
บทที่ 7
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

จากการดําเนินงานเพื่อวิเคราะห ออกแบบฐานขอมูล ความสัมพันธของขอมูล ออกแบบ
โครงสรางและหนาจอแสดงผล รวมถึงการพัฒนาระบบ จนสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชงานระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
ดังน้ันเพื่อใหทราบถึงผลการทํางานของระบบและนํามาเปนขอเสนอแนะ ผูศึกษาจึงจัดทํา
แบบสอบถามขึ้น เพื่อใหผูใชทุกกลุมไดมีสวนรวมในการประเมินผลการทํางานระบบ โดยจะทํา
การแบงผลสรุปออกเปน 4 สวน คือ

7.1 การประเมินผลการใชงานระบบ
7.2 การสรุปผลการศึกษา
7.3 ขอควรระวังและขอจํากัดของระบบ
7.4 การสรุปขอเสนอแนะ

7.1 การประเมินผลการใชงานระบบ
ผูศึกษาไดทําการประเมินผลการใชงานของระบบโดยใชแบบสอบถาม เพื่อใหระบบตรง

ตามความตองการของผูใชมากที่สุดทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใชระบบ

โดยมีลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ดังน้ี
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากที่สุด มีคาเปน 5
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก มีคาเปน 4
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง มีคาเปน 3
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย มีคาเปน 2
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยที่สุด มีคาเปน 1

ประคอง กรรณสูต (2535:133) ไดกลาวถึงเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใชงาน
ระบบ โดยนําขอมูลการตอบคําถามที่ไดมาทําการคํานวณหาคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอการใช
งานระบบ โดยใชมาตราสวนปริมาณคา (Rating Scale) เปน 5 ระดับ ดังตาราง 6.1
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ตาราง 7.1 แสดงเกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ
คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ระดับการแปลผล

4.50 – 5.00 มากที่สุด
3.50 – 4.49 มาก
2.50 – 3.49 ปานกลาง
1.50 – 2.49 นอย
1.00 – 1.49 นอยที่สุด

จากขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชงานระบบ จํานวน 20 คน ไดแก
ผูบริหาร 2 คน ผูดูแลระบบ 1 คน เจาหนาที่ปอนขอสอบ 2 คน และบุคลากร 15 คน จะไดจํานวน
และรอยละของผูที่ตอบในแตละขอคําถาม ดังตาราง 6.2

ตาราง 7.2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ

ท่ี รายการ

ระดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

(5) (4) (3) (2) (1)
1 ความสะดวก รวดเร็ว 9 10 1 0 0 4.40

ในการใชงาน 45% 50% 5% 0% 0%
2 ประหยัดเวลา ลดขั้นตอน 12 8 0 0 0 4.60

การทํางาน 60% 40% 0% 0% 0%
3 ชวยลดปริมาณกระดาษใน 11 8 1 0 0 4.50

การสอบ 55% 40% 5% 0% 0%
4 ความสวยงามในการ 5 7 8 0 0 3.85

ออกแบบหนาจอทํางาน 25% 35% 40% 0% 0%
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ตาราง 7.3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ (ตอ)

ท่ี รายการ

ระดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

(5) (4) (3) (2) (1)
5 การจัดวางรูปแบบของเมนู 6 8 6 0 0 4.00

ขอมูลไดเหมาะสม 30% 40% 30% 0% 0%
6 การรายงานผลไมซับซอน 5 8 7 0 0 3.90

เขาใจงาย 25% 40% 40% 0% 0%
7 มีความถูกตองแมนยําใน 8 10 2 0 0 4.30

การประมวลผลขอมูล 40% 50% 10% 0% 0%
8 คูมือการใชงาน ชัดเจนและ 6 9 5 0 0 4.05

งายตอการศึกษา 30% 45% 25% 0% 0%
9 ขอมูลสามารถนําไปใช 8 8 4 0 0 4.20

ประโยชนได 40% 40% 20% 0% 0%
10 การนําระบบมาใชงานจริง 8 9 3 0 0 4.25

40% 45% 15% 0% 0%
คาเฉลี่ยรวม 4.21

จากการสํารวจความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใชระบบโดยใชแบบสอบถามจาก
ผูใชงานระบบจํานวน 20 คน ไดแก ผูบริหาร 2 คน ผูดูแลระบบ 1 คน เจาหนาที่ปอนขอสอบ 2 คน
และบุคลากร 15 คน สามารถสรุปไดวาผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากตอการใชงานระบบ
ทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย โดยผูใชสวนใหญ
เห็นวาระบบน้ี สามารถประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทํางาน โดยใหระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
สูงที่สุดถึง 4.60 รองลงมาคือ ชวยลดปริมาณกระดาษในการสอบ และมีความสะดวกรวดเร็วในการ
ใชงาน ตามลําดับ
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7.2 สรุปผลการศึกษา
การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะดานความรู

ภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูลในรูปแบบของ
การสังเกต สัมภาษณ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ทํางาน ขอจํากัด ในระบบงานเดิมตลอดจนความตองการที่มีตอระบบงานใหม แลวนํามาวิเคราะห
ออกแบบฐานขอมูล รวมทั้งพัฒนาระบบ โดยแบงระดับผูใชงานออกเปน 4 ระดับไดแก ผูบริหาร
ผูดูแลระบบ เจาหนาที่ปอนขอสอบ และบุคลากร เพื่อทําการกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบ
ของผูใชแตละระดับ โดยในสวนของการพัฒนาน้ันครอบคลุมการทํางานต้ังแตกระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิ์การใชงานระบบ การจัดการขอมูลผูใชงาน การจัดการขอมูลกําหนดการทดสอบ
การจัดการขอมูลแบบทดสอบ การจัดการทดสอบ การประมวลผลการทดสอบ วิ เคราะห
แบบทดสอบและการรายงานผลการทดสอบ เพื่อพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและตอบสนองความตองการของผูใชงานในแตละระดับโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของผูบริหารตอไป

ผลจากการใชงานพบวา ระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย มีสวนชวยลดเวลาและขั้นตอนการทํางาน ประหยัดคาใชจายในเร่ืองของ
เอกสาร สามารถทราบผลการทดสอบไดทันที ตลอดจนใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการ
จัดสรรทรัพยากรบุคคลของผูบริหารและสามารถนําระบบมาใชงานไดจริง ทั้งน้ีผูคนควาจะทําการ
ปรับปรุงแกไขในแตละสวนงานใหเปนไปตามกระบวนการและความตองการ จนเปนที่นาพอใจของ
ผูใชงานระบบตอไป

7.3 ขอควรระวังและขอจํากัดของระบบ
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของ

บุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ไดแก
7.3.1 ในสวนของการทําแบบทดสอบและการทดลองสอบ เมื่อเกิดเหตุการณที่ไมพึง

ประสงค อาทิเชน ไฟฟาดับ ฯลฯ ระบบจะไมสามารถทําการกูคืนสวนที่ทําคางไวได
7.3.2 ระบบไมสามารถกําหนดใหผูใช 1 คนมีหลายหนาที่ (ระดับผูใชงาน) เน่ืองจากระบบ

ถูกออกแบบมาใหผูใชแตละคนมีสิทธิ์การเขาถึงขอมูลตางกันและมีไดคนละ 1 สถานะเทาน้ัน
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7.3.3 แบบทดลองสอบจําเปนตองทําการปอนขอสอบเปนชุด โดยแตละชุดประกอบดวย
ขอสอบจํานวน 50 ขอ แบงออกเปน 5 สวน สวนละ 10 ขอ โดยตองทําการปอนคร้ังละ 10 ขอ และ
ระบบไมไดรองรับการเพิ่มหรือลดจํานวนขอในแบบทดลองสอบใดๆได ทั้งน้ีเพื่อจะใชในการ
วิเคราะหเพื่อหาระดับความยากงาย อํานาจจําแนกและวิเคราะหตัวเลือก

7.3.4 ระบบไมสามารถทําการนําเขาขอสอบจากไฟลใดๆเขาสูแบบทดลองสอบได
7.3.5 แบบทดลองสอบไมสามารถทําการลบไดเน่ืองจากขอมูลที่มีความสัมพันธกันและ

เพื่อจะใชในการตรวจสอบวาขอสอบที่อยูในแบบทดลองสอบจะไมเหมือนกับขอสอบในแบบ
ทดลองสอบชุดใหมที่จะนําเขาสูระบบ ซึ่งระบบจะไมสามารถทําการตรวจสอบไดโดยอัตโนมัติ

7.3.6 ตอนคัดลอกขอสอบไมสามารถทําการตรวจสอบไดวาขอสอบที่อยูในคลังขอสอบ
กับขอสอบใหมเปนคําถามที่เหมือนหรือคลายกันหรือไม

7.3.7 ในการทดสอบ การสุมขอสอบในสวนของ Listening และ Reading จะใชวิธีการสุม
ออกมาทั้งสวน ไมไดสุมออกมาเปนขอๆเหมือนสวนอ่ืนๆ

7.4 การสรุปขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียน

เทคโนโลยีเอเชีย มีดังน้ี
7.4.1 ควรตอยอดดวยการทําสวนของ Listening ใหสามารถรองรับไฟลวิดีโอได เปนตน

เพื่อใหผูใชระบบไดรับความหลากหลายและสมบูรณยิ่งขึ้นในการทําการทดสอบ
7.4.2 ควรเพิ่มระบบตรวจสอบสถานะของขอสอบที่ผูเขาทดสอบเคยทําแลว เมื่อทําการ

ทดสอบคร้ังตอไป จะไดไมเกิดปญหาในเร่ืองของการไดขอสอบซ้ํา ทําใหการวัดผลทําไดดียิ่งขึ้น
7.4.3 ควรตอยอดดวยการทําใหขอสอบสามารถทําการนําเขาจากไฟลใดๆได และทําระบบ

ใหรองรับการเพิ่มหรือลดจํานวนขอได
7.4.4 ควรตอยอดดวยการทําสวนของสื่อมัลติมี เดียเพื่อการเรียนรูเขาไปในระบบ โดย

ผูใชงานระบบสามารถทําการศึกษาเพิ่มเติมไดเองกอนทําการทดลองสอบหรือการทดสอบแตละ
คร้ัง เพื่อทําการพัฒนาในดานความรูและทักษะตางๆ ใหตรงกับความตองการ

7.4.5 ควรตอยอดดวยการทําสวนรับคา เพื่อกําหนดระดับความยาก-งายของแบบทดสอบ
กอนทําการทดสอบในแตละคร้ัง เพื่อความยืดหยุนของตัวขอสอบ

7.4.6 ควรตอยอดดวยการทําสวนแยกการสอบเปนแตละดาน ใหสามารถเลือกทําการสอบ
ตามดานที่ตองการวัดผลได เพื่อการพัฒนาทักษะในดานตางๆไดอยางตรงตามเปาหมาย


