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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงคเ พื่อพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารยมหาวิ ทยาลัยสยามที่ทํางานผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตแบบเรียลไทม สําหรับเปนเครื่องมือในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของอาจารย แทน
ระบบเดิมที่มีความลาชา ไมสามารถใหสารสนเทศตามที่ผูใชตองการได โดยพัฒนาเปนเว็บแอปพลิเคชั่น แบงการทํางานออกเปน 3
สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 สําหรับผูดูแลระบบในการสรางแบบสอบถามทีใ่ ชในการประเมินการสอน สวนที่ 2 สําหรับนักศึกษาใน
การทําการประเมินอาจารยผูสอนผานหนาเว็บไซต และสวนที่ 3 สําหรับอธิการบดี คณบดี หัวหนาภาค และอาจารย ในการเขาถึง
ผลการประเมินการสอนผานหนาเว็บไซต โดยแสดงผลไดทั้งรูปแบบของตารางและกราฟเปรียบเทียบตามประเภทรายวิชาและ
ระดับความยากงาย ภาษาที่ใชในการพัณนา ไดแก ภาษา PHP, JavaScript, HTML5, CSS จัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูล MySQL
และบริหารจัดการขอมูลดวยภาษา SQL สรางกราฟดวย HighCharts APIผลการดําเนินงานเมื่อทําการติดตั้งและทดลองใชงานจริง
พบวา ระบบสามารถทํางานไดตามฟงกชันการทํางานที่กําหนดไว สามารถแสดงผลการประเมินการสอนไดถูกตองทั้งในรูปแบบของ
ตารางและกราฟ และจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบในดานตาง ๆ โดยใชแบบสอบถามจากกลุมผูใชที่เปนนักศึกษาและ
อาจารย จํานวน 20 คนดวยแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบในสวนของแบบสอบถามประเมินการสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต และประสิทธิภาพของระบบในสวนการแสดงผลการประเมินการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งมีระดับความพีง
พอใจอยูในระดับดี ทั้ง 2 สวน ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14 และ 4.02 ตามลําดับกลาวไดวาระบบที่พัฒนานี้สามารถนําไป
ประยุกตใชไดเปนอยางดี สามารถใหสารสนเทศตามที่ผูใชตองการได
คําสําคัญ:

ประเมินการสอนออนไลน, มหาวิทยาลัยสยาม

Abstract
This research is the development of a Teaching Evaluation System of Siam University via Internet
Network. This is a tool for assessing and improving the teacher's teaching effectiveness to replace the old
system with the delay and cannot provide the information for user needs. It has been developed as a web
application consists of three parts: Part one for the administrator to create and manage the questionnaire
used in the assessment, Part two for students to assess the teacher and Part three for president, dean,
director and teacher for accessing the teaching evaluation results displayed in forms of table and graph
comparison by subject type and difficulty level. The system has been developed by PHP, JavaScript,
HTML5, CSS, and SQL as programming, use MySQL as a database management system and create graphs
by HighCharts API. After installation and trail run, the result is the system can operate by defining functionality
and can display accurate assessment results. In the evaluation process, the questionnaire is applied to 20
subjects. The results show that the level of satisfaction of the users is good. The systemdeveloped can be
applied to the organization and can provide the information that the user needs.
Keywords: online teaching evaluation, Siam University
บทนํา

