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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
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การใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย  
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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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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดแนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู  ที่มีจุดมุงหมายใหมีการประเมินระหวางการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู เปนการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดข้ึนในหองเรียน
ทุกวัน เปนการประเมินเพื่อใหรูจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุง จึงเปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน : 2551, 2) โดยการรายงานผลการเรียนจะเปน     
การสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนา ในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษา   
ตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะ ๆ หรืออยางนอย  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน
ที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู (กรมวิชาการ : 2551, 26) 
 จากแนวปฏิบัติของหลักสูตรฯ ขางตน ทําใหครูผูสอนตองวัดและประเมินผลการเรียนรู
เปนรายช่ัวโมง หลังสอนโดยการบันทึกผลลงในเอกสารเปนหลัก แตในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชกันอยางแพรหลาย นอกจากน้ี ยังมีการนําอุปกรณสื่อสารอื่น ๆ 
นอกเหนือจากคอมพิวเตอรมาใชในชีวิตประจําวันทั้งในองคกรและบานอีกดวย ถานําเทคโนโลยี
ดังกลาวขางตนมาจัดระบบเปนฐานขอมูลซึ่งชวยในการนําขอมูลที่จัดเก็บไวแลวไปคํานวณรวมทั้ง
จัดทําสถิติตาง ๆ  เพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการไดงายและรวดเร็วชวยใหครูผูสอนลดข้ันตอนบันทึกขอมลู
ทั้งยังสามารถนําขอมูลที่จัดเก็บไวแลวไปคํานวณตัดสินผลการเรียนไดเปนการลดภาระการทํางานของ
ครูผูสอนและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูของตนเองไดทันที ทําใหนักเรียนรูจุดเดนและ
จุดที่ตองปรับปรุงของตนเอง ดังปรากฏในงานวิจัยของสิริฉันท สถิรกุลและจรูญศรี มาดิลกโกวิท   
(อางถึงใน จันทิมา โยหา, 2555 : 18) ที่วา การจัดการเรียนแบบกระตือรือรนตองคํานึงถึงจิตวิทยา
การเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงายรวดเร็วและเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน ซึ่งมีหลักการ
เรียนรูที่สําคัญอยูหน่ึงขอคือการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพถาผูเรียนรูผลการเรียนยอนกลับทันที 
 เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน มีการใชอุปกรณ
พกพา เชน  สมารตโฟน แท็บเล็ต เปนตน มากข้ึน จะเห็นไดจากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ที่สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556 พบวา จํานวน
ประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปทั้งสิ้นประมาณ 63.3 ลานคน ในจํานวนน้ีมีผูใชคอมพิวเตอร 22.2 ลานคน
หรือ (รอยละ 35.0) ผูใชอินเทอรเน็ต 18.3 ลานคน (รอยละ 28.9) และผูใชโทรศัพทมือถือ 46.4 ลาน
คน (รอยละ 73.3) แสดงใหเห็นวาประชาชนสวนใหญใชโทรศัพทมือถือ (สํานักงานสถิติแหงชาติ: 
2556, 1)  จึงควรพัฒนาระบบรายงานผลการเรียนรูที่สามารถใชไดทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
พกพาอื่น ๆ โดยการออกแบบเว็บไซตที่สามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสมบนอุปกรณที่แตกตางกัน 
ซึ่งเปนเทคนิคการเขียนเพื่อปรับรูปแบบการแสดงผลใหเหมาะกับอุปกรณพกพา เชนมีการปรบัเปลีย่น
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ขนาดตัวอักษรหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางใหเหมาะกับการแสดงผลในแนวแคบและรองรบัการ
สัมผัสดวยน้ิวมือไดดีกวา ซึ่งก็จะทําใหการใชงานเว็บไซตน้ันมีความสมบูรณ สะดวกและรวดเร็ว 
 

 
 

ภาพที่1 แผนภูมิ รอยละของประชากรอายุ 6 ป ข้ึนไปที่ ใชคอมพิวเตอร อินเตอร เ น็ตและ
 โทรศัพทมือถือพ.ศ.2552 – 2556 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สรุปผลท่ีสําคัญ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัว พ.ศ.2556. (กรุงเทพฯ: ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, 2556), 2. 
 

 จะเห็นไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะอุปกรณพกพาตาง ๆ เชน  สมารตโฟน แท็บเล็ต เปนตน จึงควรปรับปรุงการสื่อสารผาน
ระบบเครือขายใหสามารถใชไดทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพาอื่นโดยการออกแบบเว็บไซต
ดวยแนวคิดใหม ที่จะทําใหเว็บไซต สามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสมบนอุปกรณที่แตกตางกัน โดย
ใชโคดรวมกัน URL เดียวกันที่เรียกวา Responsive Web designซึ่งเปนการออกแบบเว็บไซตที่
พัฒนาเพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมของผูใชและขนาดของหนาจอ มีความยืดหยุนในการแสดงผล 
(Kayla Knight: 2011)  โดยระบบจะทําการปรับการแสดงผลเน้ือหาเว็บไซตใหพอดีและเหมาะสมกับ
หนาจอของอุปกรณที่ใชเปดดูหนาเว็บไซตโดยอัตโนมัติ รองรับการสัมผัสดวยน้ิวมือไดดีไมวาจะเปน 
คอมพิวเตอร, แท็บเล็ตหรือโทรศัพทมือถือ นอกจากการแสดงผลท่ีเหมือนกับรูปแบบหลักแลว ยังชวย
ใหผูเขาชมสามารถเขาถึงเน้ือหาบนเว็บไซตไดงายและรวดเร็วย่ิงข้ึนกวาเดิมซึ่งก็จะทําใหการใชงาน
เว็บไซตน้ัน มีความสมบูรณ สะดวกและรวดเร็ว  
 ถานําเทคโนโลยีดังกลาวขางตนมาจัดระบบเปนฐานขอมูลที่ชวยในการนําขอมูลที่จัดเก็บ
ไวแลวไปคํานวณรวมทั้งจัดทําสถิติตาง ๆ เพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการไดงายและรวดเร็วชวยให
ครูผูสอนลดข้ันตอนบันทึกขอมูลและสามารถนําขอมูลที่จัดเก็บไวแลวไปคํานวณตัดสินผลการเรียนได
เปนการลดภาระการทํางานของครูผูสอนและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูของตนเองได
ทันที ทําใหนักเรียนรูจุดเดนและจุดที่ตองปรับปรุงของตนเอง ตามหลักการเรียนรูที่สําคัญคือการ
เรียนรูจะมีประสิทธิภาพถาผูเรียนรูผลการเรียนยอนกลับทันที 
 การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนซึ่งรายงานผลการวัดและประเมินผล   
การเรียนรูอยางเปนปจจุบัน ทั้งยังชวยใหครูผูสอนลดข้ันตอนการบันทึกคะแนนจากเดิมใหครูผูสอน
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สามารถบันทึกคะแนนลงในอุปกรณพกพา เชน  สมารตโฟน แท็บเล็ต เปนตน ไดตลอดเวลาและ    
นําคะแนนไปคํานวณและตัดสินผลการเรียนไดทันที นักเรียนและผูปกครองสามารถตรวจสอบผล  
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของตนเองไดตลอดเวลาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณพกพาจากงานวิจัยของจอหน แฮตต้ี ที่วา “เปนการดีที่โรงเรียนมีการนํารายงานผลการเรียน
ออนไลนไปยังผูปกครอง ทําใหผูปกครองความสามารถทราบผลรายงานน้ันอยางรวดเร็วและงายดาย
ผานทางเครื่องมือออนไลน” (John Hattie: 2010) ซึ่งจะทําใหนักเรียนพยายามพัฒนาผลงานหรือ
การเรียนของตนใหดีข้ึน 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนโดยใชรูปแบบของเทคโนโลยี  
ที่เปนการเรียกใชบริการเว็บไซตเพื่อเปนระบบงานที่ครูผูสอนสามารถบันทึกคะแนนนักเรียน        
รายช่ัวโมง คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค คะแนนคุณลักษณะและประเมินการอาน คิด 
วิเคราะหและเขียนสื่อความ ที่สามารถคํานวณผลการเรียนได นักเรียนและผูปกครองสามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินดานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว เปนปจจุบันและสืบคนไดงาย โดยใช          
การออกแบบตามแนวคิด Responsive Web design เพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมของผูใชและ 
ขนาดของหนาจอ ที่มีความยืดหยุนในการแสดงผล 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 

