
 
บทที่ 5 

การประเมินผล สรุปและขอเสนอแนะ 
 

การพัฒนาการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส กลุมวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (ชวงช้ันท่ี 3) โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จังหวัดแพร จัดทําข้ึนโดยเร่ิมจากการศึกษาขอมูล     
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนมวงไขพิทยาคมจังหวัดแพรท้ังในสวนของเนื้อหาและ   
การประเมินผล แลวนํามาทดลองใชงานภายในโรงเรียนมวงไขพิทยาคมจังหวัดแพรและ        
ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบดวยการทําแบบสอบถาม โดยสุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 
40 คน แบงเปนนักเรียน 36 คน อาจารย 3 คน และผูดูแลระบบ 1 คน ซ่ึงมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 
 
5.1 สวนประกอบของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการประเมินผล ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 8 ขอ ดังนี้ 
1. หนาจอมีการจัดวางตําแหนงใหใชงานไดงาย 
2. ข้ันตอนการลงทะเบียนเพื่อใชงานมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 
3. เคร่ืองมือในการจัดการระบบมีความเหมาะสม 
4. เคร่ืองมือในการคนหาขอมูลสามารถใชงานไดงาย 
5. การใชงานไมซับซอนและเขาใจงาย 
6. เนื้อหามีความถูกตองและเหมาะสม 
7. คูมือการใชงานระบบ 
8. ความนาสนใจและความสวยงาม 
 
ลักษณะคําตอบในแบบสอบถามเปนการประเมินคา โดยกําหนดไวเปน 5 ระดับตาม   

ความตองการและความคิดเห็นของตัวอยางผูใชงานระบบ ดังนี้  

• มากท่ีสุด หมายถึง เม่ือผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความตองการและ
ความคิดเห็นของผูตอบในระดับมากท่ีสุด 

• มาก หมายถึง เม่ือผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความตองการและ 
ความคิดเห็นของผูตอบในระดับมาก 
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• ปานกลาง หมายถึง เม่ือผูตอบเห็นวาขอความในประโยคน้ันตรงกับความตองการและ
ความคิดเห็นของผูตอบในระดับปานกลาง 

• นอย หมายถึง เม่ือผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความตองการและความ
คิดเห็นของผูตอบในระดับนอย 

• นอยท่ีสุด หมายถึง เม่ือผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความตองการและ
ความคิดเห็นของผูตอบในระดับนอยท่ีสุด 

 
5.2 ผลการประเมิน 

ผูประเมินการใชงานระบบมีจํานวนท้ังส้ิน 40 คน ซ่ึงมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ ของผูประเมินการใชงานระบบ 
ระดับความพงึพอใจของผูใชงาน 

 
ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ มา

กที่
สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. หนาจอมีการจัดวางตําแหนงใหใชงานไดงาย 4 
(10%) 

24 
(60%) 

12 
(30%) 

0 0 

2. ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือใชงานมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 4 
(10%) 

28 
(70%) 

8 
(20%) 

0 0 

3. เคร่ืองมือในการจัดการระบบมีความเหมาะสม 8 
(20%) 

24 
(60%) 

8 
(20%) 

0 0 

4. เคร่ืองมือในการคนหาขอมูลสามารถใชงานไดงาย 12 
(30%) 

24 
(60%) 

4 
(10%) 

0 0 

5. การใชงานไมซับซอนและเขาใจงาย 16 
(40%) 

20 
(50%) 

2 
(5%) 

2 
(5%) 

0 

6. เนื้อหามีความถูกตองและเหมาะสม 24 
(60%) 

8 
(20%) 

8 
(20%) 

0 0 

7. คูมือการใชงานระบบ 28 
(70%) 

8 
(20%) 

4 
(10%) 

0 0 

8. ความนาสนใจและความสวยงาม 12 
(30%) 

20 
(50%) 

8 
(20%) 

0 0 
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จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลเปนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ไดดังนี้ 
1. หนาจอมีการจัดวางตําแหนงใหใชงานไดงาย 

 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 60 มีความพึงพอใจในระดับมากในหนาจอที่มีการจัดวาง
ตําแหนงใหใชงานไดงาย และผูตอบแบบสอบถามรอยละ 30 และรอยละ 10 มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางและระดับมากท่ีสุดตามลําดับ 

2. ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือใชงานมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 
 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 70 มีความพึงพอใจในระดับมากวาข้ันตอนการลงทะเบียน
เพื่อใชงานมีข้ันตอนท่ีชัดเจน และผูตอบแบบสอบถามรอยละ 20 และรอยละ10 มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางและระดับมากท่ีสุดตามลําดับ 

3. เคร่ืองมือในการจัดการระบบมีความเหมาะสม 
 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 60 มีความพึงพอใจในระดับมากวาเคร่ืองมือในการจัดการ
ระบบมีความเหมาะสม และผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลางและระดับมาก
ท่ีสุดเทากัน คือ รอยละ 20 

