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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ 2) ศึกษาประสิทธิภาพ
ของระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ ด้วยหลักการกล่องด า (Black Box Testing) 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้ระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ กลุ่มเป้าหมายเป็นคุณครูของศูนย์ศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบพัฒนาการนักเรียนพิเศษ พบว่าระบบสามารถท างานได้ตามเง่ือนไข
การท างานร้อยละ 100  2) ศึกษาผลการทดลองการใช้ระบบด้วยหลักการกล่องด า (Black Box Testing) พบว่า 
ข้อมูลเข้าและข้อมูลออกได้ผลการทดลองความถูกต้อง ร้อยละ 100 และ 3) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของ
คุณครู พบว่า ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 

ค าส าคัญ: ระบบประเมินนักเรียนพิเศษ, นักเรียนพิเศษ, การพัฒนาระบบ 
 

Abstract 
 The purposes of the research were to develop the special student developmental 
assessment system, to study experimental results using black box testing, and to study the 
satisfaction of teachers at the Kalasin Special Education Center regarding the usage of the special 
student developmental assessment system. The target group is 7 teachers of the Kalasin Special 
Education Center. The instrument were the special student developmental assessment system 
and a questionnaire. The statistics used in this research include percentage, average and standard 
deviation.   
 The research findings showed that the development of the special student 
developmental assessment system we found that the system can work correctly 100%. From the 
study of experimental results using black box testing, we found that the input and output data is 
correctly 100%. As for the results of the teacher satisfaction level, we found that the average 
score is 4.43 and standard deviation is 0.23. 
 
Keywords: Special Student Assessment System, Special Student, System Development 
  

 



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม            ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561    
 

105 
 

 
 
 

บทน า 
นักเรียนพิเศษผู้ซึ่งมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เนื่องด้วยการขาดความสามารถ (Disability)  

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา [1], [2] การประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษเป็นสิ่งส าคัญต่อ
วิวัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของนักเรียนพิเศษ และสามารถช่วยให้คุณครูสามารถประเมิน
วิวัฒนาการของนักเรียนพิเศษได้เป็นอย่างดี และช่วยเพิ่มการพัฒนาการของนักเรียนพิเศษนั้นจ าเป็นต้องมีการช่วย
หรือดูแลอย่างถูกวิธีทุกขั้นตอน จะเห็นว่ามีนักวิจัยหลายท่านท าวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนพิเศษ เช่น 
Landoni [3] ได้ศึกษาเปรียบเทียบว่า เด็กที่มีความพิการประเภทต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผลจากการประเมินความต้องการของนักเรียน
พิเศษกับนักเรียนปกติ โดยการออกแบบการติดต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์กับนักเรียนพิเศษ โดยผ่านทางเล่นเกม  
มีความเหมาะสม ส่วนงานวิจัยของ Sudirmanl, Kuanl, Yongl และSupriyanto [4] ได้พัฒนาระบบเพื่อพัฒนา
ภาษาและการฝึกอบรมนักเรียนพิเศษให้สามารถพูดได้ดีขึ้น ผลการใช้ระบบปรากฏว่า ระบบสามารถช่วยให้นักเรียน
พิเศษสามารถพูดได้ดีขึ้นตามล าดับ ท าให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ปัจจุบันเว็บไซต์พลวัต (Dynamic Website) ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาระบบเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพในการ
แสดงและจัดการข้อมูลจากฐานข้อมูล สามารถพัฒนาได้ด้วยภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจาวา ภาษาซี รวมถึงภาษา  
PHP [5] ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  ภาษา PHP ได้ถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้งานในการสร้าง
เอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ส่วนระบบจัดการฐานข้อมูลที่เป็นที่
นิยมกันมากที่สุด คือ  MySQL [6] มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL สะดวกในการจัดการกับ
ข้อมูลจ านวนมาก MySQL สามารถเช่ือมฐานข้อมูลเข้ากับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ภาษา PHP 
และ MySQL ได้ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาระบบอย่างกว้างขวาง เช่น Azman, Madzhi และ Buniyamin [7] ได้
ออกแบบและพัฒนาการศึกษาและประเมินผลนักศึกษา ในการพัฒนาระบบคณะผู้วิจัยได้ใช้ภาษา PHP และใช้ 
MySQL เป็นจัดการฐานข้อมูล จากการพัฒนาระบบท าให้การท างานของอาจารย์ ท าได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น 
ส่วน Nikhil & Kiran [8] ได้ท าการพัฒนาระบบติดตามสุขภาพของมนุษย์อัจฉริยะ โดยการบันทึกข้อมูลสุขภาพ
โดยเฉพาะอัตราการเต้นของหัวใจด้วยระบบตอบสนองทันที (Real-Time) ด้วยภาษา PHP และ MySQL ผลปรากฏ
ว่า ระบบสามารถเตือนภัยให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี จะเห็นวา่ระบบส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บของมูลเท่านั้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ โดยน าภาษา PHP และ 
MySQL มาใช้ในการพัฒนาระบบประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนพิเศษ ที่สามารถให้ค าแนะน าในการสร้าง
แผนการพัฒนาให้แก่นักเรียนพิเศษ โดยระบบจะถูกทดสอบระบบด้วยกล่องด า และส ารวจความพึงพอใจในการใช้
ระบบจากคณาจารย์ของศูนย์ศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนใช้งานจริงต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1.1 เพื่อพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพเิศษ  

