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บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครสอบและรายงานผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบรับสมัครสอบและรายงานผลฯ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และอำนวยความสะดวก
ของนักศึกษาในการสมัครสอบ สามารถใช้งานได้ง่าย และสรุปรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษใน
ภาพรวมระดับคณะ ทำให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ระบบที่พัฒนาในรูปแบบออนไลน์ 
โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Yii Framework, โปรแกรมภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL โดยการประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานของระบบแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่ม คือ การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบจากผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งการประเมินความพึงพอใจด้านความสามารถของ
ระบบภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.43) และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานกลุ่มนักศึกษาที่ใช้งาน 
จำนวน 100 คน ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ประโยชน์ความพึงพอใจภาพรวมของระบบ อยู่ในระดับมาก 
(x̅= 4.17) จากการประเมินจึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดำเนินการจัดสอบและติดตามผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ  การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  การพัฒนาระบบ 
 

Abstract 
The aims of this research are to develop the aapplication and the standardized English 

proficiency test reporting systemand to study users’ satisfaction on the system. The system has 
been designed and developed in order to reduce unnecessary work processes for staffs, to 
facilitate students an easy to use system and to provide the overall standardized English 
proficiency test results reporting for the faculty. The system is useful and proficient for the 
operation. The system has been developed to be an online system by using Yii Framework as 
development tool, PHP as programming language, and MySQL as database management system. 
The levels of satisfaction on the system were divided into two groups according to types of users; 
faculty staffs and students. The system proficiency was evaluated by three experts and the results 
showed that the overall level of satisfaction was at a high level (x̅= 4.43). The overall satisfaction 
level from one hundred students was at the high level (x̅= 4.17). The evaluation results can lead 
to the conclusion that the developed system can be used to improve the performance of the 
standardized English proficiency test application and reporting system. 
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บทนำ 
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดประกาศ เร ื ่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติ      

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเริ่มใช้กับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2559) นักศึกษา
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา 
โดยจำนวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการจำนวนการรับเข้ามากที่สุดเทียบกับทุกคณะในมหาวิทยาลัยฯ 
ประมาณปีการศึกษาละ 700 คน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการจัดสอบแต่ละครั้ง ใช้เครื่องมือในการสมัครสอบ
ของนักศึกษาผ่าน Google Form มาประยุกต์ใช้ในการเปิดรับสมัครการเข้าสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
ปัญหาที่พบ คือ ความซ้ำซ้อนของข้อมูล นักศึกษามีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน การกรอกข้อมูลผิดพลาด ในการนำ
ข้อมูลไปใช้ในการดำเนินการจัดสอบ และด้วยจำนวนนักศึกษาของคณะมีจำนวนมากในการจัดสอบแต่ละรอบ 
จะต้องมีการจำกัดจำนวน เช่น รอบละ 60 คน ตามจำนวนคอมพิวเตอร์ที ่ม ีจำกัดในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  และการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเป็นนโยบายสำคัญของระดับมหาวิทยาลัย ทุกคณะจะต้อง
ดำเนินการจัดสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในสังกัดของคณะสอบผ่าน  ตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผู้วิจัยเห็นว่าในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของคณะให้สามารถจัดการข้อมูลใน
กระบวนการจัดสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดของข้อมูล  
และความซ้ำซ้อน  ให้มีการใช้งานได้ง่าย ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา อีกทั้งจะวิเคราะห์งาน
ครอบคลุมการติดตามและการรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับคณะ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยการรวบรวมปัญหาจากการดำเนินการ
จัดสอบในปีการศึกษาแรก ปีการศึกษา 2559 หากมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับสมัครสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ และการรายงานผลการสอบที่เป็นระบบขึ้นมาใช้งาน จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดี
ขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและออกแบบในการศึกษาให้สอดคล้องกับทฤษฎี ในเรื่องการวิเคราะห์
ออกแบบระบบตามขั้นตอน และให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ความต้องการสรุปการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้คณะวิทยาการจัดการได้รับประโยชน์ ในการ
บริหารจัดการข้อมูลการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร การติดตามผลการสอบ 
และการสรุปรายงานผลการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หากมีวิธีหรือการนำ
เครื่องมือมาช่วยสนับสนุนในการทำงาน  จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้งาน และหน่วยงาน ผู้วิจัย
จึงได้ออกแบบระบบ เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจะทำการพัฒนาระบบรับสมัครสอบและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการจัดสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเจ้าหน้าที่สามารถจัดทำรายช่ือ กำหนดรอบและกลุ่มการสอบ รวบถึงกำหนด
จำนวนผู้เข้าสอบแต่ละกลุ่มได้ ทั้งนี้ระบบสามารถกำหนดวันเปิดและปิดรับสมัครแต่ละกลุ่มได้ด้วยตนเอง 
ระบบได้ออกแบบให้มีความสะดวกทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการ โดยออกแบบให้นักศึกษา
กรอกข้อมูลน้อยที่สุด และตรวจสอบที่นั่งว่างในการสมัครสอบแต่ละกลุ่ม  ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง 
มาติดต่อด้วยตนเอง  ลดความผิดพลาด ในส่วนของเจ้าหน้าที่มีการจัดการข้อมูลที่ง่ายขึ้น โดยระบบสามารถ
รองรับการออกรายงานการสมัครสอบได้ และจัดทำรายงานสรุป ทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วย
แก้ปัญหาการติดตามนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านระหว่างที่กำลังศึกษา ให้สามารถเข้ากระบวนการสอบได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่  เพิ่มความสะดวก ท้ังผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาในการใช้งาน  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครสอบและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบรับสมัครสอบและรายงานผลการสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

