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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการคลังข้อสอบและการสอบผ่านอินเทอร์เน็ต ขั้นตอน
การศึกษาเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ท าการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน 
ออกแบบระบบงานใหม่ และพัฒนาระบบ โดยใช้ภาษาพีเอชพีท างานร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ระบบที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 ระบบหลัก มีลักษณะการท างานเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งาน 3 ส่วน คืออาจารย์ นักศึกษา 
และผู้ดูแลระบบ ระบบการวิเคราะห์ข้อสอบหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 และ KR-21 หา
ระดับความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อผิดและข้อถูกร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต่ า
ร้อยละ 27 ท าการลองใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คืออาจารย์ นักศึกษา และผู้ดูแลระบบ ท าการประเมินผล
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี วัดค่าความแม่นย าการท างานของระบบโดยการ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเดิมกับระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่าผลที่ได้ไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตามผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อสอบจะขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของผู้ทดสอบเอง 
 

Abstract 
 The objectives of this study are to develop a management system for examination bank 
and an online examination. Working procedures were performed by analysis a traditional working 
system and problems, study of user requirements, design of a new working system and a 
development of the new system. PHP and JAVA programming language operating with MySQL for 
developments and a database management were used. The new system consists of 6 systems by 
operating as web application. Users are 3 groups that are teachers, students and administrator. In 
the items analysis stem, a reliability value was calculated using KR-20 and KR-21 of Kuder-
Richardson. The level of difficulty and discriminating power were identified using choice analysis 
with 27 percentages of upper and lower technique. The new system was tested with 3 groups of 
teachers, students and administrator. The evaluation was performed using questionnaires. The 
results of the evaluation shown the contentment is in good level. Accuracy of the system was 
measured by comparison between a traditional item analysis and the new system. The comparison 
results were not different. However, the accuracy of item analysis results depends on knowledge of 
the students who are in testing. 
 
ค าส าคัญ : คลังข้อสอบ ความเช่ือมั่น ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก กลุม่สูงกลุ่มต่ าร้อยละ 27 
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1. บทน า 
 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา มีภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเริ่มจาก
อาจารย์ได้รับค าอธิบายรายวิชาที่จะต้องท าการสอนนักศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ จากนั้นอาจารย์จึงจัดท าโครงการสอน 
ท าการก าหนดวัตถุประสงค์ จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ให้ครบ
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ เมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนแล้วผู้สอนต้องท าการวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดังนั้นกระบวนการวัดและประเมินผลจึงมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนโดยตรง กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาท าได้ใน
ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องทราบข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น 
ความรู้ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ จุดบกพร่องและจุดเด่นในการเรียนของผู้เรียนเพื่อที่จะได้ก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้เสริมเข้าไปให้กับผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยทั่วไปแล้วการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นทางการในสถาบันการศึกษาจะด าเนินการในช่วงระหว่างกลางภาคและปลายภาคเรียนโดยใช้
ข้อสอบเป็นเครื่องมือ ดังนั้นข้อสอบจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา จากการศึกษา
พบว่าข้อสอบมีอยู่สองแบบที่นิยมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนคือแบบปรนัยและอัตนัย โดยที่ทั้งสองแบบมีข้อดี
ข้อเสียต่างกันออกไป ข้อสอบที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยการวิเคราะห์ข้อสอบ
เพราะถ้าข้อสอบในวิชาใดไม่มีคุณสมบัติย่อมแสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบนั้นไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะน ามาใช้ในการวัด
และประเมินผลการศึกษา 
 แต่เนื่องจากกระบวนการด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบมีขั้นตอนที่ยุ่ งยากและต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการมาก มีกระบวนการหลัก เริ่มจากการออกข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบลงบนกระดาษ น าไปทดสอบกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง และน ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน จากนั้นจึงน าเอาข้อสอบและผลคะแนนที่ได้น ามาวิเคราะห์
ก่อนน าข้อสอบไปใช้หรือจัดเก็บข้อสอบต่อไป จากการส ารวจในสถาบันการศึกษาพบว่าลักษณะการวัดและประเมินผล
เป็นเพียงผู้สอนออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรยีนมีทั้งอัตนัยและปรนัยจัดพิมพ์ข้อสอบลงบนกระดาษจากนั้นจึง
น าไปจัดสอบตามระบบ ข้อสอบยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อสอบ และหลังจากจัดสอบแล้วไม่ได้มีการจัดเก็บข้อสอบ
อย่างเป็นระบบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องท าการวัดและประเมินผลผู้เรียนอีกครั้ง ผู้สอนต้องท า
การออกข้อสอบใหม่ หรือเมื่อมีข้อจ ากัดทางด้านเวลาผู้สอนต้องออกข้อสอบใหม่ทุกครั้งท าให้ได้ข้อสอบไม่ดี เมื่อ
น าไปใช้ก็อาจท าให้เกิดผลเสียหายได้ นอกจากนี้ในกระบวนการต่างๆ ยังท าให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ 
จ านวนมากในการจัดสอบแต่ละครั้ง 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกน ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกและแก้ปัญหางานในหลายๆด้าน 
การศึกษาในครั้งนี้จึงมีแนวคิดน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบจัดการข้อสอบโดยให้ความส าคัญไปที่การ
วิเคราะห์ข้อสอบและการจัดสอบออนไลน์ ระบบวิเคราะห์ข้อสอบสามารถหาค่าระดับความยากง่ายและค่าอ านาจ
จ าแนกของข้อสอบแต่ละข้อ โดยเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบแบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าร้อยละ 27 เนื่องจาก
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าเป็นวิธีที่นักวิชาการศึกษานิยมใช้กัน และเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับว่าให้
ความเที่ยงตรงสูง และหาค่าความเชื่อมั่นของชุดข้อสอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย มีเครื่องมือช่วยในกระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดเก็บข้อสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อที่สามารถช่วยแก้ปัญหา
เนื่องจากความไม่สะดวกรวดเร็วในการรายงานผลการสอบ โดยการจัดการสอบแบบออนไลน์ อาจารย์สามารถก าหนด
รายละเอียดการสอบและนักศึกษาสามารถสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อด าเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้วระบบจะ
รายงานผลการสอบให้นักศึกษาทราบผลได้ทันทีและอาจารย์สามารถทราบรายละเอียดการท าข้อสอบของนักศึกษาได้
จากระบบที่พัฒนาขึ้นได้ ระบบนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ใน