คําถามการวิจัย 
 1. ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนมีองคประกอบอะไรบางที่ใหครูผูใชรายงาน   
ผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีสามารถบันทึกคะแนนนักเรียนรายช่ัวโมง 
คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค คะแนนคุณลักษณะและคะแนนอาน คิด วิเคราะห  
 2. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนเปนอยางไร 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจม-
ราชูทิศ ราชบุรี มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
 1. ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนประกอบดวย 
  1.1 โปรแกรมสวนผูดูแลระบบ/เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล ประกอบดวย 
   ดานระบบการจัดการ   
    1. การเพิม่ ลบ แกไขขอมลู 
    2. กําหนดสทิธ์ิของผูใชระบบ 
   ดานระบบการจัดการ   
    1. เพิ่ม แกไข ลบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน 
    2. กําหนดรายช่ือครปูระจําวิชา  
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  1.2 โปรแกรมสวนครูประจําวิชาประกอบดวย 
   การเขาสูระบบดวยรหสัผูใชและรหสัผาน 
   การรบัขอมลูจากการลงทะเบียนของนักเรียนในรายวิชาที่สอน 
  1.3 โปรแกรมสวนนักเรียนประกอบดวย 
   การเขาสูระบบดวยรหสัผูใชและรหสัผาน 
   การดูคะแนนและผลการเรียนรูออนไลน 
  1.4 โปรแกรมระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนประกอบดวย 
   การเกบ็ขอมลูการลงทะเบียนของนักเรียน 
   การเกบ็ขอมลูผูสอนแตละรายวิชา 
   การทํางานตามคําสั่งทางดานฐานขอมูล โดยประมวลผลที่เครื่องแมขาย    
ตามผลลัพธที่ไดจากครูประจําวิชา 
   การรับคาและตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกคะแนนรายช่ัวโมง    
กลางภาค ปลายภาค คุณลักษณะและประเมินการอาน คิด วิเคราะหจากครูประจําวิชา 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ระบบรายงานผลการเรียนรูออนไลนแยกกลุมประชากรที่ใชการวิจัยออกเปน 3 กลุม 
ดังน้ี 
  ประชากร  ไดแก  
  1.  เจาหนาที่ทะเบียนวัดผลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 3 คน 
  2. ครูประจําวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 คน 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียน 
เบญจมราชูทิศ ราชบุรีจํานวน 628 คน 
  กลุมตัวอยาง ไดแก 
  1. เจาหนาที่ทะเบียนวัดผลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 3 คน 
  2. ครูประจําวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 คน 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรีจํานวน 15 คน 
 3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  3.1  ตัวแปรตน ไดแก ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจม-  
ราชูทิศ ราชบุรี 
  3.2   ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 4. ระยะเวลาในการทําวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 เปนเวลา 18 สัปดาห  
 5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 2 สวน คือ 
  1. แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีที่บันทึกคะแนนนักเรียนรายช่ัวโมง คะแนนกลางภาค คะแนน    
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ปลายภาค คะแนนคุณลักษณะและคะแนนอาน คิด วิเคราะห สามารถประเมินผลการเรียนรู          
ที่นักเรียนและผูปกครองสามารถตรวจสอบผลการประเมินดานตาง ๆ ได 
  2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศึกษา
ออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจกับกลุมผูดูแลระบบ/
เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล ครูประจําวิชาและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจม- 
ราชูทิศ ราชบุรีและไดกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีโดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 2 ดานคือผูเช่ียวชาญดานการวัดและ
ประเมินผลและผูเช่ียวชาญดานการเขียนโปรแกรมและทําการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษา
ออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีโดยใชหลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ทําประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษา
ออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีซึ่งไดจากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญและทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. การกําหนดปญหา(Problem Definition) 
2. การวิเคราะหระบบ(Analysis) 
3. การออกแบบระบบ (Design) 
4. การพัฒนาระบบ(Development) 
5. การทดสอบระบบ(Testing) 
6. การติดต้ังระบบ(Implement) 
7. การบํารงุรกัษา(Maintenance) 

 

ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) 

 

สรปุผลการศึกษาระบบรายงานผลการศึกษา
ออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบรุ ี

การใชรายงานผลการศึกษาออนไลน 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุร ี

ประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษา
ออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบรุ ี
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การพัฒนาระบบ หมายถึง การสรางระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จากการใชระบบงานเดิมที่มีอยูแลวใหสามารถทํางานไดสะดวก 
รวดเร็วข้ึนและไดผลลัพธตามตองการ 
 2. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการทํางานไดสอดคลองกับความตองการ
ของผูใช 
 3. ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีหมายถึง 
ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน สามารถบันทึกคะแนนรายช่ัวโมง คะแนนกลางภาค คะแนน
ปลายภาค คะแนนคุณลักษณะและประเมินการอาน คิดวิเคราะห คํานวณผลการเรียนของนักเรียนครู
ประจําวิชา นักเรียนและผูปกครองสามารถตรวจสอบคะแนนตาง ๆ โดยใชอุปกรณที่เขาถึงระบบอิน
เทอรเนตได เชน คอมพิวเตอรที่มีหนาจอขนาดตาง ๆ สมารทโฟนแท็บเล็ตเปนตน 
 3. Responsive WebDesign หมายถึง การออกแบบเว็บไซตที่พัฒนาเพื่อตอบสนอง
การใชงานของผูใช มีขนาดของหนาจอที่ยืดหยุนในการแสดงผล โดยระบบจะทําการปรับการแสดงผล
หนาเว็บไซตโดยอัตโนมัติ รองรับการสัมผัสดวยน้ิวมือไดดีไมวาจะเปนคอมพิวเตอรที่มีขนาดหนาจอ
ตางกัน โทรศัพทมือถือประเภทสมารตโฟนและแท็บเล็ตตาง ๆ ที่มีมาตรฐานขนาดหนาจอและ
ระบบปฏิบัติการท่ีแตกตางกัน  
 5. ความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนโดยใชกับ
อุปกรณที่สามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตไดหลาย ๆ ลักษณะ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของผูใช
ตอการใชระบบโดยระบบสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคการใชงานและตรงตามความตองการ
ของผูใช  
 6.  ทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) หมายถึง ข้ันตอนที่ใชในการพัฒนาระบบ ไดแก 
การกําหนดปญหา การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบการพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ     
การติดต้ังระบบและการใชงานและการบํารุงรักษา 
 7. โรงเรียน หมายถึงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 8. นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.   ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีสามารถ
จัดการรายงานผลการศึกษาออนไลนดานตาง ๆ ไดเปนปจจุบันและสืบคนไดงาย 
 2.  ครูประจําวิชาลดภาระในการวัดและประเมินผล 
 3. นักเรียน/ผูปกครองสามารถทราบผลการศึกษาดานตาง ๆ ไดตลอดเวลาและ
พัฒนาการเรียนรูได 
 4. ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนเปนแนวการพัฒนาระบบงานดานตาง ๆ ใน
โรงเรียนตอไป 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  

 1. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 2. การพัฒนาระบบ 
  2.1 ระบบฐานขอมูล 
  2.2 ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 
 3. วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)  
 4. แนวคิดเกี่ยวกับ Responsive Website 
 5. โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบ 
  5.1 ภาษา HTML5  
  5.2 ภาษา PHP 
  5.3  ภาษา JavaScript 
  5.4  โปรแกรม Adobe DreamweaverCS5 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช2551ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี(งานสารสนเทศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี: 2556,52) 
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ไดใชแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ที่เปนการวัดและประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลที่สะทอนมาตรฐาน (Standards-basedAssessment) ซึ่งเปนแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในระดับช้ันเรียนที่นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพบนพื้นฐานของความ
แตกตางระหวางบุคคล ดังน้ี 
 1.1  หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  เปนกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู และพัฒนาการดาน
ตางๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดของหลักสูตร นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัด    
การเรียนรูและใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน  สถานศึกษาตองมีกระบวนการจัดการ     
ที่เปนระบบ เพื่อใหการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนไปอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  ผลการประเมินตรงตามสภาพความรูความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ถูกตอง      
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ตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู  รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและ          
การประเมินภายนอก ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาไดสถานศึกษาจึงควรกําหนดหลักการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของสถานศึกษา ดังน้ี 
  1.1.1 สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีน โดยเปดโอกาส
ใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม 
  1.1.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐาน     
การเรียนรู/ตัวช้ีวัดตามกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรและจัดใหมีการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  1.1.3 การประเมินผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู เรียน ความประพฤติ     
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน 
ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
  1.1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนตองดําเนินการดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียน    
ไดอยางรอบดานทั้งดานความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการ
วัด ธรรมชาติวิชาและระดับช้ันของผูเรียน โดยต้ังอยูบนพื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเช่ือถือได 
  1.1.5 การประเมินผลการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน พัฒนา 
การจัดการเรียนรูและตัดสินผลการเรียน 
  1.1.6 เปดโอกาสใหผู เรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการประเมินผล       
การเรียนรู 
  1.1.7 ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษา  
ตาง ๆ 
  1.1.8 ใหสถานศึกษาจัดทํ า เอกสารหลักฐานการ ศึกษา  เพื่ อ เปนหลักฐาน                
การประเมินผลการเรียนรูรายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผูเรียน 
 1.2  องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช2551 กําหนดจุดหมาย
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ       
ในการแขงขันในเวทีระดับโลกกําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดที่กําหนด  
ในสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระมีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ             
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธขององคประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ที่มา : กรมวิชาการ,หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2551),13. 
  1.2.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู 
   ผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูผูเรียนเปนรายวิชาบนพ้ืนฐานของตัวช้ีวัด
ในรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรูในรายวิชาเพิ่มเติมตามที่กําหนดในหนวยการเรียนรูผูสอนใช
วิธีการท่ีหลากหลายจากแหลงขอมูลหลายๆแหลงเพื่อใหไดผลการประเมินที่สะทอนความรู
ความสามารถที่แทจริงของผูเรียนโดยวัดและประเมินการเรียนรูอยางตอเน่ืองไปพรอมกับการจัด   
การเรียนการสอนสังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผูเรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรม ผูสอนควรเนนการประเมินตามสภาพจริง เชน การประเมินการปฏิบัติงานการประเมิน    
จากโครงงานหรือการประเมินจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ ควบคูไปกับการใชการทดสอบแบบตาง ๆ
อยางสมดุลตองใหความสําคัญกับการประเมินระหวางเรียนมากกวาการประเมินปลายป/ปลายภาค
และใชเปนขอมูลเพื่อประเมินการเลื่อนช้ันเรียนและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงองคประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 
ที่มา : กรมวิชาการ,หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2551),14. 
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  1.2.2 การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
   การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความเปนการประเมิน
ศักยภาพของผูเรียนในการอานหนังสือเอกสารและสื่อตาง ๆ เพื่อหาความรูเพิ่มพูนประสบการณ 
ความสุนทรียและประยุกตใชแลวนําเน้ือหาสาระที่อานมาคิดวิเคราะหนําไปสูการแสดงความคิดเห็น
การสังเคราะหสรางสรรค การแกปญหาในเรื่องตาง ๆ และถายทอดความคิดน้ันดวยการเขียน        
ที่มีสํานวนภาษาถูกตองมีเหตุผลและลําดับข้ันตอน ในการนําเสนอสามารถสรางความเขาใจแกผูอาน    
ไดอยางชัดเจนตามระดับความสามารถในแตละระดับช้ัน กรณีผูเรียนมีความบกพรองในกระบวนการ
ดานการเห็นหรือที่เกี่ยวของทําใหเปนอุปสรรคตอการอานสถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมิน  
ใหเหมาะสมกับผูเรียนกลุมเปาหมายน้ัน การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ
สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและสรุปผลเปนรายป/รายภาคเพื่อวินิจฉัยและใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาผูเรียนและประเมินการเลื่อนช้ันตลอดจนการจบการศึกษาระดับตาง ๆ การอาน        
คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5  แสดงการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน 
ที่มา : กรมวิชาการ,หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2551),14. 
 

