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บทคัดย่อ1
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
สาหรับโรงเรียนเทศบาล สัง กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
วั ด และประเมิ น ผลผ่ า นเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ส าหรั บ โรงเรี ย นเทศบาล สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
วิธีดาเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษาและการวัดและประเมินผลการศึกษาจานวน 7 คน และครูที่ทดลองใช้ระบบ จานวน
44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เว็บแอปพลิเคชันระบบวัดและประเมินผลสาหรับโรงเรียนเทศบาล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสาหรับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีลักษณะแบบ
เลือกตอบและเติมคา 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสาหรับครู ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย ปรากฏว่า
1. ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียน
เทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ระบบทางานได้ถูกต้อง สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ทางานได้
รวดเร็ว และคู่มือการใช้งานระบบ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกรายการ ส่วนด้านความเหมาะสม
ในด้านการทางานของระบบและด้านการรักษาความปลอดภัย ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด ยกเว้น
การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (ร้อยละ 71.40) และการควบคุมให้ผู้ใช้ใช้งานตามสิทธิ์ไดอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 71.40)
ในสองรายการนี้ที่มีประสิทธิภาพระดับมาก
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2. ความพึง พอใจของผู้ใช้ระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับโรงเรียนเทศบาล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมมีความพึงพอใจระบบในระดับมาก (ครูประถมฯ M = 4.24 ครู
มัธยมฯ M = 3.98 และ ครูผู้ดูแลระบบ M = 4.26)
คาสาคัญ ระบบวัดและประเมินผล เว็บแอปพลิเคชัน
Abstract
The objectives of this study were to 1) study efficiency of the measurement and

