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บทคัดย่อ 

ระบบสารสนเทศการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะเพื่อการสอบต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็น
ระบบท่ีพัฒนามาจากการท่ีผู้ท่ีความประสงค์สอบครูผู้ช่วยจ านวนมากประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการ
เข้าถึงหนังสือคู่มือแบบทดสอบและสารสนเทศตัวอย่างแนวข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบความรู้ความสามารถของ
ตนเองส าหรับการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย จากการศึกษาพบว่า ระบบทดสอบความรู้ความสามารถส าหรับ
ต าแหน่งครูผู้ช่วยแบบออนไลน์ท่ีมีอยู่ส่วนใหญ่ไม่มีระบบการตรวจค าตอบท่ีเป็นระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ หรือไม่มีการเก็บบันทึกคะแนนสอบภายหลังจากการใช้งานระบบแล้ว ท าให้ผู้ท าแบบทดสอบไม่
สามารถประเมินความรู้ ท่ีแท้จริงของตนเองได้อย่างเหมาะสม ระบบสารสนเทศการเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างทักษะเพื่อการสอบต าแหน่งครูผู้ช่วยท่ีพัฒนาขึ้นน้ี มีระบบการสร้างชุดข้อสอบโดยเฉพาะ มีระบบ
ทดสอบท่ีสามารถรายงานคะแนนผลการทดสอบและค าตอบพร้อมเฉลย อีกท้ังสามารถเก็บข้อมูลการทดสอบ
ของผู้ใช้งานท่ีเป็นสมาชิกแต่ละครั้งไว้ในฐานข้อมูลของระบบได้ ท าให้ผู้ใช้งานสามารถดูคะแนนตนเองตาม
รายวิชาได้ทุกครั้งท่ีเข้าใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นของระบบสารสนเทศ ในการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ
ในด้านต่าง ๆ ของระบบท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และ
ผู้ใช้งานระบบท่ีมีต่อประสิทธิภาพทางด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบและแอพพลิเคชั่นในระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 8.37+0.73 และ 8.09+0.60 จากระดับ 10.0 คะแนน ตามล าดับ) 

ค าส าคัญ:  แบบทดสอบออนไลน์, คลังข้อสอบ,  ครูผู้ช่วย,  เว็บแอพพลิเคชั่น 
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Abstract 
The information system for preparation and enhancement of skill for assistant teacher 

examination is developed based on the problem and obstacle on access into sources of 
examination guidelines manual and information of sample test for self-efficacy testing of those 
who wish to take the assistant teacher examination. It is found that most of the online self-
testing websites do not have the effective database system of the answer for the question or 
that does not have the testing scores record system after using logout from the information 
system. Then, the website’s user cannot properly evaluate their knowledge capability. This 
developed information system for preparation and enhancement of skill for of assistant teacher 
examination has a dynamic system to create a series of exams, a testing system that can report 
the test results and the answer together with explanation. Furthermore, the testing scores for 
each time of system’s member who login can also be recorded in the system’s database that 
the members can view their own scores for each subject at any time that he/she accesses web 
application of this information system. For an evaluation of satisfaction efficiency of this 
developed information system by the computer specialists and the system’s users, it was found 
that the developed information system has a very good level for both the design content and 
design information system, and the system and application practice (average score 8.37+0.73 
and 8.09+0.60 of 10.0, respectively). 

Keywords:  online testing, sample of exam library, assistant teacher, web application 
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บทน า 
ปัจจุบันมีผู้ประสงค์ท่ีจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู

เป็นจ านวนมาก และมีการเปิดสอบครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุในทุกปี
และไม่จ าเป็นต้องมีวุฒิครูในสาขาท่ีขาดแคลน [1] ผู้ท่ีจะสอบ
ครูต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาหาความรู้ ด้วย
การหาซ้ือหนังสือท่ีมีการรวบรวมแนวข้อสอบใหม่เพื่ออ่าน
เตรียมสอบ หรือซื้อหนังสือจากการเข้ากวดวิชาเพ่ือเก็งข้อสอบ
ตามสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ท่ีมีอย่างแพร่หลาย ซ่ึงการเตรียม
ตัวด้วยวิธีดังกล่าวน้ันพบว่า ผู้ ท่ีต้องการสอบต้องรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเน้ือหาให้มากท่ีสุดด้วยการซ้ือหนังสือเล่มใหม่ท่ี
วางขายตามร้านหนังสือ โดยหนังสือส่วนใหญ่ท่ีจัดท าขึ้นน้ัน
เป็นเน้ือหาท่ีถูกจัดท าขึ้นจากการเก็งข้อสอบท่ีคาดว่าจะออก
ข้อสอบ ดังน้ันเน้ือหาจะเป็นข้อมูลตามหลักวิชาการท่ัวไป แต่
ในส่วนของแบบทดสอบจะเป็นแนวข้อสอบท่ีทดสอบท่ีทัน
เหตุการณ์ ท่ีผู้มีความประสงค์จะเข้าสอบต้องการซ้ือมา
ครอบครองเพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลท่ีคาดว่าจะสามารถชิงความ
ได้เปรียบ จากหนังสือท่ีสามารถรวบรวมมาได้มากกว่า โดย
เน้ือหาสาระท่ีอยู่ในหนังสือคู่มือ ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนเน้ือหา
และส่วนท่ีเป็นแบบทดสอบ โดยมีลักษณะเป็นชุดค าถาม
เลือกตอบและเฉลย โดยให้ผู้ทดสอบและรวมคะแนนเพื่อวัด
ความรู้ความเข้าใจและความถนัดในสาขาท่ีตนเกี่ยวข้อง 

จากสิ่งท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น พบว่า มีผู้เสียโอกาส
ในการเลือกซ้ือหนังสือหรือการเข้าอบรม เน่ืองจากติดภารกิจ
จากงานประจ าท่ีตนท าในระหว่างช่วงรอสอบคัดเลือก หรือ
เกิดความสิ้นเปลืองในการซ้ือหนังสือเกี่ยวกับการสอบท่ีมี
จ านวนมากเพื่อน าความรู้ใหม่ๆ มาท าแบบทดสอบให้มากท่ีสุด
อยู่ เสมอ และการท าแบบทดสอบในหนังสือไม่เป็นระบบ
อัตโนมัติท่ีสามารถประเมินตนเองจากการสอบหลังจากการ
สอบได้ ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะเกิดการสิ้นเปลืองในการ
จัดการแหล่งข้อมูลในการเก็งข้อสอบ และการท่ีไม่มีระบบ
ประเมินเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ท่ีท าแบบทดสอบ ท าให้ผู้ท่ีไม่
มีความพร้อมในการเตรียมตัวสอบเสียโอกาสในการรับรู้ 
ถึงความเป็นจริงเบื้องต้นโดยการเปรียบเทียบกับจ านวน 
ผู้ท่ีเข้าสอบ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและ
จัดท าระบบสารสนเทศการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง
ทักษะเพื่อการสอบต าแหน่งครูผู้ช่วย ด้วยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถน าความรู้ใหม่มาให้ผู้ท่ีสนใจได้เข้ามาอ่าน
ศึกษาและท าแบบทดสอบ โดยมี ท้ัง เ น้ือหาก่อนเข้าท า
แบบทดสอบและมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นค่าของคะแนน
และประเมินผู้ท่ีสนใจว่ามีความพร้อมก่อนสอบครูผู้ช่วยมาก
น้อยเพียงใด โดยมีความคาดหวังว่าจะได้ระบบสารสนเทศท่ี
สามารถช่วยเหลือให้ผู้ท่ีสนใจในอาชีพความเป็นครูได้ประเมิน
ตนเองท่ีรู้ผลคะแนนตนเองโดยอัตโนมัติเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการท่ีจะลงทุนในการเตรียมตัวในการสอบท่ีมี ท้ัง
การใช้เวลา เงินทุนในการเดินทาง หรือการวางแผนการสอบ
ในแต่ละครั้งท่ีมีการจัดการสอบแข่งขัน 

ระบบเตรียมความพร้อมและแบบทดสอบออนไลน์ส าหรับ
การสอบต าแหน่งครูผู้ช่วย 

จากประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดของผู้ประสงค์เข้าท า
การสอบครูผู้ช่วยในการเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ
ต าแหน่งครูผู้ช่วยดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยได้ท าการตรวจเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าเอาแนวคิด
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์และปรับใช้กับแนวคิดการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง
ทักษะเพื่อการสอบต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังน้ี 

