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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือ

ค�าหาญวารนิช�าราบ อ�าเภอวารนิช�าราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี2) เพือ่หาประสทิธภิาพของโปรแกรมระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

โรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอบเขตของการวิจัย คือ จัดเก็บข้อมูลในระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน การกรอกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน แบบ

ประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์ แบบคัดกรองนักเรียน การสรุปผล และการออกรายงานภาพรวมของนักเรียนแต่ละกลุ่มทั้งกลุ่ม

ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา สามารถแบ่งส่วนการท�างานได้เป็น 5 ส่วน คือ 1) การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน 2) การจัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน 3) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 4) การจัดการแบบประเมิน และ 5) การออกรายงาน พัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษา

พีเอชพี และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลผ่านเว็บเบราเซอร์ เครื่องมือที่ใช้ใน

การหาประสทิธภิาพของระบบ คอื แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

จ�านวน 5 คน และผู้ใช้ จ�านวน 218 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ ครูที่ปรึกษา 

ครูฝ่ายปกครอง ผู้ปกครอง และนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลการพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ อ�าเภอ

วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี สามารถท�างานได้ตามขอบเขตการวิจัยที่ได้ก�าหนดไว้ มีการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย

โดยการก�าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง  

ผู้ปกครอง และนักเรียน  และ 2)  ผลการหาประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่

ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้ จ�านวน 

218 คน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70

ค�ำส�ำคัญ: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คัดกรองนักเรียน ประสิทธิภาพระบบ

Abstract
 The research aimed to study and develop the student aiding system program of Luekhamhan  

Warinchamrap School of Ubon Ratchathani province and to find out the efficiency of the system in question. 

The research scope covered students’ data storage;  completion of the format to evaluate students’  

behavior, emotional maturity,  student selection form; report of the overall performance of all students 

divided into three groups: normal, risky and problematic.  The research instrument was a five-rating scale 

questionnaire. The subjects in the study were 5 computer experts and 218 others including administrators, 

system maintainers, advisory teachers, parents and students. Statistics used in data analysis were mean and 

standard deviation. 
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 The research found that: 1) the student aiding system program which was developed could function 

according the set research scope; the security system was divided into six groups: administrators, system 

maintainers, advisory teachers,  disciplinary teachers,  parents and students;  2) as regards the efficiency of 

the system, it was found that the system was efficient at the highest level averaging 4.67 and a deviation 

score was 0.47. The efficiency of the system as evaluated by 218 users showed that the system was efficient 

at a high level averaging 4.35 and a deviation score was 0.70. 

Keywords:  students aiding system,  student selection,  system efficiency 

บทน�ำ

 สภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบันมี 

การเปลี่ยนแปลงท้ังทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นอย่างรวดเร็ว 

ท�าให้เกิดปัญหาทางอ้อมและทางตรงไหลเข้าสู่สังคมไทย

และส่งผลกระทบต่อเดก็และเยาวชน เช่น ปัญหาการตดิสือ่

อินเทอร์เน็ต การติดเกมออนไลน์ ปัญหาอาชญากรรม 

ปัญหาพฤตกิรรมทางเพศ ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาครอบครวั

และชมุชน ปัญหาชูส้าว ปัญหาการทะเลาะววิาท ปัญหาการ

หนีเรียน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อการด�าเนิน

ชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย โดยท�าให้เกิดความสับสนใน

การตัดสินใจ  ซึ่งการตัดสินใจ สุขภาพจิตและการควบคุม

อารมณ์นี่เองเป็นส่วนส�าคัญต่อการสร้างเสริมพัฒนาการ

ของเด็กและเยาวชนไทยในช่วงวัยเจริญเติบโต เข้าสู่วัย

ผู้ใหญ่ ขณะที่กรมสุขภาพจิต (2544) ได้กล่าวถึงแนวคิด

เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันสุขภาพจิต

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อยู่ในวัยรุ่นและถือเป็นวัยวิกฤติ

เนือ่งจากเป็นวยัทีม่ภีาวะอารมณ์แปรปรวนสงู วฒุภิาวะทาง

อารมณ์ยังไม่สมบูรณ์ มีความสับสนในการวางบทบาทของ

ตนเองในสังคม ขาดทักษะและประสบการณ์ในการเผชิญ

ปัญหา และขาดความเข้าใจในตนเองของวัยรุ่น เกิดปัญหา

ในด้านสขุภาพจติได้ โรงเรยีนจงึเป็นองค์กรหนึง่ทีม่บีทบาท

ส�าคัญ ในการสร้างและปกป้องดูแลเยาวชนให้เป็นไปตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ ขณะที่