evaluation system via web application in municipal schools of the local administration
organization and 2) study the users’ satisfaction with the measurement and evaluation system
via web application in municipal schools of the local administration organization. The research
methodology was the survey method. The target group consisted of 7 experts in educational
technology, computer studies, and measurement and evaluation, and 44 teachers using the
system. The research instruments consisted of 1) the measurement and evaluation system
via web application for municipal schools of the local administration organization, 2) a system
efficiency evaluation form for the experts, which contained multiple choices and a cloze
section, and 3) a 5-point rating scale satisfaction questionnaire for the teachers. Analysis of
data employed frequency, percentage, the mean and standard deviation.
The results of the study revealed that:
1. The experts evaluated the efficiency of the measurement and evaluation system
via web application in the municipal schools of the local administration organization and
found that the system functioned properly and fast, and it was convenient and easy to use.
The system user’s guide had its efficiency in the highest level on all items. Regarding
appropriateness in the system operation and security, most items were evaluated as having
the highest level of efficiency, except the error notification (71.40 percent) and the user
control allowing users to use the system according to their rights correctly (71.40 percent).
These 2 items had their efficiency in the high level.
2. The users’ satisfaction with the measurement and evaluation system via web
application in the municipal schools of the local administration organization, as a whole,
was in the high level (elementary school teachers: M = 4.24, secondary school teachers:
M = 3.98, and teachers who were system administrator: M = 4.26).
Keywords: measurement and evaluation system, web application
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บทนา
การจัดการเรียนการสอนที่ดีควรมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ผู้ สอน และกระบวนการสอน
เป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีคุณสมบัติ หรือ เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการเรียนการสอนตรงตามที่กาหนดไวหรือไม กระบวนการวัดและประเมินผลนี้ จะทาให้ได้ข้ อมูลจากการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อนามาใช้วิเคราะห์และตัดสินใจว่า การสอนดังกล่าวนั้นบรรลุผลหรือไม แล้วจึงนาผล
ไปตัดสินใจเพื่อประโยชนในการจัดลาดับ เลื่อนชั้นเรียนและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป หากไมมี
การวัดและประเมินผลผู้สอนก็ไม่ทราบว่า ผู้เรียนมีความรู เพิ่มขึ้นหรือไม่มากน้อยเพียงใด ไม่ทราบว่า การจัด
การเรียนการสอนดังกล่าว มีประสิทธิภาพหรือไม เหมาะสมหรือไม หากต้องการพัฒนาปรับปรุงแกไข จะปรับปรุง
พัฒนาตรงจุด ไหน อย่างไร (สมชาย รัตนะทองคา, 2554) การวัดและประเมินผลและประเมินผลจึง เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดการศึกษา (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) ที่ทาหน้าที่ควบคู่ไปกับ
การระบุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างแยกกันไม่ได้ แต่สภาพงานวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนในปัจจุบันนั้น กลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายและปัญหาต่าง ๆ เนื่องมาจากการขาด
ความรู้ของบุคลากรบ้าง ความสิ้นเปลืองทางด้านทรัพยากรคน เวลา และวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีจึงเป็น
ทางเลือกที่ดีที่จะนามาช่วยลดปัญหา หรือ แก้ปัญหาดังกล่าว (ชัญญา พงษ์ชัย, ธนีนาฎ ณ สุนทร และภัทรพล
มหาขันธ์, 2554)
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการลงนาม MOU กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่
จะให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือกันทางด้านการศึกษา จึงมีการประชุมเพื่อกาหนดแนวทางที่จะพัฒนางาน
ทางการศึกษาร่วมกัน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในสังกัด เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดที่เปิดสอนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน ด้านวัด
ประเมินผล จึงมีความประสงค์จะเป็นพื้นที่วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนและประมวลผลที่มีความ
ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพการทางานสูง เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุ คลากร นักเรียนรวมไปถึง
ผู้ปกครองสามารถใช้งานระบบนี้ เพื่อการอานวยความสะดวกด้านบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูลในงาน
ทะเบียนและประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใช้งานเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารรายงานผลการเรียน
ของโรงเรียนที่มีความถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัยยิ่ง ขึ้น ผู้วิจัยได้รับมอบหมายจากภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาให้จัดตั้งคณะทางานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยภายหลังการลงพื้นที่สารวจปัญหาและความ
ต้องการแล้วจึงได้ข้อสรุปในการพัฒนาระบบดังกล่าวในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นเว็บที่มีลักษณะ
การพัฒนาระบบงานให้มีระบบมีการไหลเวียนในแบบ Online ทั้งแบบ Local ภายในวง LAN และ Global
ออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้เหมาะสาหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real time เป็นการเขียน
โปรแกรมในรู ปแบบของเว็บ ที่จ ะท าให้ต อบสนองต่อ ผู้ ใช้ งานมากที่สุ ด อีก ทั้ง ยัง สามารถใช้ งานได้ ส ะดวก
ในทุกหน้าจอที่มีความแตกต่างของขนาดหน้าจอจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้อีกด้วย (Mind php, 2018)
จากนั้น ผู้วิจัยและคณะทางานจึ ง ได้ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบวัดและประเมินผลขึ้น โดยใช้
ระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง ตุลาคม พ.ศ.2562 ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันระบบวัดและ
ประเมินผลนี้ มีฟังค์ชั่นการทางานทั้งหมด 20 เมนู ได้แก่ เมนูจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เมนูจัดการข้อมูล
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รายวิชาที่สอน เมนูบันทึกคะแนน เมนูบันทึกเวลาเรียน เมนูประเมินผลการเรียน เมนูส่งผลการเรียน เมนูพิมพ์
ปพ.5 เมนูจัดการข้อมูลส่วนตัว เมนูจัดการรายวิชา เมนูจัดการข้อมูลครู เมนูจัดการข้อมูลนักเรียน เมนูแก้ไข
คะแนน เมนูแก้ไขเวลาเรียน เมนูแก้ไขผลการเรียน เมนูส่งผลการเรียน เมนูพิมพ์รายงานผลการเรียนแยกตาม
ระดับชั้นและกลุ่มสาระ เมนูพิมพ์ ปพ.6 เมนูเลื่อนชั้น เมนูสาเร็จการศึกษา และเมนูประกาศข่าว และกิจกรรม
โรงเรียนที่เชื่อมต่อกับโมบายแอปพลิเคชัน โดยการเข้าถึงและใช้งานระบบนั้น แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ผู้ดูแลระบบ (สาหรับผู้ที่รับผิดชอบงานวัดผลของโรงเรียน ครูตัวแทนสายชั้น และผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน) และ ระดับผู้ใช้ (สาหรับครูระดับประถมศึกษาและครูระดับมัธยมศึกษา) โดยแต่ละระดับจะสามารถ