มหาวิทยาลัยสยามตองการพัฒนาประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน จึงไดมีนโยบายพัฒนาระบบประเมินการสอนของ
อาจารยผานเครื่อขายอินเทอรเน็ต ที่มีการทํางานแบบออนไลนและเรียลไทม (Real Time) แทนระบบเดิมซึ่งมีปญหาดังตอไปนี้ 1.
ไดสารสนเทศไมทันตอความตองการเพื่อใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย ในภาคการศึกษานั้น ๆ2.ไม
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สามารถแสดงผลเปนกราฟที่ทําใหดูผลการประเมินไดงายขึ้น3. ไมสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินการสอนในรายวิชาที่มผี สู อน
มากกวา 1 คนได4.ไมสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินการสอนในระดับคณะและสาขาวิชาได และ 5. ไมสามารถแยกผลการ
ประเมินการสอนตามระดับรายวิชางาย (วิชาพื้นฐาน) และรายวิชายาก (รายวิชาขั้นสูง)ได
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยสยามผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อแกปญหา
ดังที่กลาวมา และเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพดานการสอนของอาจารย โดยพัฒนาเปนเว็บแอปพลิเคชัน (Web
Application) ใชงานผานโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) แบงการทํางานออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 สราง
และจัดการแบบสอบถามสําหรับใชในการประเมิน โดยผูดูแลระบบ (Administrator) สวนที่ 2 ทําการประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนักศึกษา ซึ่งเปนสวนนําเขาขอมูล เพื่อใชในการประมวลผลการประเมินการสอน และสวนที่ 3 แสดงผลการประเมิน
การสอน โดยแบงการเขาถึงตามสิทธิ์ของผูใช ไดแก อธิการบดี สามารถเขาถึงผลการประเมินไดทุกระดับ คณบดี เขาถึงผลการ
ประเมินไดในระดับคณะและสาขาวิชาที่อยูในการดูแล หัวหนาภาควิชา เขาถึงผลการประเมินไดในระดับสาขาวิชาที่อยูในการดูแล
และอาจารยสามารถเขาถึงผลการประเมินในรายวิชาที่สอนไดเทานั้น รูปแบบของสารสนเทศผลการประเมินการสอน มีทั้งเป น
ตารางแจกแจงรายละเอียด และกราฟแทงเปรียบเทียบผลประเมินการสอนในการพัฒนาระบบ แบงออกเปน 2 ฝง คือ ฝง
เซิรฟเวอร (Server Side) สําหรับใหบริการเว็บและฐานขอมูล (Web and Database Server) พัฒนาดวยดวยภาษา PHP และ
คิวรีขอมูลจากฐานขอมูลดวยภาษา SQL จัดการฐานขอมูลดวย MySQLฝงไคลเอนท (Client Side) พัฒนาดวยภาษา HTML5,
JavaScript และ CSS และแสดงผลกราฟดวย HighCharts API
ระบบที่ผูวิจัยพัฒนา ทําใหนักศึกษาสามารถเขาทําการประเมินการสอนของอาจารยไดจากทุกที่ทุกเวลาโดยมีการกําหนด
ระยะเวลาเปดใหทําการประเมินในชวงสอบกลางภาค และอาจารยผูสอนสามารถเขาถึงผลการประเมินการสอนของตนได ทันที
หลังจากที่นักศึกษาทําการประเมินแลว ทําใหอาจารยผูสอน หัวหนาภาควิชา และคณบดี สามารถนําผลการประเมินการสอนไปใช
ในการวางแผนปรับปรุงการสอนไดทันที หรือใชวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนไดตอไปในอนาคต
วิธีดําเนินการ
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
โดยผูพัฒนาไดทําการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจากผูที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบประเมินการสอนของอาจารย
ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอคําแนะนําในการพัฒนาระบบงานใหม เจาหนาที่สํานักทะเบียน
และวัดผล ซึ่งเปนแหลงขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่จําเปนตองใชในระบบประเมินการสอนและเปนสวนงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบดําเนินการการประเมิน การสอนของอาจารยเดิมที่เปนแบบกระดาษ(Paper Form) หัวหนาภาควิชาและ
อาจารยผูสอน เพื่อใหไดความตองการสารสนเทศจากระบบของผูใชโดยตรงรวมถึงรวบรวมขอมูลจากเอกสารและรายงาน
ตางๆ ทั้งที่เปนกระดาษ และไฟลดิจิตอล จากนั้นนําขอมูลที่ศึกษาและรวบรวมมากไดมาทําการวิเคราะหแนวทางในการ
แกปญหา กระบวนการทํางาน ฟงกชนั่ การทํางาน และสารสนเทศที่เปนผลลัพธ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการของผูใช
2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ
จากการศึกษาระบบและรวบรวมขอมูล สามารถอธิบายภาพรวมของระบบใหม ไดดังนี้ ระบบแบงออกเปน 8สวน
ประกอบดวย 1. ขอมูลการลงทะเบียนเรียน ขอมูลการสอนของอาจารย จะไดจากระบบของสํานักทะเบียนและวัดผล ซึ่งจะ
จัดสงเปนดิจิตอลไฟลสกุล CSV เพื่อทําการแปลง (Conversion) เขาสูฐานขอมูลของระบบไดงาย 2. ผูดูแลระบบ สามารถ
สรางแบบสอบถามและทําการกําหนดรายวิชาที่ใชแบบสอบถามที่สราง รวมถึงกําหนดชวงเวลาในการประเมินไดผานหนาเว็บ
3. นักศึกษาหรือผูเรียน สามารถเขาทําการประเมินตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาได ผานหนาเว็บ โดย
ใชรหัสนักศึกษา และเลขที่บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน (Authentication) และในรายวิชาใดที่ทําการประเมินแลวจะไม
สามารถกลับมาแกไขไดในภายหลัง4. อธิการบดี สามารถเขาถึงผลการประเมินการสอนของอาจารยไดผานหนาเว็บ โดยมีสิทธิ์
ในการเขาถึงผลการประเมินไดในระดับมหาวิทยาลัย 5. คณบดี สามารถเขาถึงผลการประเมินการสอนของอาจารยและรายวิขา
ที่สังกัดในคณะที่กํากับดูแลไดผานหนาเว็บ 6. หัวหนาภาควิชา สามารถเขาถึงผลการประเมินการสอนของอาจารยและรายวิชา
ที่สังกัดในสาขาวิชาที่กํากับดูแลไดผานหนาเว็บ 7. อาจารยผูสอน สามารถดูผลการประเมินการสอนในรายวิชาที่ตนสอนไดผาน
หนาเว็บ และ 8.การแสดงผลเปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟแทง ประกอบดวย กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินการสอน
ระดับคณะ กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินการสอนระดับสาขาวิชา กราฟเปรียบเทียบผลการปรเมินการสอนระดับอาจารย
1318

