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การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แสนศักดิ์ หัสคา1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และ เพื่อประเมิน
ความพึ งพอใจของผู้ใ ช้ โปรแกรมสนั บสนุ น การวั ดและประเมิ นผลการเรีย นรู้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางคอมพิวเตอร์
ได้ประเมินโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินคุณภาพของโปรแกรม ในด้านการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม ด้านความสะดวกและความง่ายใน
การใช้งานโปรแกรมและด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม และผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
โปรแกรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกจาก
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 60 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. โปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2. แบบประเมิน
คุณภาพของโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ ใ ช้
โปรแกรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบในระดับ
ดีมาก ( = 4.25 ,S.D. = 0.68) ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.08 ,S.D. =
0.97) ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งานโปรแกรมอยู่ในระดับดีมาก ( = 3.75 ,S.D. = 0.83) และ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.25 ,S.D. = 0.83) 2) ผลการศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้โปรแกรม( =4.04 ,S.D. =0.63) อยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ : การพัฒนาโปรแกรม สนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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THE DEVELOPMENT PROGRAM FOR SUPPORT
LEARNING'S MEASUREMENT AND EVALUATION
Sansak Hussakum 1*
Abstract
The objectives of this research are two proposes. 1. to develop program for
measurement and evaluation of learning. This for teachers, Valaya Alongkorn Rajabhat University
and 2. to study satisfaction in this program. Computer experts had evaluate The Development
Program for Support Learning's measurement and evaluation, analysis and design system,
accuracy, user friendly and security of Program. The Researcher used the satisfaction’s Paper for
evaluation satisfaction’s users. The sample of this research was sampling by purposive sampling,
teacher from Faculty of Science and Technology and Faculty of Humanities and Social Sciences.
There were 60 teachers. Tools used in this research, which consist of 1. Program for
Measurement and Evaluation of Learning, 2. the Quality Assessment’s Program for Measurement
and Evaluation of Learning for specialists and 3. the satisfaction’s Program for Measurement and
Evaluation of Learning for teachers. The statistics used for data analysis were mean and standard
deviation.
From the study reveal that 1. The program that was developed has an outstanding
efficiency to analyze the data and design the system. It is equal to 4.25 and S.D. rate is equal
to 0.68 Moreover, the accuracy about the processing of the program is excellent. It is equal to
4.08 and S.D. rate is equal to 0.97. Furthermore, this program is very good because it easy to
use and convenient for the users. It is equal to 3.75 and S.D. rate is equal to 0.83 In addition,
this program has a very well security system. It is equal to 4.25 and S.D. rate is equal to 0.83
2. In conclusion, the overall answer above indicate that this program was received the high level
of satisfaction from the users. It is equal to 4.04 and S.D. rate is equal to 0.63
Keywords : The Development Program, Support Learning's measurement and Evaluation
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บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งมีคณาจารย์ที่ต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมาแล้วนั้น จากการสารวจเบื้องต้นพบว่าอาจารย์ส่วนหนึ่งต้องการให้มี
เครื่องมือเพื่อช่วยในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ที่สามารถบันทึกข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา ตารางสอนของอาจารย์ รายชื่อของ
นักศึกษาแต่ละชั้นเรียนในรายวิชาต่างๆ การมอบหมายงานในชั้นเรียนหรือการส่งงานผ่านระบบที่ สามารถใช้
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบเพื่อประเมินผลคะแนน การประกาศข้อมูลข่าวสารถึงนักศึกษา การบันทึกข้อมูล
ช่ ว ยจ า การค านวณผลคะแนนและการประเมิ น ผลการเรี ย น ซึ่ ง สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ถือเป็นการลดช่องว่างของการแสดงข้อมูลระหว่างอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษา และเป็นการตรวจสอบข้อมูลก่อนนาไปวัดและประเมิลผลการเรียนรู้ได้
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติภาระงานทางวิชาการ อันได้แก่ งานสอนและงานที่
ปรากฏเป็นผลงานวิชาการ สาหรับงานสอนนั้น หมายถึง การสอนนักศึกษาของคณาจารย์ป ระจาในรายวิชาที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรและตามประกาศของมหาวิทยาลัย สาหรับงานที่ปรากฏเป็นผลงานวิชาการ หมายถึง
งานวิจัย ตาราหรือหนังสือ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัย นอกจากนี้ อาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาอาจต้องปฏิบัติภาระงานอื่นด้วย เช่น งานบริ การวิชาการ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
งานพัฒนานักศึกษา เป็นต้น สาหรับภาระงานสอนนั้น อาจารย์จาเป็นต้องดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด เช่น การวางแผนการสอน การ
ผลิตสื่อการสอน การบันทึ กประวัติการเข้าชั้นเรียน การแจ้งข่าวสาร การบันทึกข้อมูลการเรียนการสอน การ
มอบหมายงาน การตรวจงาน การบันทึกคะแนน และการประมวลผลการเรียน ซึ่งปัจจุบันวงการศึกษาให้
ความสาคัญกับการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีสิทธิรับรู้และเข้าถึ ง
ข้อมูลต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จากงานสอนและงานที่ปรากฏเป็นผลงาน
วิชาการดังกล่าว ทาให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งมีความหลากหลาย
ซับซ้อน จนอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของการเรียนการสอนได้
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะศึ ก ษาและพั ฒ นาโปรแกรมสนั บ สนุ น การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เพื่ออานวยความสะดวกและลดภาระในการปฏิบัติงานของอาจารย์ อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการจัดเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อหาคุณภาพของโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีวิธดี าเนินการวิจัยดังนี้
1.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตาแหน่ง
อาจารย์ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างคณะละ 30 คน รวมจานวน
กลุ่มตัวอย่าง 60 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย โปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น แบบประเมินคุณภาพของโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรูส้ าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3. การสร้างและตรวจคุณภาพเครือ่ งมือวิจัย
3.1 การสร้างโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการพัฒนา
ดังนี้
3.1.1 ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้อ งการของผู้ ใ ช้ งานโดยสอบถามจากข้ า ราชการและ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้วิจัยวิเคราะห์การใช้งานระบบในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูล
และการออกแบบหน้าจอรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลและรายงานต่างๆ
3.1.3 การพัฒนาโปรแกรม เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
มาพัฒนาโปรแกรมให้สามารถทางานผ่านเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ตได้โดยการเช่าพื้นที่และจดโดเมนเนมไว้ชื่อ
http://vru.webmedesigns.com โดยการพัฒนาระบบนั้นใช้ความสามารถของภาษา PHP ควบคู่กับระบบ
ฐานข้อมูล MySQL ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมา โดยให้โปรแกรมแสดงและประมวลผลบนเว็บไซต์ (Web
Application) ด้วยภาษาโปรแกรมพีเอชพี (PHP) และจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL)
3.1.4 การทดสอบโปรแกรม เมื่อผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ทาการ
ทดสอบโปรแกรมเพื่ อ ตรวจสอบและแก้ ไขระบบเป็น การทดสอบการท างานของโปรแกรมและแก้ไ ขเมื่อมี
ข้อผิดพลาดการทางานของระบบให้ส อดคล้อ งกับความต้ องการของผู้ ใช้ งานและตรงกั บที่ได้วิเ คราะห์ และ
ออกแบบระบบไว้
3.1.5 ติดตั้งโปรแกรมและจัดทาคูม่ ือการใช้งาน ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะดาเนินการติดตั้งระบบ
โปรแกรมสนั บ สนุ น การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ และจั ด ท าคู่ มื อ โดยแสดงรายละเอี ย ดไว้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://vru.webmedesigns.com
3.1.6 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการทางานของระบบ และแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนา
นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ
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3.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สาหรับผู้เชี่ยวชาญมีขั้นตอนดังนี้
3.2.1 ศึกษาทฤษฎีวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพ จากตารา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน
3.2.2 ก าหนดหั ว ข้ อ และสร้ า งแบบประเมิ น คุ ณ ภาพโปรแกรมสนั บ สนุ น การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ แบบประเมิน
คุ ณ ภาพด้ า นต่ า งๆได้ แ ก่ 1) ด้ า นการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ 2) ด้ า นความถู ก ต้ อ งในการท างานของ
โปรแกรม 3) ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้โปรแกรม และ 4) ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
โปรแกรม เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) (ธานินทร์ ศิลป์จาร, 2549)
3.2.3 การตรวจสอบ นาแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงความสมบูรณ์ของแบบประเมินคุณภาพโปรแกรม
3.2.4 แก้ไขปรับปรุง นาแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับการตรวจสอบมาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.2.5 การนาไปใช้ นาแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ
ของโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างดังต่อนี้
3.3.1 ศึกษาทฤษฎีวิธีการสร้างแบบแบบประเมินความพึงพอใจจากตารา และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
3.3.2 ก าหนดหั ว ข้ อ และสร้ า งแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง านโปรแกรม
สนั บ สนุ น การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า น คื อ 1. โปรแกรมสนั บ สนุ น การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2. โปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทางานได้ตามข้อกาหนดของระบบ 3. ความสะดวกและความง่ายในการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 4. การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ใน 5 ระดับตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท ( Likert’s Scale)
3.3.4 การตรวจสอบ นาแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงความสมบูรณ์ของแบบประเมินความพึงพอใจ
3.3.5 แก้ไขปรับปรุง นาแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับการตรวจสอบมาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.3.6 การนาไปใช้ นาแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้กับ กลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจหลังจากที่ทดลองใช้โปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 ผู้วิจัยแนะนาการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้กับ
ผู้ใช้งาน ได้แก่ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