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue



50 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

การจัดท าคลังข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบท่ีผ่านการวิเคราะห์ไว้ในคลังข้อสอบและสามารถน าออกมาใช้งานได้สะดวกและ
สามารถพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพต่อไป  
 

2. วิธีการศึกษา 
  วิธีการด าเนินการวิจัยสามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักแสดงในรูปที่ 1 ดังต่อไปนี ้
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

 

2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหาของระบบงานเดิมและความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
 ทางผู้วิจัยได้ท าการวิ เคราะห์ระบบงานเดิมโดยใช้วิธีการการสอบถามและศึกษาข้อมูล พบว่าใน
สถาบันการศึกษาโดยทั่วไปมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วนได้แก่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล อาจารย์ และนักศึกษา แต่ละส่วน
งานมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายทะเบียนคือข้อสอบไม่ได้จัดเก็บในลักษณะของคลังข้อสอบเป็น
การจัดเก็บไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนดหลังจากนั้นจึงท าลายทิ้งไป อาจารย์ผู้สอนไม่ได้วิเคราะห์ข้อสอบก่อนน าไปใช้
เนื่องจากมีขั้นตอนยุ่งยากและใช้เวลามาก นักศึกษาไม่สามารถหาข้อสอบเก่าของแต่ละรายวิชาน ามาทดลองท าก่อน  
การสอบตามระบบของมหาวิทยาลัย จากปัญหาของระบบงานเดิมพบว่าผู้ใช้งานระบบท่ีส าคัญมีอยู่ 2 ส่วนคือ อาจารย์
และนักศึกษา ทางผู้วิจัยจึงได้ประมวลผลความต้องการของผู้ใช้จากข้อมูลที่ได้รบัจากอาจารย์และนักศึกษาหลายๆ ท่าน 
พบว่าอาจารย์ผู้สอนต้องการเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อลดความยุ่งยากจาก
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กระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบสามารถจัดเก็บข้อสอบได้อย่างเป็นระบบ สามารถน าข้อสอบออกมาใช้ได้สะดวกและ
สามารถจัดการสอบได้ด้วยตัวเองโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทราบผลการสอบของนักศึกษาได้ทันที ในขณะที่
นักศึกษาต้องการทดลองท าข้อสอบเก่าก่อนการทดสอบจริงตามระบบของมหาวิทยาลัยและรู้ผลการสอบได้ทันทีหลัง
สอบเสร็จสิ้น 
2.2 ออกแบบระบบงานใหม่ 
 ระบบงานใหม่เป็นการน าความรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้จัดการและพัฒนาระบบ 
จากข้อมูลปัญหาระบบงานเดิมและความต้องการของผู้ใช้ สามารถออกแบบระบบงานใหม่ ตามกลุ่มผู้ใช้งาน 3 ส่วน 
คือผู้ดูแลระบบ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา แสดงความสัมพันธ์แต่ละส่วนดังรูปที่ 2 ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 2 องค์ประกอบของระบบงานใหม่ 
 