เว็บไซต์  thaitestonline.com [2] เป็นระบบคลัง
ข้อสอบออนไลน์ท่ีให้บริการผู้ท่ีสนใจท าแบบทดสอบออนไลน์
เข้ามาท าแบบทดสอบด้วยวิชาท่ีหลากหลาย เช่น การทดสอบ
จากชุดค าถามในการสอบใบขับขี่เป็นต้น โดยชุดค าถามมี
ลักษณะเป็นแบบปรนัยท่ีผู้ท าแบบทดสอบสามารถเลือกตอบ
หน่ึงค าตอบจากสี่ตัวเลือก ผู้ใช้งานสามารถเข้าท าแบบทดสอบ
ได้ทันทีโดยการเลือกชุดค าถามตามรายวิชาท่ีอยู่คละกัน 
จากนั้นผู้ใช้งานต้องกรอกชื่อและนามสกุลและท าแบบทดสอบ
จนครบทุกข้อ จากน้ันระบบจะรายงานคะแนนได้ในแต่ละครั้ง
หลังจากท าการตรวจค าตอบ (รูปท่ี 1) การรายงานผลคะแนน
ระบบจะบอกคะแนนท่ีท าได้ในแต่ละครั้งต่อชุดค าถามโดย
สามารถดูการเฉลยได้บางชุดค าถามเท่าน้ัน (รูปท่ี 2 และ  
รูปท่ี 3) จากการศึกษาใช้งานระบบพบว่า ชุดค าถามสามารถ 
ดูเฉลยได้บางชุดเท่าน้ัน ซ่ึงไม่มีความแน่นอนในการรายงานผล
ของระบบ และอาจท าให้ผู้ใช้งานไม่มีความมั่นใจในการ 
ท าแบบทดสอบว่า ชุดข้อสอบท่ีได้ฝึกทดสอบน้ันจะมีการ
รายงานผลท่ีสมบูรณ์หรือไม่ และการรายงานผลท่ีไม่มีการ
เฉลยค าตอบท าให้ผู้ท าแบบทดสอบไม่สามารถประเมินตนเอง
ได้ว่าค าตอบข้อใดท่ีได้เข้าใจถูกต้องแล้วจึงได้เลือกเป็นค าตอบ
ท่ีถูกหรือเลือกแล้วท าไมจึงเป็นค าตอบท่ีผิด และการท า
แบบทดสอบจะต้องมีการกรอกชื่อสกุลใหม่ทุกครั้งแต่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 

 

 
 
รูปท่ี 1 ตัวอย่างเว็บเพจแบบทดสอบออนไลน์ [2] 
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รูปท่ี 2 ตัวอย่างหน้ารายงานผลคะแนนของเว็บไซต์ท่ัวไปท่ี
แสดงเพียงสรุปผลการท าแบบทดสอบ [2] 
 

 
 

รูปท่ี 3 หน้าเว็บแสดงการเฉลยตัวเลือกค าตอบ แต่ไม่มีการ
แสดงการอธิบายในค าตอบท่ีถูกต้อง [1] 
 

เว็บไซต์ tuewsob.com [3] ให้บริการเกี่ยวกับการ
สอบแข่งขันต่างๆ เช่นการจัดอบรมเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย 
หรือการจ าหน่ายชุดข้อสอบเพื่อการฝึกทดสอบ เป็นต้น และ
เป็นการใช้เว็บไซต์ส าเร็จรูปท่ีให้บริการท าแบบทดสอบไม่มี
การจัดเก็บข้อมูล (รูปท่ี 4) หรือรายงานผลคะแนนของเว็บไซต์
ซ่ึงไม่รองรับภาษาไทย (รูปท่ี 5) 

 
 
รูปท่ี 4 ตัวอย่างหน้าเว็บแบบทดสอบท่ีพัฒนาโดยใช้เว็บไซต์
ส าเร็จรูป [3] 

 
 
รูปท่ี 5 ตัวอย่างหน้าเว็บรายงานผลคะแนนของเว็บไซต์ซ่ึงไม่
รองรับภาษาไทย [3] 
 

