันการปอนขอมูลท่ีผิด 
อยูในระดับดี 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม บน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส  ยังไมไดเช่ือมตอกับฐานขอมูลของทางวิทยาลัยราชพฤกษ แตระบบการออก
ขอสอบเลือกตอบแบบสุมนี้สามารถใชงานไดจริง ในการพัฒนาคร้ังตอไปก็สามารถพัฒนาระบบใน
ลักษณะแบบออนไลนและทําการเช่ือมตอกับฐานขอมูลของวิทยาลัยราชพฤกษ 

5.3.2 ในการพัฒนาโปรแกรมตอไปควรพัฒนาใหระบบสามารถออกขอสอบท่ีเปนอัตนัย (เติมคํา) 
การสอบแบบการจับคู การสอบแบบเลือกขอถูกและผิดได 

5.3.3 ในการพัฒนาโปรแกรมตอไปควรพัฒนาใหระบบสามารถใสรูปภาพประกอบในสวนของ
โจทย และตัวเลือกได 

5.3.4 ในการพัฒนาโปรแกรมตอไปควรพัฒนาใหระบบสามารถใสสูตรเคมี หรือสูตรทาง
คณิตศาสตรบางอยางได 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูตรวจสอบและประเมินระบบ 
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รายนามผูตรวจสอบระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม  
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ 

 
รายนามผูตรวจสอบและประเมินระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุม สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ แบงเปน 2 สวน คือ ผูเช่ียวชาญที่มีความรูดานคอมพิวเตอร และรายนาม
ผูใชงานระบบเปนอาจารย 

ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบโปรแกรม จํานวน 3 ทาน มีรายช่ือ
ดังตอไปนี้ 
1. ดร.อํานวยพล แจงเจริญ  

ตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  ระดบั 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
2. มารุต สุดคนึง   

ตําแหนงโปรแกรมเมอร บริษัท แพลนนิ่งซอฟต จํากัด 
3. วุฒิชัย พฤทธิประเสริฐ 

ตําแหนงโปรแกรมเมอร บริษัท แพลนนิ่งซอฟต จํากัด 
 
รายนามผูใชงานระบบเปนอาจารยสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 23 ทาน มี

รานช่ือดังตอไปนี้ 
 

1. อาจารยศิริพร  อวมมีเพยีร 

2. อาจารยเนตรนภา  ไมเท่ียง 
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. อาจารยวลัยนชุ  สกุลนุย 

12. อาจารยเพยีรทิพย  ศรีสุธรรม 

13. อาจารยวัชรินทร  พวงเปล้ีย 

14. อาจารยบัวเรียน  สูงพล 

15. อาจารยปรินดา  สมสังข 
16. อาจารยสุจิตา  จิวังกูร 

17. อาจารยเนตรนภา ไมเท่ียง 
18. อาจารยณัฐาศิริ เชาวประสิทธ 
19. อาจารยเสกสรรค ปญญาฐานะ 
20. อาจารยมนัญวรัตถ อุนนะนนัทน 
21. อาจารยอานันทา  พรหมชวย 

22. อาจารยรุจิรา ธรรมสมบัติ 
23. อาจารยอังศุมาลี สุทธภักติ 
 

http://biscom.rc.ac.th/manan.php
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ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 
ระบบการออกขอสอบแบบสุม สาขาคอมพวิเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ 

 

 การประเมินความพึงพอใจของระบบ โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ระบบท่ีพัฒนาขึ้น โดยแบงการประเมินระบบตามลักษณะการทดสอบระบบออกเปน 4 สวน ไดแก 

1. การประเมินระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช (Function Requirement Test) 
2. การประเมินระบบดานการประมวลผลของระบบ (Function Test) 
3. การประเมินระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ (Usability Test) 
4. การประเมินระบบดานความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 

คําชี้แจง 
โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน  โดยทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองระดับความเห็นตาม

ความเหมาะสม  โดยกําหนดคาความหมาย  ดังนี้ 
 5  หมายถึง ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 4  หมายถึง ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับด ี
 3  หมายถึง ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจระดับนอย 
 1  หมายถึง ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจระดับนอยมาก 
ตารางท่ี ข-1  การประเมินความพึงพอใจระบบดานการตรงตามความตองการของผูใช  

ความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ความสามารถของระบบในการนําเสนอรายการขอมูล      
2. ความสามารถของระบบในการคนหารายการขอมูล      
3. ความสามารถของระบบในการเพิ่มขอมูล      
4. ความสามารถของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล      
5. ความสามารถของระบบในการลบขอมูล      
6. ความสามารถของระบบในการสุมโจทยและตัวเลือกได
โดยไมซ้ํา 

     

7. ความสามารถของระบบในการแสดงผลการออกขอสอบ
แบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย 

     

8. ความสามารถของระบบในการพิมพขอสอบทาง
เครื่องพิมพ 
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ตารางท่ี ข-2  การประเมินความพึงพอใจระบบดานการประมวลผลของระบบ  
ความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ความถูกตองของระบบในการนําเสนอรายการ
ขอมูล 

     

2. ความถูกตองของระบบในการคนหารายการขอมูล      
3. ความถูกตองของระบบในการเพ่ิมขอมูล      
4. ความถูกตองของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล      
5. ความถูกตองของระบบในการลบขอมูล      
6. ความถูกตองของระบบในการสุมโจทยและ
ตัวเลือกไดโดยไมซ้ํา 

     

7. ความถูกตองของระบบในการแสดงผลการออก
ขอสอบแบบมีเฉลยและแบบไมมีเฉลย 

     

 
ตารางท่ี ข-3  การประเมินความพึงพอใจระบบดานการติดตอระหวางผูใชระบบกับระบบ  

ความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ความงายในการใชงานระบบ      
2. ความเหมาะสมของการใชถอยคําบนจอภาพ  ซึ่ง
สามารถสื่อสารเขาใจไดงาย 

     

3. ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงบนจอภาพ      
4. ความเหมาะสมของการใชสีตัวอักษรและพ้ืนหลัง      
5. ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆ
บนจอภาพ 

     

6. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอแตละ
หนาจอ 

     

7. การแสดงผลเขาใจงายและมีความเหมาะสม      
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ตารางท่ี ข-4  การประเมินความพึงพอใจระบบดานความปลอดภัยของระบบ  
ความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของการกําหนดสิทธิ์ผูใชระบบ
เปนระดับตางๆ 

     

2. ความถูกตองของระบบสามารถจัดการดานความ
ปลอดภัยของการเขาถึงขอมูล 

     

3.  ความถูกตองของการตรวจสอบการปอนขอมูล      
4.  ความถูกตองของการแจงขอความเตือนเมื่อเกิด
ความผิดพลาดในการปอนขอมูลเขาสูระบบ 

     

5.  ความถูกตองของระบบสามารถปองกันการปอน
ขอมูลที่ผิด 

     

 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

                ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาในการประเมินคร้ังนี้ 
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ภาคผนวก ค 

 
คูมือการใชงานระบบ 
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คูมือการใชงานระบบ 
ระบบการออกขอสอบแบบสุม สาขาคอมพวิเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ 

 
การพัฒนาระบบการออกขอสอบเลือกตอบแบบสุมของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยราช

พฤกษ มีคูมือการใชงาน ดังนี้ 
1. หนาจอการเขาสูระบบ (Login) เปนการตรวจสอบสิทธ์ิและเขางานระบบ ซ่ึงจะใชสําหรับ

กรอกช่ือผูใช และรหัสผาน เพื่อใหระบบทําการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใช รวมท้ังประเภทของผูใช 
กอนเปดหนาจอการทํางานหลักท่ีตรงกับประเภทผูใชตอไป แสดงดังภาพท่ี ค-1 

 

 
 

ภาพท่ี ค-1 การเขาสูระบบ (Login) 
 

หลังจากทําการเขาสูระบบในหนา Login แลว ระบบจะแสดงหนาหลักของการเขาสูระบบ 
เม่ือเขาสูระบบจะปรากฎหนาหลักของระบบ แสดงเมนูการใชงาน 3 สวนหลัก คือ  

1.  รายละเอียดของผูใชงานระบบ อยูดานซายบนหนาจอ แสดงช่ือของผูใช รหัสผูใชงาน 
ตําแหนงในระบบในระบบ และวันท่ีเขาใชงาน 

2.  แฟมขอมูลหลัก อยูดานซายกลางของหนาจอ  ประกอบดวย กําหนดรายวิชา กําหนด
ผูใชงาน กําหนดกําหนดรายวิชา กําหนดสิทธ์ิรายวิชา กําหนดโจทยปญหา เปล่ียนรหัสผาน เปล่ียน
ผูใชงาน และออกจากระบบ  