 ระบบท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 ระบบหลัก แต่ละระบบมีลักษณะการท างานดังต่อไปนี้ 
 1. ระบบจัดการคลังข้อสอบแบบปรนัย เป็นระบบส าหรับอาจารย์ผู้สอนส าหรับจัดการกับข้อสอบในรายวิชา 

   ของตัวเอง เช่น สร้าง จัดเก็บ แก้ไข และลบข้อสอบ เป็นต้น  
 2. ระบบวิเคราะห์ข้อสอบ หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร K-R20 และ K-R21 ตามวิธีของคูเดอร์และริชาร์สัน  
    วิเคราะห์หาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อผิดและข้อถูก เลือกใช้เทคนิคการ 
    แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าร้อยละ 27 เนื่องจากเป็นเทคนิคท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความเที่ยงตรงสูง 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

3. ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ เป็นระบบส าหรับผู้ดูแลระบบในการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์ ผู้ใช้งานระบบ  
   สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ และนักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกได้ 
4. ระบบจัดชุดข้อสอบ เป็นระบบส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการเลือกเงื่อนไขในการสุ่มข้อสอบจากฐานข้อมูล   
    อาจารย์สามารถก าหนดสิทธิการสอบของนักศึกษา และเวลาเปิด-ปิดข้อสอบ 
5. ระบบด าเนินการสอบ นักศึกษาสามารถสอบออนไลน์ตามสิทธิแต่ละคนที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้จัดชุด 
   ข้อสอบ สามารถท าข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกเมื่อด าเนินการสอบเสร็จแล้วผลการสอบจะถูกส่งไปประมวลผล  
   เมื่อกดปุ่มส่งข้อสอบ จากน้ันก็จะออกจากระบบการสอบ รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบตามวันเวลาที่ก าหนดและ 
   ได้ส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเข้าสอบได้อีก 
6. ระบบสรุปและประมวลผลการสอบของนักศึกษา ระบบจะท าการตรวจข้อสอบทันทีและรายงานผลให้ 
   นักศึกษาทราบทันที 

 

ในการพัฒนาระบบจ าเป็นต้องเข้าใจภาพรวมการท างานทั้งหมดของระบบก่อน จึงได้แสดงภาพรวมของ
ระบบและความสัมพันธ์ของระบบกับสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง คือผู้ดูแลระบบ อาจารย์และนักศึกษา แสดงความสัมพันธ์
โดยใช้แผนผังบริบทแสดงดังรูปที่ 3 ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 3 แผนผังบริบทของระบบคลังข้อสอบ 
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ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ได้ใช้แผนผังกระแสข้อมูล ในการแสดงการไหลของข้อมูลในระบบคลังข้อสอบใน 
แต่ละกระบวนการต่างๆ รูปที่ 4 แสดงแผนผังกระแสข้อมูลระดับ 0 ของระบบคลังข้อสอบ 
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รูปที่ 4 แผนผังกระแสข้อมลูระดับ 0 ของระบบคลังข้อสอบ 
 

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ท าให้ทราบว่ามีกระแสข้อมูลและกระบวนการท างานต่างๆ ภายใต้ระบบ
อะไรบ้าง ซึ่งท าให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดและน าไปใช้ส าหรับออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบคลังข้อสอบส าหรับออกแบบฐานข้อมูลแสดงในรูปที่ 5 ดังต่อไปนี้ 
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b_exam

exam_id (PK)

exam_type_id (FK)

name

user_id (FK)

term

year

e_date

e_time

status

random

t_start

t_end

b_request

request_id (PK)

user_id (FK)

exam_id (FK)

status

b_exam_all

exam_all_id (PK)

exam_id (FK)

quiz_id (FK)

b_user

user_id (PK)

uid

user_level_id (FK)

name

email

username

password

faculty

year

sec

b_exam_type

exam_type_id (PK)

name

status

b_user_level

user_level_id (PK)

name

b_result

result_id (PK)

exam_id (FK)

quiz_id (FK)

user_id (FK)

answer

result

b_quiz

quiz_id (PK)

question

picture

a1

a2

a3

a4

answer

quiz_level_id (FK)

percent

lesson

b_news

news_id (PK)

name

detail

adddate

pic

view

user_id (FK)

b_quiz_level

quiz_level_id (PK)

name

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมลูของระบบคลังข้อสอบส าหรับออกแบบฐานข้อมูล 
 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี ท าให้สามารถออกแบบเป็นฐานข้อมูล โดยแต่ละตารางมีการ
จัดเก็บข้อมูล แอทริบิวต์ คีย์หลัก และคีย์นอก ต่อไป 
2.3 การพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP ท างานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL 
 ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเนื่องจากต้องมีการจัดเก็บข้อสอบลงใน
ฐานข้อมูลดังนั้นจึงเลือกใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL เป็นหลักมีลักษณะการท างานร่วมกันแสดงในรูปที่ 6 
ดังต่อไปนี้ 
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Web page
PHP

Script

Data base

Server

(Apache)

1
2

6
5

4 3

Server sideClient side

 
 

รูปที่ 6 การท างานร่วมกันระหว่างเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
 

2.4 การทดลองใช้งานและประเมินผลการทดสอบการท างานของระบบกับกลุ่มตัวอย่างและวัดค่าความแม่นย าของ
ระบบ 
 ได้ท าการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ข้อสอบวิชาภาษาซีใช้ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มอาจารย์สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 คน นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่
เรียนวิชาภาษาซีมาแล้ว จ านวน 50 คน และผู้ดูแลระบบ เป็นเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่ดูแลระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จ านวน 1 คน รวมทั้งหมด 56 คน และได้ท าการวัดค่าความแม่นย า
ของระบบโดยการเปรียบเทียบผลระหว่างการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้วิธีแบบเดิมกับการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้ระบบที่
พัฒนาขึ้น  
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 ผลการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างและใช้แบบประเมินความพึงพอใจพบว่า ความพึงพอใจในด้านตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับดี ผลการวัดค่าความแม่นย าของระบบพบว่าระบบวิเคราะห์ข้อสอบสามารถท างานได้
ถูกต้องให้ผลลัพธ์ตรงกับการค านวณโดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อสอบแบบเดิม 
 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อสอบจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกลุ่มผู้ทดสอบเอง 
เช่นข้อที่ง่ายส าหรับนักศึกษากลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นข้อท่ียากส าหรับนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อสอบควร
จะท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน 
 ด้านความแม่นย าของระบบ เมื่อพิจารณาด้านผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบ ค่าความเช่ือมั่น 
ระดับความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกจะขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของผู้ทดสอบ เช่น การน าข้อสอบชุดเดิมทดสอบกับ
กลุ่มผู้ทดสอบกลุ่มเดิมหลายครั้งท าให้ผู้ทดสอบจ าข้อสอบได้ หรือผู้ทดสอบท าข้อสอบจากการเดา ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อ
ผลลัพธ์ทั้งสิ้น 
 ข้อจ ากัดของระบบท่ีพัฒนาขึ้น สามารถใช้ได้กับข้อสอบแบบปรนัยแบบข้อเลือกเท่านั้น 
 

4. สรุป 
 ระบบบริหารจัดการข้อสอบและการสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ข้อสอบ การพัฒนาระบบเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม ออกแบบระบบใหม่ และการพัฒนาระบบ โดยใช้
ภาษา PHP ท างานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ในลักษณะของเว็บแอพลิเคชัน ระบบวิเคราะห์ข้อสอบได้ค านวณค่าความ
เช่ือมั่นของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 และ KR-21 หาระดับความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อผิด
และข้อถูกร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต่ าร้อยละ 27 ท าการลองใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คืออาจารย์ 
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นักศึกษา และผู้ดูแลระบบ จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี วัดค่าความแม่นย าการ
ท างานของระบบโดยการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเดิมกับระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่าผลที่ได้ไม่ต่างกัน 
อย่างไรก็ตามพบว่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อสอบจะขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของผู้ทดสอบเอง ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อสอบ
จึงควรใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกัน ระบบคลังข้อสอบแบบเว็บเบส เหมาะส าหรับการน าไปใช้กับห้องเรียนขนาดใหญ่มีนักศึกษา
จ านวนมากเนื่องจากข้อดี ด้านความเร็วในการออกข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ การจัดข้อสอบ และรายงานผลการสอบ             
ผลการตรวจข้อสอบมีความถูกต้อง ลดความผิดพลาดและเวลาจากการตรวจข้อสอบด้วยมนุษย์ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ
น าไปใช้เป็นต้นแบบส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาให้สามารถใช้ทดแทนระบบงานเดิมโดยทั่วไปได้ 
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