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บทคััดย่่อ
การพััฒนาฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์เป็็นระบบที่่�พััฒนาขึ้้�นจากความต้้องการของบุุคลากรทาง
การศึึกษาของโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามแนวนโยบายการพััฒนาประเทศ
สู่่�การศึึกษาในยุุค 4.0 การวิิจััยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ   1) พััฒนาฐานข้้อมููลข้้อสอบวิิชาภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักเรีียน         
ชั้้�น ประถมศึกึ ษาปีีที่่� 6 สำำ�หรัับโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ 2) พััฒนาข้้อสอบออนไลน์์วิิชาภาษา
อัังกฤษชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ การดำำ�เนิินงานวิิจััยแบ่่งเป็็น 5
ขั้้�นตอนดัังนี้้� 1) รวมรวมและเก็็บข้้อมููลด้้วยวิิธีีการสััมภาษณ์์ครููในกลุ่่�มสาระวิิชาภาษาต่่างประเทศ  2) พััฒนาฐาน         
ข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์กลุ่่�มสาระวิิชาภาษาต่่างประเทศ  3) ประเมิินประสิิทธิิภาพการใช้้งานฐานข้้อมููล
ข้้อสอบและข้้อสอบ ออนไลน์์ 4) ประเมิินความพึึงพอใจของครููที่่�มีีต่่อฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์                 
5) ประเมิิ น ความพึึงพอใจของนัั ก เรีียนที่่ � มีีต่่ อข้้ อ สอบออนไลน์์ กลุ่่� มตั ั ว อย่่างมาจากการเลืือกแบบเจาะจง                          
คืือ นัั ก เรีียนชั้้� น ประถมศึึ ก ษาปีี ที่ ่ � 6 โรงเรีียนสาธิิ ตม หาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏ ราชนคริิ น ทร์์ ปี ี ก ารศึ ึ ก ษา 2562
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บข้้อมููล ได้้แก่่  1) แบบสััมภาษณ์์ครููในกลุ่่�มสาระวิิชาภาษาต่่างประเทศ  2) แบบประเมิิน              
ประสิิทธิิภาพการใช้้งานฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ 3) แบบประเมิินความพึึงพอใจของครููที่่�มีีต่่อฐาน   
ข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ 4) ประเมิินความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อข้้อสอบออนไลน์์ สถิิติิที่่�ใช้้ในการ  
วิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้แก่่ ค่่าเฉลี่่�ย และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตฐาน
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ผลการวิิจััยพบว่่า
1) ฐานข้้อมููลข้้อสอบวิิชาภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้น�  ประถมศึึกษาปีีที่�่ 6 สำำ�หรัับโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏราชนคริินทร์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นตรงกัับความต้้องการของครููในกลุ่่�มสาระวิิชาภาษาต่่างประเทศ  สามารถนำำ�ใช้้งานใน
การจััดสอบได้้เป็็นอย่่างดีี  และมีีประสิิทธิิภาพ  โดยมีีผลการประเมิินประสิิทธิิภาพการใช้้งานฐานข้้อมููลข้้อสอบและ            
ข้้อสอบออนไลน์์จากผู้้�เชี่่�ยวชาญอยู่่�ในระดัับดีี ( = 4.39, SD = 0.19)
2) ผลจากการนำำ�ข้้อสอบออนไลน์์วิิชาภาษาอัังกฤษชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ราชนคริินทร์์ ไปใช้้ในการจััดสอบวััดความรู้้�ภาษาอัังกฤษทั่่�วไป สามารถใช้้งานได้้สะดวก รวดเร็็ว มีีการสรุุปผลการสอบ
ทัันทีีที่่�สามารถตรวจสอบความถููกต้้องย้้อนหลัังได้้ โดยมีีผลการประเมิินความพึึงพอใจของครููที่่�มีีต่่อฐานข้้อมููลข้้อสอบ
และข้้อสอบออนไลน์์ โดยรวมอยู่่�ในระดัับดีี (   = 4.43, SD = 0.69) และผลการประเมิินความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�มีี 
ต่่อข้้อสอบออนไลน์์โดยรวมอยู่่�ในระดัับปานกลาง (   = 3.56, SD = 0.26)
จากผลการวิิจัยั ข้้างต้้นสามารถสรุุปผลได้้ว่่าระบบฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ที่พั�่ ฒ
ั นาสามารถนำำ� ไป
ใช้้ในการจััดการสอบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้ในระดัับดีี มีีการสรุุปผลคะแนนสอบได้้ถููกต้้องและรวดเร็็ว สามารถเรีียก
ดููผลการสอบย้้อนหลัังช่่วยให้้ผู้้�เรีียน และผู้้�สอนสามารถวิิเคราะห์์จุุดอ่่อน และจุุดแข็็งความรู้้�ของตนเองได้้เพื่่�อประโยชน์์
ในการปรัับปรุุงการเรีียนการสอนต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: การพััฒนาฐานข้้อมููลข้้อสอบ, การสอบออนไลน์์, การวััดและประเมิินผลการศึึกษาในระบบดิิจิทัิ ัล