1.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพเิศษ ด้วยหลักการกล่องด า  
1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 นักเรียนพิเศษ 
        นักเรียนพิเศษ [1] หมายถึง นักเรียนที่มีสภาพความบกพร่องทางด้านร่างกาย ทางด้านสติปัญญา 

เนื้อเยื่อ หรือระบบประสาท การไร้สมรรถภาพ ซึ่งความหมายครอบคลุมไปถึงความบกพร่องในการท างานของ
อวัยวะ หากอวัยวะของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่อง หรืออวัยวะส่วนนั้ นไม่สามารถใช้งานได้ดีเหมือนอวัยวะ
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ปกติ ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายส่งผลกระทบตอ่การด ารงชีวิต ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีเท่ากับคน
ปกติ  แต่ถ้าหากมีการแก้ไขอวัยวะที่บกพร่องให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมแล้ว สภาพความบกพร่องอาจหายไป  
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือนักเรียนที่มีความต้องการทางการศึกษาแตกต่างไปจากนักเรียนปกติ การให้
การศึกษาส าหรับนักเรียนเหล่านี้ควรมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากนักเรียนปกติ ในด้านเนื้อหา วิชาการ และการ
ประเมินผล 

2.2 ศูนย์ศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์   
        ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทางศูนย์ได้ท าการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพิเศษ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้นักเรียนพิเศษมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รวมถึงสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้ มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.3 ภาษา PHP 
       PHP [5] เป็นภาษาสคริปต์แบบฝังตัว HTML ไวยากรณ์ส่วนใหญ่ถูกยืมมาจาก C, Java และ Perl 

โดยใช้คุณสมบัติพิเศษเฉพาะของ PHP ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป้าหมายของภาษา คือ การอนุญาตให้นักพัฒนาเว็บ
สามารถเขียนหน้าเว็บท่ีสร้างแบบไดนามิคได้อย่างรวดเร็ว การใช้ภาษา PHP สร้างหน้าเว็บแบบไดนามิกที่เรียบง่าย 
ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในภาษาเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

2.4 MySQL 
        MySQL [6] เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล และเป็นโอเพ่นซอร์สที่นิยมมากที่สุด โดยมีภาษา 
Structured Query Language (SQL) เป็นแพลตฟอร์มที่น่าเช่ือถือที่สุดและใช้งานได้ในปัจจุบัน เว็บไซต์ที่ได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลกถูกสร้างขึ้นจาก MySQL  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย การทดสอบการท างานของระบบโดยใช้ข้อมูล การทดสอบระบบด้วย 
กล่องด า และแบบสอบถามความพึงพอใจของคุณครู 

1.1 การทดสอบความถูกต้องของการท างานของระบบตามเง่ือนไข เป็นการทดสอบขั้นพื้นฐานก่อนการ
ทดสอบด้วยกล่องด า     

1.2 การทดสอบด้วยกล่องด า [9] เป็นการทดสอบระบบเชิงพฤติกรรม จะใช้มุมมองภายนอกของระบบใน
การสร้างกรณีทดสอบ เป็นการทดสอบโดยไม่ค านึงถึงค าสั่งภายในโปรแกรม เป็นการทดสอบโดยดูค่า Output จาก 
Input ที่ให้กับโปรแกรมต้องมีความสอดคลองกัน หรืออาจกล่าวได้ว่ามองซอฟต์แวร์เหมือนกล่องด าที่รับข้อมูลเข้า
และให้ผลลัพธ์ออกมาเท่านั้น จะไม่พิจารณาถึงโครงสร้างของโปรแกรม ผู้วิจัยได้ทดสอบแต่ละฟังชันก์ด้วยข้อมูล
จ านวน 18 ระเบียน  

