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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพือ่ จัดเก็บข้อมูลทักษะความสามารถของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึง่ ในลักษณะแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมข้อมูลนักศึกษาจากคณะ
การวัดผลแต่ละทักษะของนักศึกษาผลคะแนน ผลงานที่โดดเด่น ผลการประเมินการผ่านหรือไม่ผ่านของแต่ละ
ทักษะ ซึ่งการวัดผลจะมีกรรมการออกแบบเกณฑ์การวัดผล และการจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่ ปี 1 ถึง ปี 4 โดยระบบ
นี้สามารถจัดเก็บและน�ำเสนอข้อมูลให้กับนักศึกษาได้ทราบในรูปแบบออนไลน์โดยสามารถดูผ่านเว็บไซต์
สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล และใช้
ภาษาจาวา ผลประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน คือ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน ทักษะความสามารถ แฟ้มสะสมผลงาน
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ABSTRACT
The purpose of this research was to develop the development of web application for
skill of the students at a private university is electronic portfolio (E-Portfolio) by collecting data
from various faculties, such as measuring each student’s skills, score results, outstanding results,
assessment results, passing or failing of each skill, etc. The measurement will have a design
committee for criteria Measure and storage in the result measurement from 1-4 years. This
system will be able to store and present data to students in an online format that can be
viewed through the website smartphone or tablet quickly and usability. This process will be
designed and developed by using MySQL and Java programming language. The satisfactory for
evaluation of the application from the users is at a highest value of 4.54.
KEYWORDS: Web Application, Literacy Skill, Electronic Portfolio
บทน�ำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ได้ก้าวล�้ำไป
มาก โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพาที่มีขีดความ
สามารถสูงได้เข้ามาท�ำงานแทนทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์
แบบตัง้ โต๊ะ (Desktop Computer) และประเทศไทย
เราได้เข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั แล้ว เพือ่ ให้วงการศึกษาได้เติบโต
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคดิจิทัล และ
ก้าวเข้าสู่การศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 อย่างเต็ม
ตัวท�ำให้การแบ่งปัน เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วผ่านมือถือ
และแท็บเล็ต (Tablet) มีจ�ำนวนมากขึ้น (ทรูปลูก
ปัญญา, 2561)
ทักษะความสามารถ (Literacy Skill) ในด้าน
ต่างๆ ของนักศึกษา เป็นจุดเด่นทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ของ
สถาบันการศึกษาที่สามารถบ่งบอกถึงทักษะความ
สามารถแต่ละด้านของนักศึกษาในแต่ละด้าน สถาบัน
การศึกษาหลายแห่งมีระบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทุกด้านจากการ
เรียนรูแ้ ละลงมือท�ำจริง ไม่วา่ จะเป็นการเรียนรูเ้ นือ้ หา
สาระ การฝึกปฏิบัติงานจริง การฝึกฝนทักษะทาง
76