Abstract
The development of online database and examination was a system developed from the
needs of teacher of the demonstration school of rajabhat rajanagarindra university. To comply with
national development policy towards education in the 4.0 era. The objectives of this research were
1) to development of examination database in english subject for primary school 6 demonstration
school of rajabhat rajanagarindra university and 2) to development of online examination in english
subject for primary school 6 demonstration school of rajabhat rajanagarindra university the research
procedures consisted of four phases: 1) Collecting and collecting data by interviewing teachers in
foreign language subjects, 2) Developing online exam and exam database for foreign language subjects,
3) Evaluate the effectiveness of online exam and exam database usage, 4) Evaluate the teachers’
satisfaction with the exam database and online exam and 5) Evaluate the students’ satisfaction with
online exams. The sample group used in this research is English student program in primary school 6
of 2562 semester demonstration school of rajabhat rajanagarindra university selected by purposive
sampling. The tools used to collect data include 1) Interview form for teachers in foreign language
subjects, 2) Assessment form for using online exam and test database, 3) The teacher satisfaction
assessment form with the test database and online exam and 4) Assess students’ satisfaction with
online exams. The data were analyzed by using mean, standard deviation.
The result findings were 									
1) The development of examination database and online examination in english subject for
primary school 6 demonstration school of rajabhat rajanagarindra university can be developed to
meet the needs of teachers in foreign language subjects able to use in the exam arrangement as well
and effective. The results of the online database and online exam performance evaluation from
experts are at a good level. ( = 4.39, SD = 0.19)
2) The result of using online exam in english language, grade 6, demonstration school,            
rajanagarindra rajabhat university to be used in general english proficiency tests can be used               
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conveniently, quickly, and there is a summary of the exam results as soon as it can be verified for                
accuracy. The results of the teacher satisfaction assessment on the exam database and online exam
overall is at a good level. ( = 4.43, SD = 0.69) and the result of the evaluation of the students'        
satisfaction with the online tests was at a moderate level. ( = 3.56, SD = 0.26)
The evaluation, it can be concluded that the exam database and online exam database can
be used to manage the exam efficiently at a good level. There is a summary of test scores                     
accurately and quickly. Able to browse past examination results, helping students and teachers can
analyze weaknesses and the strengths of your own knowledge for the benefit of teaching and         
learning.
Keywords: Exam Database Development, Online Exam, Educational Measurement and Evaluation in

