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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยน กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การดาเนิ นการวิจยั เริ่ มจากศึกษาความต้องการพัฒนาระบบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ดาเนิ นการพัฒนาต้นแบบระบบ ถ่ายทอดต้นแบบระบบและประเมิ นการยอมรั บของผูใ้ ช้ต่อต้นแบบระบบ จากการศึ กษาพบว่า
อาจารย์มีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ มาก ผลการพัฒนาต้นแบบระบบ
ประกอบด้วย ระบบประเมินผลการเรี ยน ระบบส่ งผลการเรี ยน และระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรี ยน ต้นแบบระบบมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลผลการเรี ยนด้วยรหัสอ้างอิงและรหัสยืนยันการส่ งผลการเรี ยน ต้นแบบระบบที่พฒั นาในครั้งนี้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการประเมินและการส่ งผลการเรี ยนในปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ ผลการถ่ายทอดต้นแบบ
ระบบพบว่า ผูใ้ ช้มีการยอมรับอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : ระบบสารสนเทศ ระบบประเมินผลการเรี ยน ระบบส่ งผลการเรี ยน

Abstract
This research study aimed to develop the prototype of information management systems for achievement
evaluation and grade submission, Ubon Ratchathani Rajabhat University. The research process begins with study the need for the
development of the prototype of information management system for achievement evaluation and grade submission. The
research instruments were interview and questionnaires. This research study found that lecturers needed to have a developed
model for this system. The prototype model developed in this study was found that the system including achievement evaluation,
grade submission and storing data were validity tested by grade information. Moreover, the prototype model developed could be
used as a model for the present education evaluation and grade submission at the university.
Keywords: information system, grade evaluation, grade submission.

1. บทนา
ในปั จจุบนั การจัดการศึ กษาของประเทศไทยได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลาย
ทั้งด้านการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการศึกษา รัฐบาลเห็นความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านการศึกษา โดยได้กาหนดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคการศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์ที่
สาคัญการพัฒนาองค์กรได้แก่ 1)สร้ างมูลค่าเพิ่มจากทรั พยากรเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ ได้ลงทุนไปแล้วให้มีการใช้งานที่ เกิ ด
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ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด โดยการสร้างระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภ าพ และการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2) เร่ งสร้ างโอกาสในการเข้า ถึ งสารสนเทศและความรู ้ และสร้ างความเท่ าเที ยมในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากโครงสร้ างพื้ น ฐาน
สารสนเทศ 3)ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด (เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ, 2545) เมื่อบุคลากรมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานจะช่ วยให้
การดาเนินงานและผลการดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ส่ งผลถึงภาพรวมของการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเช่นกัน
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งส่ วนการจัดการเรี ยนการสอน
และการสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของบุค ลากรในหลายฝ่ าย เพื่ออานวยความสะดวกในการทางานด้า นการจัดการข้อมูล และ
สารสนเทศต่างๆ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็ นหน่วยงานทางการศึกษา ดังนั้นข้อมูลผลการเรี ยนจึงเป็ นข้อมูล
ที่มีความสาคัญมาก ซึ่ งมี ความเกี่ ยวข้องโดยตรงทั้งกับนัก ศึ ก ษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากการศึ กษาพบว่า การดาเนิ นการ
ประเมิ นผลการเรี ยนของอาจารย์แต่ละคนขึ้นอยู่กบั ความคุน้ เคยและความสามารถของอาจารย์ การประเมิ นผลการเรี ยนอาจใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป หรื อเครื่ องคิดเลข และจัดทารายงานผลการเรี ยนด้วยการพิมพ์ทางเครื่ องพิมพ์หรื ออาจเขียนด้วยลายมือของ
อาจารย์เอง จากนั้นจึงจัดส่ งเอกสารรายงานผลการเรี ยนไปยังงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล โดยส่ วนของการ
ดาเนินงานของงานทะเบียนนักศึกษาจะมีการบันทึกข้อมูล ผลการเรี ยนของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละรายวิชาด้วยการป้ อนด้วยมือ
ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนิ นงานได้
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงมี แนวคิดว่าระบบประเมินและส่ งผลการเรี ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ควรมี การ
พัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และจากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีการ
จัดเตรี ยมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายสาหรั บอาจารย์ทุกคนแล้ว ดังนั้น การวิ เคราะห์ และออกแบบเพื่อจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผล
การเรี ยน จะสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นงานเพื่อประเมินและส่ งผลการเรี ยนได้ และยังเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและส่ งผลถึงประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยได้