1.3 แบบประเมินความพึงพอใจ ในงานวิจยันี้ ได้ใช้แบบสอบถามจากงานวิจัยของ [10] ซึ่งเป็นแบบมาตรา
ส่วน 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น 0.78  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านทดสอบความความต้องการ (Functional 
Requirement Test) ด้านทดสอบฟังก์ชันการท างาน (Functional Test) ด้านทดสอบการใช้งาน (Usability Test) 
และทดสอบด้านความปลอดภัย (Security Test) โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนเฉลี่ย
สามารถจัดระดับความพึงพอใจตาม [11] ดังนี ้

        ระดับดมีากที่สุด ด้วยคะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00  
        ระดับดมีาก ด้วยคะแนนระหว่าง 3. 41 - 4.20  
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        ระดับปานกลาง ด้วยคะแนนระหว่าง 2.61 – 3.40  
        ระดับน้อย ด้วยคะแนนระหว่าง 1. 81 - 2.60  
        ระดับน้อยท่ีสุด ด้วยคะแนนระหว่าง 1.00 – 1.80 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรครูของศูนย์ศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 7 คน จากจ านวน
ทั้งหมด 15 คน โดยการเลือกแบบกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 
 
3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

กระบวนการพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ ใช้วงจรการพัฒนาระบบ  (Systems 
Development Life Cycle: SDLC) มีขั้นตอนดังนี้   

3.1 เก็บรวบรวมความต้องการการใช้จากระบบการท างานเดิม คือ เริ่มต้นทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  จะท าการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนพิเศษ ในหนึ่งปีการศึกษานักเรียนหนึ่งคนจะ
ถูกท าการประเมินความสามารถพื้นฐานสองครั้ง ครั้งแรกเอาไว้ท าแผนการจัดกา รศึกษาเฉพาะบุคคล  
(Individualized Education Program: IEP) โดยจะเอาคะแนนท่ีประเมินมาท าเป็นจุดเด่น จุดด้อย ในแผน IEP จะ
มีบางส่วนที่ต้องกรอกเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เป้าหมายระยะยาวกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมก็ คือ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)  แล้วในแผน IIP ก็จะเอามา
ท าการประเมินผลการเรียนรู้หลังสอน  

3.2 จากขั้นตอนการท างานของทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ ระบบโดยการก าหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบประเมินผลนักเรียนพิเศษ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด  
4 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของครูผู้สอน ส่วนของผู้บริหาร และส่วนของผู้ปกครอง 

3.3 การออกแบบ (Design Phase) ประกอบด้วย 
 3.3.1 การออกแบบระบบด้วยแผนภาพกรณี ท าการออกแบบกระบวนการท างานโดยใช้

แผนภาพกรณีเพื่อแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการท างานเบื้องต้นของ
ระบบใช้ในการการวิเคราะห์ระบบในการออกแบบระบบ จากผลการวิเคราะห์ 
 สามารถแสดงแผนภาพกรณี โดยไม่รวมเอาการจัดการข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลคุณครู ข้อมูล
ผู้ปกครอง ข้อมูลผู้ดูระบบ ข้อมูลประเภทนักเรียน) สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 แผนภาพกรณ ี

 
 จากภาพท่ี 1  แสดงแผนภาพกรณีของระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษระบบส่วนใหญ่จะถูกใช้ด้วย
คุณครู โดยคุณครูจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยการใส่รหัสผู้ใช้งาน ระบบจะท าการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน คุณครูจะเป็น
ผู้จัดการระบบประเมินความสามารถพื้นฐาน ระบบจึงท าการค านวณ และเสนอแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ขึ้น ต่อมาคุณครูผู้ดูแลนักเรียนพิเศษจึงท าการวางแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
พิเศษ และท าการบันทึกผลนักเรียนรู้และมีการประเมินต่อไป 
 3.3.2 ออกแบบฐานข้อมูลด้วยแผนภาพ ER จาการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
ฐานข้อมูลระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษได้ถูกแปลงให้เป็นแผนภาพ ER ของคราวน์ฟุต (Crow’s Foot 
Diagram) ซึ่งใช้เป็นแผนภาพแสดงถึงตาราง และระเบียนที่อยู่ในตารางในฐานข้อมูล และความสัมพันธ์ของแต่ละ
ตารางจริง ซึ่งประกอบด้วยตารางบุคลากร ตารางนักเรียนพิเศษ ตารางผู้ปกครอง ตารางแบบประเมิน ตารางการ
ประเมิน ตารางแผนพัฒนาทั่วไป ตารางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล ตารางบันทึกการเรียนรู้ ซึ่งง่ายในการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของตารางต่างๆ ดังภาพที ่2 
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ภาพที่ 2 แผนภาพ ER ระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ 