  1.2.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินคุณลักษณะ          
ที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม
จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 8
คุณลักษณะในการประเมินใหประเมินแตละคุณลักษณะแลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมิน 
ทุกฝายและแหลงขอมูลหลายแหลงเพื่อใหไดขอมูลนํามาสูการสรุปผลเปนรายป/รายภาคและใชเปน
ขอมูลเพื่อประเมินการเลื่อนช้ันและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ 
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ภาพที่ 6 แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ที่มา : กรมวิชาการ,หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2551),15. 
 

 1.3 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  1.3.1 การตัดสินผลการเรียน 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช2551กําหนดหลักเกณฑ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียนดังน้ี 
   1.3.1.1 ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชาผู เรียนตองมีเวลาเรียนตลอด        
ภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชาน้ัน ๆ 
   1.3.1.2 ผู เรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผานตามเกณฑ           
ที่สถานศึกษากําหนด 
   1.3.1.3 ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   1.3.1.4 ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑ   
ที่สถานศึกษากําหนดในการอานคิดวิเคราะหและเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
   เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผูสอนตองตรวจสอบความรู
ความสามารถที่แสดงพัฒนาการของผูเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองอีกทั้งตองสรางใหผูเรียน
รับผิดชอบการเรียนรูของตนดวยการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองอยางสม่ําเสมอ
เชนกันตัวช้ีวัดซึ่งมีความสําคัญในการนํามาใชออกแบบหนวยการเรียนรูน้ันยังเปนแนวทางสําหรับ
ผูสอนและผูเรียนใชในการตรวจสอบยอนกลับวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือยังการประเมินในช้ันเรียน
ซึ่งตองอาศัยทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนาและการประเมินเพื่อสรุปการเรียนรูจะเปนเครื่องมอืสาํคัญ
ในการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนสถานศึกษาโดยผูสอนกําหนดเกณฑที่ยอมรับ
ไดในการผานตัวช้ีวัดทุกตัวใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษากลาวคือใหทาทายการเรียนรูไมยาก
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หรืองายเกินไปเพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินวาสิ่งที่ผูเรียนรูเขาใจทําไดน้ันเปนที่นาพอใจบรรลุ  
ตามเกณฑที่ยอมรับไดหากยังไมบรรลุจะตองหาวิธีการชวยเหลือเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสูงสุด
การกําหนดเกณฑน้ีผูสอนสามารถใหผูเรียนรวมกําหนดดวยไดเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันและ
สรางแรงจูงใจในการเรียนการประเมินเพื่อการพัฒนาสวนมากเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ
เชน สังเกตหรือซักถามหรือการทดสอบยอยในการประเมินเพื่อการพัฒนาน้ีควรใหผูเรียนไดรับ     
การพัฒนาจนผานเกณฑที่ยอมรับไดผูเรียนแตละคนอาจใชเวลาเรียนและวิธีการเรียนที่แตกตางกัน
ฉะน้ันผูสอนควรนําขอมูลที่ไดมาใชปรับวิธีการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพอันจะ
นําไปสูการบรรลุมาตรฐานการเรียนรูในทายที่สุดอยางมีคุณภาพการประเมินเพื่อการพัฒนาจึง       
ไมจําเปนตองตัดสินใหคะแนนเสมอไปการตัดสินใหคะแนนหรือใหเปนระดับคุณภาพควรดําเนินการ
โดยใชการประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหนวยการเรียนรูและจบรายวิชา 
   การตัดสินผลการเรียนตัดสินเปนรายวิชาโดยใชผลการประเมินระหวางภาค
และปลายภาคตามสัดสวนที่สถานศึกษากําหนดทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสินและใหระดับผลการ
เรียนทั้งน้ีผูเรียนตองผานทุกรายวิชาพื้นฐาน 
  1.3.2 การใหระดับผลการเรียน 
   1.3.2.1 การตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู
ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับการตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ใชระบบผานและไมผานโดยกําหนดเกณฑการตัดสินผานแตละรายวิชาที่รอยละ 50 จากน้ันจึงให
ระดับผลการเรียนที่ผานสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายใชตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเปน8ระดับแนวการใหระดับผลการเรียน8ระดับและความหมายของแตละระดับดังแสดงใน
ตาราง 1 ดังน้ี 
ตาราง 1  การใหระดับผลการเรียนตามรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 
4 ดีเย่ียม 80 - 100 

3.5 ดีมาก 75 - 79 
3 ดี 70 - 74 

2.5 คอนขางดี 65 - 69 
2 นาพอใจ 60 - 64 

1.5 พอใช 55 - 59 
1 ผานเกณฑข้ันตํ่า 50 - 54 
0 ตํ่ากวาเกณฑ 0 - 49 

 
   1.3.2.2 การประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนและคุณลักษณะ         
อันพึงประสงคน้ันใหผลการประเมินเปนผานและไมผานกรณีที่ผานใหระดับผลการประเมนิเปนดีเย่ียม
ดีและผาน 
    1. ในการสรุปผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนเพื่อ
การเลื่อนช้ันและจบการศึกษากําหนดเกณฑการตัดสินเปน4ระดับและความหมายของแตละระดับ
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ดังน้ี 
 ดีเย่ียม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอานคิดวิเคราะหและเขียน    
สื่อความที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 
 ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 
 ผาน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อ
ความที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับแตยังมีขอบกพรองบางประการ 
 ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอานคิดวิเคราะหและเขียน 
สื่อความหรือถามีผลงานผลงานน้ันยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 
    2. ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวม     
ทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนช้ันและจบการศึกษากําหนดเกณฑการตัดสินเปน4ระดับและความหมาย
ของแตละระดับดังน้ี 
 ดีเ ย่ียม หมายถึง ผู เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเย่ียม
จํานวน 5 - 8คุณลักษณะและไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี 
 ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑเพื่อใหเปนการยอมรับของ
สังคมโดยพิจารณาจาก 
  1 ไดผลการประเมินระดับดีเย่ียมจํานวน 1 - 4คุณลักษณะและไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดีหรือ 
  2 ไดผลการประเมินระดับดีทั้ง8คุณลักษณะหรือ 
  3 ไดผลการประเมินต้ังแตระดับดีข้ึนไปจํานวน 5 -7 คุณลักษณะและมี         
บางคุณลักษณะไดผลการประเมินระดับผาน 
 ผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนดโดย
พิจารณาจาก 
  1 ไดผลการประเมินระดับผานทั้ง8คุณลักษณะหรือ 
  2 ไดผลการประเมินต้ังแตระดับดีข้ึนไปจํานวน 1 – 4 คุณลักษณะและ
คุณลักษณะที่เหลือไดผลการประเมินระดับผาน 
 ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษา
กําหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผานต้ังแต1คุณลักษณะ 
 1.4 การรายงานผลการเรียน 
  การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนา
ในการเรียนรูของผูเรียนซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครอง
ทราบเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน   
ที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
  1.4.1 จุดมุงหมายการรายงานผลการเรียน 
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   1.4.1.1 เพื่อแจงใหผูเรียนผูเกี่ยวของทราบความกาวหนาของผูเรียน 
   1.4.1.2 เพื่อใหผูเรียนผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขสงเสริม
และพัฒนาการเรียนของผูเรียน 
   1.4.1.3 เพื่อใหผูเรียนผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผนการเรียนกาํหนด
แนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ 
   1.4.1.4 เพื่อเปนขอมูลใหผูเกี่ยวของใชในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนหรือวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 
   1.4.1.5 เพื่อเปนขอมูลสําหรับสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงาน
ตนสังกัดใชประกอบในการกําหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.4.2 ขอมูลในการรายงานผลการเรียน 
   1.4.2.1 ขอมูลระดับช้ันเรียนประกอบดวยเวลามาเรียนผลการประเมิน
ความรูความสามารถพฤติกรรมการเรียนความประพฤติและผลงานในการเรียนของผูเรียนเปนขอมูล
สําหรับรายงานใหผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ผูเรียน ผูสอนและผูปกครองไดรับทราบความกาวหนา
ความสําเร็จในการเรียนของผู เรียนเพื่อนําไปใชในการวางแผนกําหนดเปาหมายและวิธีการ            
ในการพัฒนาผูเรียน 
   1.4.2.2 ขอมูลระดับสถานศึกษาประกอบดวยผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู8กลุมสาระผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนผล     
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู เรียนรายป/รายภาค          
ผลการประเมินความกาวหนาในการเรียนรูรายป/รายภาคโดยรวมของสถานศึกษาเพื่อใชเปนขอมูล
และสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐาน     
การเรียนรู/ตัวช้ีวัดการตัดสินการเลื่อนช้ันและการซอมเสริมผูเรียนที่มีขอบกพรองใหผานระดับช้ัน
และเปนขอมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
   1.4.2.3 ขอมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษาไดแกผลการประเมินคุณภาพของ
ผูเรียนดวยแบบประเมินที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําข้ึนในกลุมสาระการเรียนรูสําคัญ        
ในระดับช้ันที่นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติเปนขอมูลที่ผูเกี่ยวของใชวางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหเกิดการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเรียนและสถานศึกษา 
  1.4.3 ลักษณะขอมูลสําหรับการรายงาน 
   การรายงานผลการเรียนสถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะขอมูลสําหรับ   
การรายงานไดหลายรูปแบบใหเหมาะสมกับวิธีการรายงานและสอดคลองกับการใหระดับผลการเรียน
ในแตละระดับการศึกษาโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ของผูรับรายงานแตละฝายลักษณะขอมูลมีรูปแบบดังน้ี 
   1.4.3.1 รายงานเปนตัวเลขตัวอักษรคําหรือขอความที่เปนตัวแทนระดับ
ความรูความสามารถของผูเรียนที่เกิดจากการประมวลผลสรุปตัดสินขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียน
ไดแก 
    1  คะแนนที่ไดกับคะแนนเต็ม 
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    2  คะแนนรอยละ 
    3 ระดับผลการเรียน“0 - 4” (8ระดับ) หรือตามที่สถานศึกษา
กําหนดและเงื่อนไขของผลการเรียนไดแก“ผ”“มผ”“ร”“มส” 
    4 ผลการประเมินคุณภาพ“ดีเย่ียม”“ดี”“ผาน” 
    5 ผลการตัดสินผานระดับช้ัน“ผาน”“ไมผาน” 
   1.4.3.2 รายงานโดยใชสถิติเปนการรายงานจากขอมูลที่เปนตัวเลขตัวอักษร
หรือขอความใหเปนภาพแผนภูมิหรือเสนพัฒนาการซึ่งจะแสดงใหเห็นพัฒนาการความกาวหนาของ
ผูเรียนวาดีข้ึนหรือควรไดรับการพัฒนาอยางไรเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 
   1.4.3.3 รายงานเปนขอความเปนการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพ        
ที่ผูประเมินสังเกตพบเพื่อรายงานใหทราบวาผูเรียนมีความสามารถมีพฤติกรรมผลสัมฤทธ์ิทาง      
การเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดและบุคลิกภาพอยางไร เชน 
    ผู เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงชอบแสดงความคิดเห็นและ        
มีเหตุผล 
    ผูเรียนสนใจอานเรื่องตางๆหลากหลายประเภทสามารถสรุปใจความ
ของเรื่องไดถูกตองสมบูรณ 
    ผูเรียนมีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูเปนที่นาพอใจแตควรมี
การพัฒนาดานการเขียนโดยไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการฝกหรือสงเสริมใหนักเรียน        
มีทักษะในการเขียนสูงข้ึน 
  1.4.4 เปาหมายการรายงาน 
   การดําเนินการจัดการศึกษาประกอบดวยบุคลากรหลายฝายมารวมมือ
ประสานงานกันพัฒนาผูเรียนทั้งทางตรงและทางออมใหมีความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมอันพึงประสงค โดยผูมีสวนเกี่ยวของควรไดรับการรายงานผลการประเมินของผูเรียน    
เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานดังน้ี 
 