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 5
th
ASTC2017: The 5 Academic Science and Technology Conference 2017
วันที่ 25พฤษภาคม 2560

โดยแบงตามประเภทรายวิชา แบงเปน รายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติการ สัมมนา โครงงาน และแบงตามระดับความยากงาย แบงเปน
รายวิชาระดับพื้นฐาน (Basic) และรายวิชาระดับขั้นสูง(Advance)โดยจะเปนลักษณะแบบเจาะลึกรายละเอียด (Drill Down)

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทของระบบประเมินการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยสยามผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ในการบริหารจัดการขอมูลจะจัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database)ซึ่งสามารถอธิบายได
ดวยแผนภาพความสัมพันธระหวางเอนติตี้ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางเอนติตรี้ ะบบประเมินการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยสยามผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต
ในการออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User Interface Design) เนนการออกแบบโดยใชกราฟก (Graphic User
Interface) ที่ใชงานงาย เนื่องจากกลุมผูใชมีทักษะในการใชงานคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน เนนใหผูใชเรียนรูการใชงานไดดวย
ตนเอง
3. การพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบ โดยการเขียนชุดคําสั่งเพื่อสรางสวนติดตอกับผูใชและฟงกชันการทํางานตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบไว
โดยเขียนชุดคําสั่งดวยภาษา PHP, JavaScript, CSS และ HTML5 จัดการฐานขอมูลและคิวรีขอมูลดวยภาษา SQLโดยมีการ
ทํางานดังภาพที่ 3-8

