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บทที่ 3 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
 การวิเคราะหระบบ เปนการศึกษาระบบงานในปจจุบันมาวิเคราะห เพือ่วางแผนแนวทางใน
ในการกําหนดระบบงานท่ีตองการพัฒนา โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหและออกแบบระบบดังนี ้
 
3.1 ระบบงานปจจุบันและขั้นตอนการทํางาน 
 จากการศึกษาข้ันตอนการทํางานเกี่ยวกับการสอบประมวลผลความรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีการ
ดําเนินงานโดยอาจารยผูประสานรายวิชาเปนผูออกขอสอบ ในกระบวนการออกขอสอบอาจารยผู
ประสานรายวิชาจะพิจารณาเลือกขอสอบจากขอสอบเกาหรือออกขอสอบใหม จากนั้นอาจารยผู
ประสานรายวิชาดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงขอสอบ พรอมจัดพิมพตนฉบับขอสอบเพ่ือผานการ
พิจารณาการประชุมสาขา หลักการในการพิจารณาไดแก ความเหมาะสมของเน้ือหาและความยากงาย
ของขอสอบ หากมีการแกไขก็จะสงกลับคืนใหอาจารยผูประสานรายวิชาเพื่อทําการแกไข หากผาน
ความเห็นชอบของที่ประชุมแลว จะดําเนินการสงตนฉบับขอสอบใหงานบริการการศึกษาเพื่อจัดทํา
สําเนาขอสอบเทากับจํานวนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชาหัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
และลงทะเบียนวิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศ 
 ผูเขาสอบตองเปนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจปสุดทาย ท้ังปริญญาตรี 4 ปและ 2 ป
ตอเนื่อง (ภาคปกติและภาคพิเศษ)ดวยจึงจะมีสิทธ์ิสอบ จากนั้นดําเนินการสอบเวลา 3 ช่ัวโมง เม่ือ
ดําเนินการสอบนักศึกษาเสร็จส้ินแลว นํากระดาษคําตอบไปตรวจใหคะแนน และประกาศผลการสอบ
ใหนักศึกษาทราบ โดยนักศึกษาจะตองไดคะแนนมากกวา 70% ของขอสอบท้ังหมด ถึงจะผานการ
สอบประมวลผลความรู ในการสอบแตละเทอมจะมีท้ังหมด 3 คร้ัง ถานักศึกษาไมสามารถสอบผาน
ได ก็สามารถลงทะเบียนสอบประมวลผลความรูในรอบถัดไปได 
 ในกระบวนการทํางานระบบปจจุบัน สามารถแบงผูท่ีเกี่ยวของได 2 ฝาย ไดแก อาจารยผู
ประสานรายวิชา และนักศึกษาแสดงแผนผังกระบวนการสอบประมวลผลความรูทางคอมพิวเตอร
ธุรกิจไดดังภาพ 3.1 
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ภาพ 3.1 แผนผังกระบวนการสอบประมวลผลความรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ไมไดลงทะเบียนสอบ 

การพิจารณาจาก
ที่ประชุมสาขา 

ไมไดลงทะเบียนเรียน 

สวนอาจารยผูประสานรายวิชา 

สวนนักศึกษา 

เริ่มตน 

พิจารณาเลือกขอสอบจากขอสอบ
เกา/ ออกขอสอบใหม 

จัดทํา/ปรับปรุงขอสอบและจัดพิมพ
ตนฉบับขอสอบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ลงทะเบียนเรียน 