ตาราง 2 แสดงตารางการนําผลการเรียนไปใชในการดําเนินงาน 
 

กลุมเปาหมาย การใชขอมูล 
ผูเรียน - ปรบัปรุงแกไขและพัฒนาการเรียนรวมทั้งพฒันาการทางรางกาย 

  อารมณสังคมและพฤติกรรมตาง ๆ ของตน 
- วางแผนการเรียนการเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต 
- แสดงผลการเรียนความรูความสามารถและวุฒิการศึกษาของตน 

ผูสอน - วางแผนและดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาผูเรียน 
- ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ครูวัดผล - ตรวจสอบความถูกตองในการประเมินผลของผูสอน/ผูเรียน 
- พัฒนาระบบระเบียบและแนวทางการประเมินผลการเรียน 

นายทะเบียน - จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 
ครูแนะแนว - ใหคําแนะนําผูเรียนในดานตาง ๆ 
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ตาราง 2 แสดงตารางการนําผลการเรียนไปใชในการดําเนินงาน (ตอ) 

กลุมเปาหมาย การใชขอมูล 
คณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรและงานวิชาการ
ของสถานศึกษาและ
คณะกรรมการอื่นๆ 

- พิจารณาใหความเห็นชอบผลการเรียนของผูเรียน 
- พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผูบริหารสถานศึกษา 
 

- พิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน 
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของสถานศึกษา 
- วางแผนการบรหิารจัดการศึกษาดานตางๆ 

ผูปกครอง 
 

- รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการของผูเรียน 
- ปรบัปรุงแกไขและพัฒนาการเรียนของผูเรียนรวมทั้งการดูแลสุขภาพ 
  อนามัยรางกายจิตใจอารมณสังคมและพฤติกรรมตางๆของผูเรียน 
- พิจารณาวางแผนและสงเสริมการเรียนการเลือกแนวทางการศึกษาและ 
  อาชีพในอนาคตของผูเรียน 

ฝาย/หนวยงานที่มีหนาที่
ตรวจสอบ 

 

- ตรวจสอบและรบัรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผูเรียน 
  รับรองความรูและวุฒิการศึกษา/  
- เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผูเรียนสถานศึกษา 
–เทียบโอนผลการเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/ หนวยงานตน

สังกัด 
 

- ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
  การศึกษา 
- นิเทศติดตามและใหความชวยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
  สถานศึกษาที่มีผลการประเมินตํ่ากวาคาเฉลี่ยของสํานักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษา 

 

 1.5 วิธีการรายงาน 
  การรายงานผลการเรียนใหผูเกี่ยวของรับทราบสามารถดําเนินการได  
  1.5.1 การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษาไดแก 
   1.5.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
   1.5.1.2 ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
   1.5.1.3 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
   1.5.1.4 แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา 
   1.5.1.5 แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
   1.5.1.6 ใบรับรองผลการเรียน 
   1.5.1.7 ระเบียนสะสม 
     ฯลฯ 
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  ขอมูลจากแบบรายงานสามารถใชอางอิงตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของ
ผูเรียนได 
  1.5.2 การรายงานคุณภาพการศึกษาใหผูเกี่ยวของทราบสามารถรายงานไดหลายวิธี
เชน 
   1.5.2.1 รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
   1.5.2.2 วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา 
   1.5.2.3 จดหมายสวนตัว 
   1.5.2.4 การใหคําปรึกษาหารือเปนรายบุคคล 
   1.5.2.5 การใหพบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือขายผูปกครอง 
   1.5.2.6 การใหขอมูลทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซตของสถานศึกษา 
 1.6 การกําหนดระยะเวลาในการรายงาน 
  การกําหนดระยะเวลาในการรายงานผลการเรียนแตละประเภทที่ไดมีการดําเนินการ
ในโอกาสตาง ๆ ทั้งการประเมินระดับช้ันเรียนการประเมินระดับสถานศึกษาการประเมินระดับ     
เขตพื้นที่การศึกษาและการประเมินระดับชาติสถานศึกษาควรกําหนดชวงเวลาในการรายงาน        
ใหสอดคลองกับชวงระยะเวลาที่ผูเรียนและผูเกี่ยวของจะนําขอมูลการรายงานไปใชในการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขและสงเสริมการเรียนของผูเรียนตามบทบาทหนาที่ของแตละฝายโดยยึดหลักการ
รายงานใหเร็วที่สุดภายหลังการประเมินผลแตละครั้งเพื่อใหการรายงานเกิดประโยชนและ              
มีประสิทธิภาพในการนําไปใชสูงสุด 
 

 จากแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ที่กลาวมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี ยังขาดการรายงานคุณภาพการศึกษาใหผูเกี่ยวของทราบโดยการใหขอมูลทางอินเทอรเน็ตผาน
เว็บไซตของสถานศึกษา  
 