 
3.4 การพัฒนาระบบ สร้างฐานข้อมูลจากแผนภาพ ER Diagram ที่ได้ออกแบบไว้ และท าการพัฒนา

เว็บไซต์โดยผู้พัฒนาจะใช้ ภาษา PHP และ jQuery ซึ่งเป็น JavaScript Library ในการพัฒนาระบบ และใช้ 
MySQL เป็นฐานข้อมูล 

3.5 การทดสอบระบบ ท าการทดสอบโปรแกรมในระหว่างการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตรวจสอบความ
ผิดพลาด เครื่องมือท่ีใช้ทดสอบประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ได้ท าการทดสอบแบบกลอ่งด า และความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ 2) ด้านการท างานตามฟังก์ชันของระบบ 3) 
ทดสอบด้านการใช้งาน และ 4) ทดสอบด้านความปลอดภัย 

 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยเพื่อให้ได้ระบบประเมินพัฒนาการนักเรยีนพิเศษ ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน มีผลการด าเนินการดงันี้ 
 
1. ผลการพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ 
 การพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ โดยระบบประกอบด้วยฟังก์ช่ันหลัก 3 ฟังก์ช่ัน คือ 
1) การประเมินความสามารถพื้นฐาน 2) การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
3) บันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนตามแผนการสอน ดังภาพที่ 3,  ภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 3 การประเมินความสามารถพื้นฐานในส่วนของคุณครู 

 
จากภาพที ่3 แสดงการประเมินความสามารถพ้ืนฐานนักเรียนพิเศษในแต่ละบุคคล โดยคณุครูที่รับผิดชอบ

จะเป็นคนประเมินโดยจะน าคะแนนจากการประเมินไปจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 แผนการพัฒนาเฉพาะบคุคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 
จากภาพที ่4 แสดงแบบฟอร์มส าหรับจัดท าแผนการพัฒนาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็นในส่วนของคุณครู โดยจะ

น าคะแนนที่ได้จากการประเมินความสามารถพื้นฐานมาใช้ในการจัดท าแผน โดยคะแนน 3-5 คะแนนเป็นจุดเด่น  
1-3 คะแนนเป็นจุดด้อย เมื่อทดสอบด้วยกล่องด า ไม่เลือกทักษะ เลือกทักษะ ไม่เลือกทักษะย่อย เลือกทักษะย่อย 
ไม่กรอกเนื้อหา กรอกเนื้อหา ไม่เลือกจุดเด่น เลือกจุดเด่น ไม่เลือกจุดด้อย เลือกจุดด้อย ไม่กรอกเป้าหมายระยะยาว 
กรอกเป้าหมายระยะยาว ไม่กรอกจุดประสงค์ กรอกจุดประสงค์ ไม่เลือกภาคการเรียนเลือกภาคการเรียน ไม่เลือก
วันท่ีเริ่มใช้แผน เลือกวันที่เริ่มใช้แผน ไม่เลือกวันที่สิ้นสุดแผน เลือกวันที่สิ้นสุดแผน ไม่กรอกเกณฑ์การประเมินผล 
กรอกเกณฑ์การประเมินผล ก็จะได้เป็นแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ซึ่งจะเป็นส่วนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
และเกณฑ์และวิธีการประเมิน  
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ภาพที ่5 แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 
จากภาพที่ 5 แสดงการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลโดยจะท า  

การประเมินหรือท ากิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
เมื่อท าการทดลองการท างานของระบบตามเง่ือนไขการท างานของระบบ เช่น การแสดงรายละเอียดของ

นักเรียน การแสดงผลการบันทึกข้อมูล การแสดงผลการแก้ไขข้อมูล ผลการแสดงการลบข้อมูล และเง่ือนไขอื่นๆ 
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระบบด้วยเงื่อนไข 

ฟังชั่น 
จ านวน
เงื่อนไข 

จ านวนความ
ถูกต้อง 

ร้อยละของ
ความถูกต้อง 

1. การประเมินความสามารถพื้นฐาน 4 4 100 
2. การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 11 11 100 
3. การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนตามแผนการสอน 3 3 100 