3.  เมนูหลัก อยูดานซายลางของหนาจอ ประกอบดวย สุมขอสอบ และคนหาขอมูลการสุม
ขอสอบ 
 ในระหวางการใชงานระบบจะมีการแสดงสถานะของผูใช และวัน เดือน ป ซ่ึงแสดงอยูดาน
ลางสุดของหนาจอเสมอ ดังภาพท่ี ค-2   



88 
 

 
 

ภาพท่ี ค-2 หนาหลักของการเขาสูระบบ 
 

เม่ือใชเมาสคลิกเลือกหัวขอ กําหนดสาขาวิชา โดยโปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แกไขสาขาวิชา
เขาไปในระบบได หนาจอสวนของการกําหนดสาขาวิชา ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ แสดงขอมูล
การคนหา และแกไขเพิ่มขอมูล ดังภาพท่ี ค-3 

 

 
 

ภาพท่ี ค-3 การกําหนดสาขาวิชา 



89 
 

เม่ือผูใชตองการคนหาขอมูลสาขาวิชาสามารถคนหา โดยระบุรหัสสาขาวิชา หรือช่ือ
สาขาวิชาแลวคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลการคนหาสาขาวิชาตามท่ีคนหามาแสดงในหนา
แสดงขอมูลการคนหา ดังภาพท่ี ค-4 

 

 
 

ภาพท่ี ค-4 การคนหาขอมูลสาขาวิชา 
 

หนาจอสวนของการแกไขเพิ่มขอมูล สามารถทําการเพ่ิมสาขาวิชาได โดยคลิกปุมเพิม่ 
จากนั้นกรอกรหัสสาขาวิขา และช่ือสาขาวชิา เม่ือกรอกเรียบรอยแลวใหคลิกปุมบันทึก ระบบจะทํา
การบันทึกขอมูลรหัสสาขาวิขา และช่ือสาขาวิชา ระบบมีการแจงใหทราบวาตองการยืนยนัการทํา
รายการ หรือไม ถายืนยันใหคลิกปุม Yes แตถาไมตองการลบใหคลิกปุม No ดังภาพท่ี ค-5 

 

 
 

ภาพท่ี ค-5 การเพิ่มขอมูลรหัสสาขาวิชาและช่ือสาขาวิชา 
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ในระหวางการกรอกขอมูลรหัสสาขาวิชาและช่ือสาขาวิชา สามารถยกเลิกขอมูลท่ีกรอกได 
โดยคลิกปุมยกเลิก ระบบจะแสดงขอมูลกอนการกรอกขอมูล  

เม่ือเพิ่มรหัสสาขาวิชาและชื่อสาขาวิชาแลว ระบบจะทําการบันทึก แลวจะปรากฏรหัส
สาขาวิชาและช่ือสาขาวิชา อยูในสวนของแสดงขอมูลการคนหา ซ่ืงสามารถทําการลบท้ังรหัส
สาขาวิชาและชื่อสาขาวิชาไดโดยคลิกปุมลบ ระบบจะแจงใหทราบวาตองการยืนยันการทํารายการ
หรือไม ถาตองการลบใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการลบใหคลิกปุม No ดังภาพท่ี ค-6 
 

 
 

ภาพท่ี ค-6 การลบขอมูลรหัสสาขาวิชาและช่ือสาขาวิชา 
 
กําหนดผูใชงานในระบบ 

ผูดูแลระบบสามารถกําหนดผูใชงานในระบบ โดยคลิกท่ีเมนูกําหนดผูใชงานในระบบแลว 
สามารถทําการเพ่ิม แกไข และลบผูใชงานในระบบได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การคนหาผูใชงานในระบบ ผูใชสามารถคนหาผูใชงานได โดยระบุคําคนหาผูใชงานใน
ระบบ สามารถระบุไดท้ังช่ือและรหัสของผูใชงาน แลวคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงขอมูลการ
คนหาสาขาวิชาตามท่ีคนหามาแสดงในหนาแสดงขอมูลการคนหา ดังภาพท่ี ค-7 
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ภาพท่ี ค-7 การคนหาผูใชงานในระบบ 
 