สังคม ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูง ทักษะเฉพาะด้าน อาทิ ทักษะการรู้ดิจิทัล
(Digital Literacy) ทักษะการรูภ้ าษาอังกฤษ (English
Literacy) ทักษะการรู้ภาษาไทย (Thai Literacy)
ทักษะการรู้ทางสังคม (Social Literacy) ทักษะการ
รู้ทางการเงิน (Financial Literacy) (เลอลักษณ์
โอทกานนท์, 2561)
สถาบันการศึกษาทีไ่ ด้เปิดการเรียนการสอน
มากว่า 10 ปี จ�ำนวนนักศึกษาในแต่ละปีมจี ำ� นวนเพิม่
มากขึ้น ข้อมูลผลงานต่างๆ และทักษะของนักศึกษา
ในส่วนของทักษะความสามารถ (Literacy Skill) ก็มี
มากขึ้น หากถูกจัดเก็บรวบรวมเป็นระบบคลังข้อมูล
ทีส่ ามารถบริหารจัดการ สืบค้น ออกรายงาน ในระบบ
เว็บไซต์ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่จะช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผใู้ ช้ในการเป็นแหล่งสะสมผลงานทีถ่ กู ต้อง
และครบถ้วน (สุทธิพงศ์ สุรักษ์ , 2558)
งานวิจยั นีจ้ ะสามารถช่วยในการรวบรวมจัด
เก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและสะดวกในการค้นหา
โดยมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ทั ก ษะความสามารถเป็ น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ลั ก ษ ณ ะ แ ฟ ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์
(E-Portfolio) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะวิชา
ต่างๆ เช่น การวัดผลแต่ละทักษะของนักศึกษา ผล
คะแนน ผลงานทีโ่ ดดเด่น ผลการประเมินการผ่านหรือ
ไม่ผ่านของแต่ละทักษะ ซึ่งการวัดผลจะมีกรรมการ
ออกแบบเกณฑ์การวัดผล และการจัดเก็บจะมีการจัด
เก็บในการวัดผล ตั้งแต่ ปี 1 ปี 2 ปี 3 และ ปี 4
โดยระบบนี้จะสามารถจัดเก็บและน�ำเสนอ
ข้อมูลให้กับนักศึกษาได้ทราบในรูปแบบออนไลน์
สามารถดูผ่าน เว็บไซต์ สมาร์ตโฟน (Smart Phone)
หรือ แท็บเล็ต (Tablet) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
สามารถเป็นโมเดล (Model) ต้นแบบให้กับสถาบัน
การศึกษาอืน่ ๆ ได้ การได้ทราบถึงทักษะของนักศึกษา
ที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น หรื อ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาด้ า นใดนั้ น
นักศึกษาสามารถน�ำไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อพิจารณา
ส�ำหรับการเพิ่มโอกาสในการรับเข้าท�ำงานได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ส�ำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษา
ไทย ทักษะทางสังคม ทักษะทางการเงิน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ระบบเว็บแอปพลิเคชัน ส�ำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลทักษะด้านต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อใช้จัดเก็บ
ข้อมูล ความสามารถของนักศึกษาที่แท้จริง
2. มีระบบที่สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ทักษะความสามารถของนักศึกษา
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
หลักการและทฤษฎี และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล

ทักษะความสามารถของนักศึกษา รายละเอียดดังต่อ
ไปนี้ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) คือ แอป
พลิเคชัน (Application) ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น
เบราว์เซอร์ (Browser) ส�ำหรับการใช้งานเว็บเพจ
(Webpage) ต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วน
ทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ เป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล
ของตัวเครื่องสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ท�ำให้โหลด
หน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึน้ อีกทัง้ ผูใ้ ช้งานยังสามารถใช้งาน
ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) และอิ น ทราเน็ ต
(Intranet) ในความเร็วตํา่ ได้ ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชัน
ได้แก่ กูเกิ้ลเอกสาร (Google Document) เฟซบุ๊ก
(Facebook) ยูทูป (YouTube) บล็อก (Blog) วิกิ
(Wiki) เป็นต้น ข้อดีของเว็บแอปพลิเคชัน (Web
Application) นั้ น คื อ ในส่ ว นของการใช้ ง านที่
สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกทุกที่ทุกเวลา ถ้าหาก
ไม่มเี ครือ่ งคอมพิวเตอร์ แต่ตอ้ งการใช้เว็บเบราว์เซอร์
(Web Browser) ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันประเภท
นี้ได้รวมถึงมีการอัพเดทแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา และใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม (พรสิริ
ชาติปรีชา, 2559)
ภาษาจาวา (Java) เป็นภาษาของซันไมโคร
ซิสเต็มส์ (Sun Microsystems) ถูกพัฒนาและเริ่มใช้
งานประมาณปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) โดยถูกพัฒนา
มาแทนที่ภาษาซีพลัสพลัส C++ ดังนั้นจึงมีรูปแบบ
วากยสัมพันธ์ (Syntax) คล้าย ๆ กับภาษาซี (C/C++)
ในการเขียนภาษาจาวา (Java) จะเป็นภาษาโปรแกรม
เชิงวัตถุ (OOP: Object Oriented Programming)
ทีค่ อ่ นข้างจะสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนัน้ การเขียนด้วย
รูปแบบของภาษา (Syntax) ของภาษา Java นั้น เรา
จะเขียนในมุมมองของ OOP เป็นหลักของโปรแกรม
อิคลิปส์ (Eclipse) มีองค์ประกอบหลักที่เรียกว่า
อิคลิปส์แพลตฟอร์ม (Eclipse Platform) ซึ่งให้
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บริการพื้นฐานหลักส�ำหรับรวบรวมเครื่องมือต่างๆ
จากภายนอกให้สามารถเข้ามาท�ำงานร่วมกันในสภาพ
แวดล้ อ มเดี ย วกั น และมี อ งค์ ป ระกอบที่ เ รี ย กว่ า
เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม (Plug-in
Development Environment: PDE) ซึ่งใช้ในการ
เพิ่มความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้น
เครื่องมือภายนอกจะถูกพัฒนาในรูปแบบที่เรียกว่า
โปรแกรมเสริมของอิคลิปส์ (Eclipse Plug-ins)
ดังนั้นหากต้องการให้ Eclipse ท�ำงานใดเพิ่มเติม ก็
เพียงแต่พัฒนาโปรแกรมเสริม (Plug-in) ส�ำหรับงาน
นัน้ ขึน้ มา และน�ำ โปรแกรมเสริม (Plug-in) นัน้ มาติด
ตั้งเพิ่มเติมให้กับโปรแกรมอิคลิปส์ (Eclipse) ที่มีอยู่
เท่านั้น โปรแกรมเสริมอิคลิปส์ (Eclipse Plug-in) ที่
มีมาพร้อมกับโปรแกรมอิคลิปส์ (Eclipse) เมื่อเรา
ดาวน์โหลดโปรแกรม (Download) มาครัง้ แรกคือชุด
ค�ำสั่งในการพัฒนาโปรแกรมจาวา องค์ประกอบที่
เรียกว่า Java Development Toolkit (JDT) ซึง่ เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการเขี ย นและตรวจแก้ จุ ด บกพร่ อ ง
(Debug) โปรแกรมภาษาจาวา (Java) ข้อดีของ
โปรแกรมอิคลิปส์ (Eclipse) คือ ติดตั้งง่าย สามารถ
ใช้ได้กบั ชุดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาโปรแกรม Java
Development Toolkit (JDT) ได้ทกุ เวอร์ชนั่ รองรับ
ภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา มีโปรแกรมเสริม
(Plug-in) ที่ ใ ช้ เ สริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรม
สามารถท�ำงานได้กับไฟล์หลายชนิด เช่น HTML,
Java, C, JSP, EJB, XML และ GIF และที่ส�ำคัญเป็น
โปรแกรมไม่เสียค่าใช้จ่าย (Freeware) (ให้ใช้งานได้
90 วัน ถ้าจะใช้งานเต็มประสิทธิภาพต้องเสียค่าใช้จา่ ย
ภายหลัง) ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows,
Linux และ Mac OS (โอเคเนชั่นบล็อก, 2550)