จากการศึกษาใช้งานระบบเว็บไซต์ tuewsob.com 
พบว่าระบบแบบทดสอบใช้เว็บไซต์ส าเร็จรูปท่ีให้บริการ
เกี่ยวกับการตั้งค าถามและเลือกตอบแบบโดยไม่มีกระบวนการ
บันทึกข้อมูลของผู้ใช้เพื่อรวมคะแนนในแต่ละวิชาได้ การออก
รายงานหลังท าแบบทดสอบไม่สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
และการจัดวางข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกวดวิชาแน่น
มากหน้าเว็บพร้อมกับขนาดตัวอักษรท่ีมีขนาดเล็กจนเกินไป 

เ ว็ บ ไซต์  exam-sobkru.kruthanapat.com [4] ใ ช้
เว็บส าเร็จรูปท่ีสามารถเห็นหน้าต่างของการท าแบบทดสอบมา
ติดใส่เว็บไซต์ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยผู้ท า
แบบทดสอบสามารถเลือกท าทีละข้อ (รูปท่ี 6) หรือสามารถ
เปลี่ยนมุมมองในการเลือกข้อท่ีต้องการเลือกตอบก่อนได้  
(รูปท่ี 7) 

 

 
 

รูปท่ี 6 ตัวอย่างหน้าเว็บการเลือกค าตอบท่ีเรียงล าดับค าถาม
ในแบบทดสอบ [4] 
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รูปที่ 7 ตัวอย่างหน้าเว็บท่ีสามารถเปลี่ยนมุมมองในการ
เลือกตอบก่อนหลังได้ [4] 
 

การแสดงรายงานผลการท าแบบทดสอบสามารถ
แสดงค าตอบท่ีผู้ท าแบบทดสอบเลือกตอบได้  แต่เมนูในส่วน
ของเว็บไซต์ส าเร็จรูปไม่รองรับภาษาไทยดังกล่าวไว้ก่อนหน้าน้ี 
และผู้ใช้งานระบบไม่สามารถท่ีจะดูย้อนหลังได้เน่ืองจากไม่มี
ระบบเก็บข้อมูลของผู้ท าแบบทดสอบ 

 
รูปท่ี 8 ตัวอย่างหน้าเว็บรายงานผลการท าแบบทดสอบท่ีระบุ
ตัวเลือก [4] 
 

จากการ ศึกษาการ ใช้ ง านของ เว็ บไซต์  exam-
sobkru.kruthanapat.com พบ ว่ า ก า ร ใ ช้ ร ะ บบ ก า ร ท า
แบบทดสอบครูผู้ช่วยเป็นการใช้เว็บส าเร็จรูปท่ีไม่รองรับ
ภาษาไทย และไม่มีการอธิบายค าตอบจากการรายงานเฉลย
หลังการท าแบบทดสอบ การท าแบบทดสอบไม่มีการบันทึก
ข้อมูลของผู้เข้าท าแบบทดสอบ ผู้ใช้งานไม่สามารถดูคะแนน
ย้อนหลังได้ ท าให้ระบบไม่สามารถรวมคะแนนให้เป็นชุดการ
สอบได้  

ระบบคลังข้อสอบออนไลน์พบว่าในระบบเดิมผู้สอน
นิยมใช้วิธีในการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาคือ
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices Test) โดย
ผู้สอนในเน้ือหาในรายวิชาจะสร้างแบบทดสอบลงในกระดาษ
หรือบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างไม่เป็นระบบ ดังน้ัน
การออกข้อสอบในแต่ครั้งอาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดระเบียบ
ให้กับระบบการบันทึกข้อสอบให้กับตนเอง ซ่ึงไม่มีตัวช่วยใน
การจัดการน้ีการออกข้อสอบแต่ละครั้งจะท าให้ใช้เวลามาก
และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย [5] จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นการ

พัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ท่ีมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่
ระบบและการจัดการชุดค าถาม (รูปท่ี 9) ท าให้ลดภาระกับผู้
ออกข้อสอบในการจัดเก็บชุดค าถามอย่างมาก 

 
รูปที่ 9 ตัวอย่างหน้าเว็บแบบสามารถเพิ่มชุดค าถามของระบบ
คลังข้อสอบ [5] 

จากแนวคิดของระบบคลังข้อสอบข้างต้น ท่ีมีการ
ลงทะเบียนโดยผู้ใช้งานระบบท่ีได้บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
น้ัน การพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวมีจุดเด่นในการพัฒนา
ระบบการออกรายงานผลคะแนนให้แก่ผู้เข้าสอบสามารถเข้าดู
ย้อนหลังได้ ท าให้ผู้ใช้งานระบบสามารถประเมินพัฒนาตนเอง
จากการดูผลคะแนนการสอบย้อนหลังได้  

