
 
บทที่ 5 

การประเมินผลและสรุปผล 
 
5.1 สรุป 

การคนควาแบบอิสระเร่ือง  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน  
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาไดพัฒนาระบบเพ่ือบริหารจัดการกระบวนวิชา
ออนไลนและพัฒนาเคร่ืองมือตางๆ เพื่อสนับสนุนในดานการเรียนการสอน สงเสริมใหมีการเรียนรู
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยไดทําการศึกษาวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ คือ 
ผูดูแลระบบ อาจารย และนักศึกษา แลวนําขอมูลท่ีไดมาออกแบบระบบตามลักษณะการใชงาน โดย
แบงเปน 3 สวนดังนี้ 

(1) ผูดูแลระบบ สามารถท่ีจะเขาไปจัดการขอมูลผูใชระบบ จัดการสิทธิการเขาใชงาน
กระบวนวิชาใหกับอาจารยและนักศึกษาในแตละภาคแตละปการศึกษา จัดการ
กระบวนวิชาในสวนของการเพ่ิมกระบวนวิชาเขาสูระบบและการลบกระบวนวิชาท่ี
ไมไดใชงานออกจากระบบ การแกไขขอมูลกระบวนวิชา การปรับปรุงเปล่ียนแปลง
รูปภาพและขอความบนหนาจอโฮมเพจ  

(2) อาจารย สามารถท่ีจะเขาไปจัดการเคร่ืองมือท่ีใชในดานการเรียนการสอนของกระบวน
วิชาไดแก เคร่ืองมือจัดการขอมูลขาวประกาศแจงเตือน เคร่ืองมือจัดการขอมูล
กําหนดการเรียนการสอน เคร่ืองมือจัดการขอมูลรายละเอียดกระบวนวิชา  เคร่ืองมือ
จัดการขอมูลเอกสารประกอบการศึกษา เคร่ืองมือจัดการขอมูลแบบฝกหัด เคร่ืองมือ
จัดการขอมูลงานมอบหมาย เคร่ืองมือจัดการขอมูลกระดานถาม-ตอบ เคร่ืองมือจัดการ
ขอมูลการสนทนา และสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัวได 

(3) นักศึกษา สามารถท่ีจะเขาไปใชงานเคร่ืองมือตางๆ ของกระบวนวิชา ไดแก การอาน
ขอมูลขาวประกาศแจงเตือน การอานขอมูลรายละเอียดกระบวนวิชา การอานขอมูล
กําหนดการเรียนการสอน การเขาไปศึกษาขอมูลจากเอกสารประกอบการสอน การสง
งานมอบหมาย การทําแบบฝกหัด การใชงานกระดานถาม-ตอบ การเขาหองสนทนา 
การปรับปรุงเปล่ียนขอมูลสวนตัว 

 ในการพัฒนาระบบไดมีการใชโปรแกรมแอปเซิรฟ สําหรับจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอรให
เปนเว็บเซิรฟเวอร การใชภาษาพีเอชพีสคริปต ในการเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบและใชระบบ
จัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล  
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5.2 ลักษณะการประเมิน  

ในการประเมินผลการใชงานของระบบ ผูพัฒนาระบบไดติดต้ังระบบบริหารจัดการ
กระบวนวิชาออนไลน ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร และไดใหผูใชระบบจํานวน 47 คน คือ 
ผูดูแลระบบจํานวน 1 คน อาจารยจํานวน 10 คน นักศึกษาจํานวน 36 คน ไดทําการทดสอบระบบ
และประเมินผลการใชงานของระบบโดยใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามความตองการของผูใชระบบมากท่ีสุด  
 ในการประเมินระดับความพึงพอใจ ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ตาราง 5.1 แสดงเกณฑการใหคะแนนระดบัความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ คะแนน 

มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอย 2 

นอยท่ีสุด 1 
 

 
5.3 การวิเคราะหขอมูล 

จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใชระบบนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของผูใชระบบไดดังนี้ 

ตาราง 5.2 แสดงขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามนํามาหาคาเฉล่ียระดับความพึงใจ 
ระดับความพงึพอใจของผูใชระบบ 

ปจจัยท่ีใชในการวัดผลระดับความ
พึงพอใจของผูใชระบบ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

คาเฉล่ียระดับความ
พึงพอใจของผูใช

ระบบ 

1. ความสวยงามในการออกแบบ 
หนาจอ 

3 5 35 4 0 3.15 

2. การจัดวางเคร่ืองมือใชงาน 8 23 14 2 0 3.78 
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ตาราง 5.2 แสดงขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามนํามาหาคาเฉล่ียระดับความพึงใจ (ตอ) 
3. ความรวดเร็วในการแสดงผล 11 27 9 0 0 4.04 
4.  ความสะดวกและงายในการใช
งาน 

7 12 24 4 0 3.46 

5.  ความถูกตองในการประมวล 
ผลขอมูล 

11 19 17 0 0 3.87 

6.  การใชงานระบบล็อกอินเพื่อ
เขาสูระบบ 

8 23 15 1 0 3.81 

7.  การเพิ่ม แกไข ปรับปรุง ขอมูล 
ทําไดงายและสะดวก 

4 16 19 8 0 3.34 

8. ชวยสนับสนุนการเรียนรูดวย
ตนเอง 

10 25 12 0 0 3.96 

9 .  ช ว ย ในก า รติ ดต อ ส่ื อส า ร
ระหวางอาจารยและนักศึกษา 

7 23 15 2 0 3.74 

10. ประโยชนท่ีไดรับจากการใช
งานระบบ 

9 24 14 0 0 3.89 

 
 ในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจไดกําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินคาเฉล่ียของระดับ
ความพึงพอใจดังนี้ 

