
 

 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียเร่ิมกอต้ังขึ้นในป  พ.ศ.2539 ภายใตการบริหารของบริษัทอริย

วิทย จํากัด ปจจุบันเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  มุงเนนในการสรางและพัฒนาบุคลากรในดานวิชาชีพ ใหมีทักษะวิชาชีพ 

ความสามารถ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย เพื่อสนองความตองการดานงานอุตสาหกรรมและ

การขยายตัวของธุรกิจ มุงเนนในการเสริมสรางความเต็มคน ซึ่งประกอบดวย  “วินัย ปญญา  ทักษะ” 

ดังคําขวัญที่วา “วินัยประเสริฐ ล้ําเลิศปญญา กาวหนาเทคโนโลยี”

เน่ืองจากในปจจุบัน มีอัตราการ ขยายตัวของธุรกิจประเภทสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  ทําให

มีการแขงขันกันมากในสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียเปนสถานศึกษา

ประเภทอาชีวเอกชนขนาดกลาง และ การจะทําใหเปนที่ยอมรับและสามารถเปนสถานศึกษาที่ผาน

การรับรองคุณภาพการศึกษาจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง รวมไปถึงการพฒันา

สมรรถนะ ดานตางๆ  ที่ทางโรงเรียน ไดกาํหนดไว โดยสมรรถนะดานความสามารถในการใชงาน

ภาษาอังกฤษเปนหนึ่งในสมรรถนะหลักที่บุคลากรทุกคนตองมีและสามารถนําไปใชงานได  

  

สมรรถนะดานความสามารถในการใชงานภาษาอังกฤษประกอบไปดวยความเขาใจคําศัพท

และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตอสื่อสารและการโตตอบที่เปนลายลักษณ

อักษรและไมเปนลายลักษณอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดมีการจัดการทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรไดมีการพัฒนาและสามารถนําไปใชงานใหเกิด

ประโยชนกับโรงเรียน ตลอดจนสามารถวัดไดวาตนเองมีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษมากหรือ

นอยในดานใดบาง เพื่อการพัฒนาไดอยางตรงเปาหมาย  

ในการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษนั้น ระบบเดิมใชการทดสอบในรูปแบบเอกสาร

และรวบรวมคะแนนโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งการจัดการสอบแตละคร้ัง ตองใชผูคุมสอบจํานวน

มากและบุคลากรแตละคนก็มีเวลาวางไมตรงกัน การดําเนินการทดสอบจึงเปนดวยความยุงยากและ

การรวบรวมคะแนนผลการทดสอบเปนไปดวยความลาชา กอปรกับขอสอบที่นํามาใชในการ

ทดสอบไมไดผานการวิเคราะห แยกแยะระดับความยากงาย และไมมีอํานาจจําแนก คะแนนที่ได

ออกมาจึงไมสามารถวัดไดวาบุคลากรที่เขาทดสอบมีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษมากหรือนอย
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ในระดับใด ทางผูบริหารจึงมีนโยบายที่จะทําการแกไขและพัฒนากระบวนการทดสอบ

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

ทางผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะดานการใชงานภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย เพื่อสนับสนุนการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษ โดย

ขอสอบที่ใชในการทดสอบตองมีมาตรฐาน ผานการวิเคราะห สามารถแยกแยะความยากงาย 

ตลอดจนมีอํานาจจําแนกไดวาบุคลากรที่เขาทดสอบเปนผูมีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษอยูใน

ระดับเกงหรือออนในดานใดบาง 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  

  เพื่อ พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียน

เทคโนโลยเีอเชยี 

 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา  

 1.3.1 ได ระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียน

เทคโนโลยเีอเชยี 

 1.3.2 เพื่อใหบุคลากรไดทราบถึงสมรรถนะทางดานภาษาอังกฤษในดานตางๆ ของตนเอง

และตระหนักถึงความสําคัญของความรูดานภาษาอังกฤษ ทําใหสามารถพัฒนาหรือศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมไดอยางถูกตอง 

 1.3.3 เปนขอมูลใหผูบริหารนําไปพิจารณาผลงานและปรับฐานเงินเดือนใหแกบุคลากร  

 

1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา  

  1.4.1  แผนการดําเนินการ 

   ทําการออกแบบระบบโดยการดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ ( System 

Development Life Cycle : SDLC) โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

  1) ศึกษาขอมูลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับ การทดสอบสมรรถนะดานความรู

ภาษาอังกฤษของบุคลากร และความตองการจากเอกสารและการสัมภาษณเจาหนาที่และผูบริหาร 

 2) ทําการวิเคราะหและออกแบบ ระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษ

ของบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

 3)  สรางและพฒันาระบบจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหและออกแบบไวตามลําดับ

การทํางาน เพื่อใหสามารถทดสอบการไหลของขอมูลในแตละงานใหเปนไปตามลําดับ 
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 4) ทดสอบ การทํางานของ ระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษ        

ของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย เพื่อทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 5)  ติดต้ังและทําการ ประเมินความถูกตองและความตองการของระบบทดสอบ

สมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย  โดยผูที่เกี่ยวของ         

กับระบบทุกกลุม 

 6) จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและรายงานการคนควาฉบับสมบูรณของ ระบบ

ทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

  

  1.4. 2 ขอบเขต 

การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียน

เทคโนโลยเีอเชยี  จะจัดทําในรูปแบบของเว็บไซตและใชงานผานระบบอินทราเน็ตของโรงเรียน

เทคโนโลยเีอเชยี ประกอบดวยขอบเขตของการพัฒนาระบบงานดังน้ี 

  1)  การจัดการความปลอดภัยของระบบ 

   (1)  การเขาใชงานระบบโดยการปอน Username และ Password กอนเขาระบบ 

  (2)  ผูใชระบบไดแก  

     - ผูบริหาร  

     - ผูดูแลระบบ  

     - บุคลากร 

     - เจาหนาที่ปอนขอสอบ 

   2)  สวนเน้ือหา ประกอบดวย  

    (1) สวนของผูเขาทดสอบ (บุคลากร)  

      - ขอมูลทั่วไปของผูเขาทดสอบ  

       - ขอมูลสถิติคะแนนที่ทําการทดสอบแตละคร้ัง  

     (2) สวนของขอสอบ ขอสอบอยูในรูปแบบปรนัย แบงออกเปน 5 ดาน ดังน้ี  

      - Vocabulary 

       - Grammar & Structure 

       - Listening 

       - Reading Comprehension 

       - Writing Expression  
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    3) สวนของระบบ  

    (1) ระบบรักษาความปลอดภัย ทําการตรวจสอบสิทธิ์กอนการเขาสูระบบ  

    (2) ระบบจัดการขอมูลผูใชงานและขอมูลฝายงาน ผูดูแลระบบเขาไปในระบบ 

จัดการขอมูลผูใชงานและขอมูลฝายงาน จัดสรรชื่อผูใชงานและรหัสผานได 

    (3) ระบบจัดการกําหนดการสอบ เจาหนาที่ปอนขอสอบเขาไปในระบบและ

สามารถจัดการกํากําหนดการสอบได 

    (4) ระบบจัดการขอสอบ เจาหนาที่ปอนขอสอบเขาไปในระบบ  และสามารถ

จัดการกับตัวขอสอบได 

    (6) ระบบทําขอสอบ บุคลากรเขาสูระบบ และทําการสอบ  

    (7 ) ระบบวิเคราะหขอสอบ ขอสอบที่ผานการวิเคราะหจะถูกจัดเก็บในคลัง

ขอสอบ     

    (8) ระบบรายงานผลการสอบ ผูบริหารเขาสูระบบเพื่อดูรายงาน  

   4) สวนการประมวลผล  

    (1) ระบบรักษาความปลอดภัย  

      - ผูดูแลระบบคอยดูแลเร่ืองของการเขาระบบ จัดสรรรหัสผาน  

    (2) ระบบจัดการขอสอบ  

      - เจาหนาที่ปอนขอสอบสามารถ ปรับปรุงแกไขขอสอบได  

    (3) ระบบวิเคราะหขอสอบ  

      - ทําการวิเคราะหขอสอบที่ยังไมผานการวิเคราะห  

      - หาระดับความยากงายและอํานาจจําแนก  

      - จัดเก็บขอสอบที่ผานการวิเคราะหในคลังขอสอบ    

    (4) ระบบทําขอสอบ  

      - สรางขอสอบชุดใหมโดยการสุมจากคลังขอสอบ  

      - ผูเขาทดสอบจะสามารถทําการเลือกและแกไขคําตอบได 

      - คาํนวณคะแนนการสอบแตละคร้ัง   

      - บันทึกคะแนนหลังการสอบแตละคร้ังไวในระบบ 

      - มีการจับเวลาระหวางทําขอสอบ  

   5) การออกรายงานสารสนเทศ  

    (1 ) สําหรับผูเขาทดสอบ (บุคลากร) 

      - แสดงขอมูลทั่วไปของผูเขาทดสอบ  
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      - แสดงผลการทดสอบในแตละดานของการทดสอบแตละคร้ัง  

      - แสดงสถิติคะแนนผลการทดสอบทั้งหมดที่เคยเขาทดสอบ 

    (2) สําหรับผูบริหาร  

      - แสดงขอมูลผลการทดสอบของผูเขาทดสอบรายบุคคล  

      - แสดงขอมูลสถิติผลการทดสอบตามเงื่อนไขที่ขอดู  

  1 .4.3 วิธีการศึกษา 

 การ ศึกษา คร้ังน้ีเปน การพัฒนาระบบโดยใชเทคโนโลยีประเภทเว็บไซตและ

ฐานขอมูลเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูล โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังน้ี 

1) ศึกษาขอมูลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ 

     (1)  ขอมูลปฐมภูมิ ไดแกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่ ผูบริหารและ       

ผูที่เกี่ยวของถึงวิธีการและขั้นตอนการเก็บขอมูลการทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของ

บุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ตลอดจนความตองการของผูบริหาร 

 (2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก การศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษ  

  2) ทําการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

   (1) กาํหนดประเด็นและขอบเขต ขอสอบ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ประโยชนของการศึกษา และความตองการของผูบริหาร 

   (2) วิเคราะหระบบโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิสิโอ ในสวนของการเขียน 

Work Flow Diagram เพื่อตรวจสอบการไหลของขอมูล 

   (3) ออกแบบระบบโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิสิโอ ในสวนของการเขียน

แผนภาพกระแสการไหลของขอมูล  (Data Flow Diagram) เพื่อออกแบบระบบและกระบวนการ

ทาํงานในแตละสวนของระบบ 

   (4) ออกแบบระบบ ฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บขอมูลของ ระบบ  โดยใชโปรแกรม

ไมโครซอฟทวสิโิอ เพือ่ออกแบบและเขยีน E-R Diagram เพื่อแสดงความสัมพันธของแตละตาราง

ในฐานขอมูล 

   (5) ออกแบบหนาจอใชงานและสวนการแสดงรายงานของระบบและ Web 

Diagram โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิสิโอ ในการออกแบบโครงราง 

  3)  สรางและพฒันาระบบจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหและออกแบบไวตามลําดับ

การทํางาน เพื่อใหสามารถทดสอบการไหลของขอมูลในแตละงานใหเปนไปตามลําดับ 
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    (1) สรางฐานขอมูลตามที่ไดออกแบบไวโดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล                     

มายเอสควิแอล (MySQL Database) 

    (2) สรางและพัฒนาโปรแกรมตามที่ไดออกแบบไวโดยใชภาษาเอชทีเอมแอล  

(HTML)ในการกําหนดโครงสราง และใชภาษาพีเอชพี ( PHP) ในการเขยีนโปรแกรม                  

ผานโปรแกรมมาโครมีเดียดรีมวีฟเวอร จากน้ันทําการตกแตงดวยรูปภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวที่

ไดจากการสรางและปรับปรุงผานโปรแกรมอะโดบโีฟโตชอป  

    (3) ทําการทดสอบและทําการแกไขระบบจนสามารถทํางานไดถูกตอง  

  4) ทดสอบ การทํางานของ ระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของ

บุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชี ย เพื่อทําการปรับปุรงเปลี่ยนแปลงใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งทําการ

ทดสอบและใชงานระบบโดยผูพัฒนาโปรแกรมและผูเกี่ยวของกับระบบ และปรับปรุงแกไขโดย

ผูพัฒนาระบบ   

    5) ติดต้ังและทํา ประเมินความถูกตองและความตองการของระบบทดสอบ

สมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชี ย โดยผูที่เกี่ยวของกับ

ระบบทุกกลุม 

   (1) ทําการติดต้ัง ระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร 

โรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย 

    (2) ใหผูเกี่ยวของกับระบบ ทําการทดลองใชงานระบบ  

    (3) ทําการประเมินผลการทํางานของระบบในสวนของผูใชงานดังนี้  

      - ความถูกตอง นาเชื่อถือ และตรงตามความตองการของผูใช  

      - ความสะดวก รวดเร็วในการใชงานระบบ  

      - ความเหมาะสม และงายตอการใชงานในสวนของรูปแบบหนาจอ  

       - การเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  

  6) จัดทําเอกสารประกอบการใชงาน และเอกสารรายงานการคนควาฉบับสมบูรณ

ของระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชี ย โดย

ใชโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft Word) 

 

1.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการดาํเนินการ แบงออกเปน 2 สวนดังน้ี 

 1.5.1  ดานซอฟตแวร (Software) ที่ใชในการพัฒนาระบบ 

   1) ร ะบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวนิโดวสเอกสพี (Microsoft Windows XP) 

   2) ภาษาพีเอชพี (PHP) 
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   3) ภาษาเอชทเีอ็มแอล (HTML) 

   4) ภาษาเอสควิแอล (SQL Language) 

   5) ภาษาจาวาสคริปต ( JAVA Script) 

   6) โปรแกรม 5

   7) โปรแกรมมาโครมเีดียดรีมวีฟเวอร  

AppServ  

   8) โปรแกรม อะโดบโีฟโตชอป  

 1.5.2  ฮารดแวร (Hardware) ที่ใชในการพัฒนาระบบ 

   1) เคร่ืองคอมพวิเตอรแมขาย (Server Computer)  

    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU Intel Pentium Xeon 3.0 GHz)  

-  อุปกรณบันทึกผล ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาด 250 GByte  

- หนวยความจําสํารอง (RAM) ขนาด 2.0 GByte  

- การดเชื่อมตอระบบเครือขาย ( LAN Card) 10/100/1000 Mbps 

-  จอภาพขนาด  19 น้ิวความละเอียดหนาจอ 1440 x 990 

   2) เคร่ืองคอมพวิเตอรสวนบุคคล (Personal Computer)  

-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU Core2Duo 2.73 GHz) 

- อุปกรณบันทึกผล ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาด 250 GByte  

-  หนวยความจําสํารอง (RAM) ขนาด 2.0 GByte  

- การดเชื่อมตอระบบเครือขาย ( LAN Card) 10/100/1000 Mbps 

- จอภาพขนาด 19 น้ิวความละเอียดหนาจอ 1440 x 990 

- เคร่ืองบันทึกและอานซีดีแบบ DVD RW 

   3) อุปกรณสนับสนุนการพัฒนาระบบ  

-  เคร่ืองพิมพ (Printer HP Laser Jet 1020) 

 

1.6  สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล  

  1.6.1  โรงเรียนเทคโนโลยเีอเชยี จังหวัดเชยีงใหม 

  1.6.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  1.6.3  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