2. วิธีการศึกษา
การดาเนินการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ศึกษาความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับระบบประเมินและส่ งผลการเรี ยน เครื่ องมือคือแบบสอบถาม
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างจานวน 241 คน
2.2 พัฒนาต้นแบบของระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยน โดยพัฒนาแบบจาลองระบบด้วยการ
นาเสนอการออกแบบแผนภาพกระบวนการ การออกแบบระบบฐานข้อมูล การออกแบบส่ วนประสานผูใ้ ช้ การออกแบบระบบ
รักษาความปลอดภัย และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นดาเนิ นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศสาหรับประเมิน
และส่ ง ผลการเรี ยน ท าการทดสอบต้น แบบระบบและประเมิ นคุ ณภาพของต้นแบบระบบโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านงานทะเบียนนักศึกษาจานวน 3 คน
2.3 ถ่ายทอดต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนด้วยการบรรยายเชิ งปฏิ บตั ิการ โดยการ
สาธิ ตวิธีการใช้งานแบบกลุ่ มร่ วมกับวิธีการแบบรายบุคคล และประเมินการยอมรั บของผูใ้ ช้ตน้ แบบระบบด้วยแบบสอบถาม
โดยดาเนิ นการทดลองใช้ระบบกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และทาการประเมินการยอมรับในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2553

3. ผลการศึกษา
3.1 ผลการศึกษาความต้ องการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรั บประเมินและส่ งผลการเรียน
ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาระบบอยูท่ ี่ระดับ มาก โดยแบ่งการศึกษาข้อมูลใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
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3.1.1 รายละเอียดการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยน ประกอบด้วย 1) มีระบบส่ งผลการ
เรี ยนผ่านเครื อข่ายภายในของมหาวิทยาลัยจากอาจารย์ไปยังงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 2) มีโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อใช้
ในการประเมินผลการเรี ยน ทั้งแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุ่ม 3) มีโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อใช้ในการทารายงานผลการเรี ยนที่เป็ น
แบบฟอร์ มมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 4) มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผลการเรี ยนที่ ได้จดั ส่ งไปแล้ว และ 5) มีระบบที่
อาจารย์สามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งผลการเรี ยนย้อนหลัง
3.1.2 รายละเอี ย ดของรายงานข้อ มู ล ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ ระบบการประเมิ น ผลการเรี ย น ประกอบด้ว ย 1) รหัสวิ ช า
2) ชื่อรายวิชา 3) ภาคเรี ยน 4) ปี การศึกษา 5) ชื่อหมู่เรี ยน 6) รหัสหมู่เรี ยน 7) สาขา 8) รายชื่ อนักศึกษาที่เป็ นปั จจุบนั 9) ปี การศึกษา
ที่นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษา และ 10) สถานะการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา
3.1.3 รายละเอี ยดของรายงานข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับระบบการส่ งผลการเรี ยน ประกอบด้วย 1) รายงานผลการเรี ยน
(hard copy) เพื่อขออนุ มตั ิผลการเรี ยนจากสาขาวิชา คณะ และส่ งไปยังงานทะเบียนนักศึกษา 2) รายงานผลการเรี ยน (soft copy)
สาหรับการส่ งข้อมูลรายงานผลการเรี ยนผ่านเครื อข่ายจากอาจารย์ไปยังงานทะเบี ยนนักศึกษา 3) รายวิชาที่อาจารย์ส่งผลการเรี ยน
แล้วในแต่ละภาคเรี ยน 4) รายวิชาที่อาจารย์ยงั ไม่ได้ส่งผลการเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยน 5) รายงานผลการเรี ยนย้อนหลังของนักศึกษา
ในรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ

3.2 ผลการพัฒนาต้ นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรียน
3.2.1 ในการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนได้ออกแบบให้เครื่ องแม่ข่ายระบบ
ทาการถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการประเมิ นและส่ งผลการเรี ยนจากฐานข้อมูลปั จจุบนั ของงานทะเบี ยนนักศึ กษา เพื่อความ
ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั ของข้อมูล เมื่อผูใ้ ช้แจ้งการเข้าใช้ระบบแล้วจะแสดงข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับอาจารย์ จากนั้นอาจารย์สามารถ
ประเมินผลการเรี ยนด้วยโปรแกรมประเมินผลการเรี ยนที่ระบบเตรี ยมไว้ และทาการส่ งผลการเรี ยนผ่านเครื อข่ายได้ ดังภาพที่ 1
2.

1.

3.

11.

5.
4.

(

8.

10.

7.

6.
( )

)

(

)

9.
(

)

ภาพที่ 1 แผนภาพแนวคิดโดยรวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรียน
ข้อมูลที่ส่งมายังฐานข้อมูลแม่ข่ายระบบจะมีรหัสอ้างอิงการส่ งข้อมูลผลการเรี ยนและรหัสยืนยันการส่ ง ซึ่ งเจ้าหน้าที่
จะไม่สามารถมองเห็ นได้ ส่ วนในเอกสารรายงานผลการเรี ยนก็จะปรากฏรหัสอ้างอิ งการส่ งผลการเรี ยนและรหัสยืนยันการส่ ง
โดยรหัสยืนยันการส่ งผลการเรี ยนได้ออกแบบให้เป็ นการสุ่ มรหัสที่ไม่ซ้ ากันในแต่ละครั้งที่ส่งผลการเรี ยน และสามารถกาหนดให้
เป็ นรู ปแบบบาร์โค้ดได้ การออกแบบรหัสอ้างอิงการส่ งผลการเรี ยนมีรายละเอียดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แนวคิดการออกแบบรหัสการส่ งผลการเรียน
เมื่อเอกสารรายงานผลการเรี ยนผ่านการอนุ มตั ิผลการเรี ยนจากคณะและถูกส่ งมายังงานทะเบียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่
จะทาตรวจสอบความถูกต้องด้วยรหัสอ้างอิงการส่ งผลการเรี ยนและรหัสยืนยันการส่ งระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูลแม่ข่ายระบบและ
ในเอกสารรายงานผลการเรี ยน ระบบจะทาการถ่ายโอนข้อมูลผลการเรี ยนจากฐานข้อมูลเครื่ องแม่ข่ายระบบไปยังฐานข้อมูลปั จจุบนั
ของงานทะเบี ยนนัก ศึ ก ษาเมื่ อข้อมูล อ้า งอิ งการส่ งผลการเรี ยนและรหัส ยืน ยัน การส่ งถู ก ต้องตรงกัน และเมื่ อมี ก ารช าระเงิ น
ค่าลงทะเบียนเรี ยนระบบจะทาการปรับปรุ งข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อความถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั ของข้อมูล
3.2.2 พัฒนาแบบจาลองระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยน ได้แก่ 1)การออกแบบส่ วนประสาน
กับผูใ้ ช้ นาเสนอเป็ นผังโครงสร้ างการออกแบบส่ วนประสานผูใ้ ช้ในการประเมิ นและส่ งผลการเรี ยนในภาพที่ 3 2)การออกแบบ
กระบวนการ นาเสนอเป็ นแผนภาพกระแสข้อมูลกระบวนการของระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนในภาพที่ 4
3) การออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ นาเสนอเป็ นแผนภาพแบบจาลองข้อมูลเชิ งตรรกะของระบบสารสนเทศสาหรั บ
ประเมินและส่ งผลการเรี ยนในภาพที่ 5 4)การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยของระบบประเมินและส่ งผลการเรี ยน ได้แก่
การจัดทาฐานข้อมูลเฉพาะของอาจารย์แต่ละคนที่ เข้ามาใช้ระบบในการประเมิ นและส่ งผลการเรี ยน ผูท้ ี่จะเข้าใช้งานในระบบ
สารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนได้ตอ้ งเป็ นผูใ้ ช้ที่มีชื่อบัญชี ผใู ้ ช้งานและมีรหัสผ่านที่ถูกต้องเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลในฐานข้อมูล และการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลเพื่อดาเนินการกับข้อมูลใดๆ จะสามารถดาเนินการได้เฉพาะข้อมูล
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของอาจารย์น้ นั ๆ ไม่สามารถสื บค้นข้อมูลหรื อดาเนิ นการกับข้อมูลของอาจารย์ท่านอื่นได้
(