ลงทะเบียนสอบ 

ผาน 

ไมผาน 

จบการทํางาน 

จัดทําสําเนาขอสอบ 

ลงทะเบียนวิชาหัวขอ
พิเศษทางคอมพิวเตอร 

ลงทะเบียนสอบ
ประมวลผลความรู 

ดําเนินการสอบ 

ตรวจขอสอบ 

คะแนนมากกวา 
70% ของขอสอบ 

ประกาศผลสอบ 
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 3.1.1 การวิเคราะหปญหาของระบบงานปจจุบัน 
  (1) ในการสอบแตละเทอมจะมีท้ังหมด 3 คร้ัง นักศึกษาไมสามารถสอบผานใน
จํานวนครั้งท่ีจัดสอบในแตละเทอม จึงเปนผลใหตองสอบในเทอมถัดไป ซ่ึงอาจจะทําใหนักศึกษา
เรียนไมจบตามแผนการเรียนเสนอแนะ และนักศึกษาไมเตรียมความรูใหพรอมกอนการสอบ  
  (2) ไมมีเคร่ืองมือในการวัดมาตรฐานของขอสอบ เพ่ือหาคุณภาพของขอคําถามแต
ละขอวามีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ จึงเปนผลใหอาจารยออกขอสอบยาก 
  (3) ในการสอบประมวลผลความรูทางคอมพิวเตอร แตละคร้ังในแตละเทอมจะเปน
ขอสอบชุดเดียวกันตางกันตรงสลับขอสอบ 
  (4) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบมีจํานวนมาก อาจารยไมสามารถดูแล ใหคําปรึกษา
หรือคําแนะนํานักศึกษาในดานเนื้อหาไดอยางท่ัวถึง 
  (5) กระบวนการจัดเก็บขอสอบยังจัดเก็บในรูปแบบของกระดาษ (paper based) 
ซ่ึงในแตละปการศึกษามีขอสอบเปนจํานวนมาก ทําใหส้ินเปลืองพื้นท่ี ยากในการจัดเก็บ และคนหา 
 
3.2 ระบบงานใหม 
 การพัฒนาระบบคลังขอสอบเพ่ือการสอบประมวลผลความรู วิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
สารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เพื่อสรางวิชาตนแบบแหงการ
เรียนรู ในการใชแนวคิดคลังขอสอบ ขอสอบออนไลนและวิเคราะหขอสอบโดยคํานวณหาคาความ
ยากงายของขอสอบ และหาคาอํานาจจําแนกขอสอบเปนรายขอเพื่อสรางมาตรฐานของขอสอบและ
จัดเก็บไวในคลังขอสอบพรอมแนะนําเนื้อหาบทเรียนใหนักศึกษาเพิ่มเติมโดยดูจากขอท่ีนักศึกษาตอบ
ผิดมากท่ีสุด และเสริมเนื้อหาในบทเรียนท่ีนักศึกษาตอบผิด เชนเอกสารประกอบการเรียนหรือ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเพิ่มพูนความรู เสริมศักยภาพและสรางโอกาสในการสอบประมวลผลความรู
ใหผานและชวยใหอาจารยผูประสานรายวิชาไดปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
 ระบบงานใหมมีการดําเนินงานโดยอาจารยผูประสานรายวิชาเปนผูออกขอสอบ ใน
กระบวนการออกขอสอบอาจารยผูประสานรายวิชาสามารถออกขอสอบไดหลายกระบวนวิชา และ
กระบวนวิชานั้นสามารถออกขอสอบไดหลายชุด สามารถแยกประเภทการสอบ ไดแก การสอบยอย
และการสอบประมวลผลความรูสามารถออกขอสอบและเพิ่มเขาไปในระบบ หรือพิจารณาเลือก
ขอสอบที่มีอยูแลวในคลังขอสอบ โดยใชวิธีเลือกขอสอบเองหรือสุมเลือกตามระดับความยากงาย ซ่ึงการ
สุมเลือกสามารถสุมเลือกจากขอสอบในกระบวนวิชานั้นท้ังหมด หรือสุมเลือกตามบทเรียน พรอม
จัดพิมพตนฉบับขอสอบ ผานการพิจารณาการประชุมสาขา หลักการในการพิจารณาไดแก ความ
เหมาะสมของเน้ือหาและความยากงายของขอสอบ หากมีการแกไขก็จะสงกลับคืนใหอาจารยผู
ประสานรายวิชาเพื่อทําการแกไข หากผานความเห็นชอบแลว สามารถดําเนินการใหนักศึกษาสอบ