กระทรวงศกึษาธกิาร (2540) กล่าวสอดคล้องกนัว่า ครเูป็น

บคุคลส�าคญัยิง่ทีจ่ะช่วยดแูลแก้ไขได้ทนัเวลา โดยเฉพาะครู

ทีป่รกึษาซึง่เป็นผูใ้กล้ชิดผูเ้รยีนและมหีน้าทีใ่นการดแูลช่วย

เหลอือยูแ่ล้วด้วยเหตนุี ้โรงเรยีนแต่ละแห่งจ�าเป็นต้องมฝ่ีาย

รับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส�าหรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนเป็นหลัก โดยมุ่งหวังให้

นักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพรอบด้านท้ังด้านสติปัญญา

ความสามารถด้านคณุธรรมจรยิธรรมและด้านการด�ารงชีวติ

อย่างเป็นสุขในสังคม 

 สภาพปัจจุบันโรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ 

อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนระดับ

มธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธกิาร ได้เปิดสอนนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลือค�าหาญ

วารนิช�าราบ (2556) ให้ข้อมลูไว้ว่า ปัจจบุนัมนีกัเรยีนจ�านวน 

2,943 คนและมีบุคลากรรวม 167 คน พันธกิจคือ การ

พฒันานกัเรยีนให้เป็นบคุคลทีม่คีณุภาพทัง้ทางด้านร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและ 

มีวิถีชีวิตที่เป็นสุข เพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป็นไปตาม

แนวทางป้องกันเยาวชนของกระทรวงการศึกษาธิการที่

กล่าวไว้แล้วในข้างต้น โรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบได้มี

การด�าเนนิงานด้านการช่วยเหลอืดแูลนกัเรยีนอย่างเป็นขัน้

ตอน ทั้งวิธีการและเครื่องมือสนับสนุนการท�างานที่ชัดเจน 

โดยมคีรทูีป่รกึษาเป็นบคุลากรหลกัในการด�าเนนิงานแต่ละ

ขั้นตอน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับบุคลากรทุกคนที่

เกี่ยวข้อง ในการด�าเนินงานตามแผนและขั้นตอนของการ

ช่วยเหลือดูแลนักเรียน ท�าให้เกิดเอกสารที่ต้องใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ เอกสารรายงานการสรุปผล

และการ-ด�าเนินงาน เอกสารการประเมินผลพฤติกรรม  

อีกทั้งส่วนงานการคัดกรองนักเรียนจากจ�านวนทั้งหมด

ภายในโรงเรยีนเกดิความยุง่ยาก เนือ่งจากในแต่ละห้องเรยีน

มีนักเรียนจ�านวนมาก แบบประเมินหลายชุด ท�าให้ครูที่

ปรึกษาเม่ือท�าการวิเคราะห์คัดกรองนักเรียนเกิดความล้า 

เกิดข้อผิดพลาด ขาดความถูกต้องแม่นย�าของข้อมูล ความ

เป็นแบบแผนเดยีวกนัของข้อมลู และความเป็นปัจจบุนัของ

ข้อมูลอีกด้วย

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยต้องการพัฒนาโปรแกรมระบบ

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนเป็นระบบออนไลน์ซึง่จะอ�านวยความ

สะดวกให้แก่ผู ้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูฝ ่ายปกครอง  

ผู้ปกครอง นกัเรยีน และทกุคนทีเ่กีย่วข้องให้การด�าเนนิงาน
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ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีระบบ

สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ถูกต้องแม่นย�า

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบอ�าเภอ

วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 2. เพือ่หาประสทิธภิาพของโปรแกรมระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ อ�าเภอ

วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ประชำกร

 ประชากรท่ีใช ้ในการศึกษาและวิจัยเพื่อหา

ประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ เป็นกลุ่มบุคคลที่สังกัด

ภายในโรงเรยีนลอืค�าหาญวารนิช�าราบ อ�าเภอวารนิช�า-ราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ กลุ ่มบุคลากรของโรงเรียน