ผู้วิจัยพัฒนาระบบรับสมัครสอบและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เพื่อให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ใช้งาน และผู้ปฏิบัติงานการจัด
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของคณะฯ  
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 100 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบ

บังเอิญ (Accident Sampling) โดยให้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน โดยให้เข้าทำการประเมนิ
ในวันจัดสอบผ่าน Google Form 

2. กลุ ่มผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง คือ ผู ้ปฏิบัติงานประจำงานบริการการศึกษา โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำนวน 3 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานบริการการศึกษา 
จำนวน 2 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และ
ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร ซึ่งกำกับดูแลงานบริการการศึกษา จำนวน 1 ท่าน  
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบและแบบประเมินผลการทำงานของ
ระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยผู้เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอในรูปแบบตาราง ส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบประเมนิ
ความพึงพอใจท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และนำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานมาตรวจให้คะแนนตามแนวคิดของ 
ธานินทร์ (2544) แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับมากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดตามลำดับ การแปลผล การวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับความพึงพอใจ 
จากผู้ใช้งานเมื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ได้กำหนดเกณฑ์ในการแปลผลข้อมูลไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50–5.00, 3.50–4.49, 2.50–3.49, 1.50–2.49 และ 1.00–1.49 หมายถึง ผู ้ใช้งานพึงพอใจ 
มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การพัฒนาระบบรับสมัครสอบและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภาพรวมเป็นวิจัยเชิงพัฒนา (Research 
Development) ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของการพัฒนาระบบเป็นกระบวนการพัฒนาระบบเพื่อกำหนด
แนวทางในการแก้ปัญหา จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก เมื่อมีการพัฒนาและทดสอบระบบนำไปติดตั้งใช้งานจริง ตามหลักวงจรการ
พัฒนาระบบ หรือ SDLC (System Development Life Cycle) เป็นวงจรการทำงานที่เป็นลำดับขั้นชัดเจน
ตั้งแต่ต้นว่าเริ ่มทำอะไรบ้าง และเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วจะต้องบำรุงรักษา หรือดูแลระบบอย่างไร เพื่อให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ (วิโรจน์ และสุพรรษา, 2558) โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. การกำหนดปัญหา (Problem Definition)  คือ การรวบรวมความต้องการของผู ้ใช้งาน  
โดยการสอบถามกระบวนการทำงานด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จากการประชุมปรึกษาหารือ กับผู้บริหาร 
ผู ้ปฏิบัติงานที ่ร ับผิดชอบโดยตรง เพื ่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การใช้ทรัพยากร การตัดสินใจ  
ระบบตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประเภทใดบ้าง 