เข้าถึงและใช้งานเฉพาะเมนูที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของตนเอง (รัชนีวรรณ ตั้งภักดีและคณะ, 2561)
เพื่อตรวจสอบการทางานของระบบให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถนาไปใช้งานได้จริงและเผยแพร่ต่อ
ได้ ผู้วิจัยจึงต้องการจะศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
สาหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบฯรอบ
สุดท้าย ก่อนที่จะนาระบบ ไปเผยแพร่เป็นต้นแบบนวัตรรมด้านการวัดประเมินผลที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับ
ครูจานวนมากให้มีภาระงานน้อยลง นาเข้า แก้ไข เรียกใช้และตรวจสอบข้อมูลได้ไวขึ้น โรงเรียนอีกนับพันแห่งที่
จะลดการใช้ทรัพยากรกระดาษลงเป็นจานวนมาก ผู้ดูแลงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนจะทางานหนัก
น้อยลง ผู้บ ริหารจะสามารถตรวจสอบ กากับ ติด ตาม และเรียกใช้ข้อมูลมาประกอบ การตัดสินใจในการ
บริหารงานได้ ทุกที่ทุกเวลา ผู้ปกครองและนักเรียนมีช่องทางในการสื่อสารกับโรงเรียนที่สะดวกรวดเร็วสามารถ
เรียกดูข้อมูลรายงานผลการเรียนได้ตลอดเวลา งานวิจัยนี้ จึงเป็นฟันเฟืองที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่ในการ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ใช้งานได้จริง และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้วิจัย
มีค วามคาดหวั ง ว่า งานวิจั ย นี้ จ ะจุด ประกายความคิด ริ เ ริ่ ม ของคนในแวดวงการศึ ก ษาให้ ม าสนใจพั ฒ นา
นวัตกรรมเครื่องมือในการทางานของบุคลากรทางการศึกษาในด้านอื่น ๆ ด้วย ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนา
เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดภาระงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการสอนเพื่อ
ทาหน้าที่หลักในการผลิตคนที่มีคุณภาพเข้าสู่วงการอื่น ๆ ต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียนเทศบาล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียน
เทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียน
เทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบแล้วนาไปปรับปรุงก่อนนาไป
เผยแพร่ใช้จริง โดยมีขั้นตอนดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
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1) ขั้นตอนศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบวัดและประเมินผลในโรงเรียน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
และบริบทโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบวัดและประเมินผลในโรงเรียน
1.2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
1.3) ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับบริบทโรงเรียนเทศบาล สัง กัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) ขั้นตอนการศึกษาประสิทธิภาพระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียน
เทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (focus group)
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่
(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลในโรงเรียน จานวน 3 ท่าน โดยใช้การเลือกแบบ
เจาะจง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ น อาจารย์ ที่ สาเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาเอกในสาขาวิช าการวั ดและประเมิ น ผล
การศึกษาที่มีประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน หรือ
เป็นศึกษานิเทศก์ระดับชานาญการพิเศษ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสบการณ์ทางาน
ในกลุ่มงานด้านงานวัดและประเมินผลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในโรงเรียน จานวน 4 ท่าน
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ น อาจารย์ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร
การศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมี
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียน หรือ
เป็นศึกษานิเทศก์ระดับชานาญการพิเศษ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสบการณ์ทางาน
ในกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ขั้นตอนดาเนินการ:
2.1) ขั้นเตรียมการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยกาหนดทีมงานในการจัดการสนทนากลุ่มวางแผนเรื่อง
ระยะเวลาและตารางเวลาการสนทนา ออกแบบประเด็นคาถามที่จะใช้ในการสนทนากลุ่ม ทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และแผนการจัดการสนทนากลุ่มกับทีมงานในการจัดการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้จดบันทึก
(note taker) และผู้ ช่ ว ยทั่ ว ไป (assistant) คั ด เลื อ กผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ จ ะเข้ า ร่ ว มการสนทนากลุ่ ม แล้ ว ติ ด ต่ อ
ประสานงานส่งจดหมายเชิญ และจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการสนทนากลุ่ม ในด้านสถานที่ เครื่องดื่ม
อาหารว่าง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็น
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2.2) ขั้นตอนในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยแนะนาตนเองและทีมงาน ประกอบด้วย ผู้จดบันทึก
และผู้ช่ วยทั่วไป อธิ บายถึง จุด มุ่ง หมายการจั ดสนทนากลุ่ม และบอกประเด็น สนทนาให้ ผู้ร่ วมกลุ่ม สนทนา
รับทราบประเด็นการสนทนากลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบวัดและประเมินผล
ผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร ดาเนินการตั้งประเด็น
สนทนาตามประเด็นและแผนการใช้เวลาในการสนทนา โดยสรุปผลการสนทนาทีละประเด็นก่อนเริ่มประเด็น
สนทนาใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนาได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ในช่วงท้าย
2.3) ขั้นตอนหลังการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยนาข้อมูลจากผู้บันทึกการสนทนาและข้อมูลการสนทนา
ทั้งหมดจากการบันทึกเสียงมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การตีความสรุปข้อมูลและสรุปผลการสนทนากลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: ได้แก่
1) แบบประเมินและบันทึกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อประสิทธิภาพของระบบวัดและ
ประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันส าหรับโรงเรี ยนเทศบาลสังกัดองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การเก็บรวบข้อ มูลในการวิจัย: ผู้วิจัยร่วมกับผู้ช่วยวิจัยจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7
ท่าน เพื่อให้ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียน
เทศบาลสัง กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มแล้วเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและการจดบันทึก
ระหว่างการสนทนาโดยมีผู้บันทึกการสนทนา
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย: ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกมาสรุปโดยการตีความหมาย
ในรูปของการวิเคราะห์เนื้อหา และนาข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพระบบมาหาค่าความถี่ และร้อยละ ซึ่งมี
เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพของระบบจากร้อยละของความเหมาะสมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเหมาะสม ร้อยละ 81 ขึ้นไป
ร้อยละ 71 - 80
ร้อยละ 61 - 70
ร้อยละ 51 - 80
ต่ากว่า ร้อยละ
50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด
มีประสิทธิภาพระดับมาก
มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง
มีประสิทธิภาพระดับน้อย
มีประสิทธิภาพระดับน้อยที่สุด

3) ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับ โรงเรียน
เทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื้นที่วิจัยและทดลองใช้ระบบ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชากรในการวิ จัย ได้ แก่ ครู ที่ท ดลองใช้ระบบวัดและประเมิ นผลผ่า นเว็ บแอปพลิเ คชัน ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 72 คน
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูที่ทดลองใช้ระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันของ
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จานวน 44 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ได้ทดลองใช้ระบบตามบทบาทความรับผิดชอบที่โรงเรียนมอบหมายให้ ซึ่งจาแนกได้ ดังนี้
1. ครูประจาการของโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นผู้ปฏิบัติการสอน และ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ทดลองใช้ระบบ ฯ ระดับชั้นละ 3 คน รวมจานวน 18 คน
2. ครูประจาการของโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นผู้ปฏิบัติการสอน และ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ทดลองใช้ระบบฯ ระดับชั้นละ 3 คน รวมจานวน 18 คน
3. ครูประจาการของโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ทดลองใช้ระบบ ฯ โดยทา
หน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ จานวน 12 คน
3.1 ครูประจาการของโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานวัดผลโรงเรียน ช่วงชั้นละ 1 คน รวมจานวน 4 คน
3.2) ครู ป ระจ าการของโรงเรี ยนเทศบาลวัด สระทอง จัง หวัด ร้อ ยเอ็ ด ที่ เ ป็น ผู้ รับ ผิ ดชอบ
เกี่ยวกับงานวัดผลระดับสายชั้น ระดับชั้นละ 1 คน รวมจานวน 6 คน
3.3) ครู ป ระจ าการของโรงเรี ยนเทศบาลวัด สระทอง จัง หวัด ร้อ ยเอ็ ด ที่ เ ป็น ผู้ รับ ผิ ดชอบ
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน จานวน 2 คน
ขั้นตอนดาเนินการ:
3.1 นาระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดลองใช้งานจริงในพื้นที่วิจัย คือ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
ประสานงานกับผู้บริหารของโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวัดผล ครูประจาการที่เป็นตัวแทนของแต่ละสายชั้น
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยให้ระยะเวลาในการทดลองใช้ระบบทุกฟังค์ชั่น 3 เดือน โดยมีรายละเอียดการใช้งาน
ดังนี้
ประเภทครูที่ทดลองใช้ระบบฯ
ครูประจาการของโรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่เป็นผู้ปฏิบัติการสอนและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
และระดับชั้นมัธยมศึกษา









