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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บนอุปกรณ์ส่ือสาร

ชนิดพกพา และ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่พัฒนาขึ้นโดยการใช้ภาษา PHP 

และ ภาษา JAVAและสร้างฐานข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL บนระบบปฏิบัติการ Android และ Window XP 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

คอมพิวเตอร์จ�านวน 5 คน ด้วยวิธี Black box testing และกลุ่มผู้ใช้งานระบบคือ ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง

และนักเรียน จ�านวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบว่า

 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์ส่ือสารชนิดพกพาที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการรักษาความปลอดภัย 

การจัดการข้อมูลพื้นฐานนักเรียนครู ปีการศึกษา ระดับชั้นเรียน ห้องเรียน การจัดการประเมินพฤติกรรมนักเรียน การรายงาน

ผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน ความฉลาดทางอารมณ์ การประเมินพหุปัญญารายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งเป็นไปตาม

ขอบเขตของระบบที่ก�าหนดไว้

 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า (1) ด้านความสามารถในการท�างานระบบมีประสิทธิภาพ

อยูใ่นระดบัด ี(2) ด้านความถูกต้อง ระบบมปีระสทิธภิาพอยูใ่นระดบัดมีาก (3) ด้านการออกแบบระบบมปีระสิทธภิาพอยูใ่นระดบั

ดีและ (4) ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งาน

ที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่า กลุ่มผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถน�าไปใช้ในงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้จริง

ค�าส�าคัญ: อุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Abstract
 The objectives of this research were : 1. to study and develop the Student Counseling System on 

mobile devices; 2. to find the efficiency of the developed system. The system was developed using PHP 

and JAVA, MySQL as a database management system and Windows XP and Android as operating systems. 

The research instrument used in this study was a 5-level Likert Scale questionnaire. The developed Student 

Counseling System was evaluated by 5 experts in the field and groups of 30 users composed of executives, 

mentors, administrative teachers, parents and students. Statistics used in this study was mean and standard 

deviation.

 The findings of this study were as follows:

 1. The developed Students Counseling System on mobile devices was capable to carry out system 

security, data collection of basic information about students, teachers, academic year, level of education, 

classroom management, student’s behavior assessment management, and assessment result reporting of 
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Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Emotional Quotient (EQ), multiple intelligences, and student’s 

home visiting.

 2. The system efficiency evaluation of the developed information system carried out by experts 

regarding 4 efficiency aspects had been identified as the following. (1) Functional Requirements: the  

developed system has obtained a good performance level. (2) Function: the system has met anexcellent 

level of correctness. (3) Usability: the system has accomplished a good level of design. (4) Security: the 

security level of the developed system has reached a good level. Accordingly, the overall efficiency  

evaluation of the developed information system was at a good level, and the overall evaluation resulted 

from users’ satisfaction was at a good level.

Keywords: Mobile device, Student counseling system

บทน�า

 สภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ ได้ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ของเด็กและ

เยาวชนในทางที่ไม่ดีหลายประการ โดยรายงานวิจัยของ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีได้ศึกษาถึง

การเปลีย่นแปลงของสภาพครอบครวัไทย พบว่าผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมรวมทัง้การ

ไหลบ่าทางวฒันธรรมท�าให้พฤตกิรรมความคดิและทศันคติ

ของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปทั้งในส่วนที่เป ็น

ประโยชน์และโทษกบัตวัเดก็เอง สถานการณ์เดก็ในปัจจบุนั

จงึมคีวามซบัซ้อนทัง้ในส่วนของปัญหาและการแก้ไขมากขึน้ 

ปัญหาพฤตกิรรมทีส่�าคญัของวยัรุน่คอื วยัรุน่ไทยชอบเทีย่ว 

สบูบหุรี ่ดืม่สรุา มแีนวโน้มของการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนั

ควรเพิ่มมากขึ้น ท่ีส�าคัญวัยรุ่นยังมีแนวโน้มจะพยายาม 

ฆ่าตัวตายเมื่อเกิดความกดดันในชีวิตมากกว่าวัยอื่น  

(กรมสุขภาพจิต 2546)

 สภาพปัญหาและสถานการณ์เด็กที่กล่าวมาข้าง

ต้น ล้วนแล้วแต่เป็นอปุสรรคทีส่�าคญัยิง่ในการจดัการศึกษา

ของไทยในปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยว

กับสถานการณ์เด็กที่เกิดขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้

ก�าหนดนโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น โดย

การน�าระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนมาใช้ในการส่งเสรมิ 

พฒันา ป้องกนัและแก้ไขปัญหา  เพือ่ให้นกัเรยีนได้รบัพฒันา

เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกัน

ทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการด�ารง

ชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตท้ังปวง โดยส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงสาธารณสุข 

