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บทคัดยอ
งานวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ (1) ศึกษาสภาพปญหา และความตองการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ (2) ศึกษาองคความรูท เี่ กีย่ วของกับการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (3) พัฒนา
ระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และ (4) ศึกษาผลการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรูใ นระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน วิธดี าํ เนินการวิจยั ใชรปู แบบ
การวิจัยและพัฒนาการศึกษาตามวงจรของวอลเตอร อาร บอรก (Walter R. Borg, 1965) ซึ่งมีขั้นตอน
การดําเนินการ 10 ขั้นตอน ประชากรที่ศึกษาคือ ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สุมกลุมตัวอยางหรือเลือกตัวอยางจําแนกตามขั้นตอนในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบฯ ไดแก ฐานขอมูล (Database)
ภาษาวิชวลเบสิก 6 (Visual Basic 6) สําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต และภาษาพีเอชพี (PHP) สําหรับ
พัฒนาเว็บไซตสารสนเทศ และเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบบันทึก
แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบสัมภาษณ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบฯ สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย และสัมประสิทธิ์การกระจาย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปญหา และความตองการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
1.1 ผลการศึกษาระดับปญหาดานระบบขอมูลสารสนเทศฯ พบวา ในภาพรวมปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง จําแนกออกเปน 3 ดานคือ ปญหาดานฮารดแวร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ปญหาซอฟตแวร
ภาพรวมอยูในระดับมาก และปญหาดานพีเพิลแวร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
1.2 ผลการศึกษาความตองการดานระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พบวา ภาพรวม
ความตองการทั้ง 3 ดานคือดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร และดานพีเพิลแวรอยูในระดับมาก
1
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2. ผลการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบฯ พบวา หลักการจัดทําระบบขอมูลและ
สารสนเทศในสถานศึกษา ตองประกอบดวย 1) การจัดทําฐานขอมูลของสถานศึกษา (Database) เพือ่ เก็บขอมูล
และสารสนเทศทุกอยางของสถานศึกษา 2) การจัดทําเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) เพื่อให
แตละหนวยงานในสถานศึกษาทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมกัน 3) การทํางานรวมกันของครูผูสอน
ในการบันทึกขอมูลและผลการประเมินผูเรียน ฝายวิชาการในการจัดวิชาใหครูสอนและลงทะเบียนเรียน และ
ฝายทะเบียนในการบันทึกขอมูลผูเรียน ประมวลผลและจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เพื่อใหได
สารสนเทศในการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผลการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาระบบฯ ตามขั้นตอน
ของการวิจัยและพัฒนา 10 ขั้นตอน ทําใหไดระบบฯ โดยสรุปดังนี้
3.1 ฐานขอมูล (Database) เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศตางๆ ในสถานศึกษา โดย
ในฐานขอมูลประกอบดวยตาราง (Table) ที่สําคัญไดแก ตารางเก็บขอมูลนักเรียน ตารางเก็บขอมูลครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ขอมูลรายวิชาเรียน จําแนกฐานขอมูลตามลักษณะการใชงาน 2 ระบบ คือฐานขอมูล
Access สําหรับระบบการทํางานอิสระใชกับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง และฐานขอมูล SQL Server
สําหรับการทํางานในระบบเครือขายคอมพิวเตอรรองรับขอมูลขนาดใหญใชกบั โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษ
3.2 โปรแกรมประยุกตเพื่อใชในการบันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล และผลิตสารสนเทศตามความ
ตองการของผูใชงานและสถานศึกษา ประกอบดวย โปรแกรมงานดานการวัดและประเมินผล โปรแกรม
งานวิชาการ โปรแกรมงานทะเบียน เว็บไซตนาํ เสนอขอมูลและสารสนเทศ และคูม อื การใชโปรแกรมระบบขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3.3 สารสนเทศเพื่อใชในการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู จําแนกตามงาน
ในสถานศึกษา ประกอบดวย งานวัดและประเมินผลการเรียนรู งานวิชาการ งานทะเบียน และอื่นๆ
4. การศึกษาผลการใชระบบฯ พบวา 1) คาเฉลีย่ รวมดานประสิทธิภาพของระบบฯ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
( = 4.75) 2) ประสิทธิผลของระบบฯ อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.60) เชนกัน 3) ผลการนําระบบฯ ไปใช
ในเพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู พบวา ผูใชงานตองบันทึกขอมูลเขาสูระบบ
แลวโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาจะดําเนินการประมวลผลขอมูล ทําใหเกิดสารสนเทศเพื่อใช
ในการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู ทั้งในงานดานการวัดและประเมินผล งานวิชาการ
และงานทะเบียน
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวัดและประเมินผล, งานวิชาการ, งานทะเบียน,
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การวิจัยและพัฒนา 10 ขั้นตอนตามวงจรของวอลเตอร

