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บทคัดยอ 

  การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การดำเนินการวิจัยเร่ิมจากศึกษาความตองการพัฒนาระบบดวย 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดำเนินการพัฒนาตนแบบระบบ ถายทอดตนแบบระบบและประเมินการยอมรับ 

ของผูใชตอตนแบบระบบ จากการศึกษา พบวา อาจารยมีความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับประเมิน 

และสงผลการเรียนอยูในระดับมาก ผลการพัฒนาตนแบบระบบ ประกอบดวย ระบบประเมินผลการเรียน ระบบ 

สงผลการเรียน และระบบจัดเก็บขอมูลผลการเรียน ตนแบบระบบมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ผลการเรียนดวยรหัสอางอิงและรหัสยืนยันการสงผลการเรียน ตนแบบระบบท่ีพัฒนาในคร้ังนี้สามารถนำไป 

ประยุกตใชรวมกับการประเมินและการสงผลการเรียนในปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได  

ผลการถายทอดตนแบบระบบ พบวา ผูใชมีการยอมรับอยูในระดับมาก 

Abstract 

  This research aimed to develop the prototype of information management systems  

for achievement evaluation and grade submission of Ubon Ratchathani Rajabhat University. The  

research process begins to 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 found that lecturers needed to have a  

developed model for this system. It 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. 
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1. บทนำ 
 ในปจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทย 

ไดมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใช 

อยางแพรหลายท้ังดานการเรียนการสอนและการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารัฐบาลเห็น 

ความสำคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในดานการศึกษา โดยไดกำหนดใหมีการพัฒนา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคการศึกษา 

เปนสวนหน่ึงของกลยุทธที่สำคัญการพัฒนา 

องคกร ไดแก 1) สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากร 

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ไดลงทุนไปแลวใหมีการ 

ใชงานท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

โดยการสร า งระบบการบริหารจั ดการที่ ม ี

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2) เรงสรางโอกาสในการเขาถึงสารสนเทศและ 

ความรู และสรางความเทาเทียมในการใช

ประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ 3) ให 

การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 

พัฒนาอยางกาวกระโดด (เลขานุการคณะกรรมการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ , 2545) เมื่อ 

บุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

มีการนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานจะชวย 

ใหการดำเนินงานและผลการดำเนินงานมี 

ประสิทธิภาพมากข้ึน สงผลถึงภาพรวมของการ 

จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชนกัน 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมี 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสวนการ 

จัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการปฏิบัต ิ

งานของบุคลากรในหลายฝาย เพื่ออำนวยความ 

สะดวกในการทำงานดานการจัดการขอมูลและ 

สารสนเทศตาง ๆ และเนื่องจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานีเปนหนวยงานทางการศึกษา 

ดังนั้น ขอมูลผลการเรียนจึงเปนขอมูลที่มีความ 

สำคัญมาก ซึ่งมีความเก่ียวของโดยตรงท้ังกับ 

นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่จากการศึกษา 

พบวา การดำเนินการประเมินผลการเรียนของ 

อาจารยแตละคนขึ้นอยูกับความคุนเคยและความ 

สามารถของอาจารย การประเมินผลการเรียน 

อาจใชโปรแกรมสำเร็จรูปหรือเครื่องคิดเลข และ 

จัดทำรายงานผลการเรียนดวยการพิมพทาง 

เครื่องพิมพหรืออาจเขียนดวยลายมือของอาจารย 

เอง จากนั้นจึงจัดสงเอกสารรายงานผลการเรียน 

ไปยังงานทะเบียนนักศึกษาเพ่ือจัดเก็บในระบบฐาน 

ขอมูล โดยสวนของการดำเนินงานของงาน 

ทะเบียนนักศึกษาจะมีการบันทึกขอมูลผลการเรียน 

ของนักศึกษาแตละคนในแตละรายวิชาดวยการ 

ปอนดวยมือ ซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดในการดำเนิน 

งานได 

 ดวยเหตุนี้ ผู วิจัยจึงมีแนวคิดวาระบบ 

ประเมินและสงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุบลราชธานี ควรมี การพัฒนาให ม ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะ 

เกิดข้ึน และจากการศึกษา พบวา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุบลราชธานีมีการจัดเตรียมเทคโนโลย ี

คอมพิวเตอรและระบบเครือขายสำหรับอาจารย

ทุกคนแลว ดังนั้น การวิเคราะหและออกแบบเพื่อ 

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในปจจุบันของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อพัฒนา 

ระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล 

การเรียน จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ดำเนินงานเพ่ือประเมินและสงผลการเรียนได  

และยั ง เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและสงผล 

ถึงประสิทธิภาพของการบริหารงานดานวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยได  
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2. วิธีการศึกษา 
 การดำเนินการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 ศึกษาความตองการพัฒนาระบบ 

สารสนเทศสำหรับระบบประเมินและสงผลการ 

เรียน เครื่องมือ คือ แบบสอบถามอาจารยใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง 

จำนวน 241 คน  

 2.2 พัฒนาตนแบบของระบบสารสนเทศ 

สำหรับประเมินและสงผลการเรียน โดยพัฒนา 

แบบจำลองระบบดวยการนำเสนอการออกแบบ 

แผนภาพกระบวนการ การออกแบบระบบฐาน 

ขอมูล การออกแบบสวนประสานผู ใช การ 

ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย และสวน 

อื่น ๆ ที่ เกี่ยวของ จากนั้นดำเนินการพัฒนา 

โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบสารสนเทศสำหรับ 

ประเมินและสงผลการเรียน ทำการทดสอบตนแบบ 

ระบบและประเมินคุณภาพของตนแบบระบบโดย 

ผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดาน 

งานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 3 คน 

 2.3 ถายทอดตนแบบระบบสารสนเทศ 

สำหรับประเมินและสงผลการเรียนดวยการ 

บรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยการสาธิตวิธีการใชงาน 

แบบกลุมรวมกับวิธีการแบบรายบุคคล และ 

ประเมินการยอมรับของผูใชตนแบบระบบดวย 

แบบสอบถาม โดยดำเนินการทดลองใชระบบกับ 

อาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ 

ทำการประเมินการยอมรับในภาคเรียนที่ 1 ปการ

ศึกษา 2553 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษาความตองการพัฒนาระบบสาร- 
 สนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 

 ผลการศึกษาความตองการพัฒนาระบบอยู 

ที่ระดับมาก โดยแบงการศึกษาขอมูลใน 3 ดาน  

ดังตอไปนี้ 

 3.1.1 รายละเอียดการพัฒนาระบบสาร- 

สนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน  

ประกอบดวย 1) มีระบบสงผลการเรียนผานเครือ 

ขายภายในของมหาวิทยาลัยจากอาจารยไปยัง 

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 2) มี 

โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือใชในการประเมินผล 

การเรียน ทั้งแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม 3) มี 

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช ในการทำรายงาน 

ผลการเรียนที่ เปนแบบฟอรมมาตรฐานของ 

มหาวิทยาลัย 4) มีระบบรักษาความปลอดภัยของ 

ขอมูลผลการเรียนที่ไดจัดสงไปแลว และ 5) มี 

ระบบที่อาจารยสามารถตรวจสอบขอมูลการสง 

ผลการเรียนยอนหลัง 

 3.1.2 รายละเอียดของรายงานขอมูลที ่

เกี่ยวของกับระบบการประเมินผลการเรียน  

ประกอบดวย 1) รหัสวิชา 2) ชื่อรายวิชา 3) ภาค 

เรียน 4) ปการศึกษา 5) ชื่อหมูเรียน 6) รหัสหมู 

เรียน 7) สาขา 8) รายช่ือนักศึกษาที่เปนปจจุบัน  

9) ปการศึกษาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และ  

10) สถานะการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

 3.1.3 รายละเอียดของรายงานขอมูลที ่

เกี่ยวของกับระบบการสงผลการเรียน ประกอบ 

ดวย 1) รายงานผลการเรียน (Hard Copy) เพ่ือ 

ขออนุมัติผลการเรียนจากสาขาวิชา คณะ และ 

สงไปยังงานทะเบียนนักศึกษา 2) รายงานผลการ 
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เรียน (Soft Copy) สำหรับการสงขอมูลรายงาน

ผลการเรียนผานเครือขายจากอาจารยไปยังงาน

ทะเบียนนักศึกษา 3) รายวิชาที่อาจารยสงผลการ

เรียนแลวในแตละภาคเรียน 4) รายวิชาที่อาจารย

ยังไมไดสงผลการเรียนในแตละภาคเรียน 5) รายงาน 

ผลการเรียนยอนหลังของนักศึกษาในรายวิชาที่

อาจารยรับผิดชอบ 

3.2 ผลการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ 
 สำหรับประเมินและสงผลการเรียน  