โดยกรมสุขภาพจิตได้ร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาผู้เรียน

อย่างเป็นระบบต่อเนือ่งและยัง่ยนื (ส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2547) เพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วม

กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และการจัดการศึกษาต้องจัดให้

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษา 

โดยยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และ

พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เรียนมีความส�าคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (พระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2553)

 ป ัจจุบันงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี

กระบวนการด�าเนินงาน โดยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก

ในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่ 5 ขั้นตอนคือ  

การรู ้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน  

การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 

การส่งต่อ ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งขั้นตอนที่ 1 คือ การรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล ในขั้นตอนน้ียังจะใช้วิธีการแจก 

แบบประเมนิแล้วน�ามาประมวลผลด้วยมอื หรอืใช้โปรแกรม 

Scantool ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ท�างานแบบ Stand Alone มี

ความยุ่งยากในการติดตั้ง มีหลายขั้นตอนใช้เวลานาน และ

การเกบ็ข้อมลูของครทูีป่รกึษายงัอยูใ่นรปูแบบเอกสารท�าให้

การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลมีความล่าช ้า 

ประกอบกับข้อมูลบางอย่างจ�าเป็นต้องมีการส่งต่อให้กับ

หน่วยงานอืน่ๆ ท�าให้บ่อยครัง้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตาม

วนัเวลาทีน่ดัหมาย ข้อมลูบางอย่างถกูสบัเปลีย่นเคลือ่นย้าย

จนสูญหาย และมีความผิดพลาด
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ส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
และการส่งต่อ ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งขั้นตอนที่ 1  คือ 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ในขั้นตอนนี้ยังจะใช้
วิธีการแจกแบบประเมินแล้วน ามาประมวลผลด้วยมือ 
หรือใช้โปรแกรม Scantool ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ท างาน
แบบ Stand Alone มีความยุ่งยากในการติดตั้ง มีหลาย
ขั้นตอนใช้เวลานาน และการเก็บข้อมูลของครูที่ปรึกษายัง
อยู่ในรูปแบบเอกสารท าให้การจัดเก็บข้อมูลและการ
สืบค้นข้อมูลมีความล่าช้า ประกอบกับข้อมูลบางอย่าง 

จ าเป็นต้องมีการส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆ ท า
ให้บ่อยครั้งไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามวันเวลาที่นัด
หมาย ข้อมูลบางอย่างถูกสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายจนสูญหาย 
และมีความผิดพลาด 

 
 
 

 

1.                          

2.               

                    /       

3.                4.                  

                     

5.      
(                               )

      

         /                  

 

ภาพที่ 1 กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
 

ดังนั้นการน าเอาเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า
และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือ
ผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Application) พัฒนาร่วมกับระบบฐานข้อมูล ท าให้ได้
สารสนเทศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว จะช่วยให้ผู้บริหารและครูที่
ปรึกษา รู้จักตัวตนของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างลึกซึ้ง 
และจะส่งผลให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา โดย
ศึกษาจากการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เช่ียวชาญ
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนที่
ใช้ระบบสารสนเทศงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  
 

ภาพที่ 1 กระบวนการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ดงันัน้การน�าเอาเทคโนโลยทีีม่คีวามก้าวหน้าและ

ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือผ่าน

โปรแกรมประยกุต์บนโทรศพัท์เคลือ่นที ่(Mobile Applica-

tion) พฒันาร่วมกบัระบบฐานข้อมลู ท�าให้ได้สารสนเทศใน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

รวดเร็ว จะช่วยให้ผู้บริหารและครูที่ปรึกษา รู้จักตัวตนของ

นักเรียนแต่ละคนได้อย่างลึกซึ้ง และจะส่งผลให้การด�าเนิน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีดีและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา

 2. เพือ่หาประสทิธภิาพของแอพพลเิคชัน่ระบบดู

แลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา โดย

ศึกษาจากการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและความพึงพอใจของผู้

บริหาร ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนที่ใช้

ระบบสารสนเทศงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547) 

กล่าวว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม

พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา

เต็มศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทาง

จิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด�ารงชีวิตและ

รอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป็นกระบวนการด�าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ม ี

ขัน้ตอนชดัเจน มวีธิกีารและเครือ่งมอืทีม่มีาตรฐานคุณภาพ

และหลักฐานการท�างานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูประจ�าชั้น 