)

.3

(print)
(print)

(print)

I

I

(print)

ภาพที่ 3 ผังโครงสร้ างการออกแบบส่ วนประสานผู้ใช้ ในระบบประเมินและส่ งผลการเรี ยน
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ภาพที่ 4 แผนภาพกระแสข้ อมูลกระบวนการของระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรียน

ภาพที่ 5 แผนภาพแบบจาลองข้ อมูลเชิงตรรกะของระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรียน
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3.2.3 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษา PHP (Personal Home Page) ใช้โปรแกรม SQL Server
เป็ นระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยน โดยมี ระบบงานย่อยประกอบด้วย
ระบบประเมินผลการเรี ยน ระบบส่ งผลการเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต และระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรี ยน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 6 ตัวอย่างจอภาพบันทึกคะแนนและการกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียน

ภาพที่ 7 ตัวอย่างจอภาพเพือ่ จัดพิมพ์เอกสาร รายงานผลการเรียน
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ภาพที่ 8 ตัวอย่ างจอภาพยืนยันข้ อมูลผลการเรี ยน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบระบบและทาการประเมินคุณภาพของต้นแบบระบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิไ ด้แก่ ด้านประโยชน์
ใช้สอย ความน่าเชื่ อถือ การใช้งาน ประสิ ทธิ ภาพ การบารุ งรักษา การโอนย้ายระบบ และการรักษาความปลอดภัย

3.3 ผลการถ่ า ยทอดต้ นแบบระบบและประเมิ นการยอมรั บของผู้ ใช้ ต้ นแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับประเมินและส่ งผลการเรียน
ผูว้ ิจยั ได้ถ่ายทอดต้นแบบระบบด้วยการบรรยายเชิ งปฏิ บตั ิการ โดยการสาธิ ตวิธีการใช้งานแบบกลุ่มร่ วมกับวิธีการ
แบบรายบุคคลและประเมินการยอมรับของผูใ้ ช้ตน้ แบบระบบด้วยแบบสอบถามแบบเลือกตอบตามความคิดเห็นที่มีหลายระดับ
(Rating Scale) ดังนี้
5 หมายถึง มีการยอมรับในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการยอมรับในระดับมาก
3 หมายถึง มีการยอมรับในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการยอมรับในระดับน้อย
4 หมายถึง มีการยอมรับในระดับน้อยที่สุด
เมื่อประเมินการยอมรับแล้วได้คานวณหาค่าทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการประเมินดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินการยอมรับต้ นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรียน
รายการประเมิน
1. ด้านสมรรถนะและความถูกต้องของระบบสารสนเทศสาหรั บประเมิ น และ
ส่งผลการเรี ยน
2. ด้านระยะเวลาในการเรี ยนรู ้และจดจาคาสั่งการใช้งานของระบบสารสนเทศ
สาหรับประเมินและส่งผลการเรี ยน
3. ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบสาร สนเทศสาหรั บประเมิ นและส่ งผลการ
เรี ยน
ค่ าเฉลีย่ โดยรวม

X

S.D.