4. เคร่ืองมือในการคนหาขอมูลสามารถใชงานไดงาย 
 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 60 มีความพึงพอใจในระดับมากวาเคร่ืองมือในการคนหา
ขอมูลสามารถใชงานไดงาย และผูตอบแบบสอบถามรอยละ 30 และรอยละ10 มีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุดและระดับปานกลางตามลําดับ 

5. การใชงานไมซับซอนและเขาใจงาย 
  ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 50 มีความพึงพอใจในระดับมากวาการใชงานไมซับซอนและ
เขาใจงาย ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 40 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและมีความพึงพอใจ
ระดับปานกลางและระดับนอยรอยละ 5 ตามลําดับ 

6. เนื้อหามีความถูกตองและเหมาะสม 
 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 60 มีความพึงพอใจวาเนื้อหามีความถูกตองและเหมาะสมอยู
ในระดับมากท่ีสุด และผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับมากและระดับปานกลางเทากนั 
คือ รอยละ 20 

7. คูมือการใชงานระบบ 
 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 70 มีความพึงพอใจคูมือการใชงานระบบในระดับมากท่ีสุด 
และผูตอบแบบสอบถามรอยละ 20 และรอยละ10 มีความพึงพอใจในระดับมากและระดับ           
ปานกลางตามลําดับ 
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8. ความนาสนใจและความสวยงาม 
 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 50 มีความพึงพอใจความนาสนใจและความสวยงามของ
ระบบในระดับมาก และผูตอบแบบสอบถามรอยละ 30 และรอยละ20 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุดและระดับปานกลางตามลําดับ 
 
5.3 สรุป ผลการศึกษา 

การคนควาแบบอิสระ เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส กลุมวิชา
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงช้ันท่ี 3)โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จังหวัดแพร” ผูศึกษาได
พัฒนาระบบดังกลาว ข้ึนเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือชวยสรางระบบการเรียนการสอนผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส กลุมวิชาภาษาไทย โดยออกแบบระบบใหงายตอการใชมากที่สุดท้ังนี้เพื่อเพิ่ม
ความสามารถของระบบ ระบบไดแบงผูใชงานออกเปน 3 สวนคือ ผูเรียน อาจารย และผูดูแลระบบ 
โดยมีอาจารยเปนผูสรางเน้ือหาใหผูเรียนไดเขาไปศึกษา และมีผูดูระบบคอยดูแลควบคุมขอมูลท่ี
บันทึกเขาไปในระบบ ผูศึกษาไดพัฒนาระบบโดยใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี 5.1.4 อาปาเชเว็บ
เซิรฟเวอร 2.2.2 ระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 5.0.22 โปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร 8 เปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาระบบข้ึนมา เนื่องจากเปนโอเพนซอรส(Open Source) ซ่ึงสามารถนําเอา
พัฒนาตอไดในอนาคต โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ และสามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการไดทุก
ระบบ 
 หลังจากท่ีพัฒนาระบบแลว ผูศึกษาไดติดตามความคิดเห็นของผูใชงานระบบ โดยทดลอง
ใชระบบ และกรอกแบบประเมิน ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจปรากฏวาผูใชงานมีความ        
พึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก โดยมีลักษณะการใชงานท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
คูมือการใชงานระบบและเนื้อหามีความถูกตองและเหมาะสม คิดเปนรอยละ 70 และรอยละ 60 
ตามลําดับ 
 
5.4 ขอจํากัดของระบบ 

1) ในข้ันตอนการติดต้ังระบบผูติดต้ังจําเปนตองมีความรูเร่ืองฐานขอมูลมายแอสคิวแอล  
2) ไมสามารถแทรกไฟลงานบางชนิดได เชน .doc เปนตน 
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5.5 ขอเสนอแนะ 
1) ควรสงเสริมใหอาจารยและนักเรียนมีอีเมลเปนของตนเองเพ่ือสมัครเขาใชงานระบบ 
2) ควรสงเสริมใหอาจารยมีความรู ความชํานาญในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
3) ระบบควรแทรกอักขระทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดเพื่อใชประโยชนในการพัฒนา

ส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรตอไป 
4) โรงเรียนควรเพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 
5) โรงเรียนควรสงเสริมโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

และมีนโยบายสงเสริมการใชระบบอี-เลิรนนิง เพื่อรองรับระบบอี-เลิรนนิงท่ีจะนํามาใช
และใหผูใชเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกสอยางจริงจัง 

6) ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการติดต้ังระบบ เพ่ือใหผูดูแลระบบสามารถติดต้ังระบบไดเอง
โดยไมตองอาศัยความรูทางดานเทคนิคระดับสูง 

7) ควรมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสสามารถรองรับ
ไฟลท่ีเพิ่มเขาไปในบทเรียนหรือขาวประชาสัมพันธใหไดทุกชนิด และสามารถรองรับภาพ
วิดีโอและภาพเคล่ือนไหว เพื่อสรางความนาสนใจมากข้ึน 

 