Abstract
The objectives of this research were (1) to study the problems and requirements of the
data and technology information system, (2) to study knowledge of the data and technology
information system development, (3) to develop the system for monitoring supervision and
evaluation in basic educational level, and (4) the results of using system for monitoring,
supervision, and evaluation of learning. This research used research and development cycle
model of Walter R. Borg (1965) consisted of 10 steps. Population of this research consisted of
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administrators, teacher and persons who were working in basic schools and samples were
randomized or selected from each step of this research. Research tools consisted of 1) the
development tools were database, computer languages, and user manual. Visual basic 6 language
had been used to develop application programs, and PHP had been used to develop the web
page. 2) the data collection tools, consisted of questionnaires, check list, interview, group focus,
the eﬃciency and eﬀectiveness evaluation form. Statistics and data analysis were percentage,
arithmetic mean, and coeﬃcient derivation. The results were as follows:
1. The results of study the problems and requirements of the data and technology
information system development for monitoring supervision and evaluation in basic educational
level found that
1.1 All problems were moderate, separated into 3 parts, 1) hardware and network
problem was moderate, 2) software problem was high, and 3) people ware was moderate.
1.2 All requirements of the data and technology information system development in
hardware and network, software, and people ware were high.
2. The results of study knowledge of the data and technology information system
development for monitoring, supervision, and evaluation in basic educational level found that
the principles to develop the system consisted of 1) each school should have the center database
to collect every data and information in school. 2) school should set the computer network to
share resources and work together. 3) the data and technology information system requires the
cooperation of all working parts in school. The registrar must record the basic information of
the students, academic aﬀair must assign teachers to subjects and enrollment for teachers to
record scores and assessment in each subjects in measurement and evaluation work.
3. The results of development the data and information in schools. Researcher fellow to
research and develop cycle 10 steps. The results of development caused as follows:
3.1 Database for use to storage data and information in the database contains tables
such as table name TBstudent collected students data, table name TTeacher collected teacher
and personnel data, table name TSubject collected courses data, and table name TScore collected
scores and assessments data of learners. The database were divided into two systems: Access
database for the stand alone system, it operates independently for small schools and medium
schools size, and SQL Server databases for computer networking system, it supports for large
data, for large schools and extra large schools size.
3.2 The application computer programs that they were developed by researcher for
recording data, processing data, and produce information as the user’s needs, the programs
consists of measurement and evaluation program, academic program, registration program, the
school’s website to present data and information, and the user’s manual to use the system.
3.3 Information for monitoring, supervision, and evaluation of the learning in basic
educational level. The information obtained from the system, it separated into user’s works, there
were the measurement and evaluation work, academic work, registration work, and others.
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4. The results of using the data and information system for monitoring, supervision, and
evaluation of learning in basic educational level found that 1) the overall average of the system
eﬃcacy was excellent ( = 4.75). 2) the overall average of the system eﬀectiveness was excellent
( = 4.60). 3) the system was used for monitoring, supervision, and evaluation of learning found
that the users must recorded data in their work, programs would process data in each work. The
system caused the information in all works especially in the teacher’s work, academic work, and
registration work.
Keywords: Data and Technology Information System Development, Measurement and Evaluation,
Academic aﬀair, Registration, in Basic Educational Level, Research and Development 10 steps
of Walter cycle