78

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน สุทธิพงศ์ สุรักษ์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง
การพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ส�ำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
ท�ำการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลนักศึกษา
ด้วยโปรแกรมชุดไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล เซิรฟ์ เวอร์
2012 เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีร่ วบรวมจากหลายแหล่ง และ
ผลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และ
มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยา
ลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
สหกิจศึกษา และเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
ที่ มี ต ่ อ ระบบการจั ด การสารสนเทศสหกิ จ ศึ ก ษา
โดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยใช้ภาษา
พี เ อชพี (PHP) และฐานข้ อ มู ล มายเอสคิ ว แอล
(MySQL) โดยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย มีผู้ใช้
งานระบบทั้งหมด 5 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ สถาน
ประกอบการ นักศึกษา เจ้าหน้าที่คณะ และอาจารย์
นิเทศ ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยา
ลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71
พิพัฒน์พงษ์ สมบูรณ์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง
การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ระบบการบริ ห ารจั ด การ
การเรียน การสอน และประเมินผลผูเ้ รียนผ่านเครือข่าย
เน็ตเวิรค์ เพือ่ ติดตัง้ บนอุปกรณ์สอื่ สารระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ โดยท�ำการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการ
บริหารจัดการ การเรียน การสอน และประเมินผล
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ผูเ้ รียนผ่านเครือข่ายเน็ตเวิรค์ สําหรับติดตัง้ และใช้งาน
บนเครื่องอุปกรณ์สื่อสารไอที ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ซึ่งนําเอาเมนูการใช้งานจากระบบงาน
บนเว็ บ ไซต์ ielearn.rmutl.ac.th เข้ า มาใส่ ใ น
แอปพลิเคชัน จากการประเมินผลความพึงพอใจ
แอปพลิเคชันระบบงานผ่านแบบสอบถามสรุปได้ว่า
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทักษะ
ความสามารถของนัก ศึก ษา จัดท�ำ ขึ้ นในลั ก ษณะ
เว็บไซต์ โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิว
แอล (MySQL) และใช้ภาษาจาวา (Java) พัฒนาโดย
ใช้กรอบงานจาวาสคริปต์ (JavaScript Framework)
ซึง่ พัฒนาโดยกูเกิล้ (Google) ส�ำหรับการพัฒนาแอป
พลิเคชันในงานวิจัยครั้งนี้ โดยการท�ำงานของระบบ
จะเป็นลักษณะการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลเกีย่ ว
กับการจัดเก็บข้อมูลผลทักษะของนักศึกษา โดยข้อมูล
ทีจ่ ดั เก็บนัน้ น�ำมาจากคลังข้อมูล คะแนนจากอาจารย์
ผู้สอนในรูปแบบไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล (Microsoft

ขอมูลดานตางๆ ของนักศึกษา
คะแนน/ผลประเมิน
ผลงานทางวิชาการ
ผลการเรียน
กิจกรรมที่เขารวม

Excel) จ�ำนวน 1,256 คน ส�ำหรับวิธีการด�ำเนินการ
วิจยั ทีน่ ำ� มาใช้ในการพัฒนาระบบการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการ (Requirement)
ส�ำรวจความต้องการใช้เว็บแอปพลิเคชัน ใน
ขัน้ ตอนนีจ้ ะใช้การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ในการ
ส� ำ รวจความต้ อ งการในการใช้ ง านของผู ้ ใ ช้ เ พื่ อ
เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ น� ำ มาวิ เ คราะห์ ใ นการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยรวบรวมข้อมูล
- คะแนน/ผลการประเมิน
- ผลงานทางวิชาการ
- ผลการเรียน
- สถานที่ที่นักศึกษาเข้าร่วม
- ทักษะความสามารถ ประกอบด้วย ทักษะ
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะการรู้ภาษา
อังกฤษ (English Literacy) ทักษะการรู้ภาษาไทย
(Thai Literacy) ทักษะการรู้ทางสังคม (Social
Literacy) ทั ก ษะการรู ้ ท างการเงิ น (Financial
Literacy)
เพื่อให้การพัฒนาระบบมีความถูกต้องครบ
ถ้วน ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1

ระบบการจัดการ
ฐานขอมูล

รายงาน Report
E-Portfolio
Web Application

Digital
English
Thai
Social
Financial

ภาพที่ 1 แผนภาพการด�ำเนินงานวิจัย
ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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2. การออกแบบแอปพลิเคชัน (Design)
น�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจความต้องการ
มาวิเคราะห์และน�ำมาออกแบบโดยแบ่งออกเป็น 4
ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนของการท�ำงานของแอปพลิเคชัน แสดง
ดังภาพที่ 2 และส่วนของเมนูหลักแสดงดังภาพที่ 3-7

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังการท�ำงานของแอปพลิเคชัน
ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน

ภาพที่ 3 หน้าจอการ Login
ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน
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2.1 ส่วนของเมนูหลักของนักศึกษา

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเมนูหลัก
ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน
จากภาพที่ 4 จะมีรายละเอียดของแต่ละ
เมนูหลักของนักศึกษา ได้แก่ เมนูที่ 1 การรู้ (Literacy)

ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะความสามารถของนั ก ศึ ก ษา
ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ
ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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เมนูที่ 2 ผลงานและกิจกรรม ระบบ
สามารถจัดเก็บข้อมูลผลงานและกิจกรรมที่นักศึกษา