2. การพัฒนาระบบ 
 2.1 ระบบฐานขอมูล 
  2.1.1 ความหมายของระบบฐานขอมูล 
   ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง การนําแฟมขอมูลตาง ๆ ที่
จัดเก็บแยกกันอยูภายในองคกรมารวมกันเพื่อใหสามารถควบคุมความถูกตอง ความซ้ําซอนของขอมูล
และเปนการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เชน องคกรทางธุรกิจแหงหน่ึงมีการเก็บขอมูลพนักงาน 
สินคาคงคลัง พนักงานขายและลูกคา ซึ่งเดิมถูกจัดเก็บอยูในรูปของแฟมขอมูลของแผนกตางๆ ตอมา
ไดถูกจัดเก็บรวมกันไวภายในฐานขอมูลเดียว ทําใหผูใชแตละแผนกสามารถใชงานรวมกันได (เกศแกว   
ประดิษฐ,2555 : 33) 
   ระบบฐานขอมูล  หมายถึงการออกแบบ  การสรางและการจัดการ            
กับฐานขอมูล (สุรัสวดี วงศจันทรสุข และสัจจะ จรัสรุงรวีวร, 2549 : 30) 
   ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ซึ่งผูใชสามารถ
เรียกใชขอมูลดังกลาวไดในลักษณะตาง ๆ เชน การเพ่ิมขอมูล การแทรกขอมูล การเรียกใชขอมูล   
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การแกไขและลบขอมูล  ตลอดจนการเคลื่อนยายขอมูล (อนรรฆนงค  คุณมณี, 2547 : 17) 
   ระบบฐานขอมูล หมายถึง ระบบการรวบรวมแฟมขอมูลหลาย ๆ แฟมขอมูล
เขาดวยกัน โดยขจัดความซ้ําซอนของขอมูลออก แลวเก็บขอมูลไวที่ศูนยกลาง เพื่อการใชงานรวมกัน
ในองคกร ภายในระบบตองมีสวนที่เปนโปรแกรมประยุกตที่สรางข้ึนเพื่อเช่ือมโยงและใชงานขอมูล  
ในฐานขอมูล (Database) และตองมีการดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูลเหลาน้ัน มีการกําหนด
สิทธ์ิของผูใชงานแตละคนใหแตกตางกัน (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2549 : 237) 
  จากคําจํากัดความขางตน สรุปไดวา ระบบฐานขอมูล  หมายถึง โครงสราง
สารสนเทศที่ประกอบดวยรายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของกันไดถูกจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
ต้ังแตการออกแบบ การสราง และการจัดการฐานขอมูล เชน การเพิ่ม การลบขอมูล การแกไขขอมูล 
และการเรียกใชขอมูล โดยขอมูลที่จัดเก็บจะมีความสัมพันธกันและใชงานรวมกันในองคกร 
  2.1.2  ความสําคัญของระบบฐานขอมูล 
   การจัดขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูลทําใหขอมูลมีสวนดีกวาการเก็บขอมูลใน
รูปของแฟมขอมูล เพราะการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูล จะมีสวนที่สําคัญกวาการจัดเก็บขอมูล
ในรูปของแฟมขอมูลดังน้ี 
   2.1.2.1 ลดการเก็บขอมูลที่ซ้ําซอน ขอมูลบางชุดที่อยูในรูปของแฟมขอมูล
อาจมีปรากฏอยูหลาย ๆ แหง เพราะมีผูใชขอมูลชุดน้ีหลายคน เมื่อใชระบบฐานขอมูลแลวจะชวยให
ความซ้ําซอนของขอมูลลดนอยลง เชน ขอมูลอยูในแฟมขอมูลของผูใชหลายคน ผูใชแตละคนจะมี
แฟมขอมูลเปนของตนเอง ระบบฐานขอมูลจะลดการซ้ําซอนของขอมูลเหลาน้ีใหมากที่สุด โดยจัดเก็บ
ในฐานขอมูลไวที่เดียวกัน ผูใชทุกคนที่ตองการใชขอมูลชุดน้ีจะใชโดยผานระบบฐานขอมูล ทําให     
ไมเปลืองเน้ือที่ในการเก็บขอมูลและลดความซ้ําซอนลงได 
   2.1.2.2 รักษาความถูกตองของขอมูล เน่ืองจากฐานขอมูลมีเพียงฐานขอมูล
เดียว ในกรณีที่มีขอมูลชุดเดียวกันปรากฏอยูหลายแหงในฐานขอมูล ขอมูลเหลาน้ีจะตองตรงกัน ถามี
การแกไขขอมูลน้ีทุก ๆ แหงที่ขอมูลปรากฏอยูจะแกไขใหถูกตองตามกันหมดโดยอัตโนมัติดวยระบบ
จัดการฐานขอมูล 
   2.1.2.3 การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลทําไดอยางสะดวก 
การปองกันและรักษาความปลอดภัยกับขอมูลระบบฐานขอมูลจะใหเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทาน้ันจึงจะมี
สิทธ์ิเขาไปใชฐานขอมูลไดเรียกวามีสิทธิสวนบุคคล (privacy) ซึ่งกอใหเกิดความปลอดภัย (security) 
ของขอมูลดวย ฉะน้ันผูใดจะมีสิทธ์ิที่จะเขาถึงขอมูลไดจะตองมีการกําหนดสิทธ์ิกันไวกอนและเมื่อ   
เขาไปใชขอมูลน้ัน ๆ ผูใชจะเห็นขอมูลที่ถูกเก็บไวในฐานขอมูลในรูปแบบที่ผูใชออกแบบไว 
    ตัวอยางเชน ผูใชสรางตารางขอมูลข้ึนมาและเก็บลงในระบบ
ฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลจะเก็บขอมูลเหลาน้ีลงในอุปกรณเก็บขอมูลในรูปแบบของระบบ
จัดการฐานขอมูลซึ่งอาจเก็บขอมูลเหลาน้ีลงในแผนจานบันทึกแมเหล็กเปนระเบียน บล็อกหรืออื่น ๆ 
ผูใชไมจําเปนตองรับรูวาโครงสรางของแฟมขอมูลน้ันเปนอยางไร ปลอยใหเปนหนาที่ของระบบจดัการ
ฐานขอมูล 
    ดังน้ันถาผูใชเปลี่ยนแปลงลักษณะการเก็บขอมูล เชน เปลี่ยนแปลง
รูปแบบของตารางเสียใหม ผูใชก็ไมตองกังวลวาขอมูลของเขาจะถูกเก็บลงในแผนจานบันทึกแมเหล็ก
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ในลักษณะใด ระบบการจัดการฐานขอมูลจะจัดการใหทั้งหมด ในทํานองเดียวกันถาผูออกแบบระบบ
ฐานขอมูลเปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูลลงบนอุปกรณจัดเก็บขอมูล ผูใชก็ไมตองแกไขฐานขอมูลที่เขา
ออกแบบไวแลว ระบบการจัดการฐานขอมูลจะจัดการให ลักษณะเชนน้ีเรียกวา ความไมเกี่ยวของกัน
ของขอมูล (data independent) 
   2.1.2.4 สามารถใชขอมูลรวมกันได เน่ืองจากในระบบฐานขอมูลจะเปนที่เก็บ
รวบรวมขอมูลทุกอยางไว ผูใชแตละคนจึงสามารถที่จะใชขอมูลในระบบไดทุกขอมูล ซึ่งถาขอมูลไมได
ถูกจัดใหเปนระบบฐานขอมูลแลว ผูใชก็จะใชไดเพียงขอมูลของตนเองเทาน้ัน เชน ดังภาพที่ 4.9 
ขอมูลของระบบเงินเดือน ขอมูลของระบบงานบุคคลถูกจัดไวในระบบแฟมขอมูลผูใชที่ใชขอมูลระบบ
เงินเดือน จะใชขอมูลไดระบบเดียว แตถาขอมูลทั้ง 2 ถูกเก็บไวเปนฐานขอมูลซึ่งถูกเก็บไวในที่ที่
เดียวกัน ผูใชทั้ง 2 ระบบก็จะสามารถเรียกใชฐานขอมูลเดียวกันได ไมเพียงแตขอมูลเทาน้ันสําหรับ
โปรแกรมตาง ๆ ถาเก็บไวในฐานขอมูลก็จะสามารถใชรวมกันได 
   2.1.2.5 มีความเปนอิสระของขอมูล เมื่อผูใชตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือ
นําขอมูลมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนข้ึนมา จะสามารถสรางขอมูลน้ันข้ึนมา        
ใชใหมได โดยไมมีผลกระทบตอระบบฐานขอมูล เพราะขอมูลที่ผูใชนํามาประยุกตใชใหมน้ันจะไม
กระทบตอโครงสรางที่แทจริงของการจัดเก็บขอมูล น่ันคือ การใชระบบฐานขอมูลจะทําใหเกิด    
ความเปนอิสระระหวางการจัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช 
   2.1.2.6  สามารถขยายงานไดงาย เมื่อตองการจัดเพิ่มเติมขอมูลที่เกี่ยวของ 
จะสามารถเพิ่มไดอยางงายไมซับซอน เน่ืองจากมีความเปนอิสระของขอมูล จึงไมมีผลกระทบตอ
ขอมูลเดิมที่มีอยู 
   2.1.2.7  ทําใหขอมูลบูรณะกลับสูสภาพปกติไดเร็วและมีมาตรฐาน เน่ืองจาก
การจัดพิมพขอมูลในระบบที่ไมไดใชฐานขอมูล ผูเขียนโปรแกรมแตละคนมีแฟมขอมูลของตนเอง
เฉพาะ ฉะน้ันแตละคนจึงตางก็สรางระบบการบูรณะขอมูลใหกลับสูสภาพปกติในกรณีที่ขอมลูเสยีหาย
ดวยตนเองและดวยวิธีการของตนเอง จึงขาดประสิทธิภาพและมาตรฐาน แตเมื่อมาเปนระบบ
ฐานขอมูลแลว การบูรณะขอมูลใหกลับคืนสูสภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผูดูแลเพียง      
คนเดียวที่ดูแลทั้งระบบ ซึ่งยอมตองมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันแนนอน 
  2.1.3 ลักษณะสําคัญของฐานขอมูลซึ่งจะเปนการแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
แบบเดิมคือ Conventional File System โดยมีลักษณะสําคัญดังน้ี 
   ก)  ลดความซ้ําซอนของขอมูล (Redundancy can be reduced) 
   ข)  ลดความไมสัมพันธของขอมูล (Inconsistency) 
   ค)  ระบบตาง ๆสามารถใชงานรวมกันได 
   ง)  มีมาตรฐานในระบบงานขอมูล 
   จ)  มีระบบความปลอดภัยของขอมูล 
   ฉ)  สามารถควบคุมความคงสภาพของขอมูล 
   ช)  ตองการเรียกใชขอมูลไดโดยไมคํานึงถึงตําแหนงที่เก็บขอมูล 
  2.1.4 แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล 
   การจําลองขอมูลที่เกิดข้ึนทั้งหมดในระบบพรอมทั้งจําลองความสัมพันธ
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ระหวางขอมูลที่เกิดข้ึนโดยใชแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลเรียกวา “E-R Diagram” 
เปนแผนภาพที่ใชเปนเครื่องมือสําหรับจําลองขอมูลซึ่งประกอบดวย Entity ใชแทนกลุมของขอมูลที่
เปนเรื่องเดียวกันเกี่ยวของกันและความสัมพันธระหวางขอมูลที่เกิดข้ึนทั้งหมดในระบบ 
 