28 

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเม่ือนักศึกษาทําการสอบเสร็จส้ิน ระบบจะทําการประมวลผลคะแนน
สอบโดยอัตโนมัติ และคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบ เพ่ือวิเคราะหหาคุณภาพของ
ขอสอบ กอนจัดเก็บเขาคลังขอสอบ 
 ในกระบวนการทํางานระบบงานใหม สามารถแบงผูท่ีเกี่ยวของได 3ฝาย ไดแก อาจารยผู
ประสานรายวิชา นักศึกษาและผูดูแลระบบ แสดงแผนผังระบบงานใหมไดดังภาพ 3.2 
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ภาพ 3.2 แผนผังระบบงานใหม 
 
 

ไมไดลงทะเบียนสอบ 

การพิจารณาจาก
ที่ประชุมสาขา 

ไมไดลงทะเบียนเรียน 

สวนอาจารยผูประสานรายวิชา 

สวนนักศึกษา 

เริ่มตน 

พิจารณาเลือกขอสอบจากขอสอบ
เกา/ ออกขอสอบขึ้นใหม 

จัดทํา/ปรับปรุงขอสอบและจัดพิมพ
ตนฉบับขอสอบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ลงทะเบียนเรียน 

ลงทะเบียนสอบ 

ผาน 

ไมผาน 

จบการทํางาน 

ลงทะเบียนวิชาหัวขอ
พิเศษทางคอมพิวเตอร 

ลงทะเบียนสอบ
ประมวลผลความรู 

ดําเนินการสอบผานระบบอินเทอรเน็ต 

ตรวจขอสอบโดยระบบ 

คะแนนมากกวา 
70% ของขอสอบ 

ประกาศผลสอบ 
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 3.2.1 โครงสรางการทํางานของระบบ 
  โครงสรางการทํางานของระบบคลังขอสอบเพ่ือการสอบประมวลผลความรูวิชาหลัก
เบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศแสดงถึงขอบเขตการทํางานของสวนตางๆ ในระบบดังภาพ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.3 โครงสรางการทํางานของระบบ 
 
  (1) เขาใชระบบ ไดแก ผูดูแลระบบ อาจารยผูประสานรายวิชา และนักศึกษา
สามารถกําหนดสิทธิของการเขาใชระบบ 
   - ผูดูแลระบบสามารถปรับปรุงขอมูลผูใชงานระบบ  
   - อาจารยผูประสานรายวิชาสามารถปรับปรุงขอมูลวิชา ขอมูลบทเรียน ขอมูล
ขอสอบ สามารถเรียกดูคะแนนสอบ ผลการวิเคราะหขอสอบ 
   - นักศึกษา สามารถทําขอสอบ ทราบคะแนนสอบ ทราบขอมูลบทเรียน 
   (2) จัดการขอสอบ อาจารยผูประสานรายวิชา สามารถปรับปรุง ขอมูลวิชา ขอมูล
ขอสอบ โดยการวัดผลแบบ MCQ (multiple choice questions) โดยมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก อาจารย 
ผูประสานรายวิชาสามารถออกขอสอบไดหลายกระบวนวิชา และกระบวนวิชานั้นสามารถออก
ขอสอบไดหลายชุด สามารถแยกประเภทการสอบ ไดแก การทดสอบยอยและการสอบประมวลผล
ความรู สามารถออกขอสอบใหม หรือพิจารณาเลือกขอสอบท่ีมีอยูแลวในคลังขอสอบ โดยสามารถใช
วิธีเลือกขอสอบเองหรือสุมเลือกตามระดับความยากงาย ซ่ึงการสุมเลือกสามารถสุมเลือกจากขอสอบใน
กระบวนวิชานั้นท้ังหมด หรือสุมเลือกตามบทเรียน 
  (3) บทเรียน อาจารยผูประสานรายวิชา สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลบทเรียน เพ่ิม
เอกสารประกอบการเรียน เพื่อแนะนําบทเรียนเนื้อหาใหนักศึกษาอานเพ่ิมเติมโดยดูจากขอท่ีนักศึกษา
ตอบผิดมากท่ีสุด และเสริมเนื้อหาในบทเรียนท่ีนักศึกษาตอบผิด     
 เม่ือนักศึกษาสอบเสร็จส้ิน จะปรากฏเอกสารประกอบการเรียนหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของโดย
บทเรียนท่ีแสดงจะใชเกณฑ 50:50 คือ ถาบทเรียนท่ีอาจารยผูประสานรายวิชาเลือกมี 10 ขอคําถาม 
นักศึกษาทําถูก 4 ขอ ถึงจะแสดงบทเรียนนั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาและอานเพิ่มเติม  