เมนูระบบฯที่ครูใช้งาน
เมนูจัดการข้อมูลส่วนตัว
เมนูจัดการข้อมูลรายวิชาที่สอน
เมนูบันทึกคะแนน
เมนูบันทึกเวลาเรียน
เมนูประเมินผลการเรียน
เมนูส่งผลการเรียน
เมนูพิมพ์ ปพ.5
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เมนูระบบฯที่ครูใช้งาน














เมนูจัดการข้อมูลส่วนตัว
เมนูจัดการรายวิชา
เมนูจัดการข้อมูลครู
เมนูจัดการข้อมูลนักเรียน
เมนูแก้ไขคะแนน
เมนูแก้ไขเวลาเรียน
เมนูแก้ไขผลการเรียน
เมนูส่งผลการเรียน
เมนูพิมพ์รายงานผลการเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระ
เมนูพิมพ์ ปพ.6
เมนูเลื่อนชั้น
เมนูสาเร็จการศึกษา
เมนูประกาศข่าวและกิจกรรมโรงเรียนที่เชื่อมต่อกับ Mobile
App.

3.2 เมื่อครบกาหนดการทดลองใช้แล้ว ผู้วิจัยจะประสานงานไปยังโรงเรียนเพื่อขอเก็บข้อมูลกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
3.3 นาแบบสอบถามไปแจกและเก็บแบบสอบถามตามวันเวลาที่โรงเรียนนัดหมาย
3.4 นาข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
3.5 นาข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุปผล
เครื่องมือในการวิจัย: ได้แก่
1) ระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับ
โรงเรี ยนเทศบาล สั ง กัด องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ลัก ษณะข้ อค าถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
5 ระดับ (rating scale) โดยมีการหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่า ดัชนีความสอดคลอง (Index
Objective Congruence: IOC) ของข้อคาถาม จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน โดยผลการหาคุณภาพเครื่องมือพบว่า
ข้อคาถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีคุณภาพสามารถใช้เก็บข้อมูลได้
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การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย:
เก็บข้อมูลโดยใช้นาแบบสอบถามไปแจกและเก็บ ด้ว ยตนเอง ในวัน จัน ทร์ที่ 18 กุม ภาพัน ธ์
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมม่วง – ขาว โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้ผลดังนี้
1) ครูประจาการของโรงเรีย นเทศบาลวัดสระทอง จัง หวัด ร้อยเอ็ด ที่เป็น ผู้ปฏิ บัติการสอน
และประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ทดลองใช้ระบบ ฯ ระดับชั้นละ 3 คน รวมจานวน
18 คน ตอบแบบสอบถามกลับมา 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89
2) ครูประจาการของโรงเรีย นเทศบาลวัดสระทอง จัง หวัด ร้อยเอ็ด ที่เป็น ผู้ปฏิ บัติการสอน
และประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ทดลองใช้ระบบฯ ระดับชั้นละ 3 คน รวมจานวน
18 คน ตอบแบบสอบถามกลับมา 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44
3) ครูประจาการของโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ทดลองใช้ระบบฯ โดยทา
หน้าที่ เป็นผู้ดูแลระบบ จานวน 12 คน ตอบแบบสอบถามกลับมา 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย : วิเคราะห์โดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพระบบวัดและ
ประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน ประสิทธิภาพระบบฯส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย (ร้อยละ 73.10) อายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 57.10) โดยส่วนใหญ่เป็น อาจารย์ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา/คอมพิวเตอร์ศึกษา (ร้อยละ 42.90)
โดยผู้ เชี่ยวชาญประเมินประสิท ธิภาพระบบวัดและประเมิน ผลผ่ านเว็ บแอปพลิเ คชั นส าหรั บ
โรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ (ร้อยละ 100)
ด้านความสะดวกและง่า ยต่อการใช้ง าน (ร้อยละ 100) ด้านความสะดวกรวดเร็วในการทางานของระบบ
(ร้อยละ 100) และคู่มือการใช้งานระบบ (ร้อยละ 100) มีประสิทธิภาพระดับมากที่สุดในทุกรายการ ส่วนด้าน
ความเหมาะสมในด้านการทางานของระบบและด้านการรักษาความปลอดภัย ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพระดับ
มากที่สุด ยกเว้น การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (ร้อยละ 71.40) และการควบคุมให้ผู้ใช้ใช้งานตามสิทธิ์ไดอย่าง
ถูกต้อง (ร้อยละ 71.40) มีประสิทธิภาพระดับมาก ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละของความคิ ดเห็น ของผู้ เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับ ประสิท ธิภาพระบบวัดและ
ประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (n=7)
ประเด็นประเมิน
ประสิทธิภาพระบบฯ
1. ด้านความเหมาะสมในการทางานของ
ระบบ
1.1 การเข้าใช้ระบบ
1.2 ความสวยงามของระบบ
1.3 ข้อความถูกต้องของข้อมูลตาม
หลักสูตร
1.4 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด
1.5 ความน่าเชื่อถือไดของระบบ
1.6 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ออกแบบหน้าจอ
2. ด้านความถูกต้องในการทางานของ
ระบบ
2.1 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงของ
คาสั่ง
2.2 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนา
เขา
2.3 ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
3.1 ขั้นตอนในใช้งานสะดวกและง่าย
3.2 ความเหมาะสมในการโตตอบ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
3.3 ความเหมาะสมในการ
วางส่วนประกอบบนจอภาพ
3.4 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่ายและสามารถ
ปฏิบัติตามได้โดยง่าย
4. ด้านความสะดวกรวดเร็วในการทางาน
ของระบบ
4.1 การแสดงผลข้อมูลทาไดรวดเร็ว
4.2 รวดเร็วในการประมวลผลของ
ระบบ
4.3 ความเร็วในการบันทึก/ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงข้อมูล