 2.2 ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 
  MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS : Relational Database 
Management System) ซึ่งเปนที่นิยมกันมากในปจจุบัน MySQL เปนฟรีแวรดานฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูงรวดเร็วในการใชงานรองรับจํานวนผูใชและขนาดของขอมูลจํานวนมหาศาลสนับสนุน
การใชงานบนระบบปฏิบัติการมากมายไดแก Unix, OS/2, Mac OS และ Windows MySQL ยัง
สามารถใชรวมกับ Web Development Platform เชน Java, Perl, PHP, หรือ ASP (สงกรานต
ทองสวาง :2544, 11) ความสามารถของ MySQL สามารถสรุปไดดังน้ี 
  2.2.1 จัดเปนฐานขอมูลผูใชหรือผูพัฒนาสามารถใชคําสั่ง SQL ในการสั่งหรือใชงาน
กับ MySQL Server ได 
  2.2.2 สนับสนุนการใชงานสําหรับตัวประมวลกลาง (CPU) หลายตัว 
  2.2.3 การทํางานแบบ Multi-threaded 
  2.2.4 สนับสนุน API เพื่อใชงานกับ Development Platform มากมายไมวา     
จะเปน C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python หรือ TCL 
  2.2.5 SQL สามารถรันไดบนระบบปฏิบัติการไดหลายตัวเชน AIX, BSD/OS,DEC 
Unix, FreeBSD, HP-UX, Linux, Mac OS X, NetBSD, OpenBSD, OS/2, SGI Irix, 
Solaris,SunOS, SCO OpenServer, SCO Unixware, Tru64 Unix, Windows Platform รวมทั้ง 
BeOS 
  2.2.6 ประเภทของขอมูลที่สามารถใชไดใน MySQL ไดแกตัวเลขขนาด 1  2 3 4 
และ 8 ไบต FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, และ BLOP เปนตน 
  2.2.7 สนับสนุน Group by และ Order by clauses และ group Functions 
  2.2.8 สนับสนุน LEFT OUTER JOIN และ RIGTH OUTER JOIN 
  2.2.9 การกําหนดสิทธิและรหัสผานใหมีความปลอดภัยและความยืดหยุนสูงทําให
ผูใชมีความมั่นใจวาขอมูลมีความปลอดภัยไมมีใครสามารถเขาถึงขอมูลไดหากไมไดรับอนุญาต 
  2.2.10สามารถทําดัชนี (Index) ไดสูงสุดถึง 32 ดัชนีในแตละตารางขอมูล 
  2.2.11สามารถรองรับขอมูลขนาดใหญซึ่งปจจุบัน MySQL สามารถรองรับจํานวน
ขอมูลไดในระดับ 60,000 ตารางขอมูลและ 5 ลานระเบียน 
  2.2.12สนับสนุนรูปแบบภาษา (Character Set) หลายทําใหสามารถทําการจัดเรียง
ขอมูล (Sort) หรือกําหนดการแสดงขอผิดพลาด (Error message) ไดตามรูปแบบภาษาที่ตองการ 
  2.2.13เครื่องที่ทําหนาที่ เปนผู ใชบริการ  (Client) สามารถเช่ือมเขาสู 
MySQLServer โดยการใช TCP/IP Sockets, Unix Sockets (Unixes) หรือ Names Pipes (NT) 
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3. วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)  
 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2551, ) กลาววาข้ันตอนในการพัฒนาระบบชวยใหนักวิเคราะห
ระบบสามารรถดําเนินการไดอยางมีแนวทางและเปนข้ันตอนทําใหสามารถควบคุมระยะเวลาและ
งบประมาณในการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบได ข้ันตอนตาง ๆ น้ันมีลักษณะคลายกับ    
การตัดสินใจแกปญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร (Scientific Management) 
 การเขียนโปรแกรมข้ึนมาใชงานอยางเปนระบบน้ันมีหลายข้ันตอน ซึ่งวิโรจน ชัยมูล และ
สุพรรษา  ยวงทอง  (2552 ,  175)  กลาวว า  วงจรการพัฒนาระบบ  หรือ  SDLC(System 
Development Life Cycle) มีข้ันตอน ดังน้ี 
 3.1 กําหนดปญหา (Problem Definition)  
  รัชนี กัลยาวินัย (2545, 11) กลาววา การระบุปญหา โอกาส และจุดมุงหมาย ซึ่ง
เปนข้ันตอนแรกที่นักวิเคราะหระบบตองระบุทั้ง 3 สวนน้ีใหชัดเจน ซึ่งข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่สําคัญ 
เน่ืองจากมีผลตอการพัฒนาระบบ โดยเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาใชชัดเจน  
 3.2 วิเคราะหระบบ (Analysis) 
  วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน (2553, 212-217) กลาววา การวิเคราะหงานมีการเขียน
โปรแกรมในหลายรูปแบบ แตหลักที่นิยมใชกันทั่วไปจะเขียนเปน 5 หัวขอ ตามลําดับดังน้ี 
  1 สิ่งที่ตองการ เปนการบอกเกี่ยวกับงานที่ตองการใหคอมพิวเตอรทําและรูปแบบ
ผลลัพธที่ตองการ ถามีผลลัพธที่มากกวาหน่ึงอยาง ควรจะเขียนสิ่งที่ตองการแยกไวเปนขอ ๆ         
ใหชัดเจน 
  2 รูปแบบผลลัพธ เปนการศึกษาถึงผลลัพธและลักษณะของผลลัพธที่ตองการ   
ใหเครื่องคอมพิวเตอรแสดงบนจอภาพหรือพิมพออกมาทางเครื่องพิมพ หรือเก็บไวในสื่ออยางใดอยาง
หน่ึง 
  3 ขอมูลนําเขา ภายหลังที่ไดรูปแบบของผลลัพธที่ตองการแลว จะพิจารณาถึง
ขอมูลที่จําเปนตองมีเพื่อใชเปนขอมูลนําเขา (Input Data) การพิจารณาขอมูลนําเขาน้ัน นอกจาก  
จะดูวามีขอมูลอะไรที่จําเปนบางที่ตองใชในการประมวลผล ยังตองคํานึงถึงรูปแบบของขอมลูทีต่องจดั
ใหสอดคลองกับวิธีการของโปรแกรม 
  4 ตัวแปรที่ใช เปนการกําหนดช่ือแทนความหมายของขอมูลนําเขา สิ่งที่จะพิมพ
หรือแสดงผลลัพธ และคาตาง ๆ ที่อยูในระหวางการคํานวณหรือประมวลผล 
  5 วิธีการประมวลผล คือข้ันตอนของการประมวลผลขอมูลเพื่อใหไดผลลัพธตาม
รูปแบบที่ตองการโดยใช ขอมูลนําเขาและตัวแปรตาง ๆ ตามที่กําหนดไว  
  นอกจากน้ียังมีเครื่องมือในการวิเคราะหระบบอีกหลายอยาง เพื่อใหเหมาะสมกับ
งานน้ัน ๆ เชน การเขียนแผนผังกระแสขอมูล ซึ่งธีรวัฒน ประกอบผล และ เอกพันธุ คําปญโญ 
(2552, 126) กลาววา แผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD) คือ แผนผังชนิดหน่ึงที่ใช
การเขียนสัญลักษณรูปภาพเพื่อแสดงการไหลของขอมูลในระบบวาขอมูลเกิดจากแหลงใดและไป
ปลายทางที่ใด, พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) และโครงสรางการตัดสินใจ (Structured 
Decision) 
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 3.3 ออกแบบระบบ (Design) 
  เปนการวางข้ันตอนการทํางานตามที่ศึกษาไวแลว ดังน้ันผูพัฒนาระบบจะตองเลือก
รูปแบบการเขียนโปรแกรม เพื่อสามารถใชเครื่องมือชวยในการออกแบบระบบไดอยางถูกตอง 
สมโภชน ช่ืนเอี่ยม (2553, 15-17) กลาววา รูปแบบการเขียนโปรแกรม สามารถแบงออกเปน 2 
รูปแบบใหญ ดวยกันคือการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง (Structured Programming)และ การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)  
  การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรางจะออกแบบระบบโดยใช ผังงาน (Flowchart) ซึ่ง
วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน (2553, 237) กลาววา การเขียนผังงานจะเปนการถายทอดความเขาใจที่ได
จากข้ันตอนการวิเคราะหงาน ใหอยูในรูปภาพหรือสัญลักษณ ผูที่เขียนโปรแกรมจะสามารถเขาใจ
ลําดับข้ันตอนการเขียนโปรแกรมไดอยางรวดเร็วและงายข้ึน โดยดูจากผังงาน นอกจากน้ีแลว ผังงาน
ยังชวยใหงายตอการตรวจสอบความถูกตองของลําดับข้ันตอนในวิธีการประมวลผล   
  วิโรจน ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง (2552, 180) กลาววา การเขียนผังงานมี 2 
ระบบ คือ 
  1 ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ การอธิบายภาพรวมของระบบงาน 
ต้ังแตเริ่มตนจนจบ โดยจะอธิบายวิธีการทํางานภายในวามีการประมวลผลอยางไร 
  2 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ การอธิบายรายละเอียดของ
โปรแกรมวามีข้ันตอนการทํางานอยางไรโดยละเอียด ไมวาจะเปนการรับขอมูล การประมวลผล และ
การแสดงผลขอมูล  
  สําหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ จะใชหลักการออกแบบระบบดวย UML 
(Unified Modeling Language)ซึ่ง สมโภชน ช่ืนเอี่ยม (2553, 17) กลาววา การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ ต้ังอยูบนพื้นฐานของการแจกแจงรายละเอียดของปญหา ดวยการมุงเนนเกี่ยวกับวัตถุในโลกแหง
ความจริง ซึ่งตามปกติการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรางน้ัน ขอมูลและกระบวนการจะแยกออกจากกัน 
แตการโปรแกรมเชิงวัตถุน้ัน จะมองวัตถุหน่ึง ๆ เปนแหลงรวมของขอมูลและกระบวนการเขาไว
ดวยกัน โดยจะมีคลาส (Class) เปนตัวกําหนดคุณสมบัติของวัตถุ และคลาสจะสามารถสืบทอด
คุณสมบัติ (Inheritance) ไปยังคลาสยอยตาง ๆ ได ที่เรียกวา SubClassดวยคุณสมบัติดังกลาวจึงทํา
ใหเกิดการนํามาใชใหม (Reusable) ที่ทําใหลดข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมลงได โดยเฉพาะโปรแกรม
ขนาดใหญที่มีความซับซอนสูง 
 3.4 พัฒนาระบบ (Development) 
  เปนหนาที่ของนักเขียนโปรแกรม (Programmer) ซึ่งวิโรจน ชัยมูล และสุพรรษา 
ยวงทอง (2552, 175) กลาววาการพัฒนาระบบเปนข้ันตอนที่สรางระบบตามแบบพิมพเขียวที่ได
ออกแบบไว โดยลงมือเขียนโปรแกรมในแตละสวนที่ออกแบบไว แลวนํามาประกอบกันเพื่อใหสามารถ
ทําตามความตองการที่ออกแบบไวได 
  นักเขียนโปรแกรมจะตองเลือกใชภาษาคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับงาน  ดังน้ันการ
ทําความเขาใจภาษาคอมพิวเตอรจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก 
  ภาษาคอมพิวเตอร คือ ชุดคําสั่งที่เขียนตามรูปแบบหรือกฎเกณฑที่กําหนดไว เพื่อสั่ง
ใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานวัชราภรณ สุริยาภิวัฒน (2553, 237)กลาววา หากใชระดับของภาษาใน
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การแบงกลุมจะแบงภาษาคอมพิวเตอรไดเปน 2 ระดับดังน้ี ภาษาระดับตํ่า(Low-Level Language) 
และภาษาระดับสูง (High-Level Language) 
  1 ภาษาระดับตํ่า (Low-Level Language) คือ ภาษาที่มนุษยสามารถเขาใจได 
เปนคําสั่งสั้น ๆ ซึ่งมีตัวอักษรไมกี่ตัว ภาษาระดับตํ่าน้ีสรางข้ึนมาเพื่อใชแทนภาษาเครื่องซึ่งเปนตัวเลข
ลวนๆเมื่ อจะนําไปใชตองผ านการแปลคําสั่ ง ให เปนภาษาเครื่ องกอนนําไปใช งาน  เชน 
ภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language) ตัวอยางคําสั่งภาษาแอสเซมบลี 
   mov ax,200h 
   mov bx,1 
   int 20h 
   ret 
  2 ภาษาระดับสูง (High-Level Language) เปนภาษาที่เปนโครงสรางและใช
คําสั่งที่มนุษยสามารถเขาใจได แตตองมีการแปลคําสั่งกอนการใชงาน เชน Fortran, Cobol, Pascal, 
Visual Basic, Java , C เปนตน 
ตัวอยางคําสั่งภาษาซี  
   #include <studio.h> 
   int a =2; 
   int b=4; 
   int c; 
   main() 
   { c=a+b; 
    printf (“answer =%d\n”,c); 
   } 
 3.5 ทดสอบระบบ (Testing) 
  การทดสอบระบบจะทําหลังจากการเขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบไวแลว ซึ่งฝาย
ผลิตหนังสือตําราวิชาการคอมพิวเตอร (2551, 231-232) กลาววา เทคนิคการทดสอบมี 2 วิธี คือ 
การทดสอบแบบกลองดําและการทดสอบแบบกลองใส  
  1 การทดสอบแบบกลองดํา (Black box Testing) 
   เปนการทดสอบเพื่อตรวจดูความถูกตองของผลลัพธ โดยไมสนใจรายละเอียด
การทํางานในระบบวามีการทํางานอยางไร 
  2 วิธีทดสอบแบบกลองใส (White box Testing) 
   เปนการทดสอบความถูกตองภายในโปรแกรม เชน ความถูกตองของฟงกชัน  
ความถูกตองของกระบวนการทํางานในโปรแกรมยอยแตละสวน เปนตน 
   การดําเนินการทดสอบระบบ อาจจะทําการทดสอบระบบทีละหนวยยอย 
(Unit Testing) หรือ ทดสอบทั้งหมด (System Testing) ก็ได ข้ึนอยูกับขนาดของงาน หรือองคกร
น้ันวามีขนาดใหญหรือเล็ก 
 3.6 ติดต้ังระบบ (Installation) 
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  เมื่อทดสอบระบบและปรับปรุงแกไขโปรแกรมแลว ก็ดําเนินการติดต้ังระบบเพื่อใช
งานไดจริง นอกจากน้ียังตองจัดทําเอกสารสําหรับระบบใหม ซึ่งธีรวัฒน ประกอบผล และ เอกพันธุ 
คําปญโญ (2552, 248) กลาววา ใหจัดทําเอกสารสําหรับการศึกษาทําความเขาใจกับระบบใหม ไดแก 
เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ, เอกสารคูมือการใชงานระบบ และ เอกสารประกอบการฝกอบรม 
แลวจึงทําการฝกอบรมผูใชงาน พรอมกับใหคําแนะนําขณะใชงาน 
 3.7 การบํารุงรักษา (Maintenance) 
  การบํารุงรักษาระบบจะกระทําเมื่อดําเนินการติดต้ังระบบและมีการใชงาน ซึ่ง 
ธีรวัฒน ประกอบผล และ เอกพันธุ คําปญโญ (2552, 250) กลาววา การบํารุงรักษาโดยทั่วไป
แบงเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี  
  1 การแกไขขอบกพรอง (Corrective Maintenance) 
  2 การดัดแปลง (Adaptive Maintenance) 
  3 การทําใหสมบูรณ (Perfective Maintenance) 
  4 การปองกันปญหา (Preventive Maintenance)  
 

 จากการศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC(System Development Life Cycle) 
สรุปข้ันตอนได ดังน้ี 
 1. กําหนดปญหา (Problem Definition) วาทําไม (Why) ตองสรางระบบใหม 
 2. วิเคราะหระบบ (Analysis) วา ใคร (Who) ใครบางใชระบบและระบบตองทํา
อะไรบาง (What) 
 3. ออกแบบระบบ (Design)วา ระบบจะดําเนินการไปไดอยางไร 
 4. พัฒ น า ร ะ บ บ  ( Development)  ส ร า ง ร ะ บ บ ด ว ย ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม
ภาษาคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับงาน  
 5. ทดสอบระบบ (Testing)ทดสอบวา ระบบทํางานหลังจากการเขียนโปรแกรมตามที่
ออกแบบไวหรือไม ปรับแก 
 6. ติดต้ังระบบ (Installation) เพื่อใชงานไดจริงและจัดทําเอกสารสําหรับระบบใหม 
 7. บํารุงรักษา (Maintenance)เก็บรวบรวมคํารองขอใหปรับปรุงระบบ ทําการ
ปรับปรุงและปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึน 
 

4. แนวคิดเก่ียวกับResponsive Website 
 4.1  ความหมาย 
  Responsive Website เปนเว็บไซตที่ไดรับออกแบบมาเพื่อใหรองรับขนาดหนาจอ
ของอุปกรณทุกประเภท เชน Smart Phone, Tablet, Laptop และ Desktop ที่มีขนาดหนาจอที่
แตกตางกันออกไปเปนการออกแบบเว็บไซตใชภาษา HTML5 โดยใชเทคนิคของ CSS, CSS3 และ 
JavaScript เว็บไซตจะสามารถจัดเรียงขอมูลตามขนาดของอุปกรณตางๆ และ Media บนเว็บไซตให
รองรับการแสดงผลบนหนาจอที่มีขนาดแตกตางกันไดโดยอัตโนมัติซึ่งผูใชงานเว็บไซตสามารถเปดใช
งานผานอุปกรณตางๆ ได โดยไมตองคํานึงถึงขนาดของหนาจอของอุปกรณ 
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ภาพที่ 7 การแสดงผลบนหนาจอตาง ๆ ดวยเทคนิคการออกแบบที่เรียกวาResponsive Web 
 Design 
ที่มา :8columns.com,มาทําความรูจักกับ Responsive Designกันดีกวา!.เขาถึงเมือ่ 8 มิถุนายน 
2558 เขาถึงไดจาก http://8columns.com/articles/50009/1387278156096. 
 4.2  ลักษณะการทํางานของ Responsive Website 
  เริ่มจากการทํา Fluid Grid ซึ่งก็คือการออกแบบ Grid ใหเปนแบบ Relative ซึ่งก็
คือการที่ไมไดกําหนดขนาดของ Grid แบบตายตัว แตจะกําหนดใหสัมพันธกับสิ่งอื่นๆ เชน กําหนด
ความกวางแบบเปน % หรือการใช font-size หนวยเปน emเปนตน 
  ตอมาคือการทํา Flexible Images หรือการกําหนดขนาดของ Images ตางๆ ใหมี
ความสัมพันธกับขนาดของหนาจอแสดงผล หากรูปตนฉบับมีขนาดใหญมาก เวลาแสดงในมือถือทีม่จีอ
ขนาดเล็ก ก็ควรลดขนาดลงมา เพื่อใหแสดงผลไดอยางสวยงาม เปนตน 
  สุดทายคือการใช CSS3 Media Queries ซึ่งจะชวยใหเราสามารถกําหนด style 
sheets สําหรับ Devices ตางๆ ได โดยสวนใหญ เราจะเขียน style sheets พื้นฐานเอาไว ซึ่งกลุมน้ี 
จะไมข้ึนอยูกับ Devices ใดๆ หลังจากน้ันใหเราเขียน style sheets สําหรับ Devices ที่มีขนาด
หนาจอที่เล็กสุด เพิ่มข้ึนไปเรื่อยๆ จนถึงขนาดใหญสุด ซึ่งการเขียนแบบน้ี จะชวยลดความซ้ําซอนของ
โคด และยังทําใหการแกโคดในภายหลังทําไดงายอีกดวย 
 4.3  การพัฒนา Responsive Website 
  ในการพัฒนา Responsive Websiteพบวา ภาษาที่ใชมีดวยกันหลายภาษา เชน 
ภาษา HTML5 โดยใชเทคนิคของ CSS, CSS3 และ JavaScript เปนตน  
 

 จากการศึกษา Responsive Website พบวา เปนการออกแบบเว็บไซตที่ใชภาษา 
HTML5โดยใชเทคนิคของ CSS, CSS3 และ JavaScript ที่ทําใหเว็บไซต สามารถแสดงผลผานหนาจอ
ที่มีขนาดแตกตางกันไดโดยไมตองคํานึงถึงขนาดของหนาจอหรือชนิดของอุปกรณพกพา ในขณะท่ีใช
โคดรวมกัน URL เดียวกัน 
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5. โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
 