ระดับการยอมรับ

4.46

0.69

มาก

4.23

0.64

มาก

4.37

0.65

4.35

0.67

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินการยอมรับของผูใ้ ช้ต่อต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยน
ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านพบว่าอาจารย์มีการยอมรับโดยรวมที่ระดับมาก โดยทุกด้านที่ประเมินมีค่าการกระจายที่ใกล้เคียงกัน

4. สรุปและอภิปรายผล
4.1 ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนจากผูใ้ ช้ เพื่อการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้และเพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นได้อย่างแท้จริ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสาราญ ทองแพง (2548) และอารยา วงศ์หงษ์กุล (2541) ในงานวิจยั ที่มีการศึ กษาความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ก่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
4.2 ในการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยน ได้ดาเนิ นการตามหลักการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เนื่ องจากมี ลกั ษณะการทางานที่ กาหนดเป็ นขั้นตอนที่ ละเอียดและชัดเจน (Dennis and Wixom. 2003 : 9)
การพัฒนาแบบจาลองของระบบได้นาเสนอการออกแบบส่ วนประสานผูใ้ ช้ กระบวนการ ระบบฐานข้อมูล และออกแบบส่ วนอื่นๆ
ที่เกี่ ยวข้องตามหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยได้ทาการออกแบบระบบก่อนเริ่ มดาเนิ นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูก ต้อง ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของการพัฒนาต้นแบบระบบ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ Chitra (2005) และ Indriasari (2006) งานวิจยั ดังกล่าวมีการวางแผนการพัฒนาโปรแกรมโดยการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบสารสนเทศของระบบงานตามหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงดาเนิ นการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
4.3 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการถ่ายทอดต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนด้วยตนเอง เพื่อให้ผใู ้ ช้
ได้เข้าใจหลักการทางานในภาพรวมของระบบ ตามผลงานการวิจยั ของ กัลยา อุดมวิชิต (2552) ได้ศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อเจ้าของเทคโนโลยีพบเห็นได้บ่อยและเป็ นที่นิยม เนื่ องจากการได้รับการถ่ายทอดจากผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยตรงจะช่ วย
ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั เลื อกวิธีการถ่ายทอดแบบผสมคือการสาธิ ตวิธีการใช้งาน
แบบกลุ่มร่ วมกับวิธีแบบรายบุคคล เนื่ องจากผูใ้ ช้บางคนไม่คุน้ เคยกับระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องมีผชู ้ ่วยแนะนารายบุคคล เพื่อให้การ
ถ่ายทอดต้น แบบระบบสารสนเทศส าหรั บประเมิ นและส่ งผลการเรี ยนมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น สอดคล้องกับผลงานวิ จยั ของ
พลาพรรณ คาพรรณ์ (2547) และบุญเลิศ พรมมงคล (2549)
4.4 การประเมินการยอมรับต้นแบบระบบ สรุ ปได้ว่า ผูใ้ ช้มีการยอมรับต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรั บประเมิ น
และส่ งผลการเรี ยนอยู่ในระดับ มาก อาจเนื่ องจากผูใ้ ช้เห็ นความสาคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีที่สามารถช่ วยการ
ทางานเกี่ยวกับการประเมินและส่งผลการเรี ยนนักศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง และช่วยแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ได้
สอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของประเดิม ฉ่ าใจ (2553) พบว่า ปั จจัยสาคัญที่เข้ามามีส่วนให้การยอมรับหรื อไม่ยอมรับเทคโนโลยี
คือ ตัวเทคโนโลยีน้ นั เองซึ่ งประกอบด้วย 1) ข้อได้เปรี ยบเชิ งเปรี ยบเทียบ 2)การเข้ากันได้ 3)ความยุ่งยากซับซ้อน 4)การนาไป
ทดลองได้ และ5) การสังเกตได้
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4.5 การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยน ขั้นตอนของการ
พัฒนาต้นแบบระบบจึงเป็ นการจาลองระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายในการดาเนิ นงาน เมื่ อมีผใู้ ช้มาทดลองใช้ตน้ แบบระบบ
พร้อมกันหลายคน และข้อมูลที่นามาทดลองเป็ นข้อมูลทั้งหมดของมหาวิทยาลัยซึ่ งมีปริ มาณมาก จึงเกิ ดปั ญหาด้านความเร็ วในการ
ทดลองขึ้น ผูว้ ิจยั จึ งทาการปรับเปลี่ยนเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรั บเป็ นแม่ข่ายระบบให้มีความสามารถสู งขึ้น ทาให้สามารถเพิ่ม
ความเร็ วในการประมวลผลได้
4.6 ผลจากการวิจยั และพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศส าหรั บ ประเมิ น และส่ งผลการเรี ยนในครั้ งนี้ เป็ นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต้นแบบระบบสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการศึกษาที่ได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดความคุม้ ค่ามากยิง่ ขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เห็ น
ความสาคัญของใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการศึกษา โดยได้กาหนดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาค
การศึกษาให้เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่สาคัญของการพัฒนาองค์กร คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่ได้ลงทุนไปแล้วให้มีการใช้งานที่เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด โดยการสร้างระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ (เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ งชาติ, 2545)