ระดับความคิดเห็น
เหมาะสม
พอใช้
ควรปรับปรุง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

แปลผลระดับ
ประสิทธิภาพ

7
6
7

100.00
85.70
100.00

1
-

14.30
-

-

-

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5
6
7

71.40
85.70
100.00

2
1
-

28.60
14.30
-

-

-

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

7

100.00

-

-

-

-

มากที่สุด

7

100.00

-

-

-

-

มากที่สุด

7

100.00

-

-

-

-

มากที่สุด

7
6

100.00
85.70

1

14.30

-

-

มากที่สุด
มากที่สุด

6

85.70

1

14.30

-

-

มากที่สุด

7

100.00

-

-

-

-

มากที่สุด

7
7

100.00
100.00

-

-

-

-

มากที่สุด
มากที่สุด

7

100.00

-

-

-

-

มากที่สุด
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ตาราง 1 (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น

ประเด็นประเมินประสิทธิภาพระบบฯ
5. ด้านการรักษาความปลอดภัย
5.1 การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งาน
ของผู้ใช้ระบบ
5.2 การควบคุมให้ผู้ใช้ใช้งานตามสิทธิ์
ไดอย่างถูกต้อง
5.3 ความเหมาะสมของระบบรักษา
ความปลอดภัยโดยรวม
6. คู่มือการใช้งานระบบ
6.1 ความถูกต้องของข้อมูลในคู่มือ
6.2 ความสอดคล้องของคู่มือกับการใช้
งาน
6.3 ความสวยงามของคู่มือ
6.4 ความเหมาะสมของภาษาของคู่มือ