 3.2.1 ในการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ 

สำหรับประเมินและสงผลการเรียนไดออกแบบ 

ใหเครื่องแมขายระบบทำการถายโอนขอมูลที่ 

เกี่ยวของกับการประเมินและสงผลการเรียนจาก 

ฐานขอมูลปจจุบันของงานทะเบียนนักศึกษา เพ่ือ 

ความถูกตองและเปนปจจุบันของขอมูล เมื่อผูใช 

แจงการเขาใชระบบแลวจะแสดงขอมูลที่เกี่ยวของ 

กับอาจารย จากนั้นอาจารยสามารถประเมินผล 

การเรียนดวยโปรแกรมประเมินผลการเรียนที่ 

ระบบเตรียมไว และทำการสงผลการเรียนผาน 

เครือขายได ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แผนภาพแนวคิดโดยรวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 

 ขอมูลที่สงมายังฐานขอมูลแมขายระบบจะม ี

รหัสอางอิงการสงขอมูลผลการเรียนและรหัส 

ยืนยันการสง ซึ่งเจาหนาที่จะไมสามารถมองเห็น 

ได สวนในเอกสารรายงานผลการเรียนก็จะ 

ปรากฏรหัสอางอิงการสงผลการเรียนและรหัส 

ยืนยันการสง โดยรหัสยืนยันการสงผลการเรียน 

ไดออกแบบใหเปนการสุมรหัสที่ไมซ้ำกันในแตละ 

ครั้งที่สงผลการเรียน และสามารถกำหนดใหเปน 

รูปแบบบารโคดได การออกแบบรหัสอางอิงการ 

สงผลการเรียนมีรายละเอียด ดังรูปที่ 2 

รูปท่ี 2 แนวคิดการออกแบบรหัสการสงผลการเรียน 
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 เม่ือเอกสารรายงานผลการเรียนผานการ 

อนุมัติผลการเรียนจากคณะและถูกสงมายังงาน 

ทะเบียนนักศึกษา เจาหนาที่จะทำการตรวจสอบ

ความถูกตองดวยรหัสอางอิงการสงผลการเรียน

และรหัสยืนยันการสงระหวางขอมูลในฐานขอมูล 

แมขายระบบและในเอกสารรายงานผลการเรียน  

ระบบจะทำการถายโอนขอมูลผลการเรียนจากฐาน 

ขอมูลเครื่องแมขายระบบไปยังฐานขอมูลปจจุบัน 

ของงานทะเบียนนักศึกษาเมื่อขอมูลอางอิงการสง 

ผลการเรียนและรหัสยืนยันการสงถูกตองตรงกัน  

และเมื่อมีการชำระเงินคาลงทะเบียนเรียนระบบ 

จะทำการปรับปรุงขอมูลโดยอัตโนมัติเพื่อความ 

ถูกตองและเปนปจจุบันของขอมูล 

 3.2.2 พัฒนาแบบจำลองระบบสารสนเทศ 

สำหรับประเมินและสงผลการเรียน ไดแก 1) การ 

ออกแบบสวนประสานกับผูใช นำเสนอเปนผัง 

โครงสรางการออกแบบสวนประสานผูใชในการ 

ประเมินและสงผลการเรียนในรูปที่ 3  2) การ 

ออกแบบกระบวนการ นำเสนอเปนแผนภาพ 

กระแสขอมูลกระบวนการของระบบสารสนเทศ 

สำหรับประเมินและสงผลการเรียนในรูปที่ 4  

3) การออกแบบระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ นำ

เสนอเปนแผนภาพแบบจำลองขอมูลเชิงตรรกะ

ของระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล

การเรียนในรูปที่ 5  4) การออกแบบระบบรักษา

ความปลอดภัยของระบบประเมินและสงผลการ

เรียน ไดแก การจัดทำฐานขอมูลเฉพาะของ

อาจารยแตละคนที่เขามาใชระบบในการประเมิน

และสงผลการเรียนผูที่จะเขาใชงานในระบบสาร-

สนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียนไดตอง

เปนผูใชที่มีชื่อบัญชีผูใชงานและมีรหัสผานที่ถูก

ตองเทานั้น ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของขอมูลใน

ฐานขอมูล และการเขาถึงระบบฐานขอมูลเพ่ือ

ดำเนินการกับขอมูลใด ๆ จะสามารถดำเนินการ 

ได เฉพาะขอมูลที่อยู ในความรับผิดชอบของ 

อาจารยนั้น ๆ ไมสามารถสืบคนขอมูลหรือดำเนิน 

การกับขอมูลของอาจารยทานอื่นได 

รูปที่ 3 ผังโครงสรางการออกแบบสวนประสานผูใชในระบบประเมินและสงผลการเรียน 
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 3.2.3 ผูวิจัยไดดำเนินการเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอรดวยภาษา PHP (Personal Home  