ตาราง 5.3 แสดงเกณฑท่ีใชในการประเมินคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึงพอใจ ระดับความพงึพอใจ 

4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50 - 2.49 นอย 
1.00 - 1.49 นอยท่ีสุด 

 
จาก เกณฑการประเมินคาเฉล่ียความพึงพอใจในการเขาใชงานของระบบสามารถนํามา

วิเคราะหระดับความพึงพอใจของปจจัยท่ีใชในการวัดผลไดดังนี้ 
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ตาราง 5.4 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยท่ีใชในการวัดผล 

ปจจัยท่ีใชในการวัดผลระดับความพึงพอใจ
ของผูใชระบบ 

คาเฉล่ียระดับ
ความพึงพอใจของ

ผูใชระบบ 

ระดับความพงึ
พอใจ 

1. ความสวยงามในการออกแบบหนาจอ 3.15 ปานกลาง 
2. การจัดวางเคร่ืองมือใชงาน 3.75 มาก 
3. ความรวดเร็วในการแสดงผล 4.04 มาก 
4. ความสะดวกและงายในการใชงาน 3.46 ปานกลาง 
5. ความถูกตองในการประมวลผลขอมูล 3.87 มาก 
6.  การใชงานระบบล็อกอินเพื่อเขาสูระบบ 3.81 มาก 
7. การเพิ่ม แกไข ปรับปรุง ขอมูล ทําได
งายและสะดวก 

3.34 ปานกลาง 

8. ชวยสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง 3.96 มาก 
9. ชวยในการติดตอส่ือสารระหวางอาจารย
และนักศึกษา 

3.74 มาก 

10. ประโยชนท่ีไดรับจากการใชงานระบบ 3.89 มาก 
ระดับความพงึพอใจโดยรวม 3.70 มาก 

 
 จากตาราง 5.4 จะเห็นไดวาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของผูใชระบบโดยรวม คือ 
3.70 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจมาก จึงสามารถสรุปไดวาผูใชระบบมีความพึงพอใจมาก
ในการใชงานระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลนคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
5.4 ปญหาและอุปสรรค 

จากการทดลองการใชงานระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบปญหาและอุปสรรคดังนี้ 

(1) เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรประสบปญหาดานฮารดแวร ซอฟตแวร หรือ ประสบ
ปญหาไฟดับ ผูใชระบบจะไมสามารถเขาใชงานระบบได 

(2) อาจารยและนักศึกษาลืมช่ือและรหัสผานท่ีลอกอินเขาใชระบบ ทําใหไมสามารถเขาใช
งานระบบได 
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(3) อาจารยและนักศึกษาขาดทักษะในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรทําใหเกิดปญหาในการใช
งานระบบ 

 
5.5 ขอจํากัดของระบบ 

ขอจํ ากั ดของระบบบริหารจั ดการกระบวนวิ ช าออนไลน  คณะ เภ สัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ 

 เม่ือแตละภาคการศึกษามีการเปล่ียนอาจารยผูสอนกระบวนวิชา ขอมูลในกระบวนวิชาก็จะ
ถูกเปล่ียนแปลงไปตามผูสอนคนใหม หากอาจารยผูสอนเดิมยังตองการที่จะเก็บขอมูลในกระบวน
วิชาออนไลนไว เพื่อใชสอนในภาคการศึกษาอื่นในอนาคต ระบบยังไมสามารถแยกเก็บขอมูลใน
กระบวนวิชาออนไลนของอาจารยแตละคนได ตองทําการสํารองขอมูลลงเคร่ืองคอมพิวเตอรผาน
โปรแกรมท่ีใชในการอัพโหลดขอมูล  เ ม่ือมีการเรียกใชงานจึงทําการอัพโหลดข้ึนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายอีกคร้ัง 

 
5.6 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะของผูใชระบบ ท่ีมีตอระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(1) ควรเพิ่มสีสันและภาพเคล่ือนไหวที่ใชในการตกแตงเว็บเพจ เพื่อเปนแรงจูงใจให
อาจารยและนักศึกษาสนใจเขามาใชงาน 

(1) ในสวนของเอกสารประกอบการสอน ควรเพิ่มรูปแบบของการสรางบทเรียนใหมี
ความหลากหลาย 

(2) ในสวนของแบบฝกหัดควรเพิ่มความหลากหลายของแบบฝกหัด เชน การเติมขอความ
ลงในชองวาง เปนตน 

(3) ในสวนของขอมูลสวนตัวของอาจารยและนักศึกษา ควรเพิ่มรูปภาพและขอมูลสวนตัว
ของอาจารยและนักศึกษา เชน ขอมูลท่ีอยู ขอมูลประวัติการศึกษา เปนตน 

(4) ควรเพิ่มเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอความและสงขอความระหวางอาจารยและนักศึกษา 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยและนักศึกษา 

(5) ในสวนของการจัดการในดานการเรียนการสอน ควรมีการบันทึกขอมูล อาจารยและ
วันเวลา ท่ีอาจารยเขามาทําการแกไขปรับปรุงขอมูล  
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5.7 สรุปผลการประเมิน 
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบ พบวา คาเฉลี่ยความพึง

พอใจโดยรวมเทากับ 3.70 ซ่ึงอยูในระดับเกณฑดีมาก ดังนั้นจึงสรุปไดวา ระบบบริหารจัดการ
กระบวนวิชาออนไลน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถสนับสนุนในดานการเรียน
การสอนและตรงตามความตองการของผูใชระบบ ในขณะเดียวกัน ระบบยังมีขอจํากัดท่ีตองทําการ
ปรับปรุง  แกไข  ตามท่ีผูใชระบบไดทําการเสนอแนะ  เพื่อใหระบบมีความสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพในการใชงานมากข้ึน 

 