การพัฒนาระบบจัดการคลังข้อสอบและการสอบผ่าน
อินเตอร์ เน็ต ระบบใช้ภาษาพี เอชพี ท่ีท างานร่วมกันกับ
ฐานข้ อมู ลมาย เอสคิวแอล  [5] [6 ] ระบบ ท่ีพัฒนาขึ้ น
ประกอบด้วย 6 ระบบหลัก มีลักษณะการท างานเป็นเว็บ
แอพพลิเคชั่น มีผู้ใช้งาน 3 ส่วนคืออาจารย์ นักศึกษา และ
ผู้ดูแลระบบ ท าการประเมินโดยการใช้แบบประเมินความ 
พึงพอใจ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีวัดค่าความ
แม่นย าการท างานของระบบโดยการเปรียบเทียบวัดผลการ
วิเคราะห์ข้อสอบแบบเดิมกับระบบท่ีพัฒนาขึ้นพบว่า ผลท่ีได้
ไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตามผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อสอบ 
จะขึ้นอยู่กับผู้ท าแบบทดสอบเอง 

จากการศึกษาการพัฒนาระบบจัดการคลังข้อสอบ
และการสอบผ่านอินเตอร์ เน็ตพบว่า มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้วยเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถท างาน
ได้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
โดยผู้ดูแลระบบโดยจ าแนกการท างานตามหน้าท่ีของผู้ใช้งาน
ระหว่างครูและนักเรียนได้ ดังนั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีใช้แนวคิดน้ี
พัฒนาระบบจัดการข้อมูลโดยสามารถแยกผู้ใช้งานระหว่าง
ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานท่ีเข้าสู่ระบบเพื่อท าแบบทดสอบครู
ผู้ช่วยออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบสารสนเทศเตรียม
ความพร้อมและเสริมสร้างทักษะเพื่อการสอบต าแหน่งครู
ผู้ช่วย 

จากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาระบบ
ส่วนใหญ่ของระบบทดสอบครูผู้ช่วยดังท่ีได้กล่าวไว้ตอนต้น 
พบว่า ไม่มีระบบทดสอบใดท่ีเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ใน
การทดสอบครูผู้ช่วยเต็มรูปแบบ กล่าวคือการท าแบบทดสอบ
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เป็นการสร้างชุดค าถามและให้ผู้ทดสอบมาลองท าแบบทดสอบ
โดยไม่เก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
และการได้ศึกษาจากระบบงานวิจัยการพัฒนาระบบคลัง
ข้อสอบพบว่าสามารถน าเอาแนวคิดมาประยุกต์เป็นระบบ
แบบทดสอบส าหรับครูผู้ช่วยได้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงก าหนดแนวคิด
ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม
และแบบทดสอบออนไลน์ส าหรับการสอบต าแหน่งครูผู้ช่วย 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการออกแบบระบบท่ีมีความสัมพันธ์
กันโดยการใช้งานยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) [7] 
(รูปท่ี 10) เพื่ออธิบายการท างานด้วยการแยกผู้ใช้งานระบบท่ี
ชัดเจนในหน้าท่ีของการท างาน กล่าวคือ ผู้ดูแลระบบจะ
ท างานในด้านของการจัดการข้อมูลชุดข้อสอบ ส่วนผู้ ท่ีได้
ลงทะเบียนในระบบท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถ
จัดการข้อมูลชุดข้อสอบได้ โดยสามารถท าแบบทดสอบและดู
รายงานได้เท่าน้ัน 

 
รูปที่  10. การออกแบบระบบ โดยแสดงแอพพลิเคชันท่ี
เกี่ยวข้องกับยูสเคสไดอะแกรม 

จากยูสเคสไดอะแกรม ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบด้วยภาษาพีเอชพีเป็นภาษาโปรแกรมมิ่ง และใช้สลิม
เฟรม เ วิ ร์ ค  (PHP Slim Framework) [8] ท่ี ท า ง าน ในฝั่ ง
เซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านเว็บบ
ร า ว น์ เ ซ อ ร์  (Web Browser) ผ่ า น ยู อ า ร์ แ อ ล  (URL) 
projectzeed.com ซ่ึงมีรูปแบบการใช้งานท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบ
การท างานของระบบเน้นให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและรวดเร็วดังน้ี 