2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) การศึกษาระบบงานจากปัญหาเดิมเป็นแนวทางที่ดีในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น  สิ่งสำคัญของระยะนี้ก็  คือ การรวบรวมความต้องการ (Requirement 
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Gathering) จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีการใช้งานระบบเดิมในการสมัครสอบที่ผ่านมา และวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานจากปัญหาที่เกิดขึ ้นจากระบบเดิม โดยการประชุมร่วมกันเพื่อหารือข้อสรุปความ
ต้องการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการ  และวิเคราะห์กระบวนการร่วมกัน  ดังนั้น การรวบรวมความต้องการ จึงเป็น
ส่วนสำคัญและต้องการทำความเข้าใจระหว่างผู้พัฒนาระบบ กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสรุปข้อกำหนดของระบบที่
ชัดเจนร่วมกัน 

3. การออกแบบระบบ (Design) เป็นการออกแบบฐานข้อมูล และแฟ้มข้อมูลที ่จะจำเป็น  
การออกแบบระบบใช้วิธีการดำเนินงานระบบด้วยการนำแบบจำลองเชิงตรรกะ (Logical Model) ที่ได้จาก
ระยะการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นแบบจำลองเชิงกายภาพ (Physical Model) มาใช้งานให้เกิดผล  

4. การพัฒนาระบบ (Development) คือ การจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
จากการวิเคราะห์  นำไปสู่การเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาในรูปแบบ Web Application โดยใช้ภาษา PHP 
ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้เทคนิค การพัฒนาโปรแกรมในส่วนต่าง ๆ 

5. การทดสอบระบบ (Testing) คือ เมื่อโปรแกรมได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว ยังไม่สามารถนำระบบไปใช้
งานได้ทันทีจำเป็นต้องดำเนินการทดสอบระบบก่อนท่ีจะนำไปใช้งานจริงเสมอ โดยการนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษลงในระบบฐานข้อมูล ติดตั้งโปรแกรมในเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทดลองใช้งาน และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามความเหมาะสม  

6. การนำไปใช้ (Implementation Phase) หลังจากปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมหลังการทดสอบ
เรียบร้อยแล้วได้ดำเนินการเปิดใช้งานจริง โดยการประชาสัมพันธ์ลิงกผ์่าน Facebook และเว็บไซต์งานบริการ
การศึกษา เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งแขวนคู่มือ
สำหรับผู ้ใช้งานแต่ละสิทธิ ์การใช้งานผ่านหน้าหลักของระบบสารสนเทศ และได้ดำเนินการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานในการใช้ระบบงานใหม่  และประเมินผลการใช้งานของระบบใหม่จากผู้ใช้งานทุกประเภท 

7. การบำร ุงร ักษาระบบ (Maintenance)  ม ีการต ิดตามการใช ้งาน การให ้คำปร ึกษา         
การปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้ถูกนำไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้แก้ไข
ข้อบกพร่องในด้านการทำงานของโปรแกรมที่เพิ่งค้นพบหลังจากนำไปใช้งาน 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

มาตรฐาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้วิจัยนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น  
1) ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 2) ผลประเมินการทำงานของระบบจากผู้เกี่ยวข้อง และ 3) ผลประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบ 
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบโดยใช้แนวคิดการพัฒนาระบบ (SDLC: System Development Life Cycle) คือ 
การกำหนดป ัญหา  ( Problem Definition)  จากการประช ุ มหาร ื อ  ทบทวนป ัญหา              

การดำเนินงานการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่ผ่านมา และสอบถามข้อมูลจากนักศึกษา พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานท่ีผู้รับผิดชอบของงานบริการการศึกษา และผู้วิจัยซึ่งเป็นคณะทำงานดำเนินการจัดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ ทำให้ทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องของระบบงานในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพ
ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษภายในคณะ โดยสรุปได้ดังนี้ 