ความสําคัญของปญหา
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในยุคโลกาภิวัตน (Globalization)
ทําใหการกระจายของขอมูลขาวสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว ทุกทิศทาง สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษาของประเทศตางๆ ในโลก (Williams and Sawyer, 2010: 20)
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน โดยเฉพาะทางดานการศึกษาที่ตอง
กาวใหทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมยุคขอมูลขาวสาร ดังนัน้ ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ไดบัญญัติในเรื่องการนําเทคโนโลยีมาใชทางการศึกษา ในหมวดที่ 9 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 67
ไดกลาววา รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เพือ่ ใหเกิดการใชที่คมุ คาและเหมาะสม
กับกระบวนการเรียนรูของคนไทย กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสําคัญของระบบขอมูลสารสนเทศจึงไดมี
การประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2549 โดยจัดใหมกี ารจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล และการเผยแพรขอ มูลสารสนเทศดานการศึกษา ตัง้ แต
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และหนวยงานตนสังกัดทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมดําเนินการ
ระบบสารสนเทศจึงมีความสําคัญตอการบริหารและการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยเฉพาะงานดานวิชาการ
ซึ่งจัดเปนหัวใจของงานดานการศึกษา ผูปกครองและหนวยงานตางๆ ใหความสนใจและตองการทราบขอมูล
ที่ถูกตองรวดเร็ว เชื่อถือได
ผลการติดตามและประเมินการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษา (สํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา, 2549)
พบวา ปญหาสําคัญอยางหนึ่งของการปฏิรูปคือ หนวยงานที่มีหนาที่จัดบริการ ขาดขอมูลที่จําเปนสําหรับ
วางแผนและการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการเก็บสถิตขิ อ มูลยังไมเปนระบบ ไมครบถวน และไมสอดคลองกัน
จากการวิจยั ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดเสนอแนะการพัฒนาระบบฐานขอมูล สรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและใชประโยชนจากสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมกัน
(ศูนยทดสอบและประเมินเพือ่ พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ, 2549) สอดคลองกับผลการวิจยั ของชัยพจน รักงาม
(2549) ทิภาวรรณ เลขวัฒนะ (2551) ทีพ่ บวา ปญหาของการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สวนใหญคือ ขอมูลไมเปนปจจุบัน ขาดการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประมวลผลขอมูลและ
ผลิตสารสนเทศตามที่ตองการ ไมมีการจัดทําระบบฐานขอมูล และไมมีซอฟตแวรที่ชวยในการบริหารจัดการ
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ระบบขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสม และจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา งานดานการวัดและประเมินผล
งานวิชาการ และงานทะเบียน (นิตยา ภัสสรศิริ และกัญญา ปุโรทกานนท, 2548) พบวา ครูผสู อน และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับงานวัดและประเมินผล มีกระบวนการทํางานที่ยุงยากสลับซับซอน ขาดการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
สถานศึกษาบางแหงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานทะเบียน วัดผล แตจากการสํารวจ
สภาพปญหาเบือ้ งตน (Pilot Study) พบวา โปรแกรมคอมพิวเตอรทมี่ อี ยูใ นปจจุบนั เชน โปรแกรม Student’51
โปรแกรมไมไดเก็บขอมูลของนักเรียนทั้งหมดในสถานศึกษา แตแยกเก็บขอมูลนักเรียนเปนชั้นๆ ในแตละป
ทําใหสรุปภาพรวมของทั้งสถานศึกษาพรอมกันไมได โปรแกรม Secondary’56 ไมเอื้อตอการบริหารงาน
วิชาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ตองการใหมีการวัดและประเมินผล
ตามมาตรฐานตัวชี้วัด นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา จําเปนตองมีการจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก
อยางเปนระบบเพือ่ ผลิตสารสนเทศตามทีต่ อ งการ (ณัฐชา ฮุนพานิช, 2549) แตสถานศึกษาสวนใหญขาดระบบ
ขอมูลสารสนเทศในสวนนี้ จําเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลใหม ขอมูลสารสนเทศที่มีอยูไมตอบสนอง
ตอการปฏิบัติงานตามปกติ
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ทีต่ อบสนองตอการปฏิบตั งิ านตามปกติในสถานศึกษา โดยเฉพาะในงานดานการวัดและประเมินผล
งานวิชาการ และงานทะเบียน ตลอดจนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศของผูเรียนทุกระดับชั้นไวในที่เดียวกัน
เพือ่ ผลิตขอมูลสารสนเทศสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานตัวชีค้ ณ
ุ ภาพการศึกษาดานผูเ รียน
และเปนขอมูลและสารสนเทศเพือ่ การตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู โดยระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
สามารถใชตรวจสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ใหขอ มูลเพือ่ การนิเทศ แกปญ
 หาผลการเรียน ติดตาม
พัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรูข องนักเรียน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูท ง้ั ในระดับรายคน รายวิชา
รายชั้น และภาพรวมของสถานศึกษา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปญหา และความตองการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพือ่ ศึกษาองคความรูท เ่ี กีย่ วของกับการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การตรวจสอบ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อศึกษาผลการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ใชรปู แบบการวิจยั และพัฒนาการศึกษา (Research and Development) ตามวงจร
การวิจัยและพัฒนาของวอลเตอร อาร บอรก (Walter R. Borg, 1965) ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและ
พัฒนา 10 ขั้นตอน
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบดวย ผูบ ริหาร ครูผสู อน และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงคการวิจัยในแตละขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การศึกษาสภาพปญหา ความตองการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประชากร
คือ ผูบ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาตางๆ ทัว่ ประเทศทีส่ งั กัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดทุกเขต รวมจํานวนทั้งสิ้น 183 เขต โดยผูวิจัยไดสุมตัวอยางแบบเปนกลุม (Cluster
Random Sampling) มา 1 เขตพื้นที่การศึกษา ไดกลุมตัวอยางเปน สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 หลังจากนั้นผูวิจัยไดสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
Sampling) สถานศึกษาละ 1 คน จากทุกสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
จํานวน 79 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง 79 คน
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ศึกษาองคความรูท เี่ กีย่ วของกับการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผูว จิ ยั
ไดศึกษาจากหนังสือ ตํารา วารสาร สิ่งพิมพ งานวิจัย และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบที่สืบคน
ไดระหวางปการศึกษา 2545-2555 จํานวน 50 เรื่อง และจากประเด็นที่ศึกษานํามาใชในขั้นการสนทนากลุม
โดยผูวิจัยเลือกตัวอยาง (Purposive Sampling) จากผูมีประสบการณทางดานการวัดและประเมินการเรียนรู
และดานการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จากสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ
ขนาดละ 3 โรงเรียน รวม 9 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวมตัวอยางทั้งสิ้น 27 คน
ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ขอมูลกลุมตัวอยางในการทดลอง
ภาคสนามเบื้องตน (Preliminary Field Testing) ผูวิจัยสุมอยางงายจากโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ตามขนาดโรงเรียนเล็ก กลาง และขนาดใหญ อยางละ 1 โรง กลุมตัวอยาง
โรงเรียนละ 4 คน รวม 12 คน ในภาคสนามหลัก (Main Field Testing) ผูวิจัยสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง
เปนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน เก็บตัวอยางจาก
ผูใชงานระบบโรงเรียน รวมกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และในปฏิบัติการทดลองการใชระบบ (Operational
Field Testing) ผูวิจัยไดสุมอยางงายจากผูใชระบบทุกโรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 จํานวน 82 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 94 คน
ขั้นที่ 4 ขั้นศึกษาผลการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการเรียนรู ผูวิจัยไดมีการเผยแพรและขยายผลระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปยัง
สถานศึกษาตางๆ ทัว่ ประเทศไทย และไดจดั ทําเว็บไซตเพือ่ ใหผใู ชระบบฯ ไดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบฯ ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 409 โรงเรียน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย จําแนกเปน 2 ประเภทคือ
1) เครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management Program) คือ โปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูลแอกเซส (Access) และโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเอสคิวแอล เซอรเวอร (SQL Server)
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1.2 ภาษาคอมพิวเตอร ไดแก ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic 6) ใชเพื่อพัฒนาระบบงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู งานวิชาการ และงานทะเบียน เพื่อชวยในการปฏิบัติงานและเก็บรวบรวม
ขอมูล และผลิตสารสนเทศตามความตองการ และภาษา PHP ใชเพื่อพัฒนาเว็บไซตสําหรับนําเสนอขอมูล
สารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกตามขั้นตอนของการวิจัยไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการศึกษาสภาพปญหา และความตองการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ มา มี 4 ตอน จากการตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือโดยใชผเู ชีย่ วชาญ 7 ทาน พบวา คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามทุกขอ อยูใ นระดับสูง (คา IOC
อยูระหวาง 0.86 ถึง 1.00) และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปญหาฯ และแบบสอบถามความตองการฯ
อยูในระดับสูง (คาอัลฟาเทากับ 0.83 และ 0.87 ตามลําดับ)
ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ ประกอบดวย 1) แบบบันทึกขอมูลจากการศึกษาเอกสาร
หนังสือ ตํารา และการวิจัยดานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 2) การสัมภาษณ และการสนทนากลุมกับ
ผูมีประสบการณดานการวัดและประเมินผลและการสารสนเทศในสถานศึกษา โดยการสังเคราะหองคความรู
จากเอกสาร แลวนําความรูไปสัมภาษณ และอภิปรายในการสนทนากลุม เพื่อสรุปหลักการพัฒนาระบบขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการปฏิบัติงาน จากการตรวจสอบคุณภาพพบวา คาดัชนีความสอดคลอง
ของขอคําถามทุกขออยูในระดับสูง (ทุกขอคําถามมีคา IOC เทากับ 1)
ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1) การสัมภาษณผูใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาทั้งแบบทางการและไมเปน
ทางการ สอบถามเกี่ยวกับปญหา ความตองการปรับปรุงระบบ 2) แบบวัดการยอมรับงานระบบฯ และแบบวัด
การยอมรับเว็บไซตนําเสนอขอมูลสารสนเทศ ในการทดลองใชระบบภาคสนามเบื้องตน 3) แบบประเมินผล
การใชระบบในงานวัดและประเมินผลการเรียนรู งานวิชาการ งานทะเบียน ในการทดลองใชภาคสนามหลัก
และปฏิบัติการทดลองภาคสนาม จากการหาคุณภาพเครื่องมือ ทุกขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลองอยูใน
ระดับสูง (ทุกขอคา IOC เทากับ 1)
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ศึกษาผลการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการเรียนรู เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรูใ นงานการวัดและประเมินผล งานวิชาการ งานทะเบียน และเว็บไซต
ระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่ การตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรูใ นระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จากการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยใชผูเชี่ยวชาญ 7 ทาน พบวา ทุกขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลองอยูใน
ระดับสูง (มีคา IOC อยูระหวาง 0.71 ถึง 1.00) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบฯ มีความ
เชื่อมั่นอยูในระดับสูง (คาอัลฟาเทากับ 0.81, 0.85 ตามลําดับ)
4. การเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกตามขั้นตอนที่ใชในการวิจยั ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการศึกษาสภาพปญหา และความตองการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูว จิ ยั ไดประสานงานกับศึกษานิเทศก จัดประชุมสถานศึกษาทัง้ หมดทีส่ งั กัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เพื่อสอบถามปญหาและความตองการดานขอมูลและ
สารสนเทศตางๆ ในสถานศึกษา และใหผูเขาประชุมทุกคนไดตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางไว
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ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชแบบบันทึก และสังเคราะหเอกสาร แลวนําประเด็นมาใชในการสัมภาษณและ
สนทนากลุมกับผูมีประสบการณดานการวัดและประเมินผลและดานขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลังจากที่ผูวิจัยไดนําระบบขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปทดลองกับสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชการสัมภาษณทงั้ แบบทางการและแบบไมเปนทางการสอบถามปญหา ความตองการปรับปรุงโปรแกรม
โดยเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้มี 3 รอบตามขั้นตอนการทดลองในภาคสนาม คือ การทดลองภาคสนาม
เบื้องตน การทดลองในภาคสนามหลัก และปฏิบัติการทดลองภาคสนาม
ขั้นที่ 4 ขั้นศึกษาผลการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการ
ใชแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทั้งนี้ผูวิจัยใหกลุม
ตัวอยางไดทดลองใชระบบ หลังจากนั้นใหผูใชตอบแบบประเมินผานทางเว็บไซตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมา
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย จําแนกตามขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ถาเปนขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์การกระจายของขอมูล ถาเปนขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Data) ใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) และแจงนับความถี่
ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้ ใชการสังเคราะหเอกสาร หนังสือ ผลงานวิจัย แลวนําไปเปนประเด็นในการ
สัมภาษณและสนทนากลุมกับผูมีประสบการณดานการวัดและประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรุป
หลักการพัฒนาระบบฯ รวมกัน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ พัฒนาระบบฯ ระหวางทีพ่ ฒ
ั นาระบบฯ ผูว จิ ยั ไดเก็บขอมูลจากผูใ ชระบบโดยการสัมภาษณ
ปญหา ความตองการในการปรับปรุงระบบ โดยใชการวิเคราะหเนือ้ หา จําแนกตามปญหา แนวทางแกไขปญหา
ความตองการปรับปรุง และขอเสนอแนะตางๆ ในขั้นตอนทดลองระบบเบื้องตน ผูใชตอบแบบวัดการยอมรับ
การทดลองใชระบบวิเคราะหโดยการใชสถิตคิ วามถี่ รอยละ และในขัน้ การทดลองภาคสนามหลักและการปฏิบตั กิ าร