Page) ใชโปรแกรม SQL Server เปนระบบฐาน 

ขอมูล เพื่อพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศสำหรับ 

ประเมินและสงผลการเรียน โดยมีระบบงานยอย 

ประกอบดวย ระบบประเมินผลการเรียน ระบบ 

สงผลการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และ 

ระบบจัดเก็บขอมูลผลการเรียน ดังตัวอยาง 

ตอไปนี้ 

รูปที่ 4 แผนภาพกระแสขอมูลกระบวนการของระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 

รูปที่ 5 แผนภาพแบบจำลองขอมูลเชิงตรรกะของระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 
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 ผูวิจัยไดทำการทดสอบระบบและทำการ 

ประเมินคุณภาพของตนแบบระบบโดยผูทรงคุณวุฒิ 

ไดแก ดานประโยชนใชสอย ความนาเชื่อถือ การ 

ใชงาน ประสิทธิภาพ การบำรุงรักษา การโอนยาย 

ระบบ และการรักษาความปลอดภัย 

3.3 ผลการถายทอดตนแบบระบบและประเมินการ 
 ยอมรับของผู ใชตนแบบระบบสารสนเทศ 
 สำหรับประเมินและสงผลการเรียน 

 ผูวิจัยไดถายทอดตนแบบระบบดวยการ 

บรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยการสาธิตวิธีการใชงาน 

แบบกลุมรวมกับวิธีการแบบรายบุคคลและ 

ประเมินการยอมรับของผูใชตนแบบระบบดวย 

แบบสอบถามแบบเลือกตอบตามความคิดเห็นที่มี 

หลายระดับ (Rating Scale) ดังนี้ 

 5 หมายถึง มีการยอมรับในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง มีการยอมรับในระดับมาก 

 3 หมายถึง มีการยอมรับในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง มีการยอมรับในระดับนอย 

 1 หมายถึง มีการยอมรับในระดับนอยที่สุด 

 เมื่อประเมินการยอมรับแลวไดคำนวณหาคา 

ทางสถิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห 

หาคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการ 

ประเมินดังตารางที่ 1 

รูปที่ 6 ตัวอยางจอภาพบันทึกคะแนนและการ 

 กำหนดวิธีการประเมินผลการเรียน 

รูปที่ 7 ตัวอยางจอภาพเพ่ือจัดพิมพเอกสารรายงาน 

 ผลการเรียน 

รูปที่ 8 ตัวอยางจอภาพยืนยันขอมูลผลการเรียน 
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 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินการยอมรับ 

ของผู ใชตอตนแบบระบบสารสนเทศสำหรับ 

ประเมินและสงผลการเรียนในภาพรวมทั้ง 3 ดาน 

พบวา อาจารยมีการยอมรับโดยรวมที่ระดับมาก  

โดยทุกดานท่ีประเมินมีคาการกระจายท่ีใกลเคียง 

กัน 

4. สรุป 
4.1 สรุปและอภิปรายผล 

 4.1.1 ผูวิจัยไดทำการศึกษาความตองการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล 

การเรียนจากผูใช เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ที่ตรงตามความตองการของผู ใชและเพื่อให 

สามารถแกไขปญหาที่ เกิดข้ึนไดอยางแทจริง 

สอดคลองกับงานวิจัยของสำราญ ทองแพง  

(2548) และอารยา วงศหงษกุล (2541) ในงาน 

วิจัยที่มีการศึกษาความตองการพัฒนาระบบ 

สารสนเทศกอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 4.1.2 ในการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ 

สำหรับประเมินและสงผลการเรียน ไดดำเนินการ

ตามหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ เนื่องจาก 

มีลักษณะการทำงานที่กำหนดเปนขั้นตอนที่ 

ละเอียดและชัดเจน (Dennis & Wixom, 2003:  

9) การพัฒนาแบบจำลองของระบบไดนำเสนอ 

การออกแบบสวนประสานผูใช กระบวนการ  

ระบบฐานขอมูล และออกแบบสวนอื่น ๆ ที่ 

เกี่ยวของตามหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

โดยไดทำการออกแบบระบบกอนเริ่มดำเนินการ 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อประโยชนใน 

การตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม และ 

ความเปนไปไดของการพัฒนาตนแบบระบบ  

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Chitra (2005)  

และ Indriasari (2006) งานวิจัยดังกลาวมีการ 

วางแผนการพัฒนาโปรแกรมโดยการวิเคราะห 

และออกแบบระบบสารสนเทศของระบบงานตาม

หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองแลวจึงดำเนินการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 4.1.3 ผูวิจัยไดดำเนินการถายทอดตนแบบ 

ระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล 

การเรียนดวยตนเอง เพ่ือใหผูใชไดเขาใจหลักการ 

ทำงานในภาพรวมของระบบ ตามผลงานการวิจัย 

ของกัลยา อุดมวิชิต (2552) ไดศึกษาการ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการยอมรับตนแบบระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 

 รายการประเมิน X S.D. ระดับ 

    การยอมรับ 

 1. ดานสมรรถนะและความถูกตองของระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและ 4.46 0.69 มาก   

  สงผลการเรียน 

 2. ดานระยะเวลาในการเรียนรูและจดจำคำสั่งการใชงานของระบบสารสนเทศ 4.23 0.64 มาก 

  สำหรับประเมินและสงผลการเรียน 

 3. ความพึงพอใจโดยรวมตอระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล 4.37 0.65 มาก 

  การเรียน 

 คาเฉลี่ยโดยรวม 4.35 0.67 มาก 
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ถายทอดเทคโนโลยีโดยผูเชี่ยวชาญหรือเจาของ 

เทคโนโลยีพบเห็นไดบอยและเปนที่นิยม เน่ืองจาก 

การไดรับการถายทอดจากผูเชี่ยวชาญโดยตรงจะ 

ชวยใหการถายทอดเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยเลือกวิธีการถายทอด 

แบบผสม คือ การสาธิตวิธีการใชงานแบบกลุมรวม 

กับวิธีแบบรายบุคคล เนื่องจากผูใชบางคนไม 

คุนเคยกับระบบคอมพิวเตอรจึงตองมีผูชวยแนะนำ 

รายบุคคล เพื่อใหการถายทอดตนแบบระบบ 

สารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับผลงานวิจัย 

ของพลาพรรณ คำพรรณ (2547) และบุญเลิศ  

พรมมงคล (2549) 

 4.1.4 การประเมินการยอมรับตนแบบระบบ  

สรุป ได ว า ผู ใชมี การยอมรับตนแบบระบบ 

สารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียนอยู 

ในระดับมาก อาจเนื่องจากผูใชเห็นความสำคัญ 

และประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีที่สามารถ 

ชวยการทำงานเกี่ยวกับการประเมินและสงผล 

การเรียนนักศึกษาไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

ถูกตอง และชวยแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบันได  

สอดคลองกับผลงานการวิจัยของประเดิม ฉ่ำใจ  

(2553) พบวา ปจจัยสำคัญที่เขามามีสวนใหการ 

ยอมรับหรือไมยอมรับเทคโนโลยี คือ ตัวเทคโนโลยี 

นั้นเองซึ่งประกอบดวย 1) ขอได เปรียบเชิง 

เปรียบเทียบ 2) การเขากันได 3) ความยุงยาก 

ซับซอน 4) การนำไปทดลองได และ 5) การ 

สังเกตได  

 4.1.5 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการพัฒนาตนแบบ 

ระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล 

การเรียน ขั้นตอนของการพัฒนาตนแบบระบบจึง 

เปนการจำลองระบบคอมพิวเตอรและเครือขายใน 

การดำเนินงาน เมื่อมีผูใชมาทดลองใชตนแบบ 

ระบบพรอมกันหลายคน และขอมูลที่นำมา 

ทดลองเปนขอมูลทั้งหมดของมหาวิทยาลัยซึ่งมี 

ปริมาณมาก จึงเกิดปญหาดานความเร็วในการ 

ทดลองข้ึน ผูวิจัยจึงทำการปรับเปลี่ยนเครื่อง 

คอมพิวเตอรสำหรับเปนแมขายระบบใหมีความ 

สามารถสูงขึ้น ทำใหสามารถเพ่ิมความเร็วในการ 

ประมวลผลได 

 4.1.6 ผลจากการวิจัยและพัฒนาตนแบบ 

ระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล 

การเรียนในคร้ังนี้ เปนการประยุกตใชเทคโนโลยี 

ที่ มี อยู ในป จจุ บั นของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ 

อุบลราชธานี ตนแบบระบบสามารถเพิ่ ม 

ประสิทธิภาพดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

สถาบันการศึกษาที่ไดลงทุนไปแลวใหเกิดความ 

คุมคามากยิ่งข้ึนสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

ที่เห็นความสำคัญของใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในดานการศึกษา โดยไดกำหนดใหมีการพัฒนา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคการ 

ศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของกลยุทธที่สำคัญของ 

การพัฒนาองคกร คือ การสรางมูลคาเพ่ิมจาก 

ทรัพยากรเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ไดลงทุนไป 

แลวใหมีการใชงานที่ เกิดประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลสูงสุด โดยการสรางระบบการบริหาร 

จัดการที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากร 

ที่มีคุณภาพ (เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี 

สารสนเทศแหงชาติ, 2545) 

4.2 ขอเสนอแนะ 

 4.2.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไป

ใชงาน มีดังนี้ 

 4.2.2 ควรมีนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย 
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สนับสนุนใหอาจารยใชระบบสารสนเทศสำหรับ 

ประเมินและสงผลการเรียน เพื่อประโยชนของ

อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา 

 4.2.3 ควรมีการจัดอบรมเพื่อถายทอดวิธี 

การใชงานระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและ 

สงผลการเรียนใหกับอาจารยและเจาหนาที่งาน 

ทะเบียนนักศึกษา เพื่อการใชงานระบบที่มี 

ประสิทธิภาพ โดยการใชคูมือการใชงานระบบ 

สารสนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียน 

ประกอบการอบรมและการใชงานระบบอยาง 

เครงครัด 

 4.2.4 ควรติดตั้งระบบสารสนเทศสำหรับ 

ประเมินและสงผลการเรียนใหสามารถทำงานได 

จริง ควบคูกับการประเมินและสงผลการเรียน 

แบบเดิม เนื่องจากอาจารยบางทานอาจจะยังไม 

พรอมที่จะใชระบบงานใหมยังคงสามารถดำเนิน 

การประเมินและสงผลการเรียนในแบบเดิมได ซึ่ง

เจาหนาท่ีงานทะเบียนนักศึกษาควรระมัดระวัง 

ในการจัดเก็บขอมูลผลการเรียนใหถูกตองตาม

เอกสารรายงานผลการเรียนที่ไดรับ 

 4.2.5 ควรติดตั้งเครื่องแมขายระบบสาร- 

สนเทศสำหรับประเมินและสงผลการเรียนที่ม ี

คุณสมบัติสำหรับรองรับการใหบริการขอมูลที่มี 

ปริมาณมาก และรองรับการใชงานพรอมกันของ 

ผูใช เพ่ือความรวดเร็วในการถายโอนขอมูล และ 

เพิ่มประสิทธิภาพการใชระบบสารสนเทศสำหรับ 

ประเมินและสงผลการเรียน 

 4.2.6 ประเด็นในการวิจัยและพัฒนาระบบ 

สารสนเทศตอไป มีดังนี้ 

 4.2.7 ควรมีการติดตามผลการใชตนแบบ 

ระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล 

การเรียน ปญหา และขอเสนอแนะตอตนแบบ 

ระบบ เมื่อมีการนำตนแบบระบบสารสนเทศ

สำหรับประเมินและสงผลการเรียนไปใชงานแลว 

 4.2.8 ควรมีการวิจัยและพัฒนาดานการ 

รักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศสำหรับ 

ประเมินและสงผลการเรียน เชน การพิสูจนตัวตน 

โดยใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส การใชรหัสผาน 

เพียงครั้งเดียว การใชกุญแจสาธารณะหรือการใช 

ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพของแตละบุคคล ตลอด 

จนการติดตั้งระบบ Firewall การติดตั้งโปรแกรม 

ตรวจจับการบุกรุกและสิ่งผิดปกติ หรือการใช 

โปรโตคอล SSL (Secure Socket Layer) เปนตน 

 4.2.9 ควรมีการวิจัยและพัฒนาตนแบบ 

ระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและสงผล 

การเรียนที่สามารถจัดทำรายงานสรุปขอมูล 

การสงผลการเรียนและรายงานสรุปขอมูลอื่น ๆ  

ที่เก่ียวของกับการสงผลการเรียนของอาจารยใน

มหาวิทยาลัย โดยผูบริหารสามารถเขาถึงรายงาน

ขอมูลไดผานระบบเครือขาย 
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