
ง 
 

56902318 :สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา 
คําสําคัญ :   การรายงานผลการศึกษา, ผลการเรียน, วัดผลการเรียน, ประเมินผลการเรียน. 
อภิรดี วงษทรัพย : การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชทิูศ ราชบรีุ. อาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  : รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ และ ผศ.ดร.นํ้ามนต  เรืองฤทธ์ิ. 99 หนา. 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 2) ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีโดยพัฒนาระบบจาก
แนวคิดของResponsive Web design ซ่ึงเปนการออกแบบเว็บไซตท่ีสามารถปรับการแสดงผลเน้ือหาเว็บไซต
ใหพอดีและเหมาะสมกับหนาจอของอุปกรณท่ีใชเปดดูหนาเว็บไซตโดยอัตโนมัติ  ระบบน้ีแบงการทํางานเปน 3 
สวน ดังน้ี 1) สวนผูดูแลระบบ/เจาหนาท่ีทะเบียนวัดผลดูแลจัดการขอมูลท้ังหมด หนาท่ีหลักคือ จัดการขอมูล
รายวิชา การลงทะเบียนครู-นักเรียน และตรวจสอบสิทธิของนักเรียนและครูประจําวิชา 2) สวนครูประจําวิชา 
สามารถดูขอมูลรายช่ือนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน บันทึก-แกไขคะแนนของนักเรียนและดูรายงานผลการเรียน 
3) สวนนักเรียนสามารถดูขอมูลผลการศึกษาของตนเอง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยท้ังสิ้น จํานวน 26คน ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 15 คน ครูประจําวิชาจํานวน 8 คนและเจาหนาท่ีทะเบียนวัดผล จํานวน 3คน 
ซ่ึงไดจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติท่ีระบุไว เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนและแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอ
การใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย  
( X )และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD ) 
 ผลการวิจัย พบวา 1) ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนสามารถจัดเก็บคะแนนรายชั่วโมง 
คะแนนกลางภาคคะแนนปลายภาค คะแนนอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ คะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและตัดสินผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีได และมี
ประสิทธิภาพในภาพรวมระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 4.28( X =4.28, SD = 0.15 ) 2) ความพึงพอใจของผูใชตอ
การใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน กลุมเจาหนาท่ีทะเบียนวัดผลและครูประจําวิชาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา มีความพึงพอใจมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.49( X =4.49, SD = 0.18 )และกลุมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.58 ( X = 4.58, SD = 0.25 ) 
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 The purpose of this research is to develop an online educational report 
performance testing systemwhich has many features in combination with a number of 
devices connected to the Internet.The system is developed by using the concept of 
Responsive Web design that can adjust the display content to fit and proper to the screen 
of the device used to open the site automatically.This study is divided into three parts. 1) 
The Administrator and registration staffs can manage all the system, which has main 
functions to manage the registration of teacher-student and monitor the rights of students 
and teachers.  2) Teachers can view a list of the students who enroll, record-edit the score 
of students and view the results of the study report.3) Thestudents can view only their 
study reports. 
 The study consisted of 26 samples including 15 students, 8 teachers and 
3registration staffsofBenchamarachuthitRatchaburiSchoolandselected by purposive 
sampling technique. The instruments were the system performance evaluationandusers’ 
satisfaction to use the online reporting systemofBenchamarachuthitRatchaburi School. The 
data were statistically analyzed by mean ( X ), standard deviation (SD ).  

  The study found that the online reporting system can store scores of unit 
tests, midterms and the final exams. The teacher can report the score as reading, writing 
and critical thinking or communication. The system reported and processed the learning 
outcomes of students and performance had an average at good level ( X = 4.28, SD = 
0.15) 2). The satisfaction of the users in this system including:teachers and registration 
staffsevaluation had an average at high level ( X = 4.49,SD = 0.18) and students evaluation 
had an average at the highest level ( X = 4.58,SD = 0.25). 
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