เขาใช
ระบบ 

ระบบคลังขอสอบเพ่ือการสอบประมวลผลความรูวิชาหลักเบ้ืองตนเกีย่วกับสารสนเทศ 

จัดการ 
ขอสอบ 

บทเรียน จัดการ 
การสอบ 

วิเคราะห
ขอสอบ 
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เชนเอกสารประกอบการเรียนหรือเอกสารที่เกี่ยวของโดยมีบทเรียน 10 บทเรียนดังนี้ 
   - เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
   - ระบบสารสนเทศในองคกร 
   - บทบาทและประเภทของระบบสารสนเทศ 
   - การบริหารขอมูลและคลังขอมูล 
   - ระบบสารสนเทศองคกร การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
   - ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 
   - ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
   - การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   - การบริหารทรัพยากรระบบสารสนเทศ 
   - จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
  (4) จัดการการสอบ อาจารยผูประสานรายวิชาสามารถกําหนดเวลาสอบ ควบคุม
เวลาในการสอบ สามารถจัดการสุมขอสอบโดยจะแบงการสุมขอสอบแบบเลือกเอง (เลือกขอสอบได
ตามบทเรียนหรือเลือกขอสอบจากผลการความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบ) และแบบ
อัตโนมัติ (ใหระบบทําการสุมขอสอบให โดยหลักในการสุมคือสุมจากขอสอบท้ังหมด ไมไดสุมตาม
บทเรียน) นักศึกษาจะไดรับขอสอบเหมือนกันทุกขอแตแตกตางกันตรงท่ีขอสอบสําหรับนักศึกษาแต
ละคนจะถูกเรียงลําดับขอสอบไมเหมือนกัน 
   นักศึกษาตองเปนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจปสุดทาย ท้ังปริญญาตรี 
4 ปและ 2 ปตอเนื่อง (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาหัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอร
ธุรกิจและลงทะเบียนวิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศ ดวยจึงจะมีสิทธ์ิสอบ 
  (5) การวิเคราะหขอสอบ การคํานวณคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบซ่ึงระบบจะทําการวิเคราะหไดเม่ืออาจารยผูประสานรายวิชาทําการ
สอบเสร็จส้ินแลว โดยใชเกณฑในการพิจารณาคือ 
   - ใชเทคนิค 27% โดยทฤษฎีแลวในการวิเคราะหขอสอบนั้น เม่ือสรางขอสอบ
และนําไปทดสอบกับนักเรียนแลว จะนําเอาผลการสอบนั้นมาตรวจใหคะแนน แลวนับรายขอวาขอใด
มีนักเรียนทําถูกกี่คนและคิดเปนกี่เปอรเซ็นต จึงมีนักวัดผลคิดคนวิธีการวิเคราะหขอสอบเรียกวา 
เทคนิค 27% คือไมตองนําคําตอบท้ังหมด (100%) มาวิเคราะห เอามาแตเพียง 27% ของเด็กเกงท่ีได
คะแนนมากๆ (กลุมสูง) กับ 27% ของเด็กออนท่ีไดคะแนนนอย (กลุมตํ่า) เหลือตรงกลางเปนเด็กท่ีได
คะแนนกลางอีก 46% ไมตองนํามาคิด ผูศึกษาจึงใชเทคนิค 27% นี้ พบวาจะไดผลเหมือนกับนําผลการ
สอบของนักเรียนท้ังหมด 100% มาวิเคราะหเชนกัน 
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   - คาระดับความยากงาย(p) หมายถึง สัดสวนของจํานวนคนผูตอบขอนั้นถูก 
กับจํานวนผูตอบท้ังหมดโดยสามารถแปลความหมายไดดังตาราง 2.1 
   - คาอํานาจจําแนก (r)หมายถึง ประสิทธิภาพของขอสอบในการจําแนกแยก
ลักษณะผูตอบออกกลุมไดอยางชัดเจน ไมวาจะเปน กลุมเกง-กลุมออน กลุมสูง-กลุมตํ่า หรือกลุมผาน
เกณฑ-ไมผานเกณฑโดยสามารถแปลความหมายไดดังตาราง 2.2 และเม่ือเม่ือนําคาความยากงายและ
คาอํานาจจําแนกมาพิจารณารวมกันสามารถวิเคราะหได ดังตาราง 3.1 
 