ได้เข้าร่วมโดยนักศึกษาสามารถเป็นผูก้ รอกเองได้ เพือ่
ให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ
ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน
เมนูที่ 3 เมนูการส่งออกในรูปแบบ PDF
ไฟล์ (Export PDF) จะออกรายงานการแสดงผลเป็น
แฟ้มข้อมูลของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลด

แฟ้มออนไลน์ (E-Portfolio) ไปใช้ในการอ้างอิงได้ ดัง
ภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการออกรายงานแฟ้มข้อมูลของนักศึกษา
ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน
82
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2.2 ส่วนของหน้าจออาจารย์/ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ เพิ่ม/ลบข้อมูลทักษะในแต่ละวิชา
เมนูแสดงดังภาพที่ 8-9

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอส่วนของหน้าจอผู้ดูแลระบบ
ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอส�ำหรับจัดการรายวิชา
ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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3. การพั ฒ นาระบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั น
(Web Development) จะแบ่งออกเป็น ดังนี้
3.1 สร้างฐานข้อมูลส�ำหรับแอปพลิเคชัน
3.2 พัฒนาระบบในส่วนเมนูหลัก และ
เมนูการท�ำงานย่อยๆ ของแอปพลิเคชันที่ได้ท�ำการ
ออกแบบไว้ให้สามารถแสดงผลทีส่ ามารถปรับเปลีย่ น
ขนาดของเว็ บ ไซต์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การแสดงผล
(Responsive) ที่สามารถรองรับการท�ำงานบนหน้า
จอแสดงผลที่แตกต่างกันได้ด้วยการใช้ชุดโค้ดที่ช่วย
ให้สว่ นการแสดงผล ท�ำงานได้สะดวกขึน้ (Bootstrap
Front-End Framework) และพัฒนาระบบด้วย
ภาษาเอชที เ อ็ ม แอล (HTML) ซี เ อสเอส (CSS)
จาวา (Java) พีเอชพี (PHP) เชื่อมต่อฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล (MySQL)
4. การทดสอบแอปพลิเคชัน (System
Testing)
1. ทดสอบส่วนของฟังก์ชั่นการท�ำงานหลัก
ของแอปพลิเคชัน (Unit Testing)
2. การทดสอบส่วนของฟังก์ชั่นการท�ำงาน
ย่อยๆ ของแอปพลิเคชัน ทีไ่ ด้ทำ� การออกแบบไว้ (Sub
Function Testing)
3. การทดสอบในส่วนของการเชื่อมต่อกับ
การใช้งานของส่วนการท�ำงานของแอปพลิเคชัน และ
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Integration Testing)
4. การทดสอบภาพรวมของการท� ำ งาน
ทั้งหมด (System Testing)
5. ให้ผู้ใช้มาท�ำงานทดสอบแอปพลิเคชัน
(User Acceptance)
5. การติ ด ตั้ ง แอปพลิ เ คชั น (Setup
Application)
84

คือ การน�ำแอปพลิเคชันที่ผ่านการทดสอบ
แล้วขึ้นสู่ระบบเพื่อน�ำไปใช้งานต่อไป
ประชากรและตัวอย่าง
ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้
ระบบเป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ จ�ำนวน 3 คน และกลุ่มผู้ทดลองใช้เป็น
กลุ่มนักศึกษาจ�ำนวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การประเมินประสิทธิภาพของระบบและการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โดยการใช้เครื่องมือ
ทางสถิตพิ นื้ ฐานทีเ่ ป็นค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าร้อยละ และใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ซึ่งก�ำหนดค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
มีเกณฑ์แปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจประสิทธิภาพ ดังนี้
4.51–5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.51–4.50 หมายถึง ระดับมาก
2.51–3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.51–2.50 หมายถึง ระดับน้อย
1.00–1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ส�ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการท�ำวิจัยจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนการเก็บข้อมูลจะ
ใช้การเรียกใช้ขอ้ มูลจากระบบฐานข้อมูล (Database
System) ส่วนที่ 2 ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ออกแบบฐานข้อมูล ส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบโดยใช้
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ภาษา Java พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และวัดความพึง
พอใจโดยการท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจจ�ำนวน
3 ด้าน ในหัวข้อ ดังนี้
1. ด้านการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน
2. ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์
3. ด้านภาพรวมของแอปพลิเคชัน