ผูดูแลระบบสามารถเพ่ิมผูใชงานในระบบได โดยคลิกท่ีปุมเพิ่ม โดยกรอกช่ือ-สกุล 
สาขาวิชาและกําหนดสิทธ์ิของผูใชงานระบบไดวาเปนผูดูแลระบบ หรือเปนผูใชงานระบบ จากน้ัน
ทําการบันทึกขอมูล โดยคลิกปุมบันทึก ดังภาพท่ี ค-8 

 

 
 

ภาพท่ี ค-8 การเพิ่มผูใชงานในระบบโดยผูดูแลระบบ 
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กอนท่ีระบบจะทําการบันทึกขอมูลผูใชงานในระบบ ลงในฐานขอมูล ระบบถามวากอนวา
ตองการเพิ่มผูใชงานในระบบหรือไม โดยระบบจะถามวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันวา
ตองการเพิ่มผูใชงานในระบบใหคลิกปุม Yes แตถาไมตองการทําการเพิ่มผูใชงานในระบบใหคลิก
ปุม No แสดงดังภาพท่ี ค-9 

 

 
 

ภาพท่ี ค-9 การยืนยนัตองการเพิ่มขอมูลผูใชงานในระบบ 
 

  เม่ือตองการแกไขขอมูลของผูใชงานในระบบ ใหคลิกเลือกผูใชงานในระบบท่ีตองการ
แกไขขอมูล จากนั้นคลิกปุมแกไข ซ่ึงระบบสามารถแกไขไดท้ังช่ือ-สกุล สาขาวิชาและรหัสผูใชงาน 
และสิทธิของผูใชงาน ดังภาพท่ี ค-10 

 

 
 

ภาพท่ี ค-10 การแกไขขอมูลผูใชงานในระบบ 
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เม่ือแกไขเสร็จแลวใหคลิกปุมบันทึก ถาตองการแกไขขอมูลผูใชงานในระบบ ระบบจะ
ถามวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันวาตองการเพิ่มผูใชงานในระบบใหคลิกปุม Yes แตถา
ไมตองการทําการเพ่ิมผูใชงานในระบบใหคลิกปุม No แสดงดังภาพท่ี ค-11   
 

 
 

ภาพท่ี ค-11 ยืนยันการแกไขขอมูลผูใชงานในระบบ 
 

จากน้ันระบบทําการแกไขขอมูลของผูใชงานในระบบให ตัวอยางตองการแกไขผูใชงาน
จากสาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ เปน สาขาบัญชี ไดผลการแกไขขอมูล ดังภาพท่ี  ค-12 

 

 
 

ภาพท่ี  ค-12 ผลการแกไขขอมูลของผูใชงานในระบบ 
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เม่ือตองการลบขอมูลผูใชงานในระบบทําไดโดยคลิกเลือกขอมูลผูใชงานในระบบท่ี
ตองการลบ จากน้ันคลิกปุมลบ ระบบจะถาม ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถาตองการลบขอมูล
ผูใชงานในระบบใหคลิกปุม Yes แตถาไมตองการลบขอมูลผูใชงานในระบบใหคลิกปุม No ดังภาพ
ท่ี ค-13 
 

 
 

ภาพท่ี ค-13 การลบขอมูลของผูใชงานในระบบ 
 
เม่ือลบผูใชงานแลวไดผลการลบผูใชงานในระบบ ดังภาพที่ ค-14 
 

 
 

ภาพท่ี ค-14 ผลการลบขอมูลของผูใชงานในระบบ 
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การกําหนดรายวิชา 
การกําหนดรายวิชา สามารถกําหนดรายวิชาไดโดยผูใชงานเปนอาจารย เม่ือเขาเมนูกําหนด

รายวิชา แบงหนาจอเปน 2 สวน คือ แสดงขอมูลคนหา และแกไขขอมูลเพิ่มเติม ในการกําหนด
รายวิชาผูใชงานสามารถเพ่ิม ลบ และแกไขขอมูลรายวิชาได  

การคนรายวิชา ผูใชสามารถรายวิชาไดโดยระบุลงในชองคําคนหา ซ่ึงสามารถระบุไดท้ัง
รหัสสาขาวิชา หรือช่ือสาขาวิชา จากน้ันคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงผลการคนหาในสวนแสดง
ขอมูลการคนหา ดังภาพท่ี ค-15 

 

 
 