บทนำำ�

การศึ ึ ก ษาจะก้้ า วเข้้ า สู่่� ร ะบบดิิ จิ ิ ทั ั ล อย่่างเต็็ ม          
รููปแบบด้้วยแรงขัับเคลื่่�อนจากภาวะการแพร่่ระบาดของ
ไวรััส COVID-19 (โคโรน่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019) ไปทั่่�วโลก
จากสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�ทำำ�ให้้หลายประเทศออกมาตร
การให้้ประชาชนเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Social distanciing) เพื่่�อชะลออััตราการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19
โดยการ Work From Home (WFH) ซึ่ง�่ เป็็นการทำำ�งานที่่บ้� า้ น
รวมไปถึึงการเรีียนที่่�บ้้านด้้วยเพื่่�อชะลอการแพร่่ระบาด     
และลดความเสี่่ย� งในการติิดเชื้้อ� ในวงกว้้าง การปรัับตััวด้้วย
นำำ�แพลตฟอร์์มเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้งานเพื่่�อจััดการเรีียน
การสอนจึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างมากในทุุกภาคส่่วนโดยทาง
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
ได้้มีีประกาศขอความร่่วมมืือถึึงสถาบัันอุุดมศึึกษาทั้้�งรััฐ    
และเอกชนหยุุดการดำำ�เนิินการเรีียนการสอนทุุกรููปแบบ  
เว้้นการสอนแบบออนไลน์์ (online) เพื่่�อให้้สถาบัันอุุดม    
ศึึกษาได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนการสอนจากแบบ
ปกติิเป็็นแบบออนไลน์์โดยสมบููรณ์์ (กระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมม, 2563) จึึงมีีผลทำำ�ให้้    
สถานศึกึ ษาต้้องเตรีียมระบบสนัับสนุุนการจััดการเรีียนการ
สอนแบบออนไลน์์ โดยให้้สามารถเปิิดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ได้้ภายในภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563 โดยให้้
อาจารย์์ผู้้�สอนปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการสอนจากแบบปกติิ
เป็็นแบบออนไลน์์ในรายวิิชาที่่ต� นเองรัับผิิดชอบ และมอบ
ให้้คณบดีีสื่่�อสารให้้ทุุกหลัักสููตรทราบ ขัับเคลื่่�อนและ        
เตรีียมการรองรัับการจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
(มหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร, 2563)
การเตรีียมความพร้้อมให้้ทัันต่่อพฤติิกรรมของ      
ผู้้�เรีียนที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�รููปแบบการศึึกษาแบบดิิจิิทััล
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ซึ่่�งจะเป็็นการสร้้างจุุดเปลี่่�ยนที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการพััฒนา    
การศึึกษาของประเทศไทยให้้ก้้าวไปสู่่� Education 4.0       
ด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่ส� นัับสนุุนการศึึกษา เช่่น
Zoom video conference, Microsoft Teams
รวมไปถึึงการใช้้ Cloud Storage เพื่่�อเก็็บไฟล์์ข้้อมููล   
ออนไลน์์อย่่างเช่่น Google drive, Microsoft OneDrive,
Dropbox ที่่ � ส ามารถใช้้ ง านได้้ ทั้้ � ง คอมพิิ ว เตอร์์
และสมาร์์ทโฟน จึึงทำำ�ให้้การจััดการเรีียนการสอนมีีความ 
ยืืดหยุ่่�นสููง สามารถเปลี่่�ยนได้้ตามความเหมาะสมของ
ผู้้�เรีียน ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนผู้้�เรีียนสามารถเรีียนได้้ทุุกที่่�และทุุก
เวลา อีีกทั้้�งยัังลดข้้อจำำ�กััดด้้านเวลา ด้้านสถานที่่� แต่่ยัังคง
ไว้้ซึ่่�งการปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�สอนผ่่านโซเชีียล
มีีเดีียที่่�สามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เข้้า
ถึึงตััวผู้้�เรีียนได้้ง่่ายอย่่างเช่่น Facebook, Line, Twitter,
Instagram เป็็นต้้น จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยได้้นำำ�ร่่อง
ทดลองเรีียนออนไลน์์ฟรีี MOOC (Massive Open Online
Course) และทำำ�หลัักสููตรออนไลน์์มากขึ้้�นพร้้อมทั้้�งนำำ�      
เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยในการเรีียนการสอนมากขึ้้�นเพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับสัังคมที่่�เปลี่่�ยนไป อีีกทั้้�งทางจุุฬาลงกรณ์์      
มหาวิิทยาลััยยัังได้้พััฒนาระบบและรููปแบบ (Platform)
ของตนเองอย่่างต่่อเนื่่ � อ งอีีกด้้ ว ย โดยโฟกัั ส ไปที่่ � ก าร
ศึึกษาตลอดชีีวิิต  (Life Long Learning) เพื่่�อให้้ศึึกษาหา
ความรู้้�แบบไม่่มีีกำำ�แพงกั้้�น โดยมองเห็็นจุุดเด่่น และมองว่่า
หากพััฒนาการเรีียนการสอนแบบนี้้�จะตอบโจทย์์นโยบาย
ในการสร้้าง “สร้้างทัักษะ” เดิิมให้้ใช้้ได้้กัับโลกปััจจุุบััน
(Upskill) ด้้วยการเพิ่่�มทัักษะ (Reskill) เข้้าไป (ประชาชาติิ