1) ระบบงานปัจจุบันใช้ Google Form ในการรับสมัคร ซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้งาน 
2) ไม่สามารถกำหนดวันปิดรับสมัครและจำกัดจำนวนผู้สมัครได้พร้อมกัน  
3) ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานซ้ำซ้อน รายช่ือที่ได้ต้องนำมากรองและจัดรูปแบบอีกครั้ง ทำให้เสียเวลา 
4) ไม่มีการเช่ือมโยงระหว่างข้อมูล ยากต่อการสืบค้น 
5) เกิดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น ไม่สะดวกในการดำเนินงาน 
6) ระบบเดิมไม่สนับสนุนการรายงานผลการสอบในระดับภาพรวมที่สามารถเข้าถึง ตั้งแต่ นักศึกษา 

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
7) นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล  สาขา ทุกครั้งในการสมัครสอบ 
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การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบงาน
เดิม พบว่า มีการสร้างแบบ Google Form เพื่อสร้างแบบฟอร์มในการสมัครสอบ นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูล
ส่วนตัวด้วยตนเอง เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขา บางรายกรอกข้อมูลผิดพลาดเกิดความไม่มั่นใจ จึงไดส้มัคร
ซ้ำเข้ามาอีกครั้ง ทำให้ข้อมูลซ้ำซ้อน  Google Form ไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้สมคัรในแต่ละรอบได้ หากนักศึกษา
สมัครเกินกว่าจำนวนที่กำหนด  จะต้องมาจัดการย้ายกลุ่มนักศึกษาให้ไปสอบในกลุ่มอื่น ๆ  หรือทำการสมัครใหม่  
และไม่สามารถทำการเปิด - ปิด ระบบอัตโนมัติได้  กรณีที่หมดเขตการรับสมัคร เจ้าหน้าที่จะต้องทำการปิดระบบ
ตามรูปแบบของ Google Form  และการสรุปรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้ปฏิบัติงานใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลผ่านโปรแกรม Excel และกรองข้อมูลคนที่สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ปัญหานี้จะส่งผลระยะยาวในการปี
การศึกษาถัด ๆ ไป ที่จะมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จะมีทั้งนักศึกษาปีการศึกษาใหม่สมทบเข้ามา ซึ่งจะทำให้
เสียเวลาในการกรองข้อมูล การติดตามนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน และเก็บข้อมูลใหม่ทุกครั้งในการจัดสอบ เนื่องจาก
ผลการสอบจะมีการเปลี่ยนแปลงจากไม่ผ่าน เป็นผ่านแล้ว เป็นต้น จากการศึกษาระบบงานปัจจุบันและวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ที่เกี ่ยวข้องกับระบบ สามารถอธิบายการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของ 
ระบบใหม่ในภาพรวมได้ด้วยแผนภาพบริบท ดังภาพที่ 1 และแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับต่าง ๆ  

จากปัญหาของระบบเดิม ระบบใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยลดความ
ซ้ำซ้อนของข้อมูล  การกำหนดค่าของข้อมูล เช่น การเปิด-ปิดระบบ จำกัดจำนวนผู้สมัครแต่ละรอบ และดึง
ข้อมูลแสดงผลสรุปรายงานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในส่วนนักศึกษาไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมลูส่วนตัว 
เป็นต้น จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบสามารถออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1 ภาพรวม
ระบบ ดังภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 2 กำหนดสิทธิ์การใช้งาน ดังภาพที่ 3 และแผนภาพกระแส
ข้อมูล ระดับ 2 การจัดการข้อมูลการสอบ ดังภาพที่ 4 

การออกแบบระบบ (Design)  จากความต้องการของผู้ใช้ระบบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ
นักศึกษา ในส่วนกระบวนการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบจำลองความสัมพันธ์
ฐานข้อมูลของระบบ  (E-R Diagram) ดังภาพที่ 5  และออกแบบ Security Design ประกอบด้วยระดับสิทธ์ิ
การใช้งานระบบตามหน้าที่ของผู้ใช้งาน 1) เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา 2) นักศึกษา 3) ผู้บริหารคณะ   
และ 4) ประธานหลักสูตร 

 

 
ภาพที ่1 แผนภาพบริบทกระบวนการทำงานของระบบใหม่ 
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ภาพที ่2 แผนภาพกระแสข้อมลู ระดับ 1 ภาพรวมระบบ 
 