ทั้งหมด 167 คน นักเรียนจ�านวน 2,943 คน และผู้ปกครอง

ของนักเรียนจ�านวน 2,943 คน

 กลุ่มตัวอย่ำง

 กลุ ่มตัวอย่างในการทดลองเป็นผู ้ใช้โปรแกรม

จ�านวน 218 คน จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

 ศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ลือค�าหาญวารินช�าราบ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีความ

เกีย่วข้องกบัระบบ เช่น แบบประเมนิ ข้อมลูบคุลากร ข้อมลู

นักเรียน กระบวนการขั้นตอน วิธีในการ-ด�าเนินงานดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นต้น ความส�าคัญและ

ความหมายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรอบแนวคิด

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

การพัฒนาโปรแกรม

 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

 ตัวแปรต้น การจัดเก็บข้อมูลโดยโปรแกรมระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ 

 ตัวแปรตาม 1) ผลประเมินประสิทธิภาพของ

โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือคาหาญ

วารินช�าราบจากผู้เช่ียวชาญ 2) ผลประเมินประสิทธิภาพ

ของโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน 

ลือค�าหาญวารินช�าราบจากผู้ใช้ระบบ

 ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบ

 การพฒันาระบบงานนี ้ได้ด�าเนนิงานตามขัน้ตอน

การพัฒนาระบบ System Development Life -Cycle 

โดยแบ่งระยะเป็น 5 ระยะดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ระยะที่ 1 การวางแผนระบบ ประกอบด้วยขั้น

ตอนดังนี้ การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาและ

ความต้องการเครื่องมือในระบบการด�าเนินงานดูแลช่วย

เหลือนักเรียนภายในโรงเรียน โดยศึกษาจากเอกสาร งาน

วจิยัและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้การศึกษาข้อมลูจากภาค

สนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับครูที่ปรึกษา ผู้

บรหิารโรงเรยีน ครฝู่ายปกครอง ผูป้กครองของนกัเรยีน และ

นักเรียน ภายในโรงเรียนลือค�าหาญ

วารินช�าราบ ก�าหนดระยะเวลาขั้นตอนการด�าเนินงานท้ัง

ด้านการพัฒนาเครื่องมือ และการเลือกวิธีการวิเคราะห์ผล

สถิติด้านประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบ 

 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วยขั้น

ตอนต่อไปนี้ 

 วิเคราะห์กระบวนการท�างานของระบบงานเดิม

ตามกลุ่มสาระส�าคัญของงาน มีดังนี้  

 1. การรวบรวมข้อมูลในส่วนของการรวบรวม

ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 2. การบริหารการจัดเก็บเอกสารหลักฐานของ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 3. การจัดท�าเอกสารแบบประเมินในหัวข้อต่างๆ 

การเผยแพร่แบบประเมนิไปยงักลุม่นกัเรยีนผูป้กครอง การ

วิเคราะห์ผลประเมินทางสถิติ  

 4. การท�าเอกสารรายงานผลการด�าเนินงานและ

การน�าเสนอผู้บริหาร  

 รวบรวมความต้องการในด้านต่างๆ จากข้อ 1) ใน

แผนระยะเวลาที่ 2 ซึ่งเน้นที่กระบวนการท�างาน และ

เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบงานเดิม เพื่อสังเคราะห์ฟังก์ชั่

นของโปรแกรมทีจ่�าเป็นต่อผูใ้ช้ระบบและเสรมิประสทิธภิาพ

ในการท�างานให้ได้มากที่สุด โดยมีขั้นตอนสังเคราะห์ฟังก์ชั่

นงานจากกระบวนการท�างานระบบเดมิ วเิคราะห์เทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์เพือ่ให้เกดิระบบงานทีส่นบัสนนุการด�าเนนิงาน

ของระบบเดิมและลดปัญหาที่พบในระบบได้ 

 ระยะที่ 3 การออกแบบระบบ ประกอบด้วย 

การจ�าลองกระบวนการของระบบใหม่ผ่านแผนภาพกระแส

ข้อมลู (Data Flow Diagram) ของโปรแกรมระบบดแูลช่วย

เหลือนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ เป็นการ
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ออกแบบโปรแกรมระดับแนวคิดท้ังฟังก์ชั่นงาน กระแส

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) และข้อมูลที่ได้จากระบบ (Out-

put) ซึง่มผีูเ้กีย่วข้องในระบบดงันี ้ผูด้แูลระบบ ครทูีป่รกึษา 

ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง โดยโปรแกรมระบบดูแลช่วย

เหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนลอืค�าหาญวารนิช�าราบ สามารถแสดง

ในภาพที่ 1 
5 
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ภาพที ่1  Context Diagram โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 

 
  ออกแบบโครงสร้างข้อมูล เพ่ือให้สามารถเก็บ
ในรูปแบบระบบฐานข้อมูลของ MySQL โดยใช้โปรแกรม
บริหารจัดการฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือ คือ phpMyAdmin 
Database Manager ซึ่งจะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล 
และการก าหนดคุณสมบัติของขอบเขตข้อมูลภายในแฟ้ม
หลังการออกแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 
พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ี โดยใช้
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมู ล  (Entity 
Relationship Diagram : E-R Diagram) 
  ระยะที่  4 การพัฒนาโปรแกรมระบบ 
ประกอบด้วยข้ันตอนต่อไปน้ี   
  1. เขียนโปรแกรมตามผลการวิเคราะห์
ระบบงานใหม่และผลการออกแบบฟังก์ชันการท างาน
ภายในระบบจากการท างานในระยะที่ 3 โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบ
ฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม เพ่ือให้ได้ฟังก์ชัน

งานตามความต้องการของผู้ใช้ของระบบและการออกแบบ
ในระดับแนวคิด เพ่ือให้โปรแกรมสามารถสนับสนุนการ
ท างาน การรายงาน การช่วยบริหารจัดการข้อมูลในปริมาณ
มากๆ และการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการ
อนุญาตการเข้าถึงได้ตามระดับสิทธิของผู้ใช้ระบบ  
  2. ทดสอบโปรแกรมด้วยผู้พัฒนาระบบเองเพ่ือ
หาข้อผิดพลาดระดับย่อยแล้วท าการปรับปรุงแก้ไขโค้ด
โปรแกรม จากน้ันจึงตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ด้วยวิธี Black-Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับให้
ฟังก์ชันเหมาะแก่การน าไปใช้งานได้  
  ระยะที่ 5 การทดสอบประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค า
หาญวารินช าราบ เลือกวิธีการวิเคราะห์สถิติ  คือ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของ
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

0 

ภำพที่ 1  Context Diagram โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ

 ออกแบบโครงสร้างข้อมูล เพื่อให้สามารถเก็บใน

รูปแบบระบบฐานข้อมูลของ MySQL โดยใช้โปรแกรม

บริหารจัดการฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือ คือ phpMyAdmin 

Database Manager ซึ่งจะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล 

และการก�าหนดคุณสมบัติของขอบเขตข้อมูลภายในแฟ้ม

หลังการออกแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 

พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ โดยใช้

แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล (Entity Rela-

tionship Diagram : E-R Diagram)

ระยะที่ 4 การพัฒนาโปรแกรมระบบ ประกอบ

ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้  

 1. เขยีนโปรแกรมตามผลการวเิคราะห์ระบบงาน

ใหม่และผลการออกแบบฟังก์ชันการท�างานภายในระบบ

จากการท�างานในระยะที่ 3 โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบฐานข้อมูล เป็น

เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้ได้ฟังก์ชันงานตามความ

ต้องการของผู ้ใช้ของระบบและการออกแบบในระดับ

แนวคิด เพื่อให้โปรแกรมสามารถสนับสนุนการท�างาน 

การรายงาน การช่วยบริหารจัดการข้อมูลในปริมาณมากๆ 

และการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการอนุญาต

การเข้าถึงได้ตามระดับสิทธิของผู้ใช้ระบบ 

 2. ทดสอบโปรแกรมด้วยผู้พัฒนาระบบเองเพื่อ

หาข้อผิดพลาดระดับย่อยแล้วท�าการปรับปรุงแก้ไขโค้ด

โปรแกรม จากน้ันจึงตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม

ด้วยวิธี Black-Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับให้

ฟังก์ชันเหมาะแก่การน�าไปใช้งานได้ 

 ระยะที ่5 การทดสอบประสทิธภิาพของโปรแกรม

ระบบดูแลช ่ วย เหลือนัก เรี ยนโรง เรี ยนลือค� าหาญ

วารินช�าราบ เลือกวิธีการวิเคราะห์สถิติ  คือ สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของ

ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Arithmetic Mean) หรอืค่า
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เฉลีย่ (Mean) และวดัการกระจายของข้อมลูโดยใช้ ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 

 1. ด้านการพัฒนาโปรแกรม ส่วนซอฟต์แวร์  

มีดังนี้ 1) ระบบปฏิบัติการสามารถท�างานที่ 36 bit ท�างาน

แบบมัลติทาสก์กิ้ง (Multitasking) และแสดงผลในรูปแบบ

กราฟิกได้ 2) โปรแกรมภาษาพีเอชพี 3) ระบบจัดการฐาน

ข้อมูลมายเอสคิวแอล  4) โปรแกรมเว็บอิดิเตอร์ (Web 

Editor) และในส่วนฮาร์ดแวร์  มีดังน้ี 1) เครื่องไมโคร

คอมพิวเตอร์ ความเร็ว 2.0 Ghz ข้ึนไป มีหน่วยความจ�า 

(Ram) ไม่น้อยกว่า 512 MB และพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ไม่น้อย

กว่า 80 GB  2) เครื่องพิมพ์

 2. การสร้างเครือ่งมอืประเมนิระดบัประสทิธภิาพ

โปรแกรม ศึกษาจากแบบประเมินที่มีผู้จัดท�าไว้แล้วในงาน

วิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้า คัดเลือก ปรับปรุงเพิ่มเติมและแก้ไข 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัโปรแกรมระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

โรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบท่ีพัฒนาข้ึน ให้ผู้เชี่ยวชาญ

และอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยพิจารณาแบบประเมินเพื่อหา

ประสิทธิภาพ เพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความ

สมบูรณ์ถูกต้อง และสอดคล้องกับระบบงานที่พัฒนามาก

ที่สุด 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 การทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

จากข้อสงัเกตและค�าแนะน�าต่างๆ ทัง้จากผูพ้ฒันาระบบด้วย

วิธีการ Black - Box Testing และทดสอบจากการทดลอง

ใช้แล้วท�าการบันทึกผลผ่านแบบประเมินประสิทธิภาพเพื่อ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงโปรแกรมของผู้เชี่ยวชาญด้าน

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ จ�านวน 5 คน และผูใ้ช้ระบบ จ�านวน 

218 คน

 แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ วางกรอบการประเมินไว้ 4 ด้าน 

ได้แก่ 

 1. ด้าน Functional Requirements Test 

เป็นการประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพที่ตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้  

 2. ด้าน Functional Test เป็นการประเมนิความ

ถกูต้อง ประสทิธภิาพ และความสามารถ ในการท�างานของ

โปรแกรม 

 3. ด้าน Usability Test เป็นการประเมินความ

สามารถในการใช้งานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

 4. ด ้าน Security Test เป็นการประเมิน

ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูล

 เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของโปรแกรม 

พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้ทดสอบโปรแกรม โดยต้อง

มีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป มีการก�าหนดเกณฑ์ 

การให้คะแนนเชิงคุณภาพและเกณฑ์การให้คะแนนเชิง

ปริมาณ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

สรุปผลกำรวิจัย

 ผลการพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรยีนโรงเรยีนลือค�าหาญวารนิช�าราบ อ�าเภอวารนิช�าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีดงัแสดงในภาพที ่2-4  โปรแกรมระบบ

มีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ  

ครทูีป่รกึษา  ครฝู่ายปกครอง  ผูบ้รหิาร  นกัเรยีน  ผูป้กครอง 

และโปรแกรมระบบมีฟังก์ชั่นการท�างาน 5 ฟังก์ชัน คือ

 1. การตรวจสอบสิทธิการใช้งาน

 2. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

 3. การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานและสิทธิในการเข้า

ถึงข้อมูล  

 4. การจัดการแบบประเมิน  

 5. การออกรายงาน  
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ภาพที่ 2  หน้าจอการกรอกแบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 

 
 

ภาพที่ 3  รายงานสรุปการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายชั้น 
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ภาพที่ 4  รายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา
 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค าหาญวาริน    
ช าราบท้ั ง 4 ด้าน คือ ประสิทธิภาพด้าน  Functional 
Requirements test ด้าน Functional Test ด้านUsability 
Test และด้าน Security Test ได้ผลดังน้ี 
 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.47 ดังแสดงในตารางที่ 1 

 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผู้ใช้ในทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ดังแสดงใน
ตารางที ่2 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบทั้ง 4 ด้านจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
 

ด้านประสิทธิภาพ x  S  ระดับประสิทธิภาพ 

1.  ด้าน Functional Requirements Test 4.60 0.53 มากท่ีสุด 
2.  ด้าน Functional Test 4.67 0.42 มากท่ีสุด 
3.  ด้าน Usability Test 4.67 0.42 มากท่ีสุด 
4.  ด้าน Security Test 4.72 0.49 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.67 0.47 มากที่สุด 

ภำพที่ 4  รายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญวาริน    ช�าราบทั้ง 4 ด้าน 

คือ ประสิทธิภาพด้าน Functional Requirements test ด้าน Functional Test ด้านUsability Test และด้าน Security Test 

ได้ผลดังนี้

 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ดังแสดงในตารางที่ 1

 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้ใช้ในทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.70 ดังแสดงในตารางที่ 2

ตำรำงที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบทั้ง 4 ด้านจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน

8 

 

 
 

ภาพที่ 4  รายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา
 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค าหาญวาริน    
ช าราบทั้ ง 4 ด้าน คือ ประสิทธิภาพด้าน  Functional 
Requirements test ด้าน Functional Test ด้านUsability 
Test และด้าน Security Test ได้ผลดังน้ี 
 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.47 ดังแสดงในตารางที่ 1 

 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผู้ใช้ในทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ดังแสดงใน
ตารางที ่2 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบทั้ง 4 ด้านจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
 

ด้านประสิทธิภาพ x  S  ระดับประสิทธิภาพ 

1.  ด้าน Functional Requirements Test 4.60 0.53 มากท่ีสุด 
2.  ด้าน Functional Test 4.67 0.42 มากท่ีสุด 
3.  ด้าน Usability Test 4.67 0.42 มากท่ีสุด 
4.  ด้าน Security Test 4.72 0.49 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.67 0.47 มากที่สุด 
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ตำรำงที่ 2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบทั้ง 4 ด้านจากผู้ใช้ระบบ 218 คน
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบทั้ง 4 ด้านจากผู้ใช้ระบบ 218 คน 
 
 

ด้านประสิทธิภาพ x  S  ระดับประสิทธิภาพ 

1.  ด้าน Functional Requirements Test 4.43 0.73 มาก 
2.  ด้าน Functional Test 4.30 0.73 มาก 
3.  ด้าน Usability Test 4.31 0.69 มาก 
4.  ด้าน Security Test 4.37 0.65 มาก 

ภาพรวม 4.35 0.70 มาก 
 
อภิปรายลการวิจัย 
 
 1. จากผลการพัฒนาโปรแกรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ผู้วิจัย
ได้พัฒนาข้ึน โดยใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี และโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่ง 
 
เป็นโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน การ
กรอกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล การ
สรุปผล และการออกรายงานภาพรวมของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มทั้งกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ผลการวิจัย
น้ีสอดคล้องกับ วัช ญ์พงศ์  สุขสมบั ติ  (2554) ไ ด้
ท าการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
ส าหรับโรงเรียน มี วัตถุประสงค์เ พ่ือช่วยจัดการงาน
บุคลากร และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยลด
ข้ันตอนการท างานของบุคลากรในโรงเรียน อ านวยความ
สะดวกให้ครูประจ าชั้นสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อ
ของนักเรียนท่ีมาเรียนและขาดเรียนในแต่ละวัน ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของนักเรียนในปกครอง และรับข้อความ SMS ทาง
โทรศัพท์มือถือ เมื่อนักเรียนขาดเรียน รวมถึงมีการสรุปเป็น

รายงานเพ่ือให้ครูประจ าชั้นและผู้บริหารโรงเรียนใช้
ประกอบการตัดสินใจวางแผนด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
รวมถึงน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ป ร ะ โ ย ช น์ ขอ ง โ ร ง เ รี ย น  ร ะ บ บ น้ี พั ฒ นา ข้ึ นบ น
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ๊กซ์พี ใช้เครื่องมือในการพัฒนา
คือ โปรแกรมภาษาพีเอชพี ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับ
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สร้างด้วยโปรแกรมมายเอส
คิวแอล และประมวลผลผ่านเว็บเซอร์ฟเวอร์อาปาเช่ โดย
โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค าหาญวา
รินช าราบที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน แสดงรายงานผลการคัดกรอง
นักเรียนรายบุคคลแยกกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่ 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี ปัญหาโดยมีการเน้น
สารสนเทศด้วยสีที่ช่วยให้สังเกตความแตกต่างออกไป จึงได้
สารสนเทศที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 2. โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ พบว่า โปรแกรมระบบ
ดูแลช่ วย เหลื อ นัก เรี ยนโร ง เรี ยนลือค าหาญวาริน 
ช าราบ ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน สามารถแบ่งส่วนการท างานได้
เป็น 5 ส่วน คือ การตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งาน การจัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐาน การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน การจัดการแบบ
ประเมิน และการออกรายงาน มีการจัดท าระบบส าหรับ
รักษาความปลอดภัยในการก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล

อภิปรำยลกำรวิจัย

 

 1. จากผลการพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ ผู้วิจัยได้

พัฒนาขึ้น โดยใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี และโปรแกรม

จดัการฐานข้อมลูมายเอสควิแอลในการจดัเกบ็ข้อมลู ซึง่เป็น 

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 

การกรอกแบบประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีน แบบประเมนิวฒุิ

ภาวะทางอารมณ์ แบบคดักรองนกัเรยีนรายบคุคล การสรปุ

ผล และการออกรายงานภาพรวมของนกัเรยีนแต่ละกลุม่ทัง้

กลุ ่มปกติ กลุ ่มเสี่ยง และกลุ ่มมีปัญหา ผลการวิจัยนี้

สอดคล้องกับวัชญ์พงศ์ สุขสมบัติ (2554) ได้ท�าการศึกษา

และพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศส�าหรับโรงเรียน  

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยจัดการงานบุคลากร และระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ช่วยลดขั้นตอนการท�างานของบุคลากร

ในโรงเรียน อ�านวยความสะดวกให้ครปูระจ�าชัน้สามารถเข้า

มาตรวจสอบรายชือ่ของนกัเรยีนทีม่าเรยีนและขาดเรยีนใน

แต่ละวัน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู ้ปกครอง

สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนในปกครอง และรับ

ข้อความ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ เมื่อนักเรียนขาดเรียน 

รวมถึงมีการสรุปเป็นรายงานเพื่อให้ครูประจ�าชั้นและ 

ผูบ้รหิารโรงเรียนใช้ประกอบการตดัสนิใจวางแผนด้านระบบ

ดูแลช่วยเหลือรวมถึงน�าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในด้าน

ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน ระบบนี้พัฒนาขึ้นบน

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ๊กซ์พี ใช้เครื่องมือในการพัฒนา

คือ โปรแกรมภาษาพีเอชพี ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับ

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ท่ีสร้างด้วยโปรแกรมมายเอส 

คิวแอล และประมวลผลผ่านเว็บเซอร์ฟเวอร์อาปาเช่ โดย

โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญ

วารนิช�าราบทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ แสดงรายงานผลการคดักรอง

นกัเรยีนรายบคุคลแยกกลุม่ทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจน ได้แก่ 

กลุ ่มปกติ กลุ ่มเสี่ยง และกลุ ่มมีปัญหาโดยมีการเน้น

สารสนเทศด้วยสทีีช่่วยให้สงัเกตความแตกต่างออกไป จงึได้

สารสนเทศที่อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้ปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

 2. โปรแกรมระบบดูแลช ่วยเหลือนักเรียน

โรงเรยีนลือค�าหาญวารนิช�าราบ พบว่า โปรแกรมระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรยีนโรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ ผู้วจิัยได้

พัฒนาขึ้น สามารถแบ่งส่วนการท�างานได้เป็น 5 ส่วน คือ 

การตรวจสอบสทิธิก์ารใช้งาน การจดัการข้อมลูพืน้ฐาน การ

จดัการข้อมลูผูใ้ช้งาน การจดัการแบบประเมนิ และการออก

รายงาน มีการจัดท�าระบบส�าหรับรักษาความปลอดภัยใน

การก�าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้โดยแบ่งออกเป็น 

6 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ ครูที่ปรึกษา ครูฝ่าย

ปกครอง ผู้ปกครอง และนักเรียน การหาประสิทธิภาพทั้ง 

4 ด้าน คือ ประสิทธิภาพ1) ด้าน Functional Require-

ments test 2) ด้าน Functional Test 3) ด้าน Usability 

test และ 4)  ด้าน Security test  ซึ่งได้ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพระบบโดยผู้เช่ียวชาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในทกุด้านโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู ้ใช ้

โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญ

วารินช�าราบในทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ผลการ

วิจัยนี้สอดคล้องกับพิสุทธิ์ เศิกศิริ (2555) ได้ท�าการศึกษา

เรื่องการพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร การหา

ประสิทธิภาพของระบบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน Functional 

Requirements test ด้าน Functional Test ด้าน Usabil-

ity test และด้าน Security test 

โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน และหาค่าความพงึพอใจโดยผูใ้ช้งาน

จ�านวน 10 ท่าน ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และผลการศึกษาความพึงพอใจโดยผู้

ใช้งาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.85 โดยผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้

เชี่ยวชาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผลการ-ประเมิน

ประสทิธภิาพโดยผูใ้ช้โปรแกรมระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

โรงเรยีนลอืค�าหาญวารนิช�าราบทีผู่ว้จิยัได้พฒันาข้ึนในภาพ

รวมมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 

 

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ ผู้วิจัยมีข้อเสนอ

แนะ 2 ด้าน คือ

 1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ มีดังนี้ 

  1.1. ควรให ้ค�าแนะน�า ชี้แจงให ้ กับผู ้ ใช ้

โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญ

วารินช�าราบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้

โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญ

วารินช�าราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.2. ควรบันทึกข ้อมูล และจัดการแบบ

ประเมินที่เป็นจริงและมีความครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะท�าให้

ได้ข้อมลู การรายงานสรปุผลการประเมนิในแบบประเมนิที่

ถูกต้อง สามารถน�าไปใช้ได้จริง

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

  2.1. ควรพัฒนาโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บ

ข้อมูลให้ครอบคลุมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การดแูลนกัเรยีน เช่น การจดักจิกรรมโฮมรมู การเยีย่มบ้าน

นกัเรยีน การจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน 

เป็นต้น 

  2.2. ควรเพิม่เตมิรปูแบบของรายงานสรปุผล

การประเมนิในแบบประเมนิ การรายงานในรปูแบบของไฟล์

ข้อมูลเพื่อความสะดวกในการน�าไปใช้งานด้านอื่นๆ ต่อไป 

เช่น ไฟล์ pdf และไฟล์ xls เป็นต้น

กิตติกรรมประกำศ

 งานวิจัยน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความ

กรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย ซึ่งเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ตรวจ แก้ไขข้อบกพร่องและให้ค�า

แนะน�าด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง ผู ้วิจัยจึงขอ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

 ผู้วจิยัขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทกุท่าน ผู้บรหิาร 

คณะครู ผู ้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญ

วารินช�าราบ ที่มีส่วนท�าให้งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

เอกสำรอ้ำงอิง

 

ชูศรี  วงศ์รัตนะ.  เทคนิคกำรใช้สถิติเพื่อกำรวิจัย  

 พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: บริษัท ไทยเนรมิตกิจ 

  อินเตอร์โปรเกรสซิฟ จ�ากัด, 2553.

ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์. ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 5.  

 กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551.

บุญชม  ศรีสะอาด. กำรวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8.  

 กรุงเทพฯ: สีวีริยาสาส์น, 2553.

พิสุทธิ์  เศิกศิริ.  กำรพัฒนำโปรแกรมระบบดูแลชว่ยเหลอื 

 นกัเรยีนโรงเรยีนกดุชมุวทิยำคม จงัหวดัยโสธร.   

 ภาคนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2555.

ลือค�าหาญวารินช�าราบ, โรงเรียน.  คู ่มือนักเรียน  

 ครูผู้ปกครองโรงเรียนลือค�ำหำญวำรินช�ำรำบ. 

 อุบลราชธานี: โชคสมทรัพย์, 2556.

วัชญ์พงศ์ สุขสมบัติ.  กำรพัฒนำกำรจัดกำรระบบ 

 สำรสนเทศส�ำหรับโรงเรียน.  การค้นคว้าอิสระ 

 วิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต  มหาวิ ทยาลั ย 

 อุบลราชธานี, 2554.

ศึกษาธิการ, กระทรวง.  แนวปฏิบัติงำนแนะแนว:  

 ตำมแผนพัฒนำกำรแนะแนวกระทรวง 

 ศึกษำธิกำรระยะที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544).  

 กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2540.

สุขภาพจิต, กรม. คู่มือที่ปรึกษำระบบดูแลช่วยเหลือ 

 นักเรียน.  กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต กระทรวง 

 สาธารณสุข, 2544.



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(1): ม.ค.-มิ.ย. 2560122