ภาพท่ี ค-15 การคนหาขอมูลรายวิชา 
 

การเพิ่มขอมูลรายวิชา ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูลรายวิชาโดยคลิกปุมเพิ่ม แลวทําการกรอก
รหัสวิชาและช่ือวิชา จากนั้นคลิกปุมบันทึกเพ่ิมเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล โดยระบบจะมีการถาม 
ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถาตองการบันทึกใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการบันทึกสามารถคลิก
ปุมยกเลิกได ดังภาพท่ี ค-16 
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ภาพท่ี ค-16 การเพิ่มรายวิชา 
 

การแกไขขอมูลรายวิชา ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลรายวิชาโดยคลิกปุมแกไข แลวทําการ
แกไขไดท้ังรหัสวิชาและช่ือวิชา จากน้ันคลิกปุมบันทึกระบบจะเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล โดย
ระบบจะมีการถาม ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถาตองการแกไขใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการ
แกไขสามารถคลิกปุมยกเลิกได ดังภาพท่ี ค-17 

 

 
 

ภาพท่ี ค-17 การแกไขรายวชิา 
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การลบขอมูลรายวิชา ผูใชงานสามารถลบขอมูลรายวิชาโดยเลือกรายวิชาท่ีตองการลบ 
จากนั้นคลิกปุมลบ โดยระบบจะมีการถาม ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถาตองการลบใหคลิกปุม 
Yes ถาไมตองการลบสามารถคลิกปุมยกเลิกได ดังภาพท่ี ค-18 
 

 
 

ภาพท่ี ค-18 การลบรายวิชา 
 
กําหนดสิทธ์ิรายวิชา 

การกําหนดรายวิชา หนาจอแบงเปน 2 สวน คือ แสดงขอมูลคนหา และสถานะ ซ่ึงผูดูแล
ระบบสามารถกําหนดผูใชงานวาสามารถออกขอสอบรายวิชาอะไร ในปการศึกษา เทอม รอบ
การศึกษาไหน โดยผูดูแลระบบตองคลิกเลือกผูใชงานกอน จากนั้นกําหนดวาใหสามารถออก
ขอสอบแบบสุมเลือกตอบไดในปการศึกษา เทอม รอบการศึกษา และรายวิชาใดไดบาง ดังภาพท่ี ค-
19 ถึงภาพท่ี ค-22 

 

 
 

ภาพท่ี ค-19 การเลือกปการศึกษาของการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา 
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ภาพท่ี ค-20 การเลือกเทอมศึกษาของการกาํหนดสิทธ์ิรายวิชา 
 

 
 

ภาพท่ี ค-21 การเลือกรอบการศึกษาของการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา 
 

 
 

ภาพท่ี ค-22 การเลือกรหัสรายวิชาของการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา 
 

เมื่อกําหนดสิทธ์ิรายวิชาเสร็จแลวใหทําการบันทึกรายการ ซ่ึงระบบถาม ยืนยันการทํา
รายการ ใหคลิก Yes เม่ือตองการบันทึกขอมูล ดังภาพท่ี ค-23 
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ภาพท่ี ค-23 การยืนยนัการทํารายการของการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา 
 

เม่ือยืนยันการกําหนดสิทธ์ิรายวิชาแลว ระบบจะแสดงผลใหทราบวาผูใชงานทานใดสามารถ
ออกขอมูลแบบสุมเลือกตอบในปการศึกษา เทอม รอบการศึกษา และรายวิชาอะไร ดังภาพท่ี ค-24 

 

 
 

ภาพท่ี ค-24 ผลการกําหนดสิทธ์ิรายวิชาของผูใชงานระบบ 
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การคนหาการกําหนดสิทธ์ิรายวิชา สามารถคนหารายวิชาไดโดยระบุลงในชองคําคนหา โดย
ระบุช่ือนามสกุลของผูมีสิทธ์ิในแตละวิชา จากนั้นคลิกปุมคนหา ระบบจะแสดงผลการคนหาใน
สวนแสดงขอมูลการคนหา ดังภาพท่ี ค-25 
 

 
 

ภาพท่ี ค-25 การคนหาการกาํหนดสิทธ์ิรายวิชา 
 

กําหนดโจทยปญญา  
การกําหนดโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชงานเปนอาจารยสามารถกําหนดโจทย