 
ภาพที ่3 แผนภาพกระแสข้อมลู ระดับ 2 กำหนดสิทธ์ิการใช้งาน 
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ภาพที ่4 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 2 การจดัการข้อมลูการสอบ 

  

 
ภาพที่ 5 แบบจำลองความสัมพันธ์ฐานข้อมูลของระบบ หรือ อี-อาร์ไดอะแกรม 
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การพัฒนาระบบ (Development) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Application 
โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  

1. Yii Framework คือ PHP Framework โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ที่เขียนขึ้นบน 
การออกแบบซอฟต์แวร์ในลักษณะ Model, View และ Controller (MVC) ซึ่งเขียนขึ้นในรูปแบบของ Object 
Oriented Programming (OOP) Yiiเป ็น Open Source ซ ึ ่ งเป ็น PHP Framework สำหร ับสร ้าง Web 
Application ที่ถูกเขียนขึ้นให้รองรับ PHP5 ช่วยให้สร้าง Web Application ได้อย่างรวดเร็ว (ไอน้ำ, 2560) 

2. ผู้วิจัยใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) ที ่มีชื ่อว่า MVC หรือที่ย่อมาจาก 
Model View Controller เป็นรูปแบบของการเขียนโปรแกรมให้ดูเรียบร้อยโดยใช้หลักการของ OOP คือ 
การแบ่งส ่วนของโปรแกรมออกเป ็นส ่วนย ่อย ๆ จากน ั ้นจ ึงนำมาปร ะกอบรวมก ันเป ็นโปรแกรม                
1 โปรแกรม มีลักษณะการแยกส่วนซอฟต์แวร์ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย 
ดังนี้ 1) Model (M) เป็นส่วนที่ทำงานติดต่อกับฐานข้อมูล 2) View (V) เป็นส่วนที่ใช้ใน การแสดงผล และ  
3) Controller (C) เป็นส่วนควบคุมการทำงาน ประมวลผลตามคำขอ  

3. jQuery เป็น JavaScript Library ชนิดหนึง่ เพื่อลดความยุ่งยากในการเขียนสคริปต์สำหรับควบคุม
และจัดการอิลิเมนต์ต่าง ๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วกว่าการเขียนด้วย JavaScript โดยตรง เช่น เขียนชุดคำสั่ง
ได้สั้น ๆ รองรับการทำงานบน Web Browser ที่หลากหลาย มีฟังก์ชันครอบคลุมเกือบทุกด้าน (บัญชา, 2562)  

4. Bootstrap เป็น CSS Framework ที่อยู่บนพื้นฐานของ HTML, CSS และ JavaScript ในรูปแบบ 
Open Source รองรับการจัดโครงร่างของเว็บเพจแบบ Responsive และ Mobile First ซึ่งสามารถนำไปใช้
เปิดบนอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดต่างกันได้ รองรับการทำงานบน Web Browser รุ่นใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างกันได้โดย
ไม่มีปัญหา (บัญชา, 2562)  

5. โปรแกรม NetBeans IDE เป็น Editor ตัวหนึ ่งที ่ใช้งานได้ฟรีและเป็นที่นิยม อีกทั ้งยังรองรับ 
การพัฒนาโปรแกรมในหลากหลายภาษาเลย เช่น JAVA ,PHP ,C/C++ เป็นต้น เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
มาก ทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายและเร็ว 

จากการพัฒนาระบบ สามารถแบ่งการทำงานของผู้ใช้งานได้ 4  ส่วน ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่งาน
บริการการศึกษา  2) นักศึกษา 3) ผู้บริหารคณะ  และ 4) ประธานหลักสูตร  ในส่วนของการเข้าใช้งานระบบ
ด้วย PSU Passport ซึ ่งเป็นระบบบัญชีผู ้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยพัฒนาระบบให้เช่ือมต่อกับบริการของระบบ PSU Passport เพื่อใช้ในการลง
ชื่อ (Login)  เข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างหน้าการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังภาพที่ 6  ตัวอย่างหน้า 
การรายงานผลการสอบ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  ผู้บริหารคณะ และประธานหลักสูตร  ดังภาพที่ 7 และตัวอย่าง
หน้าการสมัครสอบสำหรับนักศึกษา ดังภาพที่ 8 

