
 
บทท่ี 6 

การประเมินผลและสรุป 
 

 ผูศึกษาไดทําการประเมินผลการใชงานของส่ือการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
วิชาการพูดเชิงสรางสรรคโรงเรียนบานแมโจ  จังหวัดเชียงใหม  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการประเมินผล  ซ่ึงแบบสอบถามถูกจัดทําข้ึนเพื่อสอบถามบุคคลทั่วไป นักเรียน ผูสอนและ
ผูดูแลระบบของโรงเรียนบานแมโจ  ประเมินผลจากกลุมผูใชงานระบบจํานวน  22  คน  มีผลการ
ประเมินและสรุปดังนี้ 
 
6.1 รูปแบบและหัวขอในการประเมินผล 

สําหรับการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในส่ือการเรียนการสอนผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส วิชาการพูดเชิงสรางสรรคโรงเรียนบานแมโจ  จังหวัดเชียงใหม  ผูศึกษาไดจัดทํา
แบบสอบถามซ่ึงใชในการประเมินผล โดยผลการตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอ
การใชงานระบบของกลุมผูใชงานระบบ จํานวน  22  คน  ดังนี้ 

บุคคลท่ัวไป จํานวน    4  คน 
นักเรียน  จํานวน  16 คน 
ผูสอน  จํานวน     1 คน 
ผูดูแลระบบ จํานวน      1 คน 

 โดยหัวขอท่ีใชในการประเมินผลมีดังนี้ 
1) ความสะดวกตอการใชงานของผูใช 
2) ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 
3) การเขาศึกษาบทเรียนทําไดอยางรวดเร็ว 
4) ชวยลดข้ันตอนในการเรียนรูท่ีเคยเรียนปกติในหองเรียน 
5) สามารถใชเปนแหลงความรูประกอบการศึกษาบทเรียนได 
6) สามารถประสานงานระหวางอาจารยผูสอนและผูเรียนได 
7) การปรับปรุง  แกไข  เพิ่ม ลบ  ขอมูลถูกตองเหมาะสม 
8) สวนขาวประกาศ งานท่ีมอบหมายและเว็บบอรดมีประโยชนตอผูเรียน 
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9) สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนอ่ืนตอไป 
10) คูมือการใชโปรแกรม  มีความชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน 
 

6.2   ลักษณะคําตอบในแบบสอบถาม 
ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา  5  อันดับ  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด หมายถึง  เม่ือผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้น
ตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจมาก  หมายถึง  เม่ือผูตอบเห็นวาขอความในประโยคน้ันตรง
กับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมาก 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง  หมายถึง  เม่ือผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้น
ตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบปานกลาง 

ระดับความพึงพอใจนอย  หมายถึง  เม่ือผูตอบเห็นวาขอความในประโยคน้ันตรง
กับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอย 

ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด  หมายถึง  เม่ือผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้น
ตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอยท่ีสุด 

  การใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ  ดังนี ้
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด   5   คะแนน 

   ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจนอย  2 คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 1 คะแนน 
 จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชงานระบบ  จํานวน  22  คน  ไดผล
การประเมินดังแสดงในตาราง  6.1 
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ตาราง  6.1  แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงาน 
 
 

ระดับความพงึพอใจ 

 หัวขอการประเมิน 
มากท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

มาก 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

ปานกลาง 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอย 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอยท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 
1.  ความสะดวกตอการใชงานของผูใช 8 

(36.36) 
12 

(54.55) 
2 

(9.09) 
- - 

2.  ความเหมาะสมของการจัดวาง
เคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 

6 
(27.27) 

11 
(50.00) 

5 
(22.73) 

- - 

3.  การเขาศึกษาบทเรียนทําไดอยาง
รวดเร็ว 

10 
(45.46) 

12 
(54.54) 

- - - 

4.  ชวยลดข้ันตอนในการเรียนรูท่ีเคย
เรียนปกติในหองเรียน 

14 
(63.64) 

8 
(36.36) 

- - - 

5.  สามารถใชเปนแหลงความรู
ประกอบการศกึษาบทเรียนได 

18 
(81.82) 

4 
(18.18) 

- - - 

6.  สามารถประสานงานระหวาง
อาจารยผูสอนและผูเรียนได 

12 
(54.55) 

10 
(45.45) 

- - - 

7.  การปรับปรุง  แกไข  เพิ่ม ลบ  
ขอมูลถูกตองเหมาะสม 

4 
(18.18) 

16 
(72.73) 

2 
(9.09) 

- - 

8.  สวนขาวประกาศ งานท่ีมอบหมาย
และเว็บบอรดมีประโยชนตอผูเรียน 

15 
(68.18) 

7 
(31.82) 

- - - 

9.  สามารถใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาบทเรียนอ่ืนตอไป 

13 
(59.09) 

9 
(40.91) 

- - - 

10. คูมือการใชโปรแกรม  มีความ
ชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน 

4 
(18.18) 

12 
(54.55) 

6 
(27.27) 

- - 

 
ในการคํานวณหาคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอการใชงานระบบ  ใชเกณฑกําหนดระดับ

ความพึงพอใจตามตาราง  6.2 
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ตาราง 6.2  เกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 

คาเฉล่ียของระดับความพงึพอใจ ระดับการแปลผล 
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 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน  22  ชุด  โดยทําการอานคาและจดัทําผล