ตาราง 3.1เกณฑการพิจารณาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกรวมกนั 
คา p ตัวถูก คา r ตัวถูก ผลการวิเคราะห 

0.00 – 0.19 หรือ 0.81 – 1.00 
ยากมาก/งายมาก 

ไมตองพิจารณา ใชไมได ควรตัดท้ิงหรือปรับปรุง 

0.20 – 0.39 หรือ0.61 – 0.80 
คอนขางยาก/คอนขางงาย 

0.20 – 0.29 
อํานาจจําแนกคอนขาง

เปนขอสอบท่ีดี ควรมีการปรับปรุงกอน
เก็บเขาคลังขอสอบ 

0.20 – 0.39 หรือ0.61 – 0.80 
คอนขางยาก/คอนขางงาย 

0.30 – 0.50 
อํานาจจําแนกสูง 

เปนขอสอบท่ีดี เก็บเขาคลังขอสอบได 

0.20 – 0.39 หรือ0.61 – 0.80 
คอนขางยาก/คอนขางงาย 

0.51 – 1.00 
อํานาจจําแนกสูงมาก 

เปนขอสอบท่ีดี เก็บเขาคลังขอสอบได 

0.40 – 0.60 
ปานกลาง 

0.20 – 0.29 
อํานาจจําแนกคอนขาง

เปนขอสอบท่ีดี ควรมีการปรับปรุงกอน
เก็บเขาคลังขอสอบ 

0.40 – 0.60 
ปานกลาง 

0.30 – 0.50 
อํานาจจําแนกสูง 

เปนขอสอบท่ีดี เก็บเขาคลังขอสอบได 

0.40 – 0.60 
ปานกลาง 

0.51 – 1.00 
อํานาจจําแนกสูงมาก 

เปนขอสอบท่ีดีมาก เก็บเขาคลังขอสอบ
ได 

ไมตองพิจารณา ต่ํากวา 0.19 
จําแนกไมได 

ใชไมได ควรตัดท้ิงหรือปรับปรุง 

 
  (6) การออกรายงาน  
   - รายงานสําหรับนักศึกษา  รายงานผลการการทําขอสอบและเอกสาร
ประกอบการเรียน 
   - รายงานสําหรับอาจารยผูประสานรายวิชา เปนรายงานสรุปความยากงาย 
และอํานาจจําแนกของขอสอบตามวัตถุประสงครายวิชา สามารถออกรายงานในรูปแบบ Microsoft 
Excel และ Microsoft Word 