ผู้ท่ีต้องการท าแบบทดสอบสามารถท าการลงทะเบียน
การเป็นสมาชิกผ่านระบบลงทะเบียน จากน้ันท าการล็อคอิน 
(Login) เพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อระบุตัวตนแก่ระบบเพื่อบันทึกและ
รายงานผลคะแนนของผู้ท าแบบทดสอบ (รูปท่ี 11) 

 

 
รูปที่ 11 เว็บเพจแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบของสมาชิกท าเพื่อ
ท าแบบทดสอบครูผู้ช่วย 

เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการท าแบบทดสอบ สมาชิกสามารถ
เลือกชุดข้อสอบท่ีต้องการสอบจากรายการท่ีผู้ดูแลระบบได้
จัด เตรียมเป็นชุดข้อสอบไว้  (รูป ท่ี 12 ) จาก น้ันสมาชิก 
ท าแบบทดสอบและส่งค าตอบเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อ
รายงานผลคะแนนในส่วนของหน้ารายงาน (รูปท่ี 13) 

 

รูปที่ 12 หน้าเว็บการเลือกชุดข้อสอบของสมาชิกผู้ใช้งาน
ระบบ 
 

 
 
รูปท่ี 13 หน้าเว็บรายงานชุดข้อสอบท่ีสมาชิกได้เคยท าไว้ 

เมื่อสมาชิกท าการส่งแบบทดสอบ ระบบจะท าการ
เปิดหน้ารายงานแสดงรายการชุดข้อสอบท่ีมีรายวิชาท่ีสมาชิก
ได้ท าแบบทดสอบไว้ท้ังหมด (รูปท่ี 14) โดยระบบจะแสดง
คะแนนต่อจ านวนข้อในชุดวิชาให้ทราบในเบื้องต้น เมื่อผู้ท า
แบบทดสอบคลิกรายการชุดค าถามจะเป็นการเปิดหน้าเฉลย
ค าตอบพร้อมค าอธิบายเพื่อให้ผู้ท าแบบทดสอบท าความเข้าใจ 
(รูปท่ี 15) 

 
รูปที่ 14 หน้าเว็บรายงานแสดงรายการชุดข้อสอบท่ีมีรายวิชา
ท่ีสมาชิกได้ท าแบบทดสอบไว้ท้ังหมด 



 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 

170 

 
 
รูปท่ี 15 หน้าเว็บเฉลยค าตอบพร้อมค าอธิบายท่ีสมาชิกเลือกดู
จากชุดค าถามท่ีเคยท าแบบทดสอบไว้แล้ว 

ส่วนระบบของผู้ดูแลระบบจะมีเมนูส าหรับการจัดการ
ข้อมูลในการสร้างชุดข้อสอบ (รูปท่ี 16) อาทิเช่น การจัดการ
สอบ ชื่อการสอบ วิชาท่ีสอบ ชุดค าถาม เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 16 หน้าเว็บส าหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลใน
แบบทดสอบ 

จากการศึกษาระบบการท าแบบทดสอบส าหรับครู
ผู้ช่วยออนไลน์ข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะเพื่อการสอบ
ต าแหน่งครูผู้ช่วยด้วยการปรับปรุงข้อเสีย และได้เลือกใช้ข้อดี
ของระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาจนได้ขั้นตอน 
การท างานเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถท างานได้ 

จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการออกแบบและเน้ือหาของ
ระบบในระดับระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินท้ัง 7 ข้อเท่ากับ 8.37 (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานระบบท่ีมีต่อประสิทธิภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่น 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD 
ผลการ
ประเมิน 

1. การออกแบบจอภาพ    
    1.1 การเลือกใช้สีของตัวอักษรประกอบพ้ืนหลังมีความเหมาะสมง่ายต่อการอ่าน 8.60 0.55 ดีมาก 
   1.2 ขนาดของตัวอักษรในการน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสมในการน าเสนอ 