ธุุรกิิจ, 2563) และจากการศึึกษาผลการจััดกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้�ออนไลน์์ด้้วย Google Classroom เรื่่�องการสร้้าง
สรรค์์ชิ้้�นงานด้้วยไมโครซอฟท์์เพาเวอร์์พ้้อยท์์ สำำ�หรัับ
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นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษา ปีี ที่่� 6 มีีประสิิทธิิภาพ 81.79/
89.55   ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์มาตรฐานประสิิทธิิภาพ  80/80      
คะแนนการเรีียนด้้วยการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ออนไลน์์  
หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�
ระดัับ.05 และนัักเรีียนมีีความพึึงพอใจต่่อการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�ออนไลน์์ ด้้ วย Google Classroom เรื่่ � อง
การสร้้างสรรค์์ชิ้้�นงาน ด้้วยไมโครซอฟท์์เพาเวอร์์พ้้อยอยู่่�
ในระดัับมาก (ธนวรรณ เจริิญนาน, สิิริยุิ พิุ นิ  ศุุภ์ธนั
์ ชั ภััคชนา,
ปริิญญา ทองสอน, 2562)
ระบบการสอบออนไลน์์ (Online Testing        
System) การวััดและประเมิินผลการศึึกษาในระบบดิิจิิทััล
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพนั้้�นทำำ�ให้้ผู้้�สอนสามารถติิดตามผลการ
เรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน และในขณะเดีียวกัันผู้้�เรีียนก็็สามารถ 
วิิเคราะห์์จุุดอ่่อน และจุุดแข็็งความรู้้�ของตนเองได้้ผ่่านการ
สรุุปผลของระบบสอบออนไลน์์ได้้ทันั ทีี ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมุ่่ง� ตรง
เพื่่�อศึึกษาในเนื้้�อหาเพื่่�อทบทวนเพิ่่�มเติิมเรื่่�องที่่�ยัังไม่่เข้้าใจ
ได้้อย่่างตรงประเด็็น ทุุกที่่ ทุ
� ุกเวลา สามารถเป็็นจุุดสัังเกต
ร่่วมระหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�สอนเพื่่�อใช้้ในการแก้้ไขข้้อผิิด
พลาด และใช้้เป็็นข้้อมููลในการปรัับปรุุงการจััดการเรีียน
การสอน การนำำ�ระบบการสอบออนไลน์์มาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อ
ทำำ�ข้้อสอบก่่อนเรีียน หลัังเรีียนเพื่่�อวััดผลการเรีียนรู้้�ของ
ผู้้�เรีียน หรืือจััดกิิจกรรมการสอบ แบบเกมส์์เพื่่�อเพิ่่�มความ 
สนุุกสนานในการเรีียนได้้ อีีกทั้้�งช่่วยให้้สถาบัันการศึึกษา
ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายจากการเตรีียมสอบ เช่่น ค่่ากระดาษ      
ค่่าพิิมพ์์และเป็็นการใช้้เทคโนโลยีีได้้อย่่างเกิิดประโยชน์์      
ช่่วยให้้ผู้้�สอนลดเวลาในการทำำ�ข้้อสอบและจััดชุุดทดสอบลง
และเป็็นข้้อมููลให้้ผู้้�สอนวิิเคราะห์์จุุดบกพร่่องการเรีียนของ
นัักเรีียนแต่่ละคนในแต่่ละเนื้้�อหา ว่่านัักเรีียนไม่่เข้้าใจใน     
เนื้้�อหาการเรีียนเรื่่�องใดเพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุง แก้้ไข กระบวน
การจัั ด การเรีียนการสอนได้้ ดีียิ่่ � ง ขึ้้ � น (กองเทคโนโลยีี 

สารสนเทศ มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2559) จากการศึึกษา       
ปััญหาเรื่่�องการวััดผลและประเมิินผลของโรงเรีียนนั้้�นยัังไม่่
สอดคล้้องกัับมาตรฐานการเรีียนรู้้�ที่่�กำำ�หนดไว้้ ทางสำำ�นััก  
งานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษามหาสารคาม  เขต  3    
จึึงได้้มีีโครงการพััฒนาคลัังข้้อสอบและระบบการสอบ       
ออนไลน์์เพื่่อ� เก็็บรวมรวมข้้อสอบไว้้ในระบบออนไลน์์ โดยมีี 
การจััดหมวดหมู่่� ตรงตามมารตฐานตััวชี้้�วััด ช่่วยให้้ผู้้�สอน
สามารถเข้้าถึึงข้้อสอบได้้สะดวก สามารถนำำ�ไปใช้้ในการวััด
ผลในห้้องเรีียน และครููผู้้�สอนสามารถติิดตามคะแนนของ
นัักเรีียนเพื่่�อประโยชน์์ในการปรัับปรุุงการเรีียนการสอน   
และการช่่วยเหลืือนัักเรีียนเป็็นรายบุุคคล ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
การเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ (ไชยยา อะการะวััง,
2561) เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนการวััดและประเมิินผลการ
ศึึกษาให้้มีีประสิิทธิิภาพ  และสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ใน
โลกปััจจุุบััน ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจที่่�จะพััฒนาฐานข้้อมููล
ข้้อสอบ และข้้อสอบออนไลน์์ เพื่่�อปรัับปรุุงระบบการ         
จััดการสอบแบบเดิิมให้้เข้้าสู่่�ระบบดิิจิิทััลอย่่างเต็็มรููปแบบ
ตั้้�งแต่่การเก็็บรวบรวมข้้อสอบเข้้าคลัังข้้อสอบ ระบบข้้อมููล
ผู้้�สอบ ระบบการประเมิิ น ผล ไปจนถึึงระบบรายงาน
ผลการสอบ โดยใช้้ข้้อมููลของโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏราชนคริินทร์์     