ครูที่ปรึกษา เป็นบุคคลหลักในการด�าเนินงานและบุคลากร

ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและนอกสถานศกึษาอนัได้แก่ คณะ

กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครู 

ทุกคนมีส่วนร่วม 

 ธนภรณ์พรรษ นรจีน (2559) อธิบายถึง

ววิฒันาการของเวบ็เทคโนโลยแีบ่งได้ 3 ยคุ คือ 1) Web 1.0 

คอืลกัษณะเวบ็ทีผู่เ้ข้าชมสามารถอ่านได้อย่างเดยีว (Read-

only) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่สามารถแก้ไขข้อมูล 

ของเวบ็ไซต์ได้เฉพาะผูด้แูลเวบ็ไซต์ (Webmaster) เป็นเวบ็

ที่ผู ้เข้าเยี่ยมชมไม่สามารถมีส่วนร่วมกับเว็บดังกล่าวได้  

ถือว่าเป็นเว็บรุ่นแรกของเทคโนโลยีเว็บไซต์ส่วนมากจะใช้

ภาษา html เป็นภาษาส�าหรับการพัฒนา 2) Web 2.0 เป็น

เทคโนโลยีเว็บไซต์ที่พัฒนาต่อจาก web1.0 เป็นเทคโนโลยี

เว็บไซต์ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ เช่น เว็บบอร์ด เว็บ

บล็อกวิพีเดีย เป็นต้น ซึ่งจะใช้ฐานข้อมูลมาเกี่ยวข้องกับ
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เทคโนโลยนีี ้3) Web 3.0 ผูช้มเวบ็สามารถ อ่านเขยีนจดัการ 

(Read-Write-Execute) คือจากที่ผู้เข้าไปใช้อ่านและเพิ่ม

ข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถปรับแต่งข้อมูลหรือระบบได้เองอย่าง

อสิระมากขึน้ เทคโนโลยบีางอย่างทีค่าดว่าจะถกูน�ามาใช้ใน 

web 3.0 ได้แก่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent :AI) 

หรือสมองกล Semantic Web และ Service-oriented 

architecture คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างระบบกัน 3D 

หรือ Web3DConsortium เป็นเว็บรูปแบบ 3 มิติ Com-

posite Applications เป็นการผสมบริการระหว่างกันเช่น

การดงึบรกิารจากเวบ็รปูแบบหนึง่มาใช้งานในเวบ็ไซต์รปูแบ

บอื่นๆ ได้ด้วยเสมือนเป็นเว็บเทคโนโลยีเดียวกัน 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร   

 - ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีคือ ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนนารีนุกูล 2 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 29 เพือ่

ความสะดวกในการบริหารจัดการ ในแง่เวลา สถานที่ การ

ประสานงาน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 - กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในงานวจิยันี ้แบ่งออกเป็นกลุม่

ที่ ใช ้ส�าหรับศึกษาข ้อมูลความต ้องการระบบโดยใช ้

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และกลุ่มส�าหรับประเมิน

ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ โดยท�าการเลือก

กลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

ที่ประกอบด้วย ครูฝ่ายปกครอง จ�านวน 2 คน ครู จ�านวน 

8 คน ผู้ปกครอง 5 คน นักเรียน จ�านวน 15 คน รวมทั้งหมด 

จ�านวน 30 คน

 - ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบ ประกอบด้วยผู ้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ 

จ�านวน 3 คน และผู ้เชี่ยวชาญทางด้านงานปกครอง  

จ�านวน 2 คน

 เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของโปรแกรม 

 ในการประเมนิเพือ่หาประสทิธภิาพของระบบ จะ

พิจารณาจากคะแนนเฉลีย่ของผูเ้ชีย่วชาญทดสอบโปรแกรม 

และคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งจะต้องอยู่ใน

ระดบัดขีึน้ไป จงึจะถอืได้ว่าโปรแกรมมปีระสทิธภิาพใช้งาน

ได้ในสภาพการท�างานจริง  โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ของ 

บุญชม ศรีสะอาด (2532) แปลความหมายเกณฑ์การให้

คะแนนของแบบประเมิน

 ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับ ดีมาก  

มีค่าเป็น 4.51-5.00

 ระบบทีพ่ฒันามปีระสิทธภิาพในระดบัด ีมค่ีาเป็น 

3.51-4.50

 ระบบทีพ่ฒันามปีระสิทธภิาพในระดบั ปานกลาง 

มีค่าเป็น 2.51-3.50

 ระบบที่พฒันามีประสิทธิภาพในระดับ น้อย มีคา่

เป็น  1.51-2.50

 ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับน้อยที่สุด

มีค่าเป็น  1.00-1.50

 ขอบเขตของระบบงาน

 แอพพลิเคชั่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบน

อุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา พัฒนาขึ้นโดยการใช้ภาษา PHP 