อ่านได้ชัดเจน 
7.80 1.30 ดี 

    1.3 การเลือกใช้สีพื้นจอภาพมีความเหมาะสมในด้านการอ่านง่าย ความสบายตา 7.80 0.45 ดี 
    1.4 การวางต าแหน่งปุ่มเมนูบนจอภาพมีความเหมาะสม 8.60 0.89 ดีมาก 
    1.5 การใช้เมนูในการท างาน มีความสะดวก รวดเร็ว 8.40 0.55 ดีมาก 
    1.6 แบบฟอร์มหน้าจอคอมพิวเตอร์มีความเข้าใจง่ายต่อการใช้งานของระบบ 8.80 0.84 ดีมาก 
    1.7 การออกแบบหน้าจอโดยภาพรวมมีความเหมาะสม 8.60 0.55 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 8.37 0.73 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของด้านประสิทธิภาพของระบบและแอพพลิเคชั่น 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD ผลการประเมิน 

1. ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบและแอพพลิเคชั่น    
    1.1 การกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบมีความสะดวก รวดเร็ว 7.60 0.55 ดี 
    1.2 การจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบท าได้สะดวก 8.40 0.55 ดีมาก 
    1.3 ข้อมูลการใช้งานระบบท่ีจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลเมื่อแสดงผลการ
ใช้งานมีความถูกต้อง 

8.40 0.55 ดีมาก 

    1.4 ความเร็วในการโต้ตอบของสื่อการเรียนรู้ 7.80 0.84 ดี 
    1.5 ความสามารถของโปรแกรมท่ีมีข้อความเตือนความผิดพลาดเมื่อ
ใช้งานไม่ถูกต้อง 

7.80 0.84 ดี 

    1.6 แบบทดสอบแสดงผลค าตอบถูกผิดได้ถูกต้อง 8.40 0.55 ดีมาก 
    1.7 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้แอพพลิเคชั่น 7.60 0.55 ดี 
    1.8 ความสะดวกในการน าไปใช้กับระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ 8.60 0.55 ดีมาก 
    1.9 ประสิทธิภาพของตัวโปรแกรมโดยภาพรวมมีความเหมาะสม 8.20 0.45 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 8.09 0.60 ดี 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบและแอพพลิเคชั่นมีระดับ
ความคิดเห็นระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ท้ัง 9 ข้อเท่ากับ 8.09  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ระบบสารสนเทศการ เตรี ยมความพร้ อมและ
เสริมสร้างทักษะเพื่อการสอบต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นระบบ
สนับสนุนผู้ท่ีต้องฝึกเรียนรู้จากค าถามและค าตอบท่ีเกี่ยวข้อง
ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ดังน้ัน การพัฒนาระบบจึงเลือกท่ีจะ
จ าลองการออกข้อสอบท่ีเป็นรูปแบบท่ีใช้สอบจริงคือการ
เลือกตอบ โดยเน้นการเข้าท าแบบทดสอบท่ีรวดเร็วแต่เป็น
ระบบท่ีสามารถบันทึกในฐานข้อมูลได้เพื่อส่งเสริมการประเมิน
ตนเองของผู้ ท่ี เข้ าท าแบบทดสอบ  ผู้ ท่ีต้อ งการใช้ งาน
แอพพลิเคชั่นระบบสารสนเทศการเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างทักษะเพื่อการสอบต าแหน่งครูผู้ช่วยน้ัน เป็นผู้ ท่ี
ต้องการทดสอบความสามารถของตนเองด้วยการฝึกท า
ข้อสอบท่ีสะดวกและรวดเร็ว ดังน้ันความเข้าใจในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นจึงไม่ใช่ปัญหาในการเรียนรู้การใช้งาน แต่ในด้าน
ของความถูกต้องของการเฉลยค าตอบ แม้มีการคัดกรองมาใน
เบื้องต้นแล้วแต่อาจมีข้อผิดพลาดอันเน่ืองจากผู้คัดเลือกข้อมูล
บันทึกลงในระบบ แต่หัวใจของการศึกษาในระบบน้ันคือ ผู้ท่ี
ศึกษาจะต้องวิเคราะห์และใช้ดุจพินิจวิเคราะห์ในการตัดสินใจ
ท่ีจะเรียนรู้จากข้อเฉลยของค าตอบน้ันเอง ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาระบบน้ีขึ้นแต่แรกเริ่ม ท่ีวิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อเสียกับระบบท่ีเกี่ยวข้องจึงได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบจาก
ท่ีได้ท าการศึกษาน้ันเป็นแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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