การวิเคราะหไดดังนี ้
 

ตาราง 6.3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
 

 หัวขอการประเมิน 
คาเฉล่ีย ระดับความพงึ

พอใจ 
1.  ความสะดวกตอการใชงานของผูใช 4.27 มาก 
2.  ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 4.05 มาก 
3.  การเขาศึกษาบทเรียนทําไดอยางรวดเร็ว 4.45 มาก 
4.  ชวยลดข้ันตอนในการเรียนรูท่ีเคยเรียนปกติในหองเรียน 4.64 มากท่ีสุด 
5.  สามารถใชเปนแหลงความรูประกอบการศึกษาบทเรียนได 4.82 มากท่ีสุด 
6.  สามารถประสานงานระหวางอาจารยผูสอนและผูเรียนได 4.55 มากท่ีสุด 
7.  การปรับปรุง  แกไข  เพิ่ม ลบ  ขอมูลถูกตองเหมาะสม 4.09 มาก 
8.  สวนขาวประกาศ งานท่ีมอบหมายและเว็บบอรดมีประโยชนตอผูเรียน 4.68 มากท่ีสุด 
9.  สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนอ่ืนตอไป 4.59 มากท่ีสุด 
10. คูมือการใชโปรแกรม  มีความชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน 3.91 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.41 มาก 
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6.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลจากการวิเคราะหขอมูล  สําหรับส่ือการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส วิชาการพูด

เชิงสรางสรรคโรงเรียนบานแมโจ  จังหวัดเชียงใหม  ในดานของลักษณะการใชงานในระบบดาน
ตาง ๆ พบวา  คาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคา  4.41  ซ่ึงมีคาแปรผลอยู
ในชวง  3.50 – 4.49  ซ่ึงหมายถึง  ระดับความพึงพอใจของผูใชงานอยูในเกณฑมาก  ลักษณะการใช
งานท่ีมีความถึงพอใจมากท่ีสุดคือ  สามารถใชเปนแหลงความรูประกอบการศึกษาบทเรียนได  
รองลงมาคือ  สวนขาวประกาศ งานท่ีมอบหมายและเว็บบอรดมีประโยชนตอผูเรียน  และชวยลด
ข้ันตอนในการเรียนรูท่ีเคยเรียนปกติในหองเรียน 
 
6.4 สรุปผลการศึกษา 

การคนควาแบบอิสระในหัวขอส่ือการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส วิชาการพูดเชิง
สรางสรรคโรงเรียนบานแมโจ  จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยใชเปนส่ือเสริมเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาการพูดเชิงสรางสรรค  
โรงเรียนบานแมโจ  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม   

ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  โดยเร่ิมจาก
การศึกษาวิธีการ  ข้ันตอนในการพัฒนาจากการสังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ  เพื่อดําเนินการ
วิเคราะหความตองการของระบบ  ทําการรวบรวมเนื้อหาและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารท่ี
เกี่ยวของท้ังหมด  รวมถึงศึกษาการใชงานไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ ดอตเน็ตติดตอกับฐานขอมูล
เอสคิวแอล เซิรฟเวอร  จากน้ันจึงไดทําการวิเคราะหและออกแบบเน้ือหาข้ันตอนการนําเสนอ
เนื้อหาและองคประกอบตาง  ๆ   โดยระบบจะคลอบคลุมการทํางานต้ังแต  การสรางรายวิชา  การ
จัดการเน้ือหาบทเรียน  การสรางแบบฝกหัด  สรางระบบฐานขอมูลนักเรียนและผูสอนในรายวิชา  
รายงานตาง ๆ และสรางระบบติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนกับผูสอน 

ผลการใชงานพบวาส่ือการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีไดพัฒนาขึ้นมีสวนชวย
ใหนักเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองโดยไมจํากัดวัน เวลา  สามารถเลือกเรียนเนื้อหาวิชาไดตาม
ความสนใจ  และยังสามารถติดตอส่ือสารกับผูสอนไดตลอดเวลา นอกเหนือจากในเวลาเรียน  
นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดนอกเวลาเรียนได  ทําใหชวยแบงเบาภาระครูผูสอนในดานการเรียน
การสอน  และยังชวยอํานวยความสะดวก  เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนใหกับนักเรียนมากยิ่งข้ึน 
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6.5 ขอจํากัดของระบบ 
หลังจากการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสและไดมีการทดลองใชงาน

มาระยะหนึ่ง  พบวามีปญหาและขอจํากัดของระบบหลายประการ  ดังนี้ 
1) การเพิ่มเนื้อหาบทเรียน  ระบบไมสามารถอัพโหลดไฟลขอมูลเนื้อหาท่ีมีนามสกุล .doc 

หรือ .ppt ท่ีมีอยูแลวเขาสูระบบได  ตองทําการคียขอมูลเนื้อหาเขาระบบเทานั้น 
2) แบบฝกหัดเปนแบบปรนยัเพียงอยางเดียว  
3) ระบบสามารถอัพโหลดไฟลท่ีมีขนาดไมเกนิ 3 MB และเปนประเภทไฟลท่ีระบุไว

เทานั้น 
 

 
6.6 ขอเสนอแนะ 

1) การเพิ่มเนื้อหาบทเรียน  ควรใหผูใชงานสามารถอัพโหลดไฟลขอมูลเนื้อหาท่ีมี
นามสกุล .doc หรือ .ppt ท่ีมีอยูแลวเขาสูระบบได 

2) ควรมีการสรางแบบฝกหัดใหมีลักษณะโตตอบไดและมีหลากหลายรูปแบบ 
3) ควรพัฒนาการจัดเก็บไฟลใหสามารถอัพโหลดไฟลท่ีมีขนาด และประเภทไฟลได

หลากหลาย 
  

 
 