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย

1. เพื่่อ� พััฒนาฐานข้้อมููลข้้อสอบวิิชาภาษาอัังกฤษ
สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 โรงเรีียนสาธิิต 
มหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์
2. เพื่่�อพััฒนาข้้อสอบออนไลน์์วิิชาภาษาอัังกฤษ
ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ราชนคริินทร์์     
กรอบแนวคิิด

กรอบแนวคิิด

กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั
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ขอบเขตการวิิจััย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

งานแบบทดสอบออนไลน์์ และ 3) ข้้อเสนอแนะ
2. วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
2.1 กำำ�หนดคุุณสมบััติิผู้้�เชี่่�ยวชาญโดยแบ่่ง
1.1 ประชากรที่่�ใช้้ในการพััฒนาฐานข้้อมููล
ข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ คืือ นัักเรีียนโรงเรีียนสาธิิต  ออกเป็็น 2 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 3 ท่่าน คืือ กลุ่่�มที่่� 1 คืือ ผู้้�เชี่่�ยว
ชาญสำำ�หรัับตรวจสอบคุุณภาพเครื่่�องมืือเพื่่�อหาค่่าความ  
มหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์
1.2 กลุ่่�มตััวอย่่างในการวิิจััยนี้้�ได้้มาโดยการ สอดคล้้องหรืือดััชนีีของความสอดคล้้องกัันระหว่่างข้้อ  
เลืือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลืือกจาก คำำ�ถามแต่่ละข้้อกัับจุุดประสงค์์ (Index of Item Objective
กลุ่่มนั
� กั เรีียนที่่มีี� ความพร้้อมในการสอบ และการทดลองไม่่ Congruence) ของแบบสััมภาษณ์์ และประเมิินทุุกชุุด
กระทบกัับเวลาในการจััดการเรีียนการสอน คืือ นัักเรีียนกลุ่่ม  
� ก่่อนนำำ�ไปใช้้ โดยต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์การสอน
การเรีียนรู้้�ภาษาอัังกฤษ (English Program) ประถม  และวััดและประเมิินผล การศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี และ
ศึกึ ษาปีีที่�่ 6 โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏ ราชนคริินทร์์ กลุ่่�มที่่� 2 คืือ ผู้้�เชี่่�ยวชาญสำำ�หรัับประเมิินประสิิทธิิภาพการ
ในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2562 จำำ�นวน 8 คน ซึ่่�งเป็็น ใช้้งานฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ โดยต้้องเป็็น
จำำ�นวนทั้้�งหมดของนัักเรีียนกลุ่่�มการเรีียนรู้้� ภาษาอัังกฤษ ผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ ด้้านการสอน มีีความสามารถด้้าน
คอมพิิวเตอร์์ และเทคโนโลยีีสารสนเทศ ไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี
2.2 สััมภาษณ์์เพื่่�อเก็็บข้้อมููลรููปแบบการจััด
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย					
การสอบที่่�ใช้้งานอยู่่�ในปััจจุุบััน ปััญหาที่่�พบในการจััดการ
1. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
1.1 แบบสััมภาษณ์์เก็็บข้้อมููลความต้้องการ สอบ และความต้้องการในการปรัับปรุุงระบบจััดสอบสู่่�
ครููในกลุ่่�มสาระวิิชาภาษาต่่างประเทศ สำำ�หรัับการพััฒนา ระบบสอบแบบออนไลน์์ จากครููในกลุ่่�มสาระวิิชาภาษา
ฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ ผู้้�วิิจััยกำำ�หนด ต่่างประเทศ  โรงเรีียนสาธิิ ตม หาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏ
ประเด็็นหลัักไว้้ 3 ส่่วนคืือ 1) ข้้อมููลส่่วนตััวของผู้้�ให้้   ราชนคริินทร์์
2.3 พััฒนาฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบ
สััมภาษณ์์แบบทดสอบออนไลน์์ 2) ประเด็็นคำำ�ถามสำำ�หรัับ
ออนไลน์์ตามกระบวนการ Waterfall model 5 ขั้้�นตอน
การสััมภาษณ์์ และ 3) ข้้อเสนอแนะ
1.2 ฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ ดัังนี้้� 1) Analysis ผู้้�วิิจััยได้้นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์
วิิชาภาษาอัังกฤษ ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 สำำ�หรัับโรงเรีียน       มาวิิ เ คราะห์์ อ งค์์ ป ระกอบหลัั ก ของระบบการจัั ด สอบ
สาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ ที่่�ประกอบไปด้้วย ออนไลน์์ ต ามความต้้ อ งการ โดยมีีการแบ่่งระบบออก
2 ส่่วนคืือ 1) ระบบฐานข้้อมููลข้้อสอบ (Database server) ตามการทำำ�งาน เช่่น ระบบฐานข้้อมููลข้้อสอบ ระบบลง
ทะเบีียนผู้้�เรีียน ระบบจััดการข้้อสอบ ไปจนถึึงระบบรายงาน
และ 2) ระบบเว็็บไซต์์ข้้อสอบออนไลน์์ (Web server)
1.3 แบบประเมิินประสิิทธิิภาพการใช้้งาน ผลการสอบ เพื่่�อให้้ได้้ระบบที่่�ตรงกัับความต้้องการในการ
ฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ ผู้้�วิิจััยกำำ�หนด ใช้้ ง าน 2) Design ผู้้�วิิ จั ั ย ออกแบบแผนการทำำ � งาน
ประเด็็นหลัักไว้้ 6 ส่่วนคืือ 1) ด้้านการออกแบบ 2) ด้้านการ และทรััพยากรต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อระบบ การเชื่่�อมโยงของ
ใช้้งานแบบทดสอบออนไลน์์ 3) ด้้านระบบแบบทดสอบ 4) ข้้อมููลระหว่่าง ระบบฐานข้้อมููลระบบเว็็บเซิิร์์ฟเวอร์์ และ
ด้้านโครงสร้้างการเก็็บข้้อมููลข้้อสอบ 5) ด้้านเว็็บไซต์์ข้อ้ สอบ การเข้้ า ถึึงระบบการสอบผ่่านทางระบบเครืือข่่าย  
คอมพิิวเตอร์์ โดยเขีียนสรุุปออกมาเป็็นผัังงาน (Flowchart)
ออนไลน์์ และ 6) ข้้อเสนอแนะ
1.4 แบบประเมิินความพึึงพอใจของครููที่่�มีี   เพื่่�อง่่ายต่่อการตรวจสอบและการใช้้งาน 3) Implemen
ต่่อฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ ผู้้�วิิจััยกำำ�หนด tation ขั้้�นตอนการสร้้าง 3.1) สร้้างระบบฐานข้้อมููลด้้วย
ประเด็็นหลัักไว้้ 4 ส่่วนคืือ 1) การออกแบบหน้้าจอของ โปรแกรมระบบจััดการฐานข้้อมููล MySQL 3.2) สร้้าง
แบบทดสอบออนไลน์์ 2) ด้้านการใช้้งานแบบทดสอบ ระบบเว็็บเซิิร์์ฟเวอร์์โดยโปรแกรม Apache Web Server
ออนไลน์์ 3) ด้้านระบบแบบทดสอบ และ 4) ข้้อเสนอแนะ 3.3) ตั้้� งค่่าระบบเครืือข่่ายคอมพิิ วเตอร์์ เพื่่ � อให้้ เข้้ าถึึง
1.5 แบบประเมิินความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่มีีต่่
� อข้้อสอบ ระบบการสอบจากอิินเทอร์์เน็็ต ด้้วย DDNS (Dynamic
ออนไลน์์ ผู้้�วิิจััยกำำ�หนดประเด็็นหลัักไว้้ 3 ส่่วนคืือ 1) การ Domain Name System) 3.4) สร้้างเว็็บไซต์์สำำ�หรัับการ
ออกแบบหน้้าจอของแบบทดสอบออนไลน์์ 2) ด้้านการใช้้ สอบออนไลน์์ด้้วยใช้้พื้้�นฐานของ Savsoft Quiz ด้้วยภาษา
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HTML, PHP และ SQL 4) Testing ทดสอบและตรวจระบบ
โดยผู้้�วิิจััยแบ่่งออกเป็็น 2 ขั้้�นตอนย่่อยคืือ 4.1) ขั้้�นตอน    
การทดสอบระบบฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์
ต้้นแบบเพื่่�อหาข้้อผิิดพลาดจากการใช้้งาน โดยการนำำ�ไป 
ทดสอบกัั บนัั กศึึ กษาชั้้� นปีี ที่่ � 4 สาขาวิิ ชาคณิิ ตศาสตร์์
ภาคปกติิ ระดัับปริิญญาตรีี จำำ�นวน 26 คน 4.2) ทดสอบ
และปรัั บ ปรุุ ง ระบบครั้้� ง ที่่ � 2 เพื่่ � อ หาข้้ อ ผิิ ด พลาดจาก
การใช้้งาน โดยการนำำ�ไปทดสอบกัับนัักศึกึ ษาชั้้น� ปีีที่�่ 1 สาขา
วิิ ชาเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ลเพื่่ � อการศึึ กษา ภาคปกติิ ระดัั บ
ปริิญญาตรีี จำำ�นวน 25 คน 5) Maintenance ผู้้�วิิจััยได้้
ปรัับแต่่งฐานข้้อมููล เว็็บเซิิร์์ฟเวอร์์ ให้้มีีประสิิทธิิภาพพร้้อม
สำำ�หรัับการประเมิิน และการนำำ�ไปทดสอบกัับกลุ่่มตั
� วั อย่่าง
2.4 ประเมิินประสิิทธิิภาพการใช้้งานฐานข้้อมููลข้้อสอบ
และข้้อสอบออนไลน์์ ด้้วยแบบมาตราส่่วนประเมิินค่่า 5
ระดัับ โดยกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีความรู้้�ความสามารถทาง
ด้้านคอมพิิวเตอร์์ และเทคโนโลยีีสารสนเทศ จำำ�นวน 3 ท่่าน
แล้้วดำำ�เนิินการปรัับปรุุงตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญ     
2.5 ประเมิินความพึึงพอใจของครููที่มีีต่่
่� อฐานข้้อมููลข้้อสอบ
และข้้ อ สอบออนไลน์์  ด้ ้ ว ยแบบประเมิิ น ค่่า 5 ระดัั บ