ปญญาของขอสอบเลือกตอบได โดยเขาเมนูกําหนดโจทยปญหา จากนั้นระบบจะแสดงหนาตาง
ของการเพ่ิมโจทยปญหา ซ่ึงผูใชงานตองทําการเลือกรายวิชากอน จากนั้นกรอกขอมูลโจทยลงใน
ชองกําหนดโจทยปญหา  ผูออกขอสอบสามารถกําหนดตัวเลือกไดวาตองการออกตัวเลือกแบบ 4 
ตัวเลือก หรือ 5 ตัวเลือก จากนั้นกรอกตัวเลือกแตละตัวเลือกใหครบ  พรอมท้ังเฉลยคําตอบโดยคลิก
คําตอบท่ีถูกตองลงใน กําหนดตัวเลือกเปนคําตอบ แลวจึงทําการบันทึก ดังภาพท่ี ค-26   
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ภาพท่ี ค-26 การเพิ่มโจทยปญหา ตัวเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ 
 

เมื่อเพิ่มโจทย ตัวเลือก และเฉลยเสร็จแลวทําการบึนทึก  ระบบจะแจงใหทราบกอนวา 
ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันท่ีจะบันทึกใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการบันทึกใหคลิกปุม 
No ดังภาพท่ี ค-27 

 

 
 

ภาพท่ี ค-27 การยืนยนัการเพิ่มโจทยปญหา ตัวเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ 
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การแกไขโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ  ผูใชสามารถแกไขโจทย ตัวเลือก และเฉลย ท่ี
สรางข้ึน โดยคลิกท่ีปุมแกไข จากนั้นแกไขขอมูลโจทย ตัวเลือกและเฉลยตามท่ีตองการแลวทําการ
บันทึกขอมูล โดยคลิกปุมบันทึก แลวระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถา
ยืนยันท่ีจะบันทึกใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการบันทึกใหคลิกปุม No ดังภาพท่ี ค-28 และ ค-29 

 

 
 

ภาพท่ี ค-28 การแกไขโจทยปญหา ตัวเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ 
 

 
 

ภาพท่ี ค-29 การยืนยนัแกไขโจทยปญหา ตวัเลือก และเฉลยขอสอบเลือกตอบ 
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การลบโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชสามารถทําการลบโจทยปญหาท่ีสรางข้ึน 
ไดโดยคลิกปุมลบ แลวระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันท่ีจะลบ
โจทยปญหาท่ีสรางข้ึนใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการลบโจทยปญหาท่ีสรางข้ึนใหคลิกปุม No ดัง
ภาพท่ี ค-30 

 

 
 

ภาพท่ี ค-30 การลบโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ 
 

การคนหาโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบ ผูใชงานสามารถทําการคนหาขอสอบ
เลือกตอบท่ีสรางแลว โดยทําการคลิกเลือกรายวิชากอน จากนั้นระบุคําท่ีตองการคนหา แลวคลิกปุม
คนหา หรือถาไมมีการระบุคําท่ีตองการคนหาระบบจะคนหาขอสอบท้ังหมดจากรายวิชาท่ีเลือกไว  
ดังภาพท่ี ค-31 
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ภาพท่ี ค-31 ผลการคนหาโจทยปญหาของขอสอบเลือกตอบจากรายวิชา 
 

การเปล่ียนรหัสผาน 
ผูดูแลระบบและผูใชงานเปนอาจารยสามารถเปลี่ยนรหัวผานได โดยคลิกเมนูเปล่ียน

รหัสผาน จากน้ันทําการกรอกรหัสผานเดิม รหัสผานใหม และยืนยันรหัสผาน แลวคลิกปุมบันทึก 
แลวระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการทํารายการ หรือไม ถายืนยันท่ีจะเปล่ียนรหัสผานให
คลิกปุม Yes ถาไมตองการเปล่ียนรหัสผานใหคลิกปุม No ดังภาพท่ี ค-32 

 

 
 

ภาพท่ี ค-32 การเปล่ียนรหัสผาน 
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การเปล่ียนผูใชงาน 
ผูใชสามารถระหวางการใชงานสามารถเปล่ียนผูใชงานได โดยคลิกท่ีเมนูเปล่ียนผูใชงาน  