5. ข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้งาน มีดงั นี้
5.1.1 ควรมีนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยสนับสนุ นให้อาจารย์ใช้ระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการ
เรี ยน เพื่อประโยชน์ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
5.1.2 ควรมีก ารจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดวิธี การใช้งานระบบสารสนเทศส าหรั บ ประเมิ นและส่ งผลการเรี ยนให้ก ับ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึ กษา เพื่อการใช้งานระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการใช้คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
สาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนประกอบการอบรมและการใช้งานระบบอย่างเคร่ งครัด
5.1.3 ควรติดตั้งระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนให้สามารถทางานได้จริ ง ควบคู่กบั การประเมิน
และส่ งผลการเรี ยนแบบเดิม เนื่ องจากอาจารย์บางท่านอาจจะยังไม่พร้อมที่จะใช้ระบบงานใหม่ยงั คงสามารถดาเนิ นการประเมินและ
ส่ งผลการเรี ยนในแบบเดิมได้ ซึ่ งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษาควรระมัดระวัง ในการจัดเก็บข้อมูลผลการเรี ยนให้ถูกต้องตาม
เอกสารรายงานผลการเรี ยนที่ได้รับ
5.1.4 ควรติดตั้งเครื่ องแม่ข่ายระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนที่มีคุณสมบัติสาหรับรองรับการ
ให้บ ริ ก ารข้อมู ล ที่ มี ป ริ มาณมาก และรองรั บ การใช้ งานพร้ อมกัน ของผู ้ใ ช้ เพื่ อความรวดเร็ วในการถ่ ายโอนข้อมู ล และเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยน
5.2 ประเด็นในการวิจยั และพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไป มีดงั นี้
5.2.1 ควรมี ก ารติ ด ตามผลการใช้ต้น แบบระบบสารสนเทศส าหรั บ ประเมิ น และส่ ง ผลการเรี ย น ปั ญ หา และ
ข้อเสนอแนะต่อต้นแบบระบบ เมื่อมีการนาต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนไปใช้งานแล้ว
5.2.2 ควรมีการวิจยั และพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยน
เช่ น การพิ สู จ น์ต ัว ตนโดยใช้ล ายเซ็ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ การใช้ รหั ส ผ่ า นเพี ย งครั้ งเดี ยว การใช้ กุ ญ แจสาธารณะ หรื อ การใช้
ลักษณะเฉพาะทางชี วภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนการติ ดตั้งระบบ Firewall การติ ดตั้งโปรแกรมตรวจจับการบุกรุ กและสิ่ ง
ผิดปกติ หรื อการใช้โปรโตคอล SSL (Secure Socket Layer) เป็ นต้น
5.2.3 ควรมีการวิจยั และพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่ งผลการเรี ยนที่สามารถจัดทารายงาน
สรุ ป ข้อ มู ล การส่ ง ผลการเรี ย นและรายงานสรุ ป ข้อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การส่ ง ผลการเรี ยนของอาจารย์ใ นมหาวิ ท ยาลัย
โดยผูบ้ ริ หารสามารถเข้าถึงรายงานข้อมูลได้ผา่ นระบบเครื อข่าย
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