โดยครูู ผู้้� สอนวิิ ช าภาษาต่่างประเทศ  โรงเรีียนสาธิิ ต 
มหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ แล้้วดำำ�เนิินการปรัับปรุุง
ตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�เชี่่ย� วชาญก่่อนนำำ�ไปใช้้กับั กลุ่่มตั
� วั อย่่าง
เพื่่�อประเมิินความพึึงพอใจ  2.6 ประเมิินความพึึงพอใจขอ
งนัักเรีียนที่่�มีีต่่อข้้อสอบออนไลน์์ ด้้วยแบบมาตราส่่วน
ประเมิินค่่า 5 ระดัับ โดยหลัังจากที่่�นัักเรีียนได้้ทดลองทำำ�   
ข้้อสอบวิิชาภาษาอัังกฤษทั่่ว� ไปเสร็็จแล้้วจึึงให้้นักั เรีียนได้้ ทำ�ำ
แบบประเมิิ น ความพึึงพอใจที่่ � มีีต่่ อการใช้้ ง านข้้ อ สอบ
ออนไลน์์
3. วิิเคราะห์์ข้้อมููล
3.1 การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโดยใช้้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่่วนประเมิินค่่า 5 ระดัับ คำำ�นวณหาค่่าเฉลี่่�ย
และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
3.2 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและสรุุปผล ได้้แก่่ 
ผลการประเมิินประสิิทธิิภาพการใช้้งานฐานข้้อมููลข้้อสอบ
และข้้อสอบออนไลน์์ ผลประเมิินความพึึงพอใจของครูู และ
นัักเรีียนที่่มีีต่่
� อฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์

ผลการวิิจัยั

1. ได้้ฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์วิิชาภาษาอัังกฤษ ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 สำำ�หรัับโรงเรีียนสาธิิต  
มหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ ที่่�มีีผลการประเมิินประสิิทธิิภาพจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ  ผลประเมิินความพึึงพอใจของครููที่่�
นำำ�ไปใช้้  และผลการประเมิินความพึึงพอใจจากนัักเรีียน   แสดงผลตามตารางต่่อไปนี้้�
ตารางที่่� 1 ผลการประเมิินประสิิทธิิภาพฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์วิิชาภาษาอัังกฤษ ประถมศึึกษาปีีที่่� 6
 สำำ�หรัับโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์
ผลการป็ระเมูินกลุ�มูผู้เช่�ยวชาญ
1. ด้านการออกแบบ
2. ด้านการใช้งาน
3. ด้านระบบแบบที่ดสอบ
4. ด้านโครงสร้างฐานข้้อมููลข้้อสอบ
5. ด้านระบบเว็บไซึ่ต้์ข้้อสอบออนไลน์
เฉล่�ย

S.D.

การแป็รผล

4.27
4.27
4.70
4.47
4.27

0.15
0.28
0.19
0.18
0.15

ป็ระสิที่ธิิภัาพัอยู�ในระดับด่
ป็ระสิที่ธิิภัาพัอยู�ในระดับด่
ป็ระสิที่ธิิภัาพัอยู�ในระดับด่มูาก
ป็ระสิที่ธิิภัาพัอยู�ในระดับด่
ป็ระสิที่ธิิภัาพัอยู�ในระดับด่

4.39

0.19

ผลการป็ระเมูินโดยรวมูอยู�ในระดับด่

�
X

ฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์วิชิ าภาษาอัังกฤษ ประถมศึึกษาปีีที่�่ 6 สำำ�หรัับโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย
ราชภัั ฏ ราชนคริิ น ทร์์   ผ่่ านการประเมิิ น ประสิิ ท ธิิ ภ าพการใช้้ ง านจากผู้้�เชี่่ � ย วชาญ  พิิ จ ารณาสรุุ ป ใน 5 ด้้ า น                               
คืือ  1) ด้้านการออกแบบ 2) ด้้านการใช้้งาน 3) ด้้านระบบแบบทดสอบ 4) ด้้านโครงสร้้างฐานข้้อมููลข้้อสอบ 5) ด้้านระบบ
เว็็บไซต์์ข้้อสอบออนไลน์์ มีีผลการประเมิินโดยภาพรวม อยู่่�ในระดัับดีี โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 4.39   S.D. เท่่ากัับ
0.19
25

วารสาร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ตารางที่่� 2 ผลประเมิินความพึึงพอใจของครููที่มีีต่่
่� อฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ วิิชาภาษาอัังกฤษ
   ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 สำำ�หรัับโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์
ผลการป็ระเมูินข้องครู

�
X

S.D.

การแป็รผล

1. ด้านการออกแบบ
2. ด้านการใช้งาน
3. ด้านระบบแบบที่ดสอบ

4.40
4.20
4.70

0.55
0.84
0.67

ความูพั้งพัอใจอยู�ในระดับด่
ความูพั้งพัอใจอยู�ในระดับด่
ความูพั้งพัอใจอยู�ในระดับด่มูาก

เฉล่�ย

4.43

0.69

ผลการป็ระเมูินโดยรวมูอยู�ในระดับด่

ความพึึงพอใจของครููที่่�มีีต่่อฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ วิิชาภาษาอัังกฤษ ประถมศึึกษาปีีที่่� 6            
สำำ�หรัับโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ พิจิ ารณาสรุุป 3 ด้้าน คืือ 1) ด้้านการออกแบบ  2) ด้้านการใช้้งาน
3) ด้้านระบบแบบทดสอบ มีีผลการประเมิินอยู่่�ในระดัับดีี โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 4.43 S.D.เท่่ากัับ 0.69
ตารางที่่� 3 ผลความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อข้้อสอบออนไลน์์ วิิชาภาษาอัังกฤษ ประถมศึึกษาปีีที่่� 6
   สำำ�หรัับโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์
ผลการป็ระเมูินข้องนักเร่ยน
1. ด้านการออกแบบ
2. ด้านการใช้งาน
เฉล่�ย

S.D.