62 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

แสนศักดิ์ หัสคา

4.1.2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไว้ที่
เครื่องแม่ข่าย (Server) ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้โปรแกรมและศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพิ่มได้ที่ http://vru.webmedesigns.com
4.1.3 เมื่อผู้ใช้งานใช้งานโปรแกรมแล้ว ผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึง
พอใจ จากแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ใช้งานมีต่อโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อ
นามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาคาเฉลี่ย ( x ) (ชูศรี วงศ
รัตนะ, 2544)และหาค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยคานวณค่าที่ได้จากแบบ
ประเมินคุณภาพโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้โปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยได้พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ในการพัฒนา
ผู้วิจัยได้ใช้ภาษา พีเอชพี (PHP) และจัดเก็บฐานข้อมูลด้วยมายเอสคิวแอล (MySQL) ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ที่
http://vru.webmedesigns.com หน้าเริ่มต้นของระบบดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงภาพหน้าหลักของระบบงาน
ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมสนับสนุนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นา
โปรแกรมสนับสนุนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของ
โปรแกรมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม
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3. ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้โปรแกรม และ 4) ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม
แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมสนับสนุนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2. ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรม
3. ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งานโปรแกรม
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม
ภาพรวม

X

S.D.

4.25
4.08
3.75
4.25
4.08

0.68
0.97
0.83
0.83
0.82

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของโปรแกรมสนับสนุนการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ พบวามีความคิดเห็นด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบในภาพรวม มีค่าเท่ากับ
4.25 ด้านความถูกต้องในการทางานของโปรแกรมค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.08 ด้านความสะดวกและความง่ายใน
การใช้งานโปรแกรมระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม 3.75 และด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมเฉลี่ยรวม
4.25 สรุปได้ว่าความคิดเห็นของเชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพของโปรแกรมสนับสนุนการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ ซึ่งทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาอยู่ในระดับความคิดเห็นดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.82
ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโปรแกรมสนับสนุนการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตาแหน่ง
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างคณะละ 30 คน รวมจานวนกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง 60 คน ได้ ท าการทดลองใช้ โ ปรแกรมและท าแบบประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ การใช้ งานโปรแกรม
สนับสนุนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์
เคมี
คหกรรมศาสตร์
รวม

จานวน

ร้อยละ

5
10
1
2
5

16.67
33.33
3.33
6.67
16.67

2

6.67

1
1
1
2

3.33
3.33
3.33
6.67

30

100

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
จิตวิทยา
ดนตรีสากล
ทัศนศิลป์
นิติศาสตร์
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ
สื่อสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปะการแสดง
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สารสนเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

จานวน

ร้อยละ

3
2
2
1
4

10.00
6.67
6.67
3.33
13.33

4
6
1
2
2
3
30

13.33
20.00
3.33
6.67
6.67
10.00
100

จากตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 60 คน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 30 คนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 30 คน จากตารางแสดงผลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวนอาจารย์ที่เข้ามาใช้งานโปรแกรมมาก
ที่ สุ ด คื อ อาจารย์ ห ลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.33 รองลงมาคื อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.67 ส่ ว นคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือหลักสูตร นิติศาสตร์และ
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารคิดเป็นร้อยละ 13.33
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมสนับสนุนการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้
รายการประเมิน
1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
2. ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวม

X

S.D.