ทดลองภาคสนาม ใชแบบประเมินผลการใชระบบฯ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิ์การกระจายของขอมูล
ขั้นที่ 4 ขั้นศึกษาผลการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ การวิเคราะหขอมูลจากแบบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบฯ โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิ์การกระจายของขอมูล
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปญหา และความตองการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
1.1 ผลการศึกษาระดับปญหาดานระบบขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมปญหา
อยูใ นระดับปานกลาง จําแนกออกเปน 3 ดาน พบวาปญหาดานฮารดแวรและเครือขายคอมพิวเตอรในสถานศึกษา
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานซอฟตแวรภาพรวมอยูในระดับมาก และปญหาดานพีเพิลแวร ภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง
1.2 ผลการศึกษาความตองการดานระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในระดับสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พบวา ภาพรวมความตองการทัง้ 3 ดาน คือดานฮารดแวรและเครือขายคอมพิวเตอร ดานซอฟตแวร
และดานพีเพิลแวร อยูในระดับมาก
1.3 ผลการรวบรวมความตองการดานระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พบวา ทุกสถานศึกษาตองการใหมกี ารพัฒนาระบบฯ ทัง้ ในงานดานการวัดและประเมินผล งานวิชาการ
และงานทะเบียน
2. ผลการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พบวา
หลักการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังตอไปนี้
2.1 การจัดทําฐานขอมูลกลางของสถานศึกษา (Database) สถานศึกษาแตละแหงจําเปนตองมี
ระบบฐานขอมูลกลางของสถานศึกษา เพื่อใชในการเก็บขอมูลและสารสนเทศตางๆ ของสถานศึกษา
2.2 งานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของครูผูสอน พบวา การออกแบบพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลตามหลักสูตรฯ และพัฒนาเพื่อชวยครูผูสอนในการวัดและประเมินผลผูเรียนรายบุคคล
2.3 งานวิชาการ พบวา ฝายวิชาการตองการระบบเพื่อชวยรวบรวมขอมูลสารสนเทศจากการวัด
และประเมินผลจากครูผูสอนทุกคน และตองการสรุปภาพรวมของสถานศึกษา การรายงานผลการเรียน
ใหผูปกครอง และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล รายวิชา รายชั้น
2.4 งานทะเบียน พบวา ในสถานศึกษานายทะเบียนตองทําหนาที่ในการออกเอกสารและหลักฐาน
ทางการศึกษา จําเปนตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศของผูเรียนทั้งหมดจากทุกฝาย ทั้งงานดานการวัดและ
ประเมินผลของครูผูสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของฝายวิชาการ
2.5 การประกันคุณภาพทางการศึกษา ในการประกันคุณภาพทางการศึกษาจําเปนตองอาศัยขอมูล
และสารสนเทศของสถานศึกษาจํานวนมาก การออกแบบพัฒนาระบบฯ เพือ่ ชวยในการประเมินคุณภาพผูเ รียน
และตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศจากฝายตางๆ โดยไมจาํ เปนตองบันทึกขอมูลใหม เพือ่ ลดภาระในการจัดกระทํา
กับขอมูล และปญหาขอมูลซ้ําซอน
2.6 การจัดทําเครือขายคอมพิวเตอรภายในสถานศึกษา เนื่องจากแตละหนวยงานในสถานศึกษา
จําเปนตองทํางานรวมกัน มีการแลกเปลีย่ นขอมูลสารสนเทศกัน และเพือ่ ความประหยัดและคุม คา สถานศึกษา
แตละแหงควรมีการวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสถานศึกษา
3. ผลการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผูว จิ ยั ดําเนินการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ของวอลเตอร อาร บอรก
(Walter R. Borg, 1965) มี 10 ขั้นตอน ผลจากการพัฒนาในแตละขั้นตอน ตามลําดับดังนี้
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1) การเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศและการวิจัย (Research and Information collection)
จากการศึกษาสภาพปญหา ความตองการ และองคความรูในการพัฒนาระบบฯ ผูวิจัยไดนําขอคนพบตางๆ
มาใชเพื่อเตรียมการพัฒนาระบบฯ ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชและสถานศึกษา
2) การวางแผน (Planning) ผูวิจัยไดออกแบบฐานขอมูล (Database Design) เพื่อเก็บขอมูล
ตางๆ ออกแบบระบบงาน (Work Flow) ออกแบบหนาจอสวนประสานงานกับผูใช (User Interface) และ
ลําดับขั้นตอนการประมวลผลขอมูลของแตละรายการ
3) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศฯ เบื้องตน (Develop Preliminary Form or Product)
ผูว จิ ยั ไดจดั ทําฐานขอมูลตามทีไ่ ดออกแบบไว และเขียนโปรแกรมประยุกตในงานวัดผลฯ งานวิชาการ งานทะเบียน
โดยใชภาษาวิชวลเบสิก 6 (Visual Basic 6) และพัฒนาเว็บไซตนําเสนอขอมูลสารสนเทศดวยภาษาพีเอชพี
(PHP) ทดลองใช ปรับปรุงแกไข พรอมการจัดทําคูมือการใชงานระบบฯ เบื้องตน
4) การทดลองใชในภาคสนามเบื้องตน (Preliminary Field Testing) ผูวิจัยไดทดลองใชระบบ
ที่พัฒนาขึ้นมาครั้งที่ 1 กับโรงเรียนขนาดใหญ กลาง และเล็ก จํานวน 3 โรงเรียน กลุมตัวอยางจํานวน 12 คน
พบวา สถานศึกษายอมรับวาระบบที่พัฒนาทํางานไดตรงกับวัตถุประสงค มีบางรายการตองการปรับปรุง
5) การปรับปรุงคุณภาพระบบขอมูลสารสนเทศฯ หลัก (Main Product Revision) ผูว จิ ยั ไดปรับปรุง
แกไข และพัฒนาระบบฯ ตามที่ผูใชงานเสนอแนะในการทดลองเบื้องตน
6) การทดลองใชในภาคสนามหลัก (Main Field Testing) ผูวิจัยไดทดลองใชระบบฯ ครั้งที่ 2
กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 11 โรงเรียน กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ผลประเมินระบบ
พบวา ระบบสามารถทํางานไดตรงกับความตองการ และผูใชงานพึงพอใจกับระบบฯ ในระดับมากทุกขอ
7) ปฏิบัติการปรับปรุงการนําระบบขอมูลสารสนเทศฯ ไปใช (Operational Product Revision)
ผูว จิ ยั ไดมกี ารปรับปรุงระบบ โดยจําแนกระบบตามงานและหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบงานแตละฝาย แกไขขอผิดพลาด
ตางๆ และปรับรายงานใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน
8) ปฏิบัติการทดลองใชในภาคสนาม (Operational Field Testing) การทดลองใชระบบ ครั้งที่ 3
กับโรงเรียนทีส่ งั กัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวน 82 โรงเรียน กลุม ตัวอยาง
94 คน ผลการประเมินระบบพบวา ระบบทํางานไดตรงกับความตองการ ผูใชพึงพอใจในระดับมาก
9) ปรับปรุงระบบฯ รอบสุดทาย (Final Product Revision) ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุง และพัฒนา
ระบบเพิม่ เติมดังนี้ 1) การปรับฐานขอมูลตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ควรใชฐานขอมูล Access ระบบ
ทํางานแบบอิสระ (Stand Alone) สวนสถานศึกษาขนาดกลาง หรือขนาดใหญ ควรใชฐานขอมูล SQL Server
ระบบทํางานแบบเครือขาย (Network) 2) ปรับโปรแกรมประยุกตและเว็บไซตใหเชื่อมตอกับฐานขอมูลตาม
ประเภทฐานขอมูลที่สถานศึกษาเลือกใชงาน 3) ปรับปรุงคูมือการใชระบบฯ ฉบับสมบูรณ
10) เผยแพรและขยายผล (Dissemination and Distribution) เมื่อระบบฯ ไดรับการพัฒนา
จนสามารถใชงานในแตละสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกสังกัดแลว ผูว จิ ยั ไดขยายผลและเผยแพรไปยังสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตางๆ ทั่วประเทศ จํานวน 409 โรง หลังจากไดมีการทดลอง ไดใหผูใชงานประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานเว็บไซตที่ผวู ิจัยไดพัฒนาขึ้นมา
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แผนภาพสรุปผลการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยใชรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา (Research and Development) ตามวงจรการวิจัยและพัฒนาของวอลเตอร อาร บอรก
(Walter R. Borg, 1965) ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 10 ขั้นตอน ตามลําดับดังนี้
1. การเก็บรวบรวมสารสนเทศการวิจัย
จํานวน 79 โรงเรียน