ผลการวิจัย
1. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการจัด
เก็บข้อมูลทักษะของนักศึกษา โดยกลุ่มผู้ประเมิน
ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ จ�ำนวน 3 คน แสดงผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจ�ำนวน 3 คน
ด้านการประเมิน
1 ทดสอบส่วนของฟังก์ชั่นการท�ำงานหลักของแอปพลิเคชัน
(Unit Testing)
2 การทดสอบส่วนของฟังก์ชนั่ การท�ำงานย่อยๆ ของแอปพลิเคชัน
ที่ได้ท�ำการออกแบบไว้ (Sub Function Testing)
3 การทดสอบในส่วนของการเชื่อมต่อกับการใช้งานของส่วน
การท�ำงานของแอปพลิเคชัน และเว็บเซิร์ฟเวอร์
(Integration Testing)
4 การทดสอบภาพรวมของการท�ำงานทั้งหมด
(System Testing)
5 ให้ผู้ใช้มาท�ำงานทดสอบแอปพลิเคชัน
(User Acceptance)
สรุปภาพรวม
จากตารางที่ 1 เห็นได้วา่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
พัฒนาระบบมีความเห็นว่าประสิทธิภาพ ด้านที่ 1
ทดสอบในส่วนของฟังก์ชั่นการท�ำงานหลัก โดยมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.70 ด้านที่ 2 ทดสอบในส่วนของ
ฟังก์ชนั่ การท�ำงานย่อย โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.29 อยู่

ระดับ
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพ
มาตรฐาน
ของระบบ
4.26
0.70
มาก
4.29

0.69

มาก

4.09

0.70

มาก

4.13

0.74

มาก

4.54

0.50

มากที่สุด

4.26

0.67

มาก

ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69
ด้านที่ 3 ทดสอบในส่วนของการเชื่อมต่อกับการใช้
งานของส่วนการท�ำงานของแอปพลิเคชัน และเว็บ
เซิรฟ์ เวอร์ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.09 อยูใ่ นระดับมาก
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ด้านที่ 4 ทดสอบ
ภาพรวมของการท�ำงานทัง้ หมด โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
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4.13 อยูใ่ นระดับมาก ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.74 ด้านที่ 5 ให้ผู้ใช้มาท�ำงานทดสอบแอปพลิเคชัน
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 สรุปภาพรวมด้าน
การพัฒนาระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับ
มาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67
2. ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
ส�ำหรับแบบประเมินด้านความพึงพอใจของ

ผู้ใช้แอปพลิเคชัน แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ผู้ทดลองใช้กลุ่มนักศึกษา
จ�ำนวน 50 คน
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปส�ำหรับตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน

ตารางที่ 2 ตารางจ�ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ

ชาย
หญิง

สรุปรวม

จ�ำนวน
24
26
50

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน
50 คน แบ่งเป็นเพศชายจ�ำนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.00 และเพศหญิง จ�ำนวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.00

ผู้ใช้

ร้อยละ
48.00
52.00
100.00
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
2.1 ด้านการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน

4
5

ด้านการใช้งานระบบ
ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
แอปพลิเคชัน สามารถท�ำงานได้ถกู ต้อง ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจในระดับ 4.15
พึงพอใจมาก
ใด
ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจในแอปพลิเคชัน สามารถอ�ำนวยความสะดวก ใน 3.98
พึงพอใจมาก
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จากเครือข่ายออนไลน์ของแอปพลิเคชัน
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในความเร็ว ในการตอบสนองของแอปพลิเคชัน 3.95
พึงพอใจมาก
มากน้อยเพียงใด
แอปพลิเคชัน มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด
4.28
พึงพอใจมาก
โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน ในระดับใด
4.54
พึงพอใจมากที่สดุ
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จากตารางที่ 3 เป็นตารางแสดงความคิด
เห็นด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน ส�ำหรับความพึง
พอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถท�ำงานได้ถูก
ต้อง มีผลประเมินความพึงพอใจคือ 4.15 อยูใ่ นระดับ
พึงพอใจมาก ส่วนด้านผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจในแอปพลิเคชัน สามารถอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารจากเครือข่ายออนไลน์ของแอปพลิเคชัน มีผล
ประเมินความพึงพอใจคือ 3.98 อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ส่วนด้านผู้ใช้มีความพึงพอใจในความเร็วในการ