และภาษา JAVA และสร้างฐานข้อมูลด้วยระบบจัดการฐาน

ข้อมูล MySQL และระบบปฏิบัติการ Windows XP และ 

Android สามารถ เพิ่ม ลบแก้ไข ค้นหาข้อมูลพื้นฐาน

นักเรียน ครูที่ปรึกษา การคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน  

การประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ การประเมนิพหปัุญญา 

การเยีย่มบ้านนกัเรยีน รายงานผลการประเมนิ ผู้ใช้สามารถ

ใช้งานตามสทิธิข์องกลุม่การใช้งานคอื ผูบ้รหิาร ครทูีป่รกึษา 

นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ

 วิธีการพัฒนาระบบงาน

 1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยการ

สอบถามและสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่งานดูแลช่วย

เหลอืนกัเรยีน นกัเรยีน ผูป้กครองนกัเรยีน ตลอดจนผูบ้รหิาร

โรงเรียน และรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบน

อุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา

 2. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ  

คณะผู้วิจัยได้สอบถามความต้องการระบบ จากเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และครูที่ปรึกษา โดยการใช้แบบ

สัมภาษณ์ สรุปความต้องการได้ดังนี้

  1) ระบบทีส่ามารถรวบรวมข้อมลูจากนกัเรยีน 

ครูที่ปรึกษามาที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้โดยตรงและรวดเร็ว

  2) ระบบที่สามารถรายงานข้อมูลระเบียน

สะสมของนักเรียนได้รวดเร็ว

  3) ระบบที่สามารถรายงานผลการคัดกรอง

นักเรียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

  4) ระบบที่สามารถสืบค้นข้อมูลนักเรียนได้

อย่างรวดเร็ว

  5) ระบบที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างครู 

นักเรียน และฝ่ายกิจการนักเรียน
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  6) ระบบที่สามารถแสดงแผนที่บ ้านของ

นักเรียนเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาสามารถน�า

ข้อมูลไปใช้ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน

  7) ระบบทีใ่ช้งานผ่านอปุกรณ์สือ่สารชนดิพก

พา (Mobile Phone) ได้

 3. การออกแบบระบบ หลังจากศึกษาและ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้

ระบบแล้ว คณะผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสาร

ชนิดพกพา โดยอธิบายด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล ดังภาพ

ที่ 2
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ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนบนอุปกรณส์ื่อสารชนิดพกพา 
 

จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการไหลของข้อมูลใน
ระบบผ่านกระบวนการหลักต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่
เกี่ยวข้องในระบบมีดังนี ้ 

(1) เจ้าหน้าที่ สามารถจัดการข้อมูลได้ทุกอย่าง
ในระบบ  

(2) ครูที่ปรึกษา สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน
ของนักเรียน ข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียน ท าแบบ
ประเมินตนเอง (SDQ) โดยประเมินนักเรียนที่อยู่ในความ
ดูแล เรียกดูรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่อยู่ในความ
ดูแลได้ เช่น รายงานแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
รายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียน และรายงาน
ข้อมูลตามแบบเอกสารต่างๆ 

(3) นักเรียน สามารถท าแบบประเมินพฤติกรรม
ตนเอง (SDQ) แก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน 

(4)  ผู้ ปกครอง ส ามารถท าแบบประ เมิ น
พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ที่อยู่ในความปกครอง 

(5) ผู้บริหาร สามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับนักเรียน เช่น รายงานการไปเยี่ยมบ้านรายงาน
การประเมินพฤติกรรมของนักเรียน รายงานการขาด ลา 
มาสายของนักเรียน  

หลังจากการออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพกระแส
ข้อมูลแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ท าให้สามารถออกแบบ
ตารางข้อมูล โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ใน
การออกแบบตารางฐานข้อมู ล  ประกอบไปด้ วย
ตารา ง ข้อมู ล  20  ตาร า ง  ดั งแสดง ในตารา งที่  1

  

ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา

 จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงการไหลของข้อมูล

ในระบบผ่านกระบวนการหลักต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับผู้

ที่เกี่ยวข้องในระบบมีดังนี้ 

 (1) เจ้าหน้าที ่สามารถจดัการข้อมลูได้ทกุอย่างใน

ระบบ 

 (2) ครทูีป่รกึษา สามารถจดัการข้อมลูพืน้ฐานของ

นักเรียน ข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียน ท�าแบบประเมิน

ตนเอง (SDQ) โดยประเมินนักเรียนที่อยู่ในความดูแล เรียก

ดูรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลได้ เช่น 

รายงานแบบประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีน รายงานข้อมลูการ