6. การทดลองใชในภาคสนามหลัก
จํานวน 11 โรงเรียน

2. การวางแผน และออกแบบ
ระบบขอมูลสารสนเทศฯ

7. ปฏิบัติการปรับปรุง
การนําระบบฯ ไปใช

3. การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเบื้องตน

8. ปฏิบัติการทดลองใช
ในภาคสนาม

4. การทดลองใชในภาคสนามเบื้องตน
จํานวน 3 โรงเรียน

9. ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศฯ
รอบสุดทาย

5. การปรับปรุงคุณภาพ
ระบบขอมูลสารสนเทศฯ หลัก

10. เผยแพร และขยายผล
จํานวน 409 โรงเรียน

จากการดําเนินการทั้ง 10 ขั้นตอน ทําใหไดระบบ ประกอบดวย
3.1 ฐานขอมูล (Database) เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ตางๆ ในสถานศึกษา โดย
ในฐานขอมูลประกอบดวยตาราง (Table) ที่สําคัญไดแก ตารางเก็บขอมูลนักเรียน ตารางเก็บขอมูลครู
และบุคลากรในสถานศึกษา ขอมูลรายวิชาเรียน จําแนกฐานขอมูลตามลักษณะการใชงาน 2 ระบบคือฐานขอมูล
Access สําหรับระบบการทํางานอิสระใชกับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง และฐานขอมูล SQL Server
สําหรับการทํางานในระบบเครือขายคอมพิวเตอรรองรับขอมูลขนาดใหญใชกบั โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษ
3.2 โปรแกรมประยุกตเพื่อใชในการบันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล และผลิตสารสนเทศตามความ
ตองการของผูใชงานและสถานศึกษา ประกอบดวย โปรแกรมงานดานการวัดและประเมินผล โปรแกรมงาน
วิชาการ โปรแกรมงานทะเบียน เว็บไซตนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ และคูมือการใชโปรแกรมระบบขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3.3 สารสนเทศเพื่อใชในการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู จําแนกตามงาน
ในสถานศึกษา ประกอบดวย งานวัดและประเมินผลการเรียนรู งานวิชาการ งานทะเบียน และอื่นๆ
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ตัวอยางหนาจอภาพของระบบขอมูลสารสนเทศฯ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมา มีดังนี้
(1) รายการหลักของโปรแกรมระบบขอมูลสารสนเทศฯ

(2) รายการหลักของโปรแกรมงานวัดและประเมินผลฯ

(3) รายการหลักของโปรแกรมงานวิชาการ
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(4) รายการหลักของโปรแกรมงานทะเบียน

รายละเอียดหนาจอของโปรแกรมทัง้ หมด อยูใ นโปรแกรมระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายหลัง
การติดตั้งโปรแกรมฯ สามารถเรียกดูไดจากหนาจอของโปรแกรมในแตละรายการ (ผูสนใจติดตอขอโปรแกรม
ไดที่ผูวิจัย อีเมล nirunprc@gmail.com)
4. การศึกษาผลการใชระบบฯ พบวา 1) คาเฉลีย่ รวมดานประสิทธิภาพของระบบฯ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
( = 4.75) 2) ประสิทธิผลของระบบฯ อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.60) เชนกัน 3) ผลการนําระบบฯ ไปใช
ในเพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู พบวา ผูใชงานตองบันทึกขอมูลเขาสูระบบ
แลวโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาจะดําเนินการประมวลผลขอมูล ทําใหเกิดสารสนเทศเพื่อใช
ในการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู โดยเฉพาะในงานดานการวัดและประเมินผล
งานวิชาการ และงานทะเบียน