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน

แปลผล
ระดับ
ประสิทธิภาพ

6

85.70

1

14.30

-

-

มากที่สุด

5

71.40

2

28.60

-

-

มาก

6

85.70

1

14.30

-

-

มากที่สุด

7
7

100.00
100.00

-

-

-

-

มากที่สุด
มากที่สุด

7
7

100.00
100.00

-

-

-

-

มากที่สุด
มากที่สุด

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
สาหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ใช้ระบบฯที่เป็นครูสอนในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 75.00) อายุระหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ 37.50) สอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1- ป.3
และ ประถมศึกษาตอนปลาย ป.4- ป.6 เท่า ๆ กัน (ร้อยละ 50.00) และไม่เคยมีประสบการณ์ใช้งานระบบวัด
ผลแบบออนไลน์ระบบอื่นมาก่อน (ร้อยละ 56.25)
ผู้ใช้ระบบฯที่เป็นครูสอนในระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 82.35) อายุระหว่าง
40-49 ปี (ร้อยละ 47.06) สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3 (ร้อยละ 76.47) และเคยมีประสบการณ์
ใช้งานระบบวัดผลแบบออนไลน์ระบบอื่นมาก่อน (ร้อยละ 88.24)
ผู้ใช้ระบบฯ ที่เป็นครูทาหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.82) อายุระหว่าง
40-49 ปี (ร้อยละ 63.64) สอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1- ป.3 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4- ม.6 เท่า ๆ กัน (ร้อยละ 27.27) และเคยมีประสบการณ์ ใช้งานระบบวั ดผลแบบ
ออนไลน์ระบบอื่นมาก่อน (ร้อยละ 63.34) โดยผู้ใช้ระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียน
เทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจระบบในภาพรวมในระดับมาก (ครูประถมฯ M = 4.24
ครูมัธยมฯ M = 3.98 และ ครูผู้ดูแลระบบ M = 4.26) โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บ
แอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นความพึงพอใจ
ต่อระบบ
1. ด้านความเหมาะสม
ด้านการทางานของระบบ
1.1 การเข้าใช้ระบบ
1.2 ความสวยงามของระบบ
1.3 ข้อความถูกต้องของ
ข้อมูลตามหลักสูตร
1.4 การแจ้งเตือน
ข้อผิดพลาด
1.5 ความน่าเชื่อถือไดของระบบ
1.6 ความเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในการออกแบบ
หน้าจอ
2. ด้านความถูกต้องในการ
ทางานของระบบ
2.1 ความถูกต้องในการ
เชื่อมโยงของคาสัง่
2.2 ความถูกต้องในการ
จัดเก็บข้อมูลนาเขา
2.3 ความถูกต้องในการ
ค้นหาข้อมูล
3. ด้านความสะดวกและง่าย
ต่อการใช้งาน
3.1 ขั้นตอนในใช้งานสะดวก
และง่าย
3.2 ความเหมาะสมในการ
โตตอบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
3.3 ความเหมาะสมในการวาง
ส่วนประกอบบนจอภาพ
3.4 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่ายและ
สามารถปฏิบัติตามได
โดยง่าย

ครูระดับประถมฯ(n=16)
M
SD แปลผล
4.24 .60
มาก

ระดับความพึงพอใจ
ครูระดับมัธยมฯ (n=17)
M
S.D แปลผล
3.92 .55
มาก

ครูผู้ดูแลระบบ (n=11)
M
S.D แปลผล
4.07 .62
มาก

4.31 .60
4.19 .54
4.38 .50

4.24 .66
3.71 .77
3.94 .56

4.50 .53
4.00 .67
4.10 .99

มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก

4.06

1.00

มาก

3.82

.81

มาก

3.60

1.07

มาก

4.31

.79

มาก

4.00

.71

มาก

4.10

.74

มาก

4.19

.66

มาก

3.82

.64

มาก

4.10

.88

มาก

4.29

.56

มาก

3.88

.77

มาก

4.33

.47

มาก

4.25

.58

มาก

3.88

.70

มาก

4.30

.67

มาก

4.38

.62

มาก

3.82

.95

มาก

4.20

.63

มาก

4.25

.58

มาก

3.94

.83

มาก

4.50

.53

มาก

4.27

.62

มาก

4.00

.79

มาก

4.45

.40

มาก

4.31

.79

มาก

4.06

.83

มาก

4.70

.48

4.33

.62

มาก

3.94

1.03

มาก

4.40

.52

มาก
ที่สุด
มาก

4.25

.68

มาก

3.94

.66

มาก

4.30

.48

มาก

4.25

.68

มาก

4.06

.83

มาก

4.40

.52

มาก
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ตาราง 2 (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ต่อระบบ

ระดับความพึงพอใจ
ครูระดับประถมฯ (n=16)

ครูระดับมัธยมฯ (n=17)

ครูผู้ดูแลระบบ (n=11)

M

SD

แปลผล

M

SD

แปลผล

M

SD

แปลผล

4. ด้านความสะดวกรวดเร็ว
ในการทางานของระบบ
4.1 การแสดงผลข้อมูล
ทาไดรวดเร็ว
4.2 รวดเร็วในการ
ประมวลผลของระบบ
4.3 ความเร็วในการบันทึก/
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
ข้อมูล
5. ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย
5.1 การตรวจสอบสิทธิ์ก่อน
การใช้งานของผู้ใช้ระบบ
5.2 การควบคุมให้ใช้งาน
ตามสิทธิ์ผู้ใช้ไดอย่าง
ถูกต้อง
5.3 ความเหมาะสมของ
ระบบรักษา
ความปลอดภัยโดยรวม
6. ความพึงพอใจต่อคู่มือ
การใช้งานระบบ
6.1 ความถูกต้องของข้อมูล
ในคู่มือ
6.2 ความสอดคล้องของ
คู่มือกับการใช้งาน