ค่าเฉลี่ยรวม 18 18 100 

 
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบระบบตามเง่ือนไข พบว่า ระบบมีความถูกต้องร้อยละ 100 หมายถึง ระบบ

สามารถท างานได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ ด้วยหลักการกล่องด า  
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษด้วยกล่องด า โดยการทดสอบ

ฟังชันก์หลัก 3 ฟังชันก์ ด้วยจ านวนข้อมูลฟังช่ันละ 10 ระเบียน สามารถแสดงผลการประเมินได้ดังตารางที่ 2 
  
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ ด้วยหลักการกล่องด า 

ฟังชั่น 
จ านวน
ข้อมูล 

จ านวนความ
ถูกต้อง 

ร้อยละของ
ความถูกต้อง 

1. การประเมินความสามารถพื้นฐาน 4 4 100 
2. การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล 

11 11 100 
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ฟังชั่น 
จ านวน
ข้อมูล 

จ านวนความ
ถูกต้อง 

ร้อยละของ
ความถูกต้อง 

3. การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนตามแผนการสอน 13 13 100 
โดยรวม 18 18 100 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบระบบด้วยกล่องด า พบว่าระบบมีความถูกต้องร้อยละ 100 หมายถึง ระบบ
สามารถท างานได้ตามความคาดหวังทุกประการ 
 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ 

ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการประเมินความพึงพอใจออกเป็น 4 ด้าน คือ ทดสอบด้านความต้องการ  ทดสอบ
ด้านฟังก์ชันการท างาน ทดสอบด้านการใช้งาน และทดสอบด้านความปลอดภัย หลังการใช้งานระบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียนพิเศษแล้วได้มีการประเมินระบบโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ  โดยใช้ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 7 คน พบว่า ผู้ใช้งานระบบมี 
ความพึงพอใจต่อระบบในระดับมาก ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 4.54 0.50 มากที่สุด 
2. ด้านการท างานตามฟังก์ชันของระบบ (Functional Test) 4.17 0.81 มาก 
3. การประเมินระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 4.63 0.48 มากที่สุด 
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 4.40 0.76 มาก 

โดยรวม 4.43 0.23 มาก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 2)  ด้านการท างานตามฟังก์ชันของระบบ 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
4) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ผลการวิจัย  พบว่า ระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ
สามารถท างานทุกฟังก์ชันได้เป็นอย่างดี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.43, SD.= 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากที่สุดทุกด้าน โดยผล
การประเมินระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.63 รองลงมา 
ได้แก่ ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ค่าเฉลี่ยคือ 4.54 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยคือ 4.40 และด้านการท างานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจในระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ยคือ 4.17 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ ประกอบด้วย 3 ฟังก์ช่ันหลัก 
เมื่อทดสอบการท างานของระบบตามเง่ือนไขที่ก าหนดให้ความถูกต้อง ร้อยละ 100  2) เมื่อทดสอบระบบด้วย
หลักการกล่องด าข้อมูลเข้าและข้อมูลออก จ านวน 10 ระเบียน ได้ผลความถูกต้อง ร้อยละ 100 และ 3) การ
ประเมินความพึงพอใจของคุณครูมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้เนื่องจากระบบผ่านการสอบถามข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อออกแบบและ



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม            ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561    
 

113 
 

 
 
 

พัฒนา ท าให้งานระบบท่ีพัฒนาขึ้นเป็นที่ยอมรับของคุณครูของศูนย์ศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  และแสดง
ให้เห็นว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพสามารถน าไปใช้งานได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของดาวรถา  วีระพันธ์ 
[12] ที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคช่ัน พบว่า ความพึงพอใจของ
กลุ่มผู้ใช้งานระบบท้ังกลุ่มผู้สอนและผู้เรียนมีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้จะมีการน าผลการวิจัยไปใช้ ควรศึกษาระบบการประเมินนักเรียนพิเศษและท าความเข้าใจ

ระบบงานเดิมให้ละเอียด เพื่อการน าระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
การวิจัยในครั้งต่อไปจะน าระบบการประเมินนักเรียนพิเศษ ไปใช้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด

อื่นๆ ดังนั้นควรศึกษากระบวนการประเมินนักเรียนพิเศษจากหลายๆ แห่ง เพื่อที่จะได้ท าการพัฒนาระบบประเมิน
นักเรียนพิเศษให้เหมาะสมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดต่างๆ ได้ 
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