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับปญหาดานระบบขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษา พบวา ปญหาระบบขอมูล
สารสนเทศ ภาพรวมปญหาดานฮารดแวรอยูในระดับปานกลาง แตก็มีบางรายการที่เปนปญหามาก ไดแก
ความเร็วในการเชือ่ มตออินเทอรเน็ตภายในสถานศึกษาชา และการขาดแคลนเครือ่ งฉายโปรเจคเตอรเพือ่ ชวย
ในการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมปญหาดานซอฟตแวรอยูในระดับมากทุกรายการ แสดงวาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานหลายแหงไมมีหรือขาดแคลนโปรแกรมเพื่อชวยในการปฏิบัติงาน และภาพรวมปญหาดาน
พีเพิลแวรอยูในระดับปานกลาง แตก็มีหลายรายการที่อยูในระดับมาก ไดแก การไมมีเจาหนาที่ชวยดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร บุคลากรสวนใหญขาดความรูความสามารถใชโปรแกรมตางๆ และไมไดรับการอบรม
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการวิจัยของนิพนธ เทศวงศ (2541)
และเพลินพิศ หยาดผกา (2549) ทีพ่ บวา ปญหาดานฮารดแวรคอื ไมมกี ารเชือ่ มโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การไมมีศูนยขอมูลสารสนเทศ (Data Center) ภายในสถานศึกษา อุปกรณเครื่องมือลาสมัยและไมเพียงพอ
ปญหาซอฟตแวรในสถานศึกษาสวนใหญเกิดจากการไมมโี ปรแกรมหรือซอฟตแวรทตี่ อบสนองตอความตองการ
ใชงาน และปญหาดานพีเพิลแวรคอื บุคลากรสวนใหญขาดความรูค วามสามารถใชโปรแกรมตางๆ ขาดความรวมมือ
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ในการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศรวมกัน ขาดประสานงานระหวางผูใชงานโปรแกรมและผูพัฒนา
โปรแกรม ทําใหโปรแกรมประยุกตไมตอบสนองความตองการของผูใชงาน
2. ผลการศึกษาความตองการดานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พบวา ภาพรวมผูใ ชมคี วามตองการ
ทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร และพีเพิลแวร ในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะดานซอฟตแวรผูใชงานโปรแกรม
แตละสถานศึกษาตองการใหมกี ารพัฒนาโปรแกรมทีช่ ว ยในการปฏิบตั งิ านดานการวัดและประเมินผล งานวิชาการ
และงานทะเบียน และมีการจัดทําคูมือการใชโปรแกรมตางๆ อยางเหมาะสม สวนความตองการทางดาน
ฮารดแวรตอ งการใหมกี ารจัดตัง้ ศูนยใหบริการขอมูลและสารสนเทศเพือ่ เปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูล
และสารสนเทศ และความตองการทางดานพีเพิลแวรคือสถานศึกษาหลายแหงตองการพัฒนาครูและบุคลากร
ใหมคี วามรูค วามสามารถในการใชโปรแกรมตางๆ และสามารถแกไขปญหาเบือ้ งตนของเครือ่ งคอมพิวเตอรได
จากผลการศึกษาปญหาและความตองการ ผูว จิ ยั จึงไดออกแบบฐานขอมูลเพือ่ เปนฐานขอมูลกลางของสถานศึกษา
และไดพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานในสถานศึกษา จําแนกออกเปน 3 โปรแกรม
งานยอยคือ โปรแกรมงานวัดและประเมินผล โปรแกรมงานวิชาการ และโปรแกรมงานทะเบียน
3. การศึกษาองคความรูเ กีย่ วกับการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทําใหผวู จิ ยั ไดหลักการ
ในการพัฒนาระบบฯ คือ 1) การจัดทําฐานขอมูลของสถานศึกษา โดยใชโปรแกรมชวยในการจัดการฐานขอมูล
(Database Management Program) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ใหอยูในรูปแบบของตารางจัดเก็บขอมูล
(Table) 2) การจัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใหคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถทํางานรวมกัน
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมกัน 3) หลักการทํางานรวมกันโดยนายทะเบียนตองมีการบันทึกขอมูลนักเรียน
ฝายวิชาการตองกําหนดวิชาใหครูผสู อนและลงทะเบียนเรียน ครูผสู อนตองดําเนินการบันทึกขอมูลคะแนนและ
ผลการประเมินตางๆ เขาสูระบบ
4. ผลการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พบวา โปรแกรมงานวัดและประเมินผล
ทํางานไดตรงกับความตองการในระดับมาก เนื่องจากวา ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมตามหลักสูตรแกนกลาง
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึง่ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกแหงตองใชแนวการวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ เหมือนกันทัง้ ประเทศ สวนโปรแกรมงานวิชาการก็พบวาทํางานไดตรงกับความตองการ
ในระดับมากเชนกัน ทัง้ นีว้ ตั ถุประสงคของการพัฒนาโปรแกรมงานวิชาการเพือ่ เปนตัวชวยใหโปรแกรมการวัด
และประเมินผลสามารถทํางานได โดยกําหนดใหฝายวิชาการ กําหนดวิชาใหครูผูสอนและลงทะเบียนเรียน
เพื่อใหครูผูสอนสามารถบันทึกขอมูลผลการเรียนและผลการประเมินตางๆ ผานโปรแกรมวัดและประเมินผลฯ
ได ก็สงผลใหฝายวิชาการสามารถผลิตสารสนเทศดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชวยในการประเมินผล
การเรียนรูเ ปนรายคน รายวิชา และรายชัน้ เรียน นอกจากนีย้ งั สงผลตอโปรแกรมงานทะเบียน ทําใหไดรบั ขอมูล
จากฝายตางๆ เพื่อเปนขอมูลและสารสนเทศในการจัดทําเอกสารและหลักฐานทางการศึกษา และจากการ
ประเมินโปรแกรมงานทะเบียนก็พบวา ทํางานไดตรงกับความตองการในระดับมากเชนเดียวกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
สถานศึกษาทุกแหงในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดรูปแบบรายงานเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา มีรูปแบบและเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
5. การศึกษาประสิทธิภาพของระบบฯ จากผลการวิจัยพบวา ภาพรวมประสิทธิภาพของระบบฯ อยูใน
ระดับมากที่สุด โดยเกือบทุกรายการอยูระดับมากที่สุด ไดแก โปรแกรมงานวัดและประเมินผล โปรแกรม
งานวิชาการ และโปรแกรมงานทะเบียน ทํางานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว สะดวก ใชงานงาย มีคูมือการใชงาน
ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา มีความคุม คาเมือ่ เทียบกับการทํางาน
ดวยมือโดยปกติ และผูใชงานพึงพอใจตอระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่พัฒนาขึ้นมา สวนรายการ
ที่อยูในระดับมากไดแก เว็บไซตระบบขอมูลสารสนเทศใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว และทํางานไดถูกตอง
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จากผลการวิจยั สอดคลองกับกระบวนการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรจากงานวิจยั ของพัชรินทร
แซแฮ (2544) ซึ่งไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหอภิมานตามแนวคิดของกลาส ซึ่งได
ทําการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยพิจารณาจากดานความถูกตอง ความเชื่อถือได ระบบปองกัน
