
บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
การพัฒนาระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต ผูศึกษาไดดําเนินการพัฒนาและ

ติดต้ังระบบเพื่อทดสอบระบบในชวงวันท่ี  1-30 กันยายน 2551 โดยกําหนดชื่อเว็บไซตวา
http://www.jasmati.com/grade/   
 ผลการศึกษาการดําเนินงานพัฒนาระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต สรุปผล
การศึกษาไดดังนี้ 
 
6.1  สรุปผลการศึกษา 

จากระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต ผูศึกษาไดพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเค
ชัน (Web Application) และเว็บเบส (Web Base) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการตัดเกรด
บนเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจากโปรแกรมตัดเกรดท่ีมีอยูยังมีขอจํากัดในการทํางาน  ยังมี
ขอผิดพลาดบางสวนท่ียังไมไดรับการแกไข และมีความตองการเพิ่มในบางสวน  ระบบตัดเกรดเดิม 
ไดส้ินสุดการพัฒนาต้ังแตวันท่ี 30 สิงหาคม  2549  ประกอบกับโปรแกรมเดิมพัฒนาใหใชงานได
กับระบบปฎิบัติการ windows เทานั้น  ซ่ึงในปจจุบันเทคโนโลยีไดพัฒนาอยางรวดเร็ว  มีการนํา
เทคโนโลยีใหมๆ มาใชงานมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งมีการพัฒนาระบบปฎิบัติการของเคร่ือง
คอมพิวเตอรมากข้ึน ไมวาจะเปน ระบบปฎิบัติการ Linux หรือ ระบบปฎิบัติการของ Mac  OS X  
Apple และยังมีอุปรณส่ือสารตางๆ เชน PDA  โทรศัพทมือถือ เปนตน   

สําหรับระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึนนี้  เปนระบบ
เครือขายท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ การสงผลการเรียนและรายงานผลการเรียนให
รวดเร็วข้ึน ชวยอํานวยความสะดวกใหกับคณาจารยในการจัดทํารายงานผลการเรียน  และมีความ
ยืดยุนรองรับกับเทคโนโลยีแบบตางๆ  

ในการพัฒนาระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ผูศึกษาไดดําเนินงานตาม
ข้ันตอนกลาวคือเร่ิมตนจากการศึกษาการทํางาน  ขอจํากัดและปญหาของโปรแกรมตัดเกรดเดิม 
โดยสัมภาษณนายประทีป จันทรคง และนายสมนึก กระจาง 
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จากน้ันจึงไดศึกษาระบบงานเดิม  ความตองการของผูใชระบบ  และศึกษาตัวอยางเอกสาร
และรายงานตาง ๆ ตอจากนั้นผูศึกษาจึงนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหระบบตามข้ันตอน 

เม่ือทราบความตองการของผูใชระบบแลว ลําดับตอไป คือ การออกแบบระบบสงผลการ
เรียนและรายงานผลการเรียน  โดยใชเคร่ืองมือตาง ๆ ในการออกแบบไดแก แผนผังบริบท แผนผัง
กระแสขอมูล และแผนผังแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี ตอจากนั้นผูศึกษาไดวิเคราะหและ
ออกแบบฐานขอมูล โดยใชการออกแบบฐานขอมูลเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  

 หลังจากไดฐานขอมูลแลว ตอไป คือ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ซ่ึงจะตองรองรับ
การทํางานแบบเครือขาย โดยผูศึกษาไดเลือกใชโปรแกรมภาษพีเอชพี  ในการเขียนโปรแกรมสวน
การติดตอกับผูใชงาน 

ข้ันตอไปเปนการทดสอบระบบโดยบันทึกขอมูล ทดลองใชโปรแกรมในสวนการทํางานท่ี
เกี่ยวกับการเปล่ียนรหัสผานของคณาจารย  การกําหนดระดับคะแนนสําหรับการตัดเกรด  การ
กําหนดรูปแบบรายการคะแนนตาง ๆ พรอมกําหนดคะแนนเต็ม  การบันทึกคะแนนและตัดเกรด  
และการเรียกดูรายงานตาง ๆ  
 
6.2 การประเมินผลการใชงานระบบ 

จากการพัฒนาระบบระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต ผูศึกษาไดติดต้ังระบบท่ี
พัฒนาข้ึน และไดประเมินผลระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ตเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2551
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของคณาจารยโดยสุมจากคณะวิทยาศาสตร  คณะสังคมศาสตร 
คณะเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาตร คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมจํานวน 20 คน 
ดังนี้ 