4.13

.87

มาก

3.94

.71

มาก

4.13

.48

มาก

4.13

.83

มาก

4.00

.82

มาก

4.20

.42

มาก

4.13

.92

มาก

3.94

.68

มาก

4.20

.42

มาก

4.13

.92

มาก

3.88

.81

มาก

4.00

.82

มาก

4.29

.55

มาก

4.06

.68

มาก

4.37

.58

มาก

4.20

.56

มาก

4.00

.73

มาก

4.50

.53

มาก

4.33

.62

มาก

4.13

.72

มาก

4.40

.70

มาก

4.33

.62

มาก

4.06

.68

มาก

4.20

.63

มาก

4.28

.67

มาก

4.00

.75

มาก

4.23

.46

มาก

4.33

.72

มาก

4.13

.62

มาก

4.30

.48

มาก

4.27

.70

มาก

4.00

.97

มาก

4.20

.42

มาก

6.3 ความสวยงามของคู่มือ

4.27

.70

มาก

3.88

.81

มาก

4.20

.79

มาก

6.4 ความเหมาะสมของ
ภาษาของคู่มือ
รวม

4.27

.70

มาก

4.00

.82

มาก

4.20

.63

มาก

4.24

.61

มาก

3.98

.65

มาก

4.26

.40

มาก
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อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยที่ศึ กษาประสิทธิ ภาพระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บ แอปพลิเคชันสาหรั บ
โรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพ
ระบบ ฯ ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ด้านความสะดวก
รวดเร็ว ในการทางานของระบบ และคู่มือ การใช้ง านระบบมีประสิทธิภาพระดับมากที่สุดในทุกรายการ
ส่วนด้านความเหมาะสมในด้านการทางานของระบบและด้านการรักษาความปลอดภัย ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพ
ระดับมากที่สุด ยกเว้น การแจ้ง เตือนข้อผิด พลาด และการควบคุมให้ผู้ใช้ใช้งานตามสิทธิ์ไดอย่างถูกต้อ ง
มีประสิทธิภาพระดับมาก ในสองประเด็นนี้ แม้ผู้เชี่ยวชาญจะประเมิน ว่าระบบมีประสิทธิภาพในระดับมาก
แต่ในประเด็นการควบคุมให้ผู้ใช้ใช้งานตามสิทธิ์ไดอย่างถูกต้อง เป็นประเด็นการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในองค์กรที่มักประสบปัญ หานี้อยู่เป็นประจา สอดคล้องกับ ผลสารวจของบริษัท Cisco บริษัทไอทีที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกได้สารวจพนักงานองค์กรและผู้เชี่ยวชาญไอทีกว่า 2,000 คนจาก 10 ประเทศทั่วโลก พบว่า
10 พฤติกรรมของพนักงานบ่งบอกการละเลยความปลอดภัยข้อมูล เป็นเหตุให้ข้อมูลองค์กรรั่วไหลหรือสูญหาย
ได้แ ก่ 1) การแก้ไ ขระบบปูอ งกัน ในคอมพิว เตอร์ ด้ว ยตนเอง 2) การใช้งานแอพลิเคชั่น ที่ไ ม่ไ ด้ รับ อนุ ญ าต
3) การใช้งานระบบเครือข่ายหรืออุป กรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อ่อนไหวขององค์กร
กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน 5) การแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ขององค์กรกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานโดยไม่มีการ
ปรึกษาหัว หน้า งาน 6) ความไม่ชัด เจนของการใช้งานอุป กรณ์ส่ว นตัว กับการทางาน 7) ขาดการปูองกัน
ตัวอุปกรณ์ เช่น เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังคงล็อกอินอยู่ในระบบทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ที่โต๊ะ หรือเปิดเครื่องไว้ ข้ามคืน
เปิดโอกาสให้ผู้ไม่พึง ประสงค์สามารถเข้าถึง ข้อมูลองค์กรในระดับชั้นความลับรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทาให้
ข้อมูลรั่วไหลหรือสูญหายได้ 8) การเก็บชื่อผู้ใช้และพาสเวิร์ดไว้ในที่ที่เปิดเผย เช่น ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือเขียนวางทิ้งไว้บนโต๊ะ บ้างเก็บในตู้ที่ไ ม่ได้ล็อค รวมถึงติดไว้บนคอมพิวเตอร์ การกระทาดังกล่าวมีความ
เสี่ยงต่อทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านการเงิน ทั้งนี้ พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวพนักงานกระทาไปโดยไม่ได้
ตั้งใจ ทว่านับวันความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมลักษณะนี้จะยิ่งมีมากขึ้น 9) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสูญหายจาก
การเคลื่อนย้ายได้และนาออกไปนอกสานักงาน และ 10) การปล่อยให้มีคนภายนอกเดินตามพนักงานเข้าไป
ในสานักงานโดยไม่มีการตรวจสอบ และการอนุ ญาตให้ผู้ที่ไ ม่ใช่พนักงานเข้ามาในสานักงานโดยไม่ได้ปรึกษา
หัวหน้าและรุกล้าเข้าไปใช้อุปกรณ์สานักงานโดยไม่ไ ด้รับอนุญ าต (Cisco, 2008) ซึ่งในช่วงทดลองใช้ระบบ
ผู้วิจัยได้พบปัญหาทั้ง หมดที่กล่าวมาเช่นกัน ประเด็นนี้ จึงนับเป็นเรื่องสาคัญ ที่ผู้วิจัย ทีมพัฒนาระบบและ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนจะต้องหาแนวทางดาเนินการทั้งด้านนโยบาย มาตรการต่าง ๆ หรือการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม
เพื่อปูองกันปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สุพิชญา อาชวิรดา
(2559) ที่พบว่า การรับรู้ถึงภัยคุกคาม การฝึกอบรมและให้ความรู้ ความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศล้วน
ส่งผลต่อการตระหนักถึงความปลอดภัย และเมื่อพนักงานเกิดความตระหนักแล้วยังส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
ระบบสารสนเทศในองค์กรทาให้เกิดความตระหนักในการใช้งานมากขึ้น สุดท้ายจะก่อให้เกิดระดับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่สูงขึ้น
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2. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้ระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับโรงเรียนเทศบาล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งครูระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษา และครูผู้ดูแลระบบ มีความ
พึงพอใจระบบในทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีความสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ชัญญา พงษ์ชัย, ธนีนาฎ ณ สุนทร
และภัทรพล มหาขันธ์ (2554) สภาพงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนในปัจจุบันนั้น เต็มไปด้วยความวุ่นวาย
และปัญหาต่าง ๆ เนื่องมาจากการขาดความรู้ของบุคลากรบ้าง ความสิ้นเปลืองทางด้านทรัพยากรคน เวลา
และวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะนามาช่ว ยลดปัญหา หรือ แก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้
อาจเพราะกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบนี้ ผู้วิจัยได้มีการใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System
Development Life Cycle) หรือวงจรการพัฒนาระบบ เรียกโดยย่อว่า SDLC เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ (Kendall and Kendall, 2005) ทั้ง 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1
การกาหนดปัญหา (problem definition) ที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามหลักการ โดยลงพื้นที่ศึกษาปัญหาและ
ความต้อ งการจากผู้เกี่ ยวข้องทุ กฝุาย ทั้ง ผู้บริ หารโรงเรียน ครูผู้รับ ผิดชอบงานทะเบียนและงานวั ดผล ครู
คอมพิวเตอร์ท่ีดูแลระบบเดิม ตลอดจนตัวแทนครูทุกระดับทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และยังมีการ
ตรวจสอบสภาพความพร้อมด้านอุปกรณ์ไอที ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาด้วย ทาให้ได้ข้อมูลตามสภาพจริงที่จะมาพัฒนาอย่างครบถ้วนรอบด้าน ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์
ระบบ (analysis) ผู้วิจัยได้มีการศึกษาระบบเดิมที่โรงเรียนเคยใช้อยู่ รวมถึงระบบอื่นๆที่ทางานเชื่อมต่อกัน
เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงในการออกแบบและพัฒนาระบบ ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ (design) ผู้วิจัยได้
คานึง ถึง การใช้ง านที่ถูกต้องและสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน โดยนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนกาหนดปัญ หาและ
ขั้นตอนวิเคราะห์ระบบมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบ (development) ผู้วิจัย
ได้พัฒนาระบบตามข้อมูลที่ออกแบบมาและมีการรายงานความก้าวหน้าพร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเป็นระยะทาให้การทางานของระบบมีความถูกต้องมากที่สุดและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้มาก
ที่สุด ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบระบบ (testing) ผู้วิจัยได้ทดลองให้ผู้เกี่ยวข้องทดลองใช้ระบบจริง ในระยะเวลา
3 เดือน โดยใช้ข้อมูลของปีการศึกษาเดิมมาทดลองและตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีการอบรมการใช้งานและ
มีคู่มือให้ผู้ใช้แต่ละระดับสามารถศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งระบบ (implementation)
ผู้วิจัยได้ให้คาแนะนาแก่โรงเรียนให้ติดตั้งระบบบน cloud server โดยเช่าพื้นที่ private hosting ของเอกชน
ที่มีความเสถียรกว่า server ของโรงเรียน และลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง ขั้นตอนที่ 7 การบารุงรักษา
(maintenance) ผู้วิจัยมีการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลระบบให้สามารถบารุงรักษาระบบได้ด้วยตนเองและ
มีคู่มือให้ศึกษาเพิ่มตามแนวทางของ SDLC
จากข้อมูลที่กล่าวมา ข้างต้น จึง อาจเป็นที่มาที่ทาให้ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมีความพึงพอใจ
ต่อระบบในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านความเหมาะสม ความถูกต้อง ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ความรวดเร็วในการทางานของระบบ การรักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจต่อคู่มือการใช้งานระบบ
สอดคล้องกับ อาไพ พรประเสริฐสกุล (2543) ได้กล่าวว่า วงจรในการพัฒนาระบบงาน (System Development
Life Cycle: SDLC) เป็นระเบียบวิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน SDLC เป็น
วิธีการที่มีลาดับขั้นที่ชัดเจนแน่นอนและสามารถตรวจสอบความถูกต้องไดดี
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ทาให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่ควรปรับปรุงและควรพัฒนาของระบบ ฯ ซึ่งผู้วิจัย
จะได้นาไปปรับปรุงพัฒนาระบบวัดและประเมินผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสาหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่ง ขึ้น เพื่อจะเป็นต้นแบบเผยแพร่ให้โรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้นาไปใช้ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาความต้องการจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและนักเรียนว่าต้องการทราบข้อมูลใดอีก เช่น
เวลาเข้าเรียนของนักเรียน ตัวชี้วัดในการสอบ หรือ ข้อมูลที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียน เป็นต้น
โดยอาจมีการพัฒนาต่อยอด ระบบ tracking ติดตามและแจ้งผ่าน application หรือ ส่งผ่าน SMS ไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทางานของ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งในด้านการวัดประเมินผลและด้านอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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