 

 
ภาพที่ 6 หน้าระบบสำหรับการจดัการข้อมลู  สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 7 หน้าการรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

 

 
ภาพที ่8 หน้าระบบสมัครสอบ สำหรับนักศึกษา 

 
การทดสอบระบบ (Testing) เมื่อพัฒนาระบบเสร็จแล้วทำการทดสอบการใช้งาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบในงานบริการการศึกษา  ทำการตั้งค่าการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบระบบ  
กำหนดจำนวนผู้สมัครสอบ  จำนวนกลุ่มที่เปิดสอบ กำหนดวันเวลา เปิด-ปิดระบบ  จากนั้นให้นักศึกษาทดสอบ
ระบบเพื่อทดสอบการสมัครสอบ และทดสอบการดึงข้อมูลผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูล
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย  เพื่อสรุปรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ โดย
แยกจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่าน และไม่ผ่าน รายงานแยกตามรุ่นปีการศึกษา และสาขา/วิชาเอก  

การติดต้ังระบบ (Deployment) ผู้วิจัยทำการติดตั้งระบบผ่านเครื่องแม่ข่ายของคณะวิทยาการจัดการ 
โดยอัปโหลดไฟล์โปรแกรม PHP ไปยังเครื่องแม่ข่าย และส่งออกไฟล์ตารางข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของไฟล์
ข้อความคำสั่ง SQL จากฐานข้อมูลMySQL ของระบบทดสอบ แล้วนำเข้าฐานข้อมูล MySQL ที่เครื่องแม่ข่ายด้วย
โปรแกรม phpMyAdmin และเปิดให้ใช้งานภายใต้ URL: http://fmsapp.fms.psu.ac.th/fmsteg โดยระบบ
สามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ 
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การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance) เมื่อติดตั้งใช้งานแล้ว ผู้วิจัยใช้แนวทางการบำรุงรักษาระบบ
ประกอบด้วย  

1. เพื่อป้องกันข้อมูลระบบเสียหายหรือสูญหาย ได้ทำการสำรองข้อมูลของระบบโดยมีการสำรองข้อมูล
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

2. ปรับแก้ข้อบกพร่องในด้านการทำงานของระบบตามรูปแบบกระบวนการหรือขั้นตอนดำเนินงานที่
เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ระบบ เพื่อปรับปรุงให้ระบบสามารถทำงานได้ตามเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. นำเข้าข้อมูลนักศึกษาจากฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลยั ทุก ๆ  ปีการศึกษา เพื่อความถูกต้องของข้อมูล 
 
2. ผลประเมินการทำงานของระบบจากผู้เกี่ยวข้อง 

กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ปฏิบัติงานประจำงานบริการการศึกษา จำนวน 2 คน และผู้เช่ียวชาญด้านระบบ
สารสนเทศซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  และดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และคุณภาพหลักสูตร ซึ่งกำกับดูแลงานบริการการศึกษา จำนวน 1 คน รวมเป็น 3 คน ได้ประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.43, S.D.= 0.14) สำหรับผลการประเมินประสิทธิผลตามราย 
การประเมินเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลได้  ดังนี้  
ด้านความสามารถของระบบภาพรวม อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ( x̅= 5.00, S.D.= 0.00) และรายการส่วนของ 
การแสดงผล (Output) อย ู ่ ในระดับมากที ่ส ุด (x̅= 4.67, S.D.= 0.58) รายการด้านการออกแบบระบบ   
ด้านความสามารถในการใช้งานระบบตามความต้องการผู ้ใช้ ส่วนของการนำเข้าข้อมูล ( Input) ส่วนของ 
การประมวลผล (Process) มีผลประเมินเท่ากัน คือ อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.33, S.D.= 0.58) และด้านความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.00, S.D.= 0.00) ตามลำดับ (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบรับสมัครและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายการประเมิน ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
x̅ S.D. ความหมาย 