4.40
4.43
3.94
3.97
4.04

0.62
0.50
0.77
0.68
0.63

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมสนับสนุนการ
วัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ผลพบว่าด้านโปรแกรมตรงตามความต้องการของผู้ใช้ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.40 ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และด้าน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 สรุปได้ว่า
ความพึงพอใจของของผู้ใช้โปรแกรมสนับสนุนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึง่ ทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาอยู่ใน
ระดับดีมาก
สรุป
การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งนี้เป็นการวิจัยและ
พัฒนา โดยนาปัญหาที่พบในเชิงประจักษ์จากสถานการณ์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับภาระงานสอนหรือการปฏิบัติงานมาเป็นโจทย์การวิจัย ทั้งนี้เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์สามารถทางานได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วมากขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ขึ้นมา โดยมีรายละเอียดที่จะสนับสนุนการวัดและ
ประเมินผล จากการนาข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกในชั้นเรียนนามาประมวลผล ทั้งข้อมูลการเข้าชั้นเรียน ข้อมูล
คะแนนเก็บของแต่ละงานที่อาจารย์ได้มอบหมาย ข้อมูลคะแนนสอบ ซึ่งข้อมูลต่างๆ นี้ อาจารย์ต้องทาการ
บันทึกเพื่อเก็บรวบรวมจนสิ้นภาคการศึกษา หากพิจารณา จากผลการประเมินโดยผู้ใช้งานที่มีต่อโปรแกรม
สนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ปรากฏว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม
ในภาพรวม ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุรัณ อนันตเศรษฐ (2551) ที่ได้พัฒนาระบบการ
ตัดเกรดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจการใชงานระบบของคณาจารยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม จานวน 20 คน พบว่าคณาจารยมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากโดยมีคาเฉลีย่ 3.85 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสวนที่ผูใชมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การใชงานระบบไมซับซอนและเขาใจงายโดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.60
การพัฒนาโปแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างดีในทุกๆด้านทั้งด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านความง่ายต่อการใช้
งานของระบบ ด้านทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ และ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รองรับ
การทางานแบบเครื่องเดียวและ แบบเครือข่ายภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ปัญหาในการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่ น สามารถจัดเก็บ
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แสนศักดิ์ หัสคา

ข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลการส่งงาน การประเมินผล
การเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย มานพ มีใย (2540) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการเรียน
การสอนในด้านการตอบสนองมีประสิทธิภาพ อยู่ในเกณฑ์สูงคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ในด้านการติดต่อกับผู้ใช้
โปรแกรม มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์สงู คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ในด้านการลดภาระงานสอนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.37 ด้านความถูกต้องของโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ด้านการใช้งานง่ายของโปรแกรมมีประสิทธิภาพสูง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และสอดคล้องกับงานวิจัย ของเกล็ดนที ไชยชนะ (2549) ที่ได้พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบการจัดการความรู้
กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิมีความพึงพอใจในระดับดี สามารถนาไปใช้จัดการความรู้ออนไลน์ได้
โดยระบบที่ได้มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการทางานแบบเครื่องเดียว (Stand Alone) แบบเครือข่ายภายในองค์กร
(Intranet) และแบบอินเตอร์เน็ต(Internet)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม สาหรับขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยพบปัญหาบางประการที่มีผลต่อการพัฒนาโปรแกรม คือ การไม่สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และข้อมูลรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บไว้ได้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้าน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ โดยไม่อนุญาตให้เข้าถึง ทาให้การ
ทางานของโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุม แต่ถึงกระนั้น ข้อมูลที่นามาใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมขึ้นจน
สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลที่จาเป็น และมีความสมบูรณ์สามารถนามาใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้ตามขอบเขตของโปรแกรมที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
1. โปรแกรมสนับสนุนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นนี้ อาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละชั้นเรียนของภาคการศึกษาได้ โปรแกรมจะอานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์สามารถปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. สาหรับผู้ที่สนใจต่อยอดการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ให้
มีขอบเขตและความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยอาจพัฒนา
โปรแกรมให้สามารถแสดงผลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไปยัง
ผู้ใช้งาน แต่ควรพึงระวังเรื่องสิทธิส่วนบุคคลในการเผยแพร่และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
กิตติกรรมประกาศ
การวิจั ยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์
สถานที่และอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องมือวิจัยและดาเนินการทดลองในครั้งนี้
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