เยีย่มบ้านของนกัเรยีน และรายงานข้อมลูตามแบบเอกสาร

ต่างๆ

 (3) นักเรียน สามารถท�าแบบประเมินพฤติกรรม

ตนเอง (SDQ) แก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน

 (4) ผู้ปกครอง สามารถท�าแบบประเมนิพฤตกิรรม

นักเรียน (SDQ) ที่อยู่ในความปกครอง

 (5) ผูบ้รหิาร สามารถเรยีกดรูายงานต่างๆ ทีเ่กีย่ว

กับนักเรียน เช่น รายงานการไปเยี่ยมบ้านรายงานการ

ประเมนิพฤตกิรรมของนกัเรยีน รายงานการขาด ลา มาสาย

ของนักเรียน 

 หลังจากการออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพ

กระแสข้อมูลแล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ท�าให้สามารถ

ออกแบบตารางข้อมูล โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล 

MySQL ในการออกแบบตารางฐานข้อมูล ประกอบไปด้วย

ตารางข้อมูล 20 ตาราง ดังแสดงในตารางที่ 1
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  ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา 

ชื่อตาราง ค าอธิบาย 
acayear ภาคเรยีน/ปีการศึกษา 
endquestion ค าถาม SDQ ส่วนหลัง 
behaviorscore คะแนนพฤติกรรม  
class ห้องเรียน 
eq ค าถาม EQ 
eqtype ประเภทค าถาม EQ 
eqsumscore เกณฑ์การประเมิน EQ 
frontquestion ค าถาม SDQ ส่วน Front 
frontquestiontype ประเภทค าถาม SDQ 
levelclass ระดับชั้น 
login ข้อมูลผู้ใช้ระบบ  
miquestion ค าถามพหุปัญญา  
miquestiontype ประเภทค าถามพหุปญัญา 
misumscore ผลการประเมินพหุปญัญา 
parent ข้อมูลผู้ปกครอง 
sdqscore ผลการประเมิน sdq  
stdbehavior ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน 
stdvisithome ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 
student ข้อมูลนักเรยีน 
teacher ข้อมูลครูที่ปรึกษา 

 

4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ การ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบน
อุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา ครั้งนี้  ได้ด าเนินงานตาม
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยในการพัฒนาระบบได้
ออกแบบให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้การ
ท างานเป็นไปได้อย่างเรียบง่ายและให้ผู้ใช้มีความรู้สึกว่า
ท าในสิ่งท่ีไม่แตกต่างไปจากงานที่ท าอยู่เดิม ในการพัฒนา
ระบบนี้ใช้ภาษา PHP และ JAVA และสร้างฐานข้อมูล
ด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL บนระบบปฏิบัติการ 
Windows XP และ Android 

ผลการวิจัย 

    1. ผลการพัฒนาระบบ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 5 

กลุ่ม  คือ ผู้บริหารโรงเรียน  ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งผู้ใช้งานระบบมีสิทธิ์ในการใช้
งานในระบบแตกต่างกันตามสิทธ์ิที่ได้รับ 

 

 4. เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการพฒันาระบบ การพฒันา

แอพพลิเคชั่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์

สื่อสารชนิดพกพา ครั้งนี้ ได้ด�าเนินงานตามขั้นตอนการ

พฒันาระบบ โดยในการพฒันาระบบได้ออกแบบให้มคีวาม

สอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้การท�างานเป็นไปได้อย่าง

เรียบง่ายและให้ผู้ใช้มีความรู้สึกว่าท�าในสิ่งท่ีไม่แตกต่างไป

จากงานทีท่�าอยูเ่ดมิ ในการพฒันาระบบนีใ้ช้ภาษา PHP และ 

JAVA และสร้างฐานข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล 

MySQL บนระบบปฏบิตักิาร Windows XP และ Android

ผลการวิจัย

 1. ผลการพัฒนาระบบ ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 5 

กลุม่ คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครทูีป่รกึษา เจ้าหน้าที ่ผูป้กครอง

และนักเรียน ซึ่งผู้ใช้งานระบบมีสิทธิ์ในการใช้งานในระบบ

แตกต่างกันตามสิทธิ์ที่ได้รับ
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 ภาพที่ 3   หน้าจอการเข้าสู่ระบบโดยผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่ 3 เป็นการแสดงหน้าจอเข้าสู่โปรแกรมโดย
ผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนการท างานในการจัดการข้อมูลภายใน
ระบบทั้งหมด เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูล

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ ข้อมูลห้องเรียน เป็นต้น 

 
  ภาพที่ 4 จัดการข้อมูล SDQ 

ภาพที่ 4 จัดการข้อมูล SDQ ประกอบด้วย 5 
เมนูย่อย คือ ประเภทค าถาม SDQ ค าถาม SDQ 

(ด้านหน้า) ค าถาม SDQ (ด้านหลัง) เกณฑ์การประเมิน 
SDQ และรายงาน 

 

 

         

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การจัดการรายงาน 

ภาพที่ 3  หน้าจอการเข้าสู่ระบบโดยผู้ดูแลระบบ

 ภาพที ่3 เป็นการแสดงหน้าจอเข้าสูโ่ปรแกรมโดย

ผูด้แูลระบบ เป็นส่วนการท�างานในการจดัการข้อมลูภายใน

ระบบทั้งหมด เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูล

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินความฉลาด

ทางอารมณ์ ข้อมูลห้องเรียน เป็นต้น
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 ภาพที่ 3   หน้าจอการเข้าสู่ระบบโดยผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่ 3 เป็นการแสดงหน้าจอเข้าสู่โปรแกรมโดย
ผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนการท างานในการจัดการข้อมูลภายใน
ระบบทั้งหมด เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูล

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ ข้อมูลห้องเรียน เป็นต้น 

 
  ภาพที่ 4 จัดการข้อมูล SDQ 

ภาพที่ 4 จัดการข้อมูล SDQ ประกอบด้วย 5 
เมนูย่อย คือ ประเภทค าถาม SDQ ค าถาม SDQ 

(ด้านหน้า) ค าถาม SDQ (ด้านหลัง) เกณฑ์การประเมิน 
SDQ และรายงาน 

 

 

         

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การจัดการรายงาน 

ภาพที่ 4 จัดการข้อมูล SDQ

 ภาพที ่4 จดัการข้อมลู SDQ ประกอบด้วย 5 เมนู

ย่อย คือ ประเภทค�าถาม SDQ ค�าถาม SDQ (ด้านหน้า) 

ค�าถาม SDQ (ด้านหลัง) เกณฑ์การประเมิน SDQ และ

รายงาน
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 ภาพที่ 3   หน้าจอการเข้าสู่ระบบโดยผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่ 3 เป็นการแสดงหน้าจอเข้าสู่โปรแกรมโดย
ผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนการท างานในการจัดการข้อมูลภายใน
ระบบทั้งหมด เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูล

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ ข้อมูลห้องเรียน เป็นต้น 

 
  ภาพที่ 4 จัดการข้อมูล SDQ 

ภาพที่ 4 จัดการข้อมูล SDQ ประกอบด้วย 5 
เมนูย่อย คือ ประเภทค าถาม SDQ ค าถาม SDQ 

(ด้านหน้า) ค าถาม SDQ (ด้านหลัง) เกณฑ์การประเมิน 
SDQ และรายงาน 

 

 

         

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การจัดการรายงาน ภาพที่ 5 การจัดการรายงาน

 ภาพที่ 5 เป็นเมนูรายงานการประเมิน SDQ 

ประกอบด้วยเมนูย่อย 6 รายการคือ รายงานการแปลผล

และวิเคราะห์ผลการประเมิน SDQ ผู้ปกครองประเมิน

นักเรียน รายงานการแปลผล และวิเคราะห์ผลการประเมิน 

SDQ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน (อย่างละเอียด) รายงาน

การแปลผล และวเิคราะห์ผลการประเมนิ SDQ ครปูระเมนิ

นักเรียน รายงานการแปลผล และวิเคราะห์ผลการประเมิน 

SDQ ครูประเมินนักเรียน (อย่างละเอียด) รายงานการแปล

ผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน SDQ นักเรียนประเมิน

ตนเอง และ รายงานการแปลผลและวิเคราะห์ผลการ

ประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอง

 2. ผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของ

ระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วย

เหลอืนกัเรยีนบนอปุกรณ์ส่ือสารชนดิพกพา โดยผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านคอมพิวเตอร์ จ�านวน 5 ท่าน โดยวิธีการ Black box 

testing (1)ด้าน Functional Requirement Test เป็นการ

ประเมนิผลความถกูต้อง และประสิทธภิาพของระบบว่าตรง

ตามความต้องการของ ผู้ใช้ระบบมากน้อยเพียงใด (2) ด้าน 

Functional Test เป็นการประเมินความถูกต้องและ

ประสิทธิภาพในการท�างานของระบบ ว่าสามารถท�างานได้

ตามฟังก์ชนังานของระบบมากน้อยเพยีงใด (3) ด้าน Usabil-

ity Test เป็นการประเมินลักษณะการออกแบบระบบว่ามี

ความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด และ (4) ด้าน 

Security Test เป็นการประเมินระบบในด้านการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมลูในระบบว่ามมีากน้อยเพยีงใด พบ