เม่ือคลิกเมนูเปล่ียนผูใชงาน  ระบบเขาสูหนาจอการเขาสูระบบใหม จากนั้นกรอกช่ือผูใชและ
รหัสผาน ดังภาพท่ี ค-33 
 

                  
 

ภาพท่ี ค-33 การเปล่ียนผูใชงานเพ่ือเขาสูระบบใหม 
 

ในการเปล่ียนผูใชงาน หลังจากการเขาสูระบบแลว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดผูเขาใช
งานระบบใหม ซ่ึงแสดงช่ือ รหัสผูใชงาน ตําแหนงในระบบ และวันท่ีเขาใชงานระบบ ไดผลดังภาพ
ท่ี ค-34 

 

 
 

ภาพท่ี ค-34 ผลการเขาสูระบบโดยการเปลี่ยนผูใช 
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สวนของเมนหูลัก 
การสุมขอสอบ 

ในการสุมขอสอบ สามารถเลือกตัวเลือกของขอสอบ เลือกการเลือกสุมขอสอบไดวา
ตองการเร่ิมตนต้ังแตขอไหนถึงขอไหนได     และสามารถระบุจํานวนขอสอบท่ีตองการออกได 
จากน้ันคลิกปุมเร่ิมสุมขอสอบ ระบบจะแสดงขอมูลขอสอบ ประกอบดวยลําดับ โจทยคําถาม และ
ตัวเลือก ท่ีผานการสุมโดยไมซํ้ามาแลว ดังภาพท่ี ค-35 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ค-35 การสุมขอสอบ 
 

การบันทึกชุดขอสอบท่ีไดจากการสุม 
หลังจากสุมขอสอบเสร็จแลวทําการบันทึกชุดขอสอบท่ีไดจากการสุม โดยคลิกปุมบันทึก

ผลการสุมขอสอบ แลวระบบจะแจงใหทราบกอนวา ยืนยันการบันทึกผลการสุมขอสอบ หรือไม ถา
ยืนยันท่ีจะบันทึกผลการสุม ขอสอบใหคลิกปุม Yes ถาไมตองการบันทึกผลการสุมขอสอบใหคลิก
ปุม No ดังภาพท่ี ค-36 
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ภาพท่ี ค-36 การยืนยนัการทํารายการบันทึกผลการสุมขอสอบ 
 
เม่ือระบบมีการบันทึกการสุมขอสอบแลวระบบจะแสดง บอกวาบันทึกผลการสุมของผูใช

แลว ตองการแสดงตัวอยางกอนพิมพหรือไม เม่ือตองการแสดงผลการสุมกอนพิมพขอสอบออกมา 
ใหคลิกปุม Yes และถาไมตองการแสดงผลการสุมกอนพิมพขอสอบใหคลิก No ดังภาพท่ี ค-37 

 

 
 

ภาพท่ี ค-37 การยืนยนัแสดงตัวอยางกอนพมิพขอสอบ 
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หลังจากนั้นระบบแสดงขอสอบท่ีทําการสุมแลว ซ่ึงเปนไฟล pdf  และขอสอบท่ีไดเปน
ขอสอบแบบมีเฉลย ดังภาพท่ี ค-38 

 

 
 

ภาพท่ี ค-38 ขอสอบท่ีผานการสุมแลว 
 
การคนหาขอมูลการสุมขอสอบ 

ผูใชสามารถทําการคนหาขอมูลการสุมขอสอบยอนหลังได โดยเลือกรายวิชา ชวงวันท่ีสุม
ขอสอบ จากนั้นคลิกปุมคนหารายการสุมขอสอบ ระบบแสดงรายการขอมูลขอสอบ ดังภาพท่ี ค-39 

 

 

 
 

ภาพท่ี ค-39 ผลการคนหาขอมูลชุดขอสอบท่ีไดจากการสุม 
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ถาตองการแสดงตัวอยางขอสอบกอนพิมพ  ระบบสามารถแสดงผลของขอสอบท่ีไดจาก
การสุมในรูปของไฟล pdf สามารถพิมพขอสอบได 2 แบบ คือ ขอสอบแบบมีเฉลยและขอสอบแบบ
ไมมีเฉลย ดังภาพท่ี ค-40  และภาพท่ี ค-41 
 

 
 

ภาพท่ี ค-40 ขอสอบแบบมีเฉลย 
 

 
 

ภาพท่ี ค-41 ขอสอบ แบบมีไมเฉลย 
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