เกณฑการประเมินความพึงพอใจจะพิจารณา จากผูใช ไดทําการประเมินตามแบบสอบถาม
ความคิดเห็นซ่ึงมี 5 ระดับ (Likert’s Scale )  มีคาคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 โดยคาคะแนน 1 คือระดับ
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด  คาคะแนน 5   คือระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  ดังนี้ 

คาคะแนน 1.00 –1.50  = ความพึงพอใจนอยท่ีสุด หรือไมพึงพอใจเลย 
คาคะแนน 1.51- 2.50  = ความพึงพอใจนอย 
คาคะแนน 2.51-3.50   =  ความพึงพอใจปานกลาง 
คาคะแนน 3.51-4.50   =  ความพึงพอใจมาก 
คาคะแนน 4.51-5.00   =  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ตปรากฏ

ในตาราง  6.1  
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ตาราง 6.1  ระดับความพงึพอใจของผูใชงานระบบ 
 

ระดับความพงึพอใจของผูใชงาน 
 

ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ มา
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1.ความสะดวกตอการใชงานของผูใช 6 9 5 0 0 4.05 
2.ความสวยงามของเว็บเพจ 0 3 13 4 0 2.95 
3.การจัดวางเมนกูารใชงานบนจอภาพเหมาะสม 4 12 3 1 0 3.95 
4.หนาตางการใชงานไมซับซอนและเขาใจงาย 13 6 1 0 0 4.60 
5.ความถูกตองของการประมวลผลของระบบ 2 11 2 3 2 3.40 
6.ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 9 4 5 1 1 3.95 
7.การใชงานคูมือการใชโปรแกรม  8 7 3 2 0 4.05 

รวม 42 52 32 11 3 3.85 
 

 
จากตาราง 6.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบการตัดเกรดบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  พบวาในภาพรวมผูใชมีความพึงพอใจการใชงานระบบท่ีคาเฉล่ีย 3.85  นั่นคือ มีความ
พึงพอใจในระดับมาก 

โดยพบวา ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในรายการหนาตางการใชงาน
ไมซับซอนและเขาใจงายโดยมีคาเฉล่ีย 4.60  สําหรับรายการท่ีผูใชงานระบบมีความพึงพอใจระดับมาก
ไดแก  ความสะดวกตอการใชงานของผูใช  การใชงานคูมือการใชโปรแกรม  การจัดวางเมนูการใชงาน
บนจอภาพเหมาะสม  และความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน  โดยมีคาเฉล่ียท่ี  4.05  และ  3.95  
ตามลําดับ  รายการท่ีผูใชงานระบบมีความพึงพอใจระดับปานกลางไดแก  ความถูกตองของการ
ประมวลผลของระบบ  และความสวยงามของเว็บเพจ โดยมีคาเฉล่ียท่ี  3.40  และ  2.95  ตามลําดับ 

 
6.3  ปญหาและอุปสรรค 
 จากการนําระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต ไปทดลองใชในระบบงานจริงตาม
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) พบวาข้ันตอนของการนําขอมูลเขาสู
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ระบบ มีปญหาดานการใชงาน เนื่องจากการพัฒนาระบบผูศึกษาใชโปรแกรม phpMyAdmin 
Database Manager 2.10.3 ในการจัดการฐานขอมูล  แตการนําขอมูลจากสํานักทะเบียนฯ  เปนไฟล
นามสกุล DBF ระบบจึงไมสามารถนําไปใชกับ phpMyAdmin Database Manager ท่ีตํ่ากวาเวอรช่ัน 
2.10.3  
  
6.4  ขอจํากัดของระบบ 

 ในการพัฒนาระบบคร้ังนี้ ผูศึกษาพบขอจํากัดของการพัฒนาระบบการตัดเกรดบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต  คือ ระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ตไมสามารถจัดสงไฟลคืนในรูป
แบบเดิมท่ีเปน DBF ไฟล  

 
6.5  ขอเสนอแนะ 

ควรพัฒนาระบบใหมีการถายโอนขอมูลการลงทะเบียนเรียน กระบวนวิชา และผลของการ
ตัดเกรดโดยอัตโนมัติ ระหวางระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ตกับสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล   หรือสํานักทะเบียนและประมวลผลเปนผูท่ีรับผิดชอบติดต้ังระบบการตัดเกรดบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ไวท่ีหนวยงาน ซ่ึงหากทําไดก็จะชวยลดข้ันตอนการทํางาน ชวยทําใหขอมูล
เปนปจจุบัน  และชวยลดความผิดพลาดในการสงผลการตัดเกรดลงได 
  
  