ตอบสนองของแอปพลิ เ คชั น มี ผ ลประเมิ น ความ
พึงพอใจคือ 3.95 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ส่วนด้าน
ประโยชน์ ข องแอปพลิ เ คชั น มี ผ ลประเมิ น ความ
พึงพอใจคือ 4.28 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และด้าน
ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน โดยรวมมีผล
ประเมินความพึงพอใจคือ 4.54 อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด
2.2 ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์

ตารางที่ 4 ตารางแสดงความคิดเห็นด้านรูปแบบและภาพลักษณ์
ด้านการใช้งานระบบ
1 ขนาดของตัวอักษรภายในแอปพลิเคชัน มีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด
2 รูปแบบของตัวอักษรภายในแอปพลิเคชัน มีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด
3 สีสันของตัวอักษรภายในแอปพลิเคชัน มีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด
สรุปภาพรวม
จากตารางที่ 4 เป็นตารางแสดงความคิด
เห็ น ด้ า นรู ป แบบและภาพลั ก ษณ์ ส� ำ หรั บ ความ
พึงพอใจขนาดของตัวอักษรภายในแอปพลิเคชัน มี
ความเหมาะสม มีผลประเมินความพึงพอใจคือ 4.28
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ส่วนรูปแบบของตัวอักษร
ภายในแอปพลิเคชัน มีความเหมาะสม มีผลประเมิน
ความพึงพอใจคือ 3.98 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก และ

ค่าเฉลี่ย
4.28

ระดับความคิดเห็น
พึงพอใจมาก

3.98

พึงพอใจมาก

3.72

พึงพอใจมาก

3.99

พึงพอใจมาก

ด้านสีสันของตัวอักษรภายในแอปพลิเคชัน มีความ
เหมาะสม มีผลประเมินความพึงพอใจคือ 3.72 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก สรุปความพึงพอใจด้านรูปแบบ
และภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชัน มีผลประเมินความ
พึงพอใจคือ 3.99 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
2.3 ด้านภาพรวมของแอปพลิเคชัน
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน
1
2
3
4

ด้านการใช้งานระบบ
ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับใดกับความน่าสนใจในแอปพลิเคชัน
3.79
พึงพอใจมาก
ความพึงพอใจในโปรแกรมที่สามารถใช้งานและเข้าใจได้ง่ายระดับใด 3.72
พึงพอใจมาก
ความทันสมัยของรูปแบบแอปพลิเคชัน ท่านมีความพึงพอใจในระดับ 3.95
พึงพอใจมาก
ใด
แอปพลิเคชัน สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
4.28
พึงพอใจมาก
สรุปภาพรวม
3.94
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 5 เป็นตารางแสดงความคิด
เห็นด้านภาพรวมของแอปพลิเคชัน ส�ำหรับความ
พึงพอใจระดับใดกับความน่าสนใจในแอปพลิเคชัน มี
ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจคื อ 3.79 อยู ่ ใ นระดั บ
พึงพอใจมาก ส่วนด้านความพึงพอใจในโปรแกรมที่
สามารถใช้งานและเข้าใจได้งา่ ยระดับใด มีผลประเมิน
ความพึงพอใจคือ 3.72 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ด้าน
ความทันสมัยของรูปแบบแอปพลิเคชัน มีผลประเมิน
ความพึงพอใจคือ 3.95 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก และ
ด้านแอปพลิเคชัน สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องมี
ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจคื อ 4.28 อยู ่ ใ นระดั บ
พึงพอใจมาก ทั้งนี้ภาพรวมความพึงพอใจด้านการใช้
งานระบบแอปพลิเคชัน มีผลประเมินความพึงพอใจ
คือ 3.94 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งการที่มีความ
พึงพอใจภาพรวมในระดับพึงพอใจมากนั้น อาจเป็น
ผลมาจากก่อนหน้านี่ผู้ใช้ยังไม่เคยมีระบบในการจัด
เก็บข้อมูลมาก่อน ท�ำให้เมื่อน�ำระบบมาใช้สามารถ
ตอบสนองความสะดวก และลดความซ�้ำซ้อนของ
ข้ อ มู ล ได้ ส่ ง ผลต่ อ การท� ำ งานได้ ร วดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