ว่าในภาพรวมระบบระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนบนอปุกรณ์

ส่ือสารชนิดพกมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ดังแสดงราย

ละเอียดในตารางที่ 2



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(2): ก.ค.-ธ.ค. 2560150

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
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ภาพที่ 5 เป็นเมนูรายงานการประเมิน SDQ 
ประกอบด้วยเมนูย่อย 6 รายการคือ รายงานการแปลผล
และวิเคราะห์ผลการประเมิน SDQ ผู้ปกครองประเมิน
นักเรียน รายงานการแปลผล และวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน SDQ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน (อย่างละเอียด) 
รายงานการแปลผล และวิเคราะห์ผลการประเมิน SDQ 
ครูประเมินนักเรียน รายงานการแปลผล และวิเคราะห์ผล
การประเมิน SDQ ครูประเมินนักเรียน (อย่างละเอียด) 
รายงานการแปลผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน SDQ 
นักเรียนประเมินตนเอง และ รายงานการแปลผลและ
วิเคราะห์ผลการประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอง 

2. ผลการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
ระบบ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา โดย

ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ท่าน โดยวิธีการ 
Black box testing (1)ด้าน Functional Requirement 
Test เป็นการประเมินผลความถูกต้อง และประสิทธิภาพ
ของระบบว่าตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้ระบบมาก
น้อยเพียงใด (2) ด้าน Functional Test เป็นการประเมิน
ความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท างานของระบบ ว่า
สามารถท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบมากน้อย
เพียงใด (3) ด้าน Usability Test เป็นการประเมิน
ลักษณะการออกแบบระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งาน
มากน้อยเพียงใด และ (4) ด้าน Security Test เป็นการ
ประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด พบว่าในภาพรวมระบบ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ที่ 2 

 

   ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับประสิทธิภาพ 
1. Functional Requirements Test 4.48 0.52 ดี 
2. Functional Test 4.63 0.60 ดีมาก 
3. Usability Test 4.27 0.60 ดี 
4. Security Test 3.39 0.55 ดี 

ภาพรวมของระบบ 4.19 0.57 ดี 
 

ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่
ประกอบด้วย ครูฝ่ายปกครอง จ านวน 2 คน ครู จ านวน 8 
คน ผู้ปกครอง 5 คน นักเรียน จ านวน 15 คน รวมทั้งหมด 
จ านวน 30 คน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบที่ประกอบด้วย ครูฝ่ายปกครอง จ�านวน 2 คน ครู 

จ�านวน 8 คน ผู้ปกครอง 5 คน นักเรียน จ�านวน 15 คน 

รวมทั้งหมด จ�านวน 30 คน ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพารายการประเมิน
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณส์ื่อสารชนดิพกพา 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับประสิทธิภาพ 
1. เมนูของระบบชัดเจนเข้าใจง่าย 4.40 0.58 ดี 
2. มีปุ่มและค าอธิบายชัดเจน 4.17 0.48 ดี 
3. ความสวยงามของโปรแกรม 4.30 0.63 ดี 
4. ความรวดเร็วในการประมวลผล 4.53 0.51 ดีมาก 
5. การแสดงผลหน้าจอมีความชัดเจนเหมาะสม 4.40 0.57 ดี 
6. ความชัดเจนของข้อความที่แสดง 4.20 0.43 ดี 
7. สีมีความเหมาะสม 4.67 0.48 ดีมาก 
8. ตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.47 0.68 ดี 
9.ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ 4.27 0.65 ดีมาก 
10. ผลลัพธ์ถูกต้องและสมบูรณ์ 4.57 0.48 ดีมาก 
11. ความเหมาะสมของช่องกรอกข้อมูล 4.40 0.50 ดี 
12. รวดเร็วในการแสดงผลเชื่อมโยงข้อมูล 4.40 0.38 ดี 
13. เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 4.32 0.78 ดี 
14. โปรแกรมช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น 4.60 0.41 ดีมาก 
15. ความเหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลแต่ละหน้า 4.47 0.58 ดี 
16. รายงานผลได้ถูกต้องชัดเจน 4.52 0.50 ดีมาก 
17. รายงานผลสวยงาม เหมาะสม 4.43 0.78 ดี 
18. สามารถใช้งานได้สะดวก 4.60 0.57 ดี 