1. ด้านการออกแบบระบบ 4.33 0.58 มาก 
2. ด้านความสามารถในการใช้งานระบบตามความต้องการผู้ใช้ 4.33 0.58 มาก 
3. ด้านความปลอดภัย 4.00 0.00 มาก 
4. ส่วนของการนำเข้าข้อมูล (Input) 4.33 0.58 มาก 
5. ส่วนของการประมวลผล (Process) 4.33 0.58 มาก 
6. ส่วนของการแสดงผล (Output) 4.67 0.58 มากที่สุด 
7. ด้านความสามารถของระบบภาพรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.43 0.14 มาก 
 

3. ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบ 
 ผู้วิจัยได้ทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ โดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีการใช้
งานระบบจริง จำนวน 100 คน พบว่า ระดับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของนักศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.17, S.D.= 0.31) สำหรับผลการประเมินประสิทธิผลตามรายการประเมินเรียงลำดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อยตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลได้ดังนี้  ความพึงพอใจภาพรวมของระบบ อยู่ใน
ระดับมาก (x̅= 4.39, S.D.= 0.49) ความเหมาะสมของระบบ ความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.23, 
S.D.= 0.62)  ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อยู่ในระดับมาก  (x̅= 4.23, S.D.= 0.45)  
ความสะดวกในการใช้งาน การกรอกข้อมูล อยู่ในระดับมาก(x̅= 4.18, S.D. = 0.39)  ความเร็วในการบันทึก และ
รายงานผล อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.12, S.D.= 0.48) ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอ อยู่ในระดับมาก (x̅= 
4.04, S.D.= 0.70) ความง่ายในการใช้ระบบมีค่าเฉลี ่ยน้อยที ่ส ุด อยู ่ในระดับมาก ( x̅= 4.02, S.D.= 0.51)  
ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของนักศึกษาของระบบรับสมัครและรายงานผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
x̅ S.D. ความหมาย 

ความง่ายในการใช้ระบบ 4.02 0.51 มาก 
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอ 4.04 0.70 มาก 
ความเร็วในการบันทึก และรายงานผล 4.12 0.48 มาก 
ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4.23 0.45 มาก 
ความสะดวกในการใช้งาน การกรอกข้อมูล 4.18 0.39 มาก 
ความเหมาะสมของระบบ ความปลอดภัยของข้อมูล 4.23 0.62 มาก 
ความพึงพอใจภาพรวมของระบบ 4.39 0.49 มาก 

ภาพรวม 4.17 0.31 มาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยนี ้ มีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาระบบรับสมัครสอบและรายงานผลการสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ สามารถดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1. ระบบที ่พ ัฒนาข ึ ้นนั ้น สามารถตอบสนองความต ้องการของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานโดยตรงได ้ ลด        
ความผิดพลาดของข้อมูล  สามารถวางแผนการบริหารจัดการดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ล่วงหน้า 
ด ้วยการกำหนดว ัน เวลาสอบ จำนวนที ่ เป ิดร ับในแต ่ละกล ุ ่ม ว ันเป ิด - ป ิด ระบบในการสม ัครได้     
ทำให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถกำหนดแผนการสอบได้ล่วงหน้าโดยการตั้งค่าในระบบก่อนการเปิดรับสมัครสอบ 
ผู ้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจมากที ่ส ุด เนื ่องจากสามารถแก้ปัญหากระบวนการรับสมัครสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษได้ จากปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการสมัครสอบของนักศึกษา ไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้สมัคร
ในแต ่ ล ะรอบได ้ ด ้ วยข ้ อจำก ั ดของ  Google Form จากการพ ั ฒนาระบบช ่ วยลดระยะ เ วลา               
การปฏิบัติงาน สามารถวางแผนการทำงานได้ล่วงหน้า อีกทั้งระบบสามารถดึงรายงานรายช่ือนักศึกษาที่สมัครสอบ
ในแต่ละรอบซึ่งใช้เป็นใบเซ็นชื่อในการจัดสอบได้ และสามารถสรุปรายงานจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่าน ไม่ผ่าน 
แยกตามชั้นปี และปีการศึกษาได้ ทำให้สามารถติดตาม และจัดทำรายงานสถิติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
เสนอผู้บริหารระดับคณะทราบได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ และในส่วนผู้ใช้งานหลัก คือ นักศึกษา สามารถ
ทำการสมัครสอบในแต่ละรอบที่เปิดสอบ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดข้อมูล และตรวจสอบได้อย่าง
สะดวกผ่านระบบ ภาพรวมของระบบสามารถตอบสนองการทำงานในกระบวนการสมัครสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษของคณะแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างครบถ้วน 

2. การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบจากผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมของระบบ มีค่าเฉลี่ย 
4.43 ซึ่งอยู่ในช่วง 3.50–4.49 มีความหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์มาก 

3. การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของนักศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมของระบบ มีค่าเฉลี่ย 
4.17 ซึ่งอยู่ในช่วง 3.50-4.49 มีความหมาย ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาก 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นสำคัญที่ได้พบจากผลการวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายเพื่อสรุปเป็นข้อสรุปให้ทราบโดย
มีการนำเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุนได้ดังนี้  

1. ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ
เป็นคณะแรกที่ได้มีการพัฒนาระบบสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นปีการศึกษา 2559 ที่มหาวิทยาลัยได้
กำหนดให้คณะทุกคณะดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัญหาจากระบบท่ีผ่านมาที่มี
การดำเนินการของคณะวิทยาการจัดการ จึงได้วิเคราะห์ ออกแบบระบบตามทฤษฎี จากปัญหาที่เกิดขึ้น นับว่า
เป็นการวิจัยจากปัญหางานประจำของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนำมาสู่การวิจัยในครั้งนี้ และเป็นแนวปฏิบัติต้นแบบ



การพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษา: คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. 
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ของระบบสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้ต่างคณะ สามารถศึกษาได้ จากการศึกษาข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ผู้วิจัยดำเนินการศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงจากปัญหาที่เกิดขึ้น และ
กลุ่มนักศึกษาที่ใช้งานระบบเดิม ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบและพัฒนาระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ใหม่เพื่อให้ระบบตอบสนองวัตถุประสงค์ได้ทุกประการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรินทร์ และคณะ (2561) เรื่อง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของบุคลากรใน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า สามารถลดภาระงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ใช้ระยะเวลา
ในการดำเนินการน้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึน้ 

2. จากการศึกษาครั้งนี้ ระบบใหม่ที่พัฒนาโดยใช้วิธี SDLC (วิโรจน์ และสุพรรษา, 2558) ตามรูปแบบ
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหากระบวนการทำงานแบบเดิมและสามารถสนับสนุนการ
ดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ และผู้บริหารในการตัดสินใจ  การพัฒนาระบบครั้งนี้จึงมีการวางแผนและ
ออกแบบระบบที่ดี ทดสอบและแก้ไขไปพร้อมกับการดำเนินงานจริง  และในการพัฒนาระบบได้มีการใช้ Yii 
Framework ซึ่งเป็น Application ที่ช่วยในการพัฒนาระบบได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  ทำให้การพัฒนาระบบมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้  

3. งานวิจ ัยเรื ่องนี ้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคลและคณะ (2560) เร ื ่อง ระบบสมัครอบรม      
คอร์สบร ิการว ิชาการออนไลน์  คณะบริหารธ ุรก ิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพัฒนาระบบสมัครอบรมคอร์สบริการวิชาการออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า กลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มผู้พัฒนาระบบ
และกลุ่มผู้ใช้งานเห็นว่า ระบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีทั้งโดยรวมและรอบด้าน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช้ 

จากการพัฒนาระบบสามารถนำไปเป็นต้นแบบให้ต่างคณะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ 
เนื่องจากระบบที่ได้พัฒนาขึ้นนัน้  สามารถรองรับการจัดการข้อมูล กระบวนการดำเนินการจัดสอบ การวางแผน
การจัดสอบ การรับสมัคร และสามารถติดตามสถานะผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งคณะได้
อย่างสะดวก และถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

หากม ีการศ ึกษาและพ ัฒนาเพ ิ ่ม เต ิมในส ่วนของรายงานให ้ม ีความหลากหลายตรงกับ          
ความต้องการของผู้บริหาร ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น และอาจจะมีการพัฒนาเป็นรูปแบบ 
Mobile Application ในอนาคต 
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