88

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลของงานวิจัยในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ ส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลทักษะความสามารถ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยภาษา Java โดย
อิงจากการศึกษางานวิจัย พรสิริ ชาติปรีชา (2559) ที่
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา Java
ส�ำหรับการเข้าถึงข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล การส่ง
ข้อมูลหรือการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้ต่างๆ
ด้วยความรวดเร็วมากขึ้น เช่น ข้อมูล หลักสูตรที่เปิด
สอน ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ
เมื่อน�ำระบบเว็บแอปพลิเคชันเก็บข้อมูล
ในลั ก ษณะแฟ้ ม สะสมผลงานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Portfolio) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผลแต่ละทักษะ
ของนักศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทักษะดิจิทัล ทักษะภาษา
อังกฤษ ทักษะภาษาไทย ทักษะทางสังคม ทักษะ
ทางการเงิน โดยจัดเก็บผลคะแนนและผลงานที่โดด
เด่นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึง่ จะสามารถจัดเก็บ
และน�ำเสนอข้อมูลให้กบั นักศึกษาได้ทราบในรูปแบบ
ออนไลน์สามารถดูผ่านเว็บไซต์ สมาร์ตโฟน หรือ
แท็บเล็ต ได้อย่างสะดวกมากขึน้ กว่าเดิมซึง่ ในรูปแบบ
กระดาษหรือรูปแบบไฟล์
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เมื่ อ น� ำ ผลของระบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ที่
พัฒนาขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญระบบประเมิน 3 คน และ
นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาแห่ ง หนึ่ ง ทดลองใช้
จ�ำนวน 50 คน สรุปได้ว่า ภาพรวมด้านภาพรวมของ
แอปพลิเคชัน มีผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปภาพ
รวมด้านการพัฒนาระบบ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.26 อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.67 ส่วนผล
การประเมินโดยนักศึกษา ความพึงพอใจด้านการใช้
งานระบบแอปพลิเคชัน ความพึงพอใจคือ 4.54 อยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจด้าน
รูปแบบและภาพลักษณ์ของเว็บแอปพลิเคชัน มีผล
ประเมินความพึงพอใจคือ 3.99 อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก และส่ ว นความพึ ง พอใจด้ า นการใช้ ง านเว็ บ
แอปพลิเคชัน มีผลประเมินความพึงพอใจคือ 3.94 อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
จากผลการวิจัยในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อจัดเก็บข้อมูลทักษะความสามารถของนักศึกษา
เพือ่ รองรับทักษะทีจ่ ำ� เป็นในยุคดิจทิ จั ให้มากขึน้ และ
เพือ่ เป็นแหล่งเก็บข้อมูลสะสมผลงานตลอดการศึกษา
อีกทั้งทางสถาบันการศึกษาได้รู้ถึงความสามารถที่
แท้จริงของนักศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) การน�ำมาใช้วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงตัวนักศึกษาเองจะได้รู้
ข้อมูลและจุดเด่นของตนเอง เพื่อการวางแผนและใช้
ในการอ้างอิงผลงานส�ำหรับการยื่นเข้ารับการท�ำงาน
ในอนาคต

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ออกแบบเป็นแอปพลิเคชัน ทีต่ ดิ ตัง้ ได้บน
ระบบมือถือได้บนระบบแอนดรอยด์ (Android) และ
ไอโอเอส (IOS) และพัฒนาระบบให้สามารถสนับสนุน
การตัดสินใจ เสนอแนะ หรือ พยากรณ์ แนะแนวทาง
เลือกในสายอาชีพการท�ำงานให้กับนักศึกษาได้ใน
อนาคตต่อไป
2. น� ำ ระบบไปเป็ น ต้ น แบบใช้ กั บ สถาน
ศึกษาหลายแห่งเพื่อส�ำรวจผลสัมฤทธิ์ของแอปพลิเค
ชันและปรับปรุงงานวิจัยต่อไป
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