ภาพที่ 3 หนาจอเขาสูระบบสําหรับผูใชงานระบบ
จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายขั้นตอนการเขาสูระบบของผูใช โดยผูใชที่เปนนักศึกษาจะใช รหัสนักศึกษา และเลขที่บัตร
ประชาชนในการเขาสูระบบ ผูใชที่เปนอธิการบดี คณบดี หัวหนาภาค และอาจารย จะใชรหัสประจําตัวและระหัสผานที่ระบบสราง
ใหในการเขาสูระบบโดยผูใชจะตองเลือกสถานภาพของตนในการเขาใชระบบดวยวาเปน อาจารย หรือ นักศึกษา ดวยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสยามมีนักศึกษาที่เปนชาวตางชาติดวย จึงตองออกแบบสวนติดตอผูใชเปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
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ภาพที่ 4ตัวอยางหนาจอแสดงแบบสอบถามที่ใชในการประเมินสําหรับนักศึกษา
จากภาพที่ 4 สามารถอธิบายขั้นตอนการทําการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ไดดังนี้ กรณีที่ผูเขาใชระบบ
เปนนักศึกษาจะแสดงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ใหนักศึกษาเลือกเขาไปทําการประเมินการสอน
ของอาจารยผูสอนทีละรายวิชา โดยวิชาใดที่ทําการประเมินและสงคําตอบเขา สูระบบเรียบรอยแลวจะไมสามารถกลับมาแกไข
คําตอบไดอีก โดยแบบสอบถามจะเปนแบบออนไลน เมื่อนักศึกษาทําการประเมินแลวคําตอบจะถูกบันทึกลงฐานขอมูลทันที ซึ่ง
อาจารยผูสอนสามารถเขาถึงผลการประเมินไดทันที เนื่องจากเปนการประมวลผลแบบเรียลไทม(Real-time Processing)

ภาพที่ 5 ตัวอยางหนาจอในการเลือกรูปแบบผลการประเมินการสอน
จากภาพที่ 5สามารถอธิบายขั้นตอนการเลือกรูปแบบผลการประเมินการสอน ซึ่งจะจําแนกตามสิทธิ์ของผูเขาใช ไดดังนี้
สําหรับอธิการบดี สามารถเขาถึง ผลการประเมิน การสอนไดทุกรูปแบบรายงาน คณบดี สามารถเขาถึงไดในระดับคณะและ
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สาขาวิชา หัวหนาภาค สามารถเขาถึงไดในระดับสาขาวิชา และอาจารย สามารถเขาถึงไดในระดับรายวิชาที่ตนสอน โดยจะตองทํา
การเลือกปการศึกษา ภาคการศึกษา รูปแบบผลรายงานที่ตองการ คณะ สาขาวิชา รายวิชา และอาจารยผูสอน ตามสิทธิ์ของผูใช

ภาพที่ 6 ตัวอยางหนาจอรายงานผลการประเมินรูปแบบตาราง
จากภาพที่ 6สามารถอธิบายผลการประเมินการสอนของอาจารยในรูปแบบตารางไดดังนี้ โดยรายงานจะแบงตาม
ประเภทของรายวิชา ประกอบดวย รายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติการ รายวิชาสัมมนา และรายวิชาโครงงาน และแบงตามระดับ
ความยากงายของรายวิชาดวย ประกอบดวย รายวิชาระดับพื้นฐาน และรายวิชาระดับขั้นสูง โดยจะแสดงรายละเอียดตามคําถาม
ของแบบสอบถามซึ่งรายวิชาแตละประเภทจะมีคําถามที่แตกตางกัน โดยเกณฑในการประเมินแบงเปน5 ระดับ ดังนี้
ระดับมากที่สุด เทากับ 5
ระดับมาก
เทากับ 4
ระดับปานกลาง เทากับ 3
ระดับนอย
เทากับ 2
ระดับนอยทีส่ ุด เทากับ 1
แลวทําการหาคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และแปลผลตามเกณฑตอไปนี้
ระดับเกณฑการใหคะแนน
ความหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
มากที่สุด
4.51-5.00
เกณฑอยูในระดับมากที่สุด
มาก
3.51-4.50
เกณฑอยูในระดับมาก
ปานกลาง
2.51-3.50
เกณฑอยูในระดับปานกลาง
นอย
1.51-2.50
เกณฑอยูในระดับนอย
นอยที่สุด
1.0-1.50
เกณฑอยูในระดับนอยทีส่ ุด
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ภาพที่ 7ตัวอยางผลการประเมินรูปแบบกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินของอาจารย

ภาพที่ 8 ตวอยางหนาจอแสดงผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยแสดงตามคําถามที่ใชในการประเมิน
จากภาพที่ 7สามารถอธิบายผลประเมินการสอนของอาจารยในรูปแบบกราฟ ไดดังนี้ การแสดงผลดวยกราฟแทง จะเปน
การเปรียบเทียบผลประเมินการสอนของอาจารย โดยแบงเปน ระดับคณะ ระดับสาขาวิชา และระดับรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1
คน และแบงตามระดับความยากงายของรายวิชาซึ่งเปนการดูผลในภาพรวม ถาตองการดูผลที่เปนรายละเอียดในแตละดาน
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สามารถทําการ drill down เขาไปดูได โดยจะแสดงดังภาพที่ 8โดยแสดงเปนผลการประเมินแตละดานของอาจารยทานนั้น ๆ ตาม
คําถามที่ใช ซึ่งจะทําใหทราบวาอาจารยแตละทานมีจุดแข็งและจุดออนดานใด
4. การทดสอบระบบ
ทําการทดสอบการทํางานของระบบและฟงกชันตาง ๆ วามีความถูกตองตามที่กําหนดไวหรือไม โดยแบงการทดสอบ
ออกเปน 3ระดับ ดังนี้
- Unit Testing ทําการทดสอบในระดับโมดูลยอยแตละโมดูล วามีการทํางานตามที่ตองการหรือไม เมื่อปอนขอมูล
นําเขา (Input) ไปแลวไดผลลัพธ (Output) ที่ถูกตองหรือไม โดยใชการทดสอบแบบ Black box และ White box
ตามลําดับ
- Integration Testing ทําการทดสอบการทํางานรวมกันของแตละโมดูล หรือเปนการทดสอบประสานโมดูล วา
สามารถสงขอมูลถึงกันและทํางานรวมกันไดหรือไม
- System Testing ทําการทดสอบทั้งระบบ โดยติดตั้งระบบลงบนเซิรฟเวอรจริงแลวทําการทดสอบโดยผูพัฒนาและ
ตัวแทนของกลุมผูใชไดแก อาจารยและนักศึกษาเพื่อหาขอผิดพลาดของระบบ
ในการทดสอบแตละระดับมีวัตถุประสงคเพื่อหาขอผิดพลาดของระบบ แลวทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง เพื่อใหได
ระบบที่มีประสิทธิภาพ
5. สรุปผลวิจัย
สรุปผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติของกลุมตัวอยางที่เปนผูใชระบบ ประกอบดวย นักศึกษา และ
อาจารย ดวยการหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบในสวนของแบบสอบถามประเมินการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และแบบสอบถามประเมิน ประสิทธิภาพของระบบใน
สวนการแสดงผลการเมินการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในการดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยสยามผานเครือขายอินเทอรเน็ต
สามารถนําระบบที่พัฒนาไปใชงานไดจริง โดยผูวิจัยไดมีการสํารวจประสิทธิภาพของระบบจากผูใชงาน พบวาผูประเมินมีความพึง
พอใจอยูในระดับ ดี
1. ผลการประเมินขอมูลดานประสิทธิภาพของระบบในสวนของแบบประเมินการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจากนักศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระในสวนแบบสอบถามประเมินการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ขอที่
รายการ
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
X
1
ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ
1.1
ความถูกตองในการแสดงรายวิชาที่ตองทําการประเมิน
4.60
0.52
มากที่สุด
1.2
ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ
4.10
0.57
มาก
1.3
ความนาเชื่อถือไดของระบบ
4.00
0.47
มาก
1.4
การปองกันขอมูลผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
3.80
0.42
มาก
2
ดานความงายตอการใชงานระบบ
2.1
ความงายตอการใชงานระบบ
4.10
0.57
มาก
2.2
ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษรบนจอภาพ
4.10
0.32
มาก
2.3
ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ
4.10
0.32
มาก
2.4
ความเหมาะสมในการใชขอความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
3.80
0.42
มาก
2.5
ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช
3.90
0.32
มาก
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3
3.1
3.2
3.3

ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ
การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบผูเ ขาใชระบบ
การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ
การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง
รวม

4.00
4.60
4.60
4.14

0.47
0.52
0.52
0.52

มาก
มาก
มากที่สุด
ดี

2. ผลการประเมินขอมูลดานประสิทธิภาพของระบบในสวนของการแสดงผลการประเมินการสอนของอาจารยผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตจากอาจารย
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินดานประสิทธิภาพในสวนการแสดงผลการประเมินการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ขอที่
รายการ
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
X
1
ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ
1.1
สารสนเทศตรงตามตองการ
4.20
0.84
มาก
1.2
รูปแบบของสารสนเทศที่นําเสนอ
4.20
0.45
มาก
1.3
ความครบถวนของสารสนเทศ
3.80
0.45
มาก
1.4
การนําสารสนเทศที่ไดไปใชในการปรับปรุงการสอน
4.00
0.00
มาก
2
ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ
2.1
ความถูกตองในการแสดงรายวิชาที่สอนและถูกประเมิน
4.40
0.55
มาก
2.2
ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ
4.00
0.71
มาก
2.3
ความนาเชื่อถือไดของระบบ
3.80
0.45
มาก
2.4
การปองกันขอมูลผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
3.60
0.55
มาก
3
ดานความงายตอการใชงานระบบ
3.1
ความงายตอการใชงานระบบ
4.00
0.71
มาก
3.2
ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษรบนจอภาพ
4.00
0.00
มาก
3.3
ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ
3.80
0.45
มาก
3.4
ความเหมาะสมในการใชขอความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
4.00
0.00
มาก
3.5
ความเหมาะสมในการแสดงรูปแบบรายงานแบบตาราง
4.00
0.00
มาก
3.6
ความเหมาะสมในการแสดงรูปแบบรายงานแบบกราฟ
4.00
0.71
มาก
3.7
ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช
3.80
0.45
มาก
4
ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ
4.1
การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบผูเ ขาใชระบบ
4.00
0.71
มาก
4.2
การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ
4.40
0.55
มาก
4.3
การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง
4.40
0.55
มาก
รวม
4.02
0.52
มาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอแบบสอบถามประเมินการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับ ดี
ที่คะแนนเฉลี่ย 4.14และความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการแสดงผลการประเมินการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับ
ดี ที่คะแนนเฉลีย่ 4.02
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สรุป

จากผลของการวิ จั ย สรุ ป ได ว า การพั ฒ นาระบบประเมิ น การสอนของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย สยามผ า นเครื อ ข า ย
อิน เทอร เน็ ต โดยพัฒ นาเปน เว็ บแอปพลิเ คชั่ น สามารถทํา งานไดต ามวั ตถุ ประสงคที่ กํา หนดไว มี ฟง ก ชัน การทํ า งานและให
สารสนเทศตามที่ผูใชตองการ และสามารถนําสารสนเทศที่ไดไปใช ประโยชนตอได มีการทํางานที่รวดเร็วขึ้นเนื่องจากเปนการ
ทํางานแบบออนไลนและเรียลไทม โดยผูใชมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับ ดี ทั้งในสวนของแบบสอบถาม
ประเมินการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และการแสดงผลการประเมินการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถแสดงทั้งใน
รูปแบบของตารางและกราฟเปรียบเทียบ ทําใหการดูผลลัพธงายและรวดเร็วขึ้น สามารถเขาถึงผลการประเมินไดทุกที่ทุกเวลา
สามารถเขาถึงผลการประเมินยอนหลัง หรือทําการบันทึกผลเก็บไวใชประโยชนในภายหลังไดดวย
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