การทํางานผิดพลาด ความเร็ว และจากการประเมินโดยผูใ ชประเมินโปรแกรม ในเรือ่ งความทันสมัย การใชงา ย
ความสะดวก และการนําผลไปใช
6. ประสิทธิผลของระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จากผลการวิจยั พบวา ภาพรวมดานประสิทธิผล
ของระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรูฯ อยูในระดับ
มากที่สุด โดยเกือบทุกรายการอยูระดับมากที่สุด ไดแก ระบบที่พัฒนาขึ้นมาสามารถผลิตรายงานเอกสาร
หลักฐานการศึกษา (ปพ.1-3) ไดตรงกับที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ระบบที่พัฒนาขึ้นมาชวยในการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรูท ง้ั ในระดับรายคน รายวิชา รายชัน้ และโปรแกรมงานวัดและประเมินผล
โปรแกรมงานวิชาการ และโปรแกรมงานทะเบียน ทํางานไดตรงกับความตองการของครูผูสอน ฝายวิชาการ
และนายทะเบียนของโรงเรียนตามลําดับ สวนรายการที่อยูในระดับมากไดแก เว็บไซตระบบขอมูลสารสนเทศ
ชวยใหบริการขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเปนปจจุบัน โปรแกรมการวัดและประเมินผล โปรแกรม
วิชาการ และงานทะเบียนทํางานไดอยางสอดคลองกัน ชวยใหครูผูสอน ฝายวิชาการ และงานทะเบียนทํางาน
รวมกันได และระบบที่พัฒนาขึ้นมา ชวยใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและสารสนเทศตางๆ
7. การนําระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการตรวจสอบ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู จากการศึกษาพบวา ผูใ ชระบบตองมีการบันทึกขอมูลกอน จึงสามารถ
ผลิตสารสนเทศตามที่ตองการได ทั้งนี้ผูวิจัยไดจําแนกโปรแกรมตามงานของผูใชโปรแกรมดังนี้ 1) โปรแกรม
การวัดและประเมินผลในงานของครูผูสอน ครูผูสอนตองมีการบันทึกขอมูลคะแนนและผลการประเมินตางๆ
รายคน ในรายวิชาทีส่ อนกอน จึงสามารถรายงานสรุปผลการพัฒนาผูเ รียนรายหองได (ปพ.5) และจากรายงาน
ดังกลาว สามารถนําไปใชตรวจสอบการใหคะแนน ติดตามนักเรียนทีย่ งั ขาดการใหขอ มูล ใชนเิ ทศหรือใหคาํ แนะนํา
ในการเรียนแกผูเรียนรายคน ตลอดจนการใชประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายคน รายหอง 2) โปรแกรม
งานวิชาการ ฝายวิชาการของโรงเรียนตองการมีบันทึกขอมูลการจัดวิชาใหครูผูสอน และลงทะเบียนเรียน
ใหนกั เรียนกอน เพือ่ โปรแกรมการวัดและประเมินผลของครูผสู อนทํางานได หลังจากเมือ่ ครูผสู อนมีการบันทึก
ขอมูลผลการเรียนหรือผลการประเมินตางๆ แลว ทางฝายวิชาการจึงสามารถจัดทํารายงานผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
รายคน รายวิชา และรายชั้นเรียน เพื่อใชในการตรวจสอบ และติดตามขอมูลในรายวิชาที่ยังไมไดประเมินผล
3) โปรแกรมงานทะเบียน นายทะเบียนของโรงเรียนตองมีการบันทึกขอมูลเกีย่ วกับประวัตผิ เู รียน ขอมูลรายวิชา
ที่เปดสอนในโรงเรียน และเมื่อขอมูลคะแนนรายวิชาและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากงานวัดและ
ประเมินผลเขาสูระบบแลว นายทะเบียนโรงเรียนจึงสามารถจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตางๆ ได
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ จําแนกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปใช
1.1 โปรแกรมระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สามารถใชไดกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมด (โรงเรียนที่เปดสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6) ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทุกฝาย ตองรวมมือกันในการใชระบบฯ เพือ่ ใหเกิดขอมูลและสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรูในสถานศึกษา โดยควรแบงฝายรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลและ
ผลิตสารสนเทศตามการปฏิบัติงานปกติภายในสถานศึกษา
1.2 โปรแกรมระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมา มีใหเลือกใชอยู 2 รุน
(Version) คือรุนที่ทํางานเครื่องเดียว (Stand alone) เปนฐานขอมูลแอกเซส (Access) เหมาะกับโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง (จํานวนนักเรียนไมเกิน 500 คน) เนื่องจากติดตั้งงาย โปรแกรมและฐานขอมูลจะอยู
ในหอง (Folder) และรุน ทีใ่ ชทาํ งานในระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) เหมาะกับโรงเรียน
ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ (จํานวนนักเรียนตัง้ แต 500 คนขึน้ ไป) ใชฐานขอมูลไมโครซอฟต เอสคิวแอล
เซิรฟเวอร (Microsoft SQL Server) ซึ่งสถานศึกษาที่ใชรุนนี้ตองมีการจัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และกําหนดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
1.3 การสําเนาฐานขอมูล การเก็บรักษาขอมูล และการเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียนในแตละปการศึกษา
เนื่องจากโปรแกรมระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมา มีการเก็บขอมูลนักเรียน
ผลการเรียน และผลการประเมินการเรียนรูตางๆ ของนักเรียนเปนรายบุคคลในทุกระดับชั้นเรียน (ตั้งแต
ป.1-ม.6) และเพือ่ ปองกันฐานขอมูลใหญเกินขนาด ทางผูว จิ ยั จึงไดออกแบบใหมกี ารสําเนาฐานขอมูลเปนราย
ปการศึกษา ทั้งนี้วิธีการสําเนาฐานขอมูลขึ้นอยูโปรแกรมและฐานขอมูลที่สถานศึกษาเลือกใชงาน โดยการ
สําเนาไปไวในหอง (Folder) ใหม กอนทําการเลื่อนชั้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาโปรแกรมตอยอดเพื่อหาบทสรุปภาพรวมของทุกสถานศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ ทั้งนี้อาจทําโดยการจัดทําเว็บไซตเพื่อให
แตละสถานศึกษาสงขอมูลมารวมไวทเี่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และนําเสนอขอมูลและสารสนเทศบทสรุปการประเมิน
ผลการเรียนรูในระดับสถานศึกษา และภาพรวมของทุกสถานศึกษา
2.2 สถานศึกษาควรทําวิจัยและพัฒนาระบบอื่นๆ โดยอาจเปนการสรางระบบขึ้นมาใหม หรือ
ปรับปรุงระบบเดิม เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลและผลิตสารสนเทศอื่นๆ เชน ระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพ โดยอาจปรับเพิ่มเติมตารางเก็บขอมูลจากฐานขอมูลที่ผูวิจัยไดออกแบบไว ทั้งนี้ผูวิจัยไมไดล็อก
หรือซอนฐานขอมูล
2.3 ภาษาคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยใชในการพัฒนาระบบฯ คือ ภาษาวิชวล เบสิก 6 (Visual Basic)
บนระบบปฏิบัติงานวินโดวส (Windows) โดยใชฐานขอมูล Access หรือ SQL Server ดังนั้นถาผูใชตองการ
ใชงานบนระบบปฏิบัติการอื่น (Operating System) เชน UNIX Linux หรือ SUN จําเปนตองพัฒนาระบบ
ขึ้นมาใหม และใชฐานขอมูลที่ตอบสนองกับระบบปฏิบัติการนั้นดวย
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