 5.1 ภาษา HTML5(บัญชา ปะสีละเตสัง: 2556, 39) 
     HTML เปนภาษาที่ใชกําหนดโครงสรางของเพจ ซึ่งไดวิวัฒนาการแลวหลายเวอรช่ัน
จนภึงปจจุบันคือ เวอรช่ัน5 เปนภาษามารกอัปที่ใชสําหรับเขียน website ซึ่ง HTML5 น้ีเปนภาษา  
ที่ถูกพัฒนาตอมาจากภาษา HTML และพัฒนาข้ึนมาโดย WHATWG (The Web Hypertext 
ApplicationTechnology Working Group) โดยไดมีการปรับเพิ่ม Feature หลายๆอยางเขามา
เพื่อใหผูพัฒนาสามารถใชงานไดงายมากย่ิงข้ึนขอดีของ HTML5 ไดแก 
  1. เว็บไซตที่สรางจากภาษา HTML5 สามารถแสดงผลไดกับทุก web browser 
  2. HTML5 จะชวยลดการใชพวกปลั๊กอินพิเศษอยางพวก Adobe Flash, 
Microsoft Silverlight, Apache Pivot สนับสนุน วิดีโอ และ องคประกอบเสียง รวมทั้ง สื่อ
มัลติมีเดียตางๆมากข้ึน โดยไมตองใช Flash 
  3. มีการจัดการขอผิดพลาดที่ดีข้ึน 
  4. สคริปตใหม ที่จะมาแทนที่สคริปตเดิม (เขียนโคดสั้นลง) 
  5. HTML5 มีความเปนอิสระสูง (คลายๆ XML) 
  6. HTML5 ทํางานควบคูกับ CSS3 ไดดี ชวยใหสามารถเพิ่มลูกเลนตางๆบน
เว็บไซตไดสวยงามมากย่ิงข้ึน (CSS คือสวนแสดงผล ที่นักออกแบบสามารถกําหนดสีสัน ตําแหนง 
ลักษณะเวลานําเมาสไปช้ีแลวมีกระตายโผลออกมาจากโพรง หรือจับกอนวัตถุในหนาเว็บฯ ใหชิดซาย
ชิดขวา สวน CSS3 คือเวอรช่ันที่ 3 ของ CSS) 
  Features ใหมๆ ของ HTML5 
  1. Semantic Markup: การเพิ่ม Element ที่ อานงายมากข้ึน และชวยให เราทํา 
SEO ไดมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  2. Form Enhancements: เพิ่มความสามารถของ Form ตางๆ ไมวาจะเปน 
Input type, Attribute หรือ แมแต Element 
  3. Audio / Video: รองรับการอานไฟลเสียง และ วีดีโอ โดยไมจําเปนตองใช 
Embed Code ของ third Party 
  4. Canvas: ใชในการวาดรูป โดยจําเปนตองใช JavaScriptชวย 
  5. Content Editable: สามารถแกไข Content ไดโดยตรงผานทางหนาเว็บ 
  6. Drag and Drop: ลากวางObject ได เพื่อเพิ่มการ ตอบสนองระหวางระบบกับ
ผูใช 
  7 Persistent Data Storage: มีการจัดการที่ดีข้ึน โดยเก็บขอมูลลงบนเครื่องของ
ผูใช  
 

 5.2 ภาษา PHP  
  ภาษา PHP เปนเปนช่ือยอของภาษาโปรแกรมมิ่ง (Programming) ภาษาโปรแกรม
มิ่งชนิดใหมซึ่งมีช่ือวา“Personal Hypertext Processor; PHP” เปนภาษาจําพวก scripting 
language คําสั่งตางๆจะเก็บอยูในไฟลที่เรียกวา สคริปต (script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปล
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ชุดคําสั่ง ตัวอยางของภาษาสคริปก็เชน JavaScript, Perl เปนตน ลักษณะของ PHP ที่แตกตางไป
จากภาษาสคริปตแบบอื่นๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใชงานในการสรางเอกสาร
แบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเน้ือหาไดโดยอัตโนมัติ ดังน้ันจึงกลาววา PHP เปน
ภาษาที่เรียกวา server-side หรือ HTML-embedded scripting language เปนเครื่องมือที่สําคัญ
ชนิดหน่ึงที่ชวยใหเราสามารถสรางเอกสารแบบ Dynamic HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ลูกเลนมากข้ึน 
  เน่ืองจากวา PHP ไมไดเปนสวนหน่ึงของตัว Web Server ดังน้ันถาจะใช PHP ก็
จะตองดูกอนวา Web server น้ันสามารถใชสคริปต PHP ไดหรือไม ยกตัวอยางเชน PHP สามารถ
ใชไดกับ Apache WebServerและ Personal Web Server (PWP) สําหรับระบบปฏิบัติการ 
Windows95/98/NT  
  ในกรณีของ Apache เราสามารถใช PHP ไดสองรูปแบบคือ ในลักษณะของ CGI 
และ Apache Module ความแตกตางอยูตรงที่วา ถาใช PHP เปนแบบโมดูล PHP จะเปนสวนหน่ึง
ของ Apache หรือเปนสวนขยายในการทํางานน่ันเอง ซึ่งจะทํางานไดเร็วกวาแบบที่เปน CGI 
เพราะวาถาเปน CGI แลว ตัวแปลชุดคําสั่งของ PHP ถือวาเปนแคโปรแกรมภายนอก ซึ่ง Apache 
จะตองเรียกข้ึนมาทํางานทุกครั้ง ที่ตองการใช PHP ดังน้ันถามองในเรื่องของประสิทธิภาพในการ
ทํางาน การใช PHP แบบที่เปนโมดูลหน่ึงของ Apache จะทํางานไดมีประสิทธิภาพมากกวา 
  จุดเดนของการเขียนโปรแกรมดวย PHP 
  1.  สะดวก เพราะภาษาสคริปต ทําใหสามารถแทรกตําแหนงใดก็ไดใน HTML 
  2. รวดเร็ว นําเอาขอดีของภาษาสคริปตที่ เคยมีในภาษา C ภาษา Perl และ
ภาษา Java รวมกับความเร็วของ CGI 
  3.  มีความยืดหยุนสู ง สามารถสรางโปรแกรมประยุกต (Application) ได
หลากหลาย 
  4. สามารถนําไปใช กับหลายๆระบบปฏิบัติการโดยแทบจะไมตองเปลี่ยนแปลง
รหัสคําสั่ง 
  5. มีแหลงขอมูลเปด เน่ืองจากการพัฒนาของPHP พัฒนาโดยโปรแกรมเมอรทั่วไป 
ไมยึดติดกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใดทําใหมีคนใชงานจํานวนมากและพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 
  6.  มีโปรแกรมมาตรฐาน สําหรับการติดตอกับเครื่องมือใชงานไดมากมาย 
  7. ไมตองเสียคาใชจาย เครื่องมือที่ใชเพื่อพัฒนาทุกอยางสามารถหาไดโดยไมเสีย
คาใชจายไมวาจะเปนระบบปฏิบัติการ โปรแกรมผูใหบริการเครือขาย โปรแกรมระบบฐานขอมูล
และ Server Side Script 
  จุดดอยของการเขียนโปรแกรมดวย PHP 
  เ น่ื อ ง จากว า  PHP ไ ม ไ ด เ ป น ส วนห น่ึ ง ของ เ ว็ บ เ ซิ ร ฟ เ วอ ร  ดั ง น้ันถ า จ ะ
ใช PHP จําเปนตองพิจารณาดูกอนวาเว็บเซิรฟเวอร น้ันสามารถใชโปรแกรมภาษา PHP ไดหรือไม 
เชน PHP สามารถใชไดกับ IIS (Internet Information Server) สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows 
XP โดยมี ตัวแปลภาษา PHP รวมดวย 
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 5.3 ภาษา JavaScript 
  JavaScript เปนภาษาโปรแกรม (programming language) ประเภทหน่ึง ที่เรียก
กันวา "สคริปต" (script) ซึ่งมีวิธีการทํางานในลักษณะ "แปลความและดําเนินงานไปทีละคําสั่ง" 
(interpret) ภาษาน้ีเดิมมีช่ือวา LiveScriptไดรับการพัฒนาข้ึนโดย Netscape ดวยวัตถุประสงค 
เพื่อที่จะชวยให เ ว็บเพจสามารถแสดงเ น้ือหา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได ตามเงื่อนไขหรือ
สภาพแวดลอมตางๆกัน หรือสามารถโตตอบกับผูชมไดมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะภาษา HTML แตเดิมน้ัน 
เหมาะสําหรับใชแสดงเอกสาร ที่มีเน้ือหาคงที่แนนอน และไมมีลูกเลนอะไรมากมายนัก 
  เน่ืองจาก JavaScript ชวยใหผูพัฒนา สามารถสรางเว็บเพจไดตรงกับความตองการ
และมีความนาสนใจมากข้ึน ประกอบกับเปนภาษาเปด ที่ใครก็สามารถนําไปใชได ดังน้ันจึงไดรับความ
นิยมเปนอยางสูง มีการใชงานอยางกวางขวาง รวมทั้งไดถูกกําหนดใหเปนมาตรฐานโดย ECMA ซึ่งเรา
จะพบวาปจจุบัน จะหาเว็บเพจที่ไมใช JavaScript เลยน้ัน ไดยากเต็มที 
  การทํางานของ JavaScript จะตองมีการแปลความคําสั่ง ซึ่งข้ันตอนน้ีจะถูกจัดการ
โดยบราวเซอร ดังน้ัน JavaScript จึงสามารถทํางานได เฉพาะบนบราวเซอรที่สนับสนุน ซึ่งปจจุบัน
บราวเซอรเกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แลว อยางไรก็ดี สิ่งที่ตองระวังคือ JavaScript มี  
การพัฒนาเปนเวอรช่ันใหม ๆ ออกมาดวย (ปจจุบันคือรุน 1.5) ดังน้ัน ถานําโคดของเวอรช่ันใหม    
ไปรันบนบราวเซอรรุนเกาที่ยังไมสนับสนุน ก็อาจจะทําใหเกิด