 

 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
จากผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา การประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินหาค่าความพึง
พอใจผู้ใช้งานระบบ ได้ประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผล
การศึกษาได้ดังนี ้

1. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบน
อุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา มีความสามารถ ในการรักษา
ความปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 

ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ระดับช้ันเรียน ห้องเรียน การ
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความฉลาดทาง

อารมณ์ การประเมินพหุปัญญา รายงานการคัดกรอง
พฤติกรรมนัก เรี ยน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ไพฑูรย์ กุลพันธ์ (2559) ที่ได้ศึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเดชอุดม 

จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระบบสามารถคัดครองพฤติกรรม
นักเรียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
ที่มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถช่วยเหลืองานของครู ทั้งใน
ด้านการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้น การสรุปผล การจัดท า
รายงาน การคัดกรองนักเรียน พร้อมส าหรับการส่งต่อ
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง นอกจากจะเป็นการลดภาระ ลดเวลาของครู 
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อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา การประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินหาค่าความพึง

พอใจผูใ้ช้งานระบบ ได้ประเดน็ส�าคญัน�ามาอภปิรายผลการ

ศึกษาได้ดังนี้

 1. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบน

อุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา มีความสามารถ ในการรักษา

ความปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน  

ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ระดับชั้นเรียน ห้องเรียน  

การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความฉลาด 

ทางอารมณ์ การประเมินพหุปัญญา รายงานการคัดกรอง

พฤติกรรมนักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของไพฑูรย์  

กลุพนัธ์ (2559) ทีไ่ด้ศกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศงาน

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี 

ทีร่ะบบสามารถคดัครองพฤตกิรรมนกัเรยีนได้อย่างรวดเรว็

และถูกต้อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่มีระบบสารสนเทศที่

สามารถช่วยเหลืองานของครู ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล 

การสืบค้น การสรุปผล การจัดท�ารายงาน การคัดกรอง

นักเรียน พร้อมส�าหรับการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากจะเป็นการ

ลดภาระ ลดเวลาของครูแล้วยังส่งผลผลดีต่อการดูแลให้

ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพก โดยการ

ประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เช่ียวชาญ สรุปได้ดังนี้  

การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า

ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  และการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

ซึ่งสอดคล้องกับ ทิพวรรณ  ศรีภางค์ (2559) ที่ได้ท�าการ

วจิยัการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ด้านงานปกครองโรงเรยีน

สว่างวีระวงศ์ อ�าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

นอกจากนี้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์สื่อสาร

ชนิดพก ที่พัฒนาขึ้นได้มีการพัฒนาและออกแบบระบบ 

ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน มีความสะดวกในการ 

จดัเกบ็และประมวลผล ง่ายต่อการใช้งาน ลดความล่าช้าใน

การส่งข้อมูลระหว่างครูท่ีปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและ

ฝ่ายกิจการนักเรียน และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุพรรษา  ยวงทอง (2557) ที่

ค�านงึถงึสิง่ส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัผูใ้นการพฒันาระบบคอื ระบบ

ที่สร้างขึ้นมานั้นจะต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

และที่ส�าคัญที่สุดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนอุปกรณ์

สือ่สารชนดิพกพาทีค่ณะผูว้จิยัพฒันาขึน้ในครัง้นี ้เป็นระบบ

ที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงเรียนกับ

ผู ้ปกครองให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล เพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสาร ส่งข่าวสาร

ข้อมูล เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และ

เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการศกึษาและพฒันาระบบดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนบนอุปกรณ์ส่ือสารชนิดพกพาส�าหรับครูที่ปรึกษา 

คณะผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะในการพฒันาระบบครัง้ต่อไปเพือ่

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้

 1. ในการพฒันาระบบในครัง้นี ้คณะผู้วจิยัเน้นน�า

ไปใช้งานบนระบบปฏบิตักิาร Android เท่านัน้ หากต้องการ

ให้หลากหลายมากขึ้นควรพัฒนาให้สามารถรันบนระบบ

ปฏิบัติการอื่นได้เช่น iOS, Symbian เป็นต้น

 2. ควรมีพัฒนาระบบให้สามารถบันทึกต�าแหน่ง

ที่อยู่บ้านของนักเรียนบน Google Maps ได้เพื่อสะดวกใน

การเข้าเยี่ยมบ้านของนักเรียน

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
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ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี
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