
 

 

บทที่ 3 

การศึกษาและการวิเคราะหระบบงาน 

 

 การศึกษาและการวิเคราะหระบบงาน เปนกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาระบบสารสนเทศ   

ที่จําเปนอยางยิ่งตอผูพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการทํางาน     

ของระบบนั้นๆใหดียิ่งขึ้นโดยจะเปนการดําเนินการศึกษาและสรางความเขาใจในกระบวนการ

ดําเนินกิจกรรมของระบบงาน ตลอดจนทราบถึงปญหาและสาเหตุของการเกิดปญหาที่เกิดขึ้นและ

ดําเนินอยูในปจจุบัน อีกทั้งยังเปนการรวบรวมและวิเคราะหหารายละเอียดเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศในดานตางๆ รวมถึงความตองการขอมูลสารสนเทศขององคกร 

 ผูศึกษาไดศึกษาระบบการจัดการทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร 

โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ซึ่งมีรายละเอียดเปนสวนๆ ดังน้ี 

 3.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไปของระบบงานเดิม  

 3.2 ขอจํากัดและปญหาของระบบงานเดิม  

 3.3 ผูใชงานระบบที่เกี่ยวของ  

 3.4 ความตองการของระบบงานใหม  

 3.5 ขั้นตอนการทํางานของระบบงานใหม 

 3.6 นิยามศัพทเฉพาะของระบบงานใหม  

  

3.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลท่ัวไปของระบบงานเดิม 

 การจัดการทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยี

เอเชียเปนสวนหน่ึงของงานฝายกิจการนักศึกษา ซึ่งมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเปนผูดูแลและวาง

แผนการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการทดสอบใหสอดคลองกับสมรรถนะหลักขององคกรในดาน

ของความรูภาษาอังกฤษ  โดยการดําเนินการทดสอบ ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่เจาหนาที่ไดจัดทํา

ขึ้นตามลําดับ ซึ่งยังไมมีการใชระบบสารสนเทศมาชวยในการทํางานตลอดจนไมมีการใช

ฐานขอมูลมาชวยในการจัดเก็บรายละเอียดตางๆ มีเพียงการใชโปรแกรมสํานักงานในการผลิต

เอกสารเพื่อจัดเก็บขอมูลตางๆ อันไดแก รายชื่อบุคลากร คะแนนหรือผลการสอบแตละคร้ัง ซึ่งการ

ดําเนินการจัดการทดสอบไดแบงออกไวเปน 2 สวนไดแก 
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 3.1.1  ขั้นตอนกอนการทดสอบหรือขั้นเตรียมการ  

 3.1.2  ขั้นตอนการทดสอบและประเมินผล  

 

 3.1.1  ข้ันตอนกอนการทดสอบหรือข้ันเตรียมการ  

   1) เจาหนาที่จัดทําเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ 

   2) ประชมุผูบริหารงานและหัวหนางานเพือ่กาํหนดวัน เวลาและสถานทีท่ีใ่ชในการ

ทดสอบและเพื่อชี้แจงขั้นตอนการเขารับการทดสอบ 

   3) จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกอบดวยประธานกรรมการ คณะกรรมการ

จัดทําแบบทดสอบ คณะกรรมการคุมสอบ และคณะกรรมการวัดและประเมินผล 

   4) จัดทําคําสั่งเพื่อแจงวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการเขารับการทดสอบแก

บุคลากรทุกฝายงาน เพื่อการเตรียมความพรอม 

   5) เจาหนาที่จัดทําขอสอบและเก็บไวในคลังขอสอบ 

   6) เจาหนาที่จัดทําเอกสารขอสอบและเตรียมกระดาษคําตอบเพื่อใชในการทดสอบ  

   7) จัดการประชุมบุคลากรทั้งหมดเพื่อชี้แจงรายละเอียดและทําการอบรมเพื่อ

ทบทวนความรูเบื้องตนกอนเขารับการทดสอบ 

  

 3.1.2  ข้ันตอนการทดสอบและประเมินผล  

   1) บุคลากรลงทะเบียนกอนเขารับการทดสอบ 30 นาที  

   2) บุคลากรเขารับการทดสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด โดยมี

คณะกรรมการคุมสอบเปนผูควบคุม 

   3) คณะกรรมการวัดและประเมินผลทําการตรวจขอสอบและรวบรวมคะแนน  

   4) ทําการประกาศรายชื่อผูที่สอบผานและไมผาน  

   5) บุคลากรที่ไมผานการทดสอบ ติดตอขอเขารับการอบรม  

   6) จัดการอบรมสําหรับผูท่ีทําการทดสอบไมผาน  

   7) จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของและทําสรุปเพื่อรายงานผูบริหาร  
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ยื่นขออนุมัติ

โครงการ
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ประชุมแตงตั้ง

คณะกรรมการ

จัดทํา

คําสั่ง,ประกาศ

เขารับการอบรม

ตามประกาศ

ลงทะเบียน

เขารวมการทดสอบ
ทําการทดสอบ

ตรวจขอสอบ

ประเมินผล

จัดทําประกาศ

ผลการทดสอบ
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ผลการทดสอบ
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จัดทํารายงาน

เสนอผูบริหาร
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จัดทําเอกสาร

การทดสอบ

รอประกาศสอบ

ครั้งถัดไป

เขารับการอบรม

ผูที่สอบไมผาน

 

รูป 3.1  แสดงขั้นตอนการดําเนินการจัดการทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของ

โรงเรียนเทคโนโลยเีอเชยี 

 

3.2 ขอจํากัดและปญหาของระบบงานเดิม  

  ในการศึกษาปญหาของระบบงานเดิม ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ

กับการทดสอบสมรรถนะหลักดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียและ

ไดทําการรวบรวมเอกสารจากระบบงานเดิม เพื่อทําการศึกษาระบบงานทั้งหมด โดยไดนําขอมูลที่

ไดรวบรวมมากําหนดเปนปญหา เพื่อทําการพัฒนาแกไขจากระบบเดิมที่มีอยู เพื่อใหมีประสิทธิภาพ

และดําเนินการไดสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปปญหาและขอจํากัดตางๆของระบบงานเดิมไดดังนี้ 
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  1) ปญหาในการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการทดสอบสมรรถนะหลักดานความรู

ภาษาอังกฤษ ยังไมมีระบบฐานขอมูลเขามาใชงาน การจัดเก็บขอมูลและการประเมินผลยังใช

โปรแกรมสํานักงานชวยในการจัดทําเอกสารเพื่อเก็บไวในรูปของกระดาษ (Hard Copy) 

  2) ปญหาในเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใชในการทดสอบแตละคร้ัง จะใชวิธีการนํา

ขอสอบจากคลังขอสอบมาถายเอกสาร จึงคอนขางใชเวลาในการจัดเตรียมพอสมควร และเอกสาร

จะใชในการทดสอบเพียงคร้ังเดียวแลวทําลายทิ้ง ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณในสวนของ

กระดาษคําถามและกระดาษคําตอบจํานวนมาก 

  3) ปญหาในเร่ืองของการจัดต้ังคณะกรรมการคุมสอบ ซึ่งตองใชจํานวนมากในการทํา   

การทดสอบแตละคร้ัง 

  4) ปญหาในเร่ืองของวันและเวลาในการทดสอบ เนื่องจากเวลาวางของบุคลากรแตละฝาย

งานจะมีไมตรงกัน ทําใหการจัดสรรทําไดอยางยากลําบาก เพราะตองทําการทดสอบพรอมกันเพื่อ

ลดภาระงานของคณะกรรมการ อีกทั้งเวลาที่ใชทดสอบตองเปนเวลาที่ตรงกันทําใหตองจัดในเวลา

หลังเลิกงาน ซึ่งบุคลากรบางทานก็เกิดอาการออนลาเนื่องจากทํางานมาทั้งวันทําใหการทดสอบ   

ไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร 

  5) ขอสอบที่นํามาใชในการทดสอบไมไดผานการวิเคราะหระดับความยาก-งายและอํานาจ

จําแนก ทําใหไมอาจวัดไดวาบุคลากรเกงหรือออนจริงหรือไม หากนําขอสอบมาจากองคกรอ่ืนที่มี

มาตรฐานสูงกวาและระดับตางกัน ประสิทธิภาพในการวัดและประเมินผลก็จะไมไดตรงตาม   

ความตองการขององคกร 

  6) การวัดและประเมินผลเกิดความยุงยากและลาชาดวยจํานวนคณะกรรมการที่จํากัด

ประกอบกับการวัดความรูในแตละดานไมสามารถแบงแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน ทําใหไดรับ

การพัฒนาไมถูกจุด เชน คนที่สอบไมผานอาจจะออนแคดานการเขียน แตคะแนนรวมที่ออกมา    

ไมผานและไมไดแบงแยกวาไดคะแนนมากนอยในดานใดบาง ทําใหตองเขารับการอบรม            

ทุกหลักสูตรซึ่งความจริงแลวเพียงเขารับการอบรมดานการเขียนอยางเดียวก็พอ 

 

3.3 ผูใชงานระบบท่ีเกี่ยวของ  

  สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดแบงผูใชงานที่เกี่ยวของกับระบบทดสอบสมรรถนะดาน

ความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ดังนี้ 

  1) ผูบริหาร คือ ผูบริหารโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ซึ่งมีหนาที่ในการวางแผนและกําหนด

นโยบายตางๆเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในหนวยงาน รวมถึงการทดสอบ

สมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษ ตลอดจนเปนผูใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในการ
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ปฏิบัติการทดสอบ ตลอดจนการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในดานความรูภาษาอังกฤษ โดยสามารถ

ดูรายงานผลการทดสอบหรือขอมูลสถิติผลการทดสอบตามความเงื่อนไขที่ขอดูได 

  2) ผูดูแลระบบ คือ ผูที่ไดรับการมอบหมายใหดูแลระบบงานใหมใหเกิดการทํางานดวย

ความเรียบรอย อํานวยความสะดวกใหผูใชงานระบบคนอ่ืนๆ และมีหนาที่หลักในการดูแลเร่ือง   

การเขาระบบและจัดสรรรหัสผาน 

  3) เจาหนาที่ปอนขอสอบ คือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเกี่ยวกับตัวขอสอบ ทําหนาที่    

ในการปอนขอสอบเขาสูระบบและสามารถทําการปรับปรุงแกไขขอสอบได  ตรวจสอบผล               

การวิเคราะหขอสอบและเก็บลงแฟม ตลอดจนเปนคนกําหนดชวงเวลาในการสอบใหกับระบบ 

  4) บุคลากร คือ ผูใชงานระบบซึ่งเปนบุคลากรของโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย เปนผูที่จะเขา

ทําการทดสอบความรูภาษาอังกฤษผานระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของ

บุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย  

 

3.4 ความตองการของระบบงานใหม  

  จากการวิเคราะหขั้นตอนการทํางาน ขอจํากัดและปญหาของระบบงานเดิม สามารถกําหนด

ความตองการของระบบงานใหม ไดดังนี้ 

  1) สวนงานจัดการและตรวจสอบสิทธิ์การใชงานผูใชงานระบบ เพื่อกําหนดสิทธิ์และ

ควบคุมการใชงานของผูใชงานแตละระดับตามที่กําหนดไว 

  2) สวนงานจัดการขอมูลผูใชงาน ทําการจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของผูใชงานระบบทั้งหมด

ลงในระบบฐานขอมูล โดยทําการจัดการขอมูลผานระบบอินทราเน็ต เพื่ออํานวยความสะดวกและ

สามารถใชขอมูลรวมกันไดตามสิทธิ์ที่ไดรับ 

  3) สวนงานจัดการขอมูลกําหนดการสอบ ทําการจัดเก็บขอมูลของกําหนดการการสอบ   

ลงในระบบฐานขอมูล โดยทําการจัดการขอมูลผานระบบอินทราเน็ต  เพื่องายตอการจัดการและ

ควบคุมชวงเวลาที่ใชในการสอบ 

  4) สวนงานจัดการขอมูลแบบทดสอบและแบบทดลองสอบ ทําการจัดเก็บขอมูลของ

แบบทดสอบและแบบทดลองสอบทั้งหมดลงในระบบฐานขอมูล โดยทําการจัดการขอมูลผาน

ระบบอินทราเน็ต  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ

ดําเนินการ และสามารถใชขอมูลรวมกันได 

  5) สวนงานจัดการการสอบของบุคลากรผานระบบอินทราเน็ตตามวันเวลาที่กําหนดไว   

ในระบบ เพื่อลดปญหาในเร่ืองของงบประมาณ การจัดเตรียมเอกสาร การแตงต้ังกรรมการคุมสอบ

และการจัดสรรวันเวลาในการสอบ โดยจะประกอบดวย 2 สวนคือ สวนการจัดการทดลองสอบ    
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ซึ่งจะจัดเรียงตามชุดขอสอบเพื่อนําขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหเพื่อหาระดับความยาก-งายและ  

คาอํานาจจําแนกของขอสอบและตัวเลือกกอนนําไปทดสอบ และสวนการจัดการทดสอบ โดยตัว

ขอสอบจะสุมจากคลังขอสอบ  ที่ผานการวิเคราะหแลว  

  6) สวนงานประเมินผลและวัดผลการสอบภายหลังจากการสอบของบุคลากรโดยอัตโนมัติ 

เพื่อคํานวณคะแนนและประเมินความรูแตละดานของบุคลากรที่เขาทําการสอบอยางรวดเร็ว 

แมนยํา และรายงานผลการสอบทันทีภายหลังการสอบและประเมินผลแลว 

  7) สวนงานวิเคราะหขอสอบจากขอมูลที่จัดเก็บในระบบฐานขอมูลภายหลังจากการ

ทดลองขอสอบ เพื่อหาระดับความยาก-งายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบ เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพและสรางมาตรฐานของขอสอบใหตรงตามความตองการขององคกร 

  8) สวนงานรายงานสารสนเทศ โดยผูบริหารสามารถเขาดูรายงานตามความตองการ

เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 

3.5 ข้ันตอนการทํางานของระบบงานใหม  

 1) ผูดูแลระบบปอนขอมูลของผูใชงานระบบและขอมูลพื้นฐาน จัดสรรรหัสผานและ

กําหนดสิทธิ์การใชงานของผูใชงานแตละระดับเขาสูระบบ 

 2) เจาหนาที่ปอนขอสอบทําการปอนแบบทดลองสอบเขาสูแฟมขอมูล พรอมกําหนดชวง

ระยะเวลาทําการทดลองสอบ กอนทําการวิเคราะห 

 3) บุคลากรทําการทดลองสอบตามแบบทดลองสอบแตละชุดตามระยะเวลาที่กําหนดไว  

 4) เจาหนาที่ปอนขอสอบเรียกดูผลการวิเคราะหจากระบบเพื่อตรวจสอบการวิเคราะห

ระดับความยากงาย อํานาจจําแนก ของแบบทดลองสอบและตัวเลือก เพื่อเก็บลงแฟมขอมูลและ

นําไปใชในการทดสอบตอไป  

 5) เจาหนาที่ปอนขอสอบทําการกําหนดชวงเวลาในการทดสอบ  

 6) บุคลากรทําการทดสอบตามวันและเวลาที่กําหนดไว โดยขอสอบจะถูกสุมจาก

แฟมขอมูลที่ผานการวิเคราะหแลวจากระดับความยากงายของขอสอบ 

 7) ระบบทําการประเมินผลคะแนนในแตละสวนของแบบทดสอบและเก็บลงแฟมคะแนน

การสอบ 

  8) ระบบทําการรายงานผลการสอบใหแกบุคลากรที่เขารับการทดสอบ  

  9) ผูบริหารทําการเรียกดูรายงานตามเงื่อนไข  
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รูป 3.2  แสดงแผนภาพการทํางานของระบบงานใหม 

 

3.6 นิยามศัพทเฉพาะของระบบงานใหม 

 1) การสอบ หมายถึง การทดลองสอบหรือการทดสอบ อยางใดอยางหนึ่ง  

 2) การทดลองสอบ หมายถึง การใหบุคลากรทดลองทําขอสอบเพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะห 

หาความยาก-งายและอํานาจจําแนก กอนนําขอสอบที่ไดไปเก็บในคลังขอสอบเพื่อทดสอบจริง 

 3) การทดสอบ หมายถึง การใหบุคลากรทําการทดสอบจริง 

 4) แบบทดลองสอบ หมายถึง ชุดขอสอบที่ใชในการทดลองสอบ  แตละชดุแบงออกเปน 5 

สวน สวนละ 10 ขอ ประกอบดวยสวนตางๆดังน้ี  

  - Vocabulary          

   - Grammar & Structure 



25 

 

 

   - Listening 

   - Reading Comprehension 

   - Writing Expression  

 5) แบบทดสอบ หมายถึง ชุดขอสอบที่ใชในการทดสอบ เปนชุดขอสอบที่สุมออกมาจาก

คลังขอสอบตามระดับความยากงาย ที่เหมาะสมคือ งาย 25 % ปานกลาง 50 % และยาก 25 % 

 6) ขอสอบ หมายถึง ขอคําถามและตัวเลือกที่อยูในแบบทดลองสอบหรือแบบทดสอบ  

 