การแป็รผล

3.68
3.45

0.14
0.37

ความูพั้งพัอใจอยู�ในระดับป็านกลาง
ความูพั้งพัอใจอยู�ในระดับป็านกลาง

3.56

0.26

ผลการป็ระเมูินโดยรวมูอยู�ในระดับ
ป็านกลาง

�
X

ความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อข้้อสอบออนไลน์์ วิิชาภาษาอัังกฤษ ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 สำำ�หรัับโรงเรีียนสาธิิต
มหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์  พิิจารณาแต่่ละด้้าน ดัังนี้้� 1) ด้้านการออกแบบ 2) ด้้านการใช้้งาน มีีผลการประเมิิน
โดยภาพรวม อยู่่�ในระดัับปานกลาง โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 3.56  S.D. เท่่ากัับ  0.26

อภิิปรายผลการวิิจััย

การพัั ฒ นาฐานข้้ อ มูู ล ข้้ อ สอบและข้้ อ สอบ
ออนไลน์์วิิชาภาษาอัังกฤษ ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 สำำ�หรัับ       
โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ นั้้น� เริ่่ม� จาก
สองแนวคิิดคืือ แนวคิิดที่่� 1 เพื่่�อลดการใช้้กระดาษอัันเป็็น
การรัักษาทรััพยากรธรรมทางชาติิ และแนวคิิดที่่� 2 เพื่่�อ     
พััฒนาระบบการสอบออนไลน์์ขึ้้�นตามความต้้องการตาม   
ลัักษณะการใช้้งานของครููในการจััดการสอบให้้มีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีการสรุุปอภิิปรายผลออกเป็็น 3 ด้้านดัังนี้้�
1. ด้้ า นประสิิ ท ธิิ ภ าพฐานข้้ อ มูู ล ข้้ อ สอบและ          
ข้้อสอบออนไลน์์ที่ใ�่ ห้้การจััดการสอบของครููผู้้�สอนเป็็นเรื่่อ� ง
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ที่่�ง่่ายขึ้้�น ลดปััญหาและลดเวลาของการเตรีียมการสอบได้้
มาก การเก็็บรัักษาข้้อมููลข้้อสอบ ผลการสอบไว้้ในรููปแบบ
ดิิจิิทััลที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่ายทุุกที่่�ทุุกเวลาที่่�ต้้องการผ่่าน
เครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต อีีกทั้้�งมีีการสำำ�รองข้้อมููลเพื่่อ� ป้้องกััน
ข้้อมููลข้้อสอบและผลการสอบสููญหายที่่�ทำำ�ให้้การเรีียกคืืน
ข้้อมููลได้้เป็็นการลดความเสีียงทำำ�ให้้มีีความปลอดภััยของ
ข้้อมููลสููง ด้้านการออกแบบระบบและการใช้้งานที่่เ� รีียบง่่าย
ผ่่านเว็็บบราวเซอร์์ มีีระบบตรวจสอบผู้้�ใช้้งานก่่อนการเข้้า
สู่่�ระบบเพื่่�อปกป้้องไม่่ใช้้ข้้อมููลข้้อสอบรั่่�วไหล ทำำ�ให้้ผลการ
ประเมิิ น ประสิิ ท ธิิ ภ าพฐานข้้ อ มูู ล ข้้ อ สอบและข้้ อ สอบ
ออนไลน์์วิิชาภาษาอัังกฤษ ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 สำำ�หรัับ       
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โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ จาก
ผู้้�เชี่่ย� วชาญอยู่่ใ� นระดัับดีี มีีค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 4.39 ค่่าเบี่่ย� งเบน
มาตรฐาน เท่่ากัับ 0.19
2. ด้้านความพึึงพอใจของครููที่่�มีีต่่อฐานข้้อมููล
ข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ เมื่่�อครููผู้้�สอนได้้ใช้้งานระบบ
การจัั ด สอบออนไลน์์ มีีส่่ วนช่่วยให้้ ก ารเตรีียมข้้ อ สอบ
และการตรวจข้้อสอบรวดเร็็ว สะดวกต่่อครููผู้้�สอนในการ
รายงายผลการเรีียนรู้้� เป็็นการลดภาระงาน ลดเวลาได้้มาก
หลัังจากการใช้้สอบครููมีีการตรวจทานระบบรายงานผล   
คะแนนสอบซ้ำำ��และจดบัันทึึกเพื่่�อยืืนยัันความถููกต้้องของ
การรายงานผลการสอบอีีกครั้้�งเพื่่อ� ตรวจสอบความถููกต้้อง
ของระบบ จากการรายงานผลการสอบแบบทัันทีีนั้้�นช่่วย
ให้้ครููผู้้�สอนได้้ตรวจสอบและวิิเคราะห์์จุดุ อ่่อน จุุดแข็็งความ 
รู้้�ของนัักเรีียนได้้มากขึ้้น� ทำำ�ให้้เป็็นประโยชน์์ในการปรัับปรุุง
การเรีียนการสอนได้้ดีีมากยิ่่ง� ขึ้้น� เป็็นประโยชน์์ทั้้ง� ต่่อผู้้�เรีียน
และผู้้�สอน ทำำ�ให้้ผลการประเมิินความพึึงพอใจของครููที่่�มีี  
ต่่อฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์ วิชิ าภาษาอัังกฤษ
ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 สำำ�หรัับโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏราชนคริินทร์์ จากครููผู้้�สอนอยู่่�ในระดัับดีี มีีค่่าเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 4.43 ค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เท่่ากัับ 0.69
3. ด้้านความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อข้้อสอบ
ออนไลน์์ หลัังจากการสอนออนไลน์์พบว่่า มีีทั้้�งนัักเรีียนที่่�
สามารถเข้้าใช้้งานระบบได้้ และนัักเรีียนที่่ไ� ม่่สามารถเข้้าใช้้
งานระบบข้้อสอบได้้เนื่่อ� งจากนัักเรีียนบางคนไม่่ชิินกัับการ
เข้้าระบบด้้วยชื่่�อผู้้�ใช้้กัับรหััสที่่� ตั้้�งตามมาตรฐานความ 
ปลอดภััยที่่�มีีความยาว 8 ตััวอัักษรและมีีตััวพิิมพ์์เล็็ก
พิิมพ์์ใหญ่่ ตััวเลข สััญลัักษณ์์ ผสมด้้วย จึึงทำำ�ให้้จำำ�ได้้ยาก
โดยเฉพาะตอนใส่่รหััสมีีการกดรหััสผิิดอัันเกิิดจากการสลัับ
ภาษาโดยนัั ก เรีียนแจ้้ ง ว่่าพิิ มพ์ ์ ร หัั ส ถูู ก ต้้ อ งแล้้ ว แต่่ไม่่ 
สามารถเข้้าใช้้งานได้้ จากการตรวจสอบพบว่่า นัักเรีียนพิิมพ์์
รหััสโดยกดปุ่่�มได้้ถูกู ต้้องแต่่ลืืมเลืือกใช้้ภาษาให้้ตรงด้้วย แต่่
เมื่่�อเข้้าสอบได้้แล้้วก็็สามารถใช้้งานและทำำ�ข้้อสอบได้้โดย
ไม่่ติิดขััดอะไร ทำำ�ให้้ผลการประเมิินความพึึงพอใจของ
นัักเรีียนที่่�มีีต่่อข้้อสอบออนไลน์์ วิิชาภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
นัักเรีียนชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่�่ 6 โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏราชนคริินทร์์ จากนัักเรีียนอยู่่�ในระดัับปานกลาง
มีีค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 3.56 ค่่าเบี่่ย� งเบนมาตรฐาน เท่่ากัับ 0.26
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จากการสรุุป อภิิ ป รายผลข้้ า งต้้ น เกี่่ � ย วกัั บ การ        
พััฒนาฐานข้้อมููลข้้อสอบและข้้อสอบออนไลน์์มีีผลสอด    
คล้้ อ งกัั บ งานวิิจั ั ย ระบบประเมิิ น ความรู้้�ผ่่านเครืือข่่าย         
(e-Testing) ผู้้�เรีียนจะสามารถประเมิินความรู้้�ของตนเอง
ผ่่านระบบ e-Testing และทราบถึึงผลคะแนนได้้ทัันทีี        
ผู้้�เรีียนจะสามารถวััดระดัับความรู้้�ของตนเองได้้อย่่างสะดวก
(ชััชสัันต์์ จัันทร์์เรืืองฤทธิ์์�, 2559) และสอดคล้้องกัับงาน      
วิิจััยพััฒนาระบบคลัังข้้อสอบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของโรงเรีียน
สาธิิตมหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ที่่ช่่� วยให้้ผู้้�สอนจััดทำำ� 
ข้้ อสอบตามมาตรฐานตามตัั ว ชี้้� วั ั ด ตามความยากง่่าย
สามารถเลืือกชุุดข้้อสอบ ลบและแก้้ไขข้้อสอบ และสามารถ 
เก็็บข้้อสอบททุุกรายวิิชาแทนการเก็็บในรููปกระดาษ (จิิตรา
นาปาเลน อััญชลีี สุุขในสิิทธิิ และมนตา ตุุลย์์เมธาการ,
2560) และสอดคล้้องกัับผลการประเมิินความพึึงพอใจ    
ของครููผู้้�ที่่�ใช้้งานระบบสอบออนไลน์์สอดคล้้องกัับงาน        
วิิจััยการพััฒนาระบบคลัังข้้อสอบออนไลน์์สำำ�หรัับวิิชา       
สามััญ มีีความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้งานระบบอยู่่�ในระดัับดีี      
เนื่่�องจากความสะดวกและความรวดเร็็วในการทำำ�งานของ
ระบบคลัั ง ข้้ อ สอบออนไลน์์  ทำ ำ � ให้้ ใ ช้้ เ วลาในการ
เตรีียมการสอบ ตรวจข้้อสอบลดลงอย่่างมาก (ณััฐพล
พานิิชการ, 2555)

ข้้อเสนอแนะ

1. ควรมีีการจััดอบรมการใช้้งานฐานข้้อมููลข้้อ    
สอบและข้้อสอบออนไลน์์ให้้ครููมีีความรู้้�ในการแก้้ไขปััญหา
เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นเช่่น ไฟฟ้้าดัับ
ระบบอิินเทอร์์เน็็ตใช้้งานไม่่ได้้ การสำำ�รองข้้อมููลเพื่่อ� ป้้องกััน
ข้้อมููลข้้อสอบและผลการสอบสููญหาย เป็็นต้้น
2. เพิ่่�มระบบที่่�สามารถนำำ�ข้้อสอบเก่่าและผล      
คะแนนนัักเรีียนที่่ส� อบไปแล้้วเข้้าสู่่ร� ะบบดิิจิทัิ ลั ในรููปแบบที่่�
พร้้อมต่่อการใช้้งาน เช่่น เก็็บในรููปแบบที่่�เป็็นข้้อมููล Text,
Number จะทำำ�ให้้สามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้ง่่ายกว่่าเก็็บเป็็น
ไฟล์์รููปภาพ หรืือ ไฟล์์ PDF
3. สร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการตั้้�งรหััสผ่่านว่่า
เพราะเหตุุใดต้้องมีีความซัับซ้้อน เช่่น รหััสผ่่านต้้องมีี  8
ตัั ว อัั ก ษร และต้้ อ งมีีตัั ว พิิ มพ์ ์ เ ล็็ ก  พิิ มพ์ ์ ใ หญ่่ ตัั ว เลข 
สััญลัักษณ์์ ผสมด้้วย เพื่่�อความปลอดภััยของข้้อมููลทั้้�งของ
ครูู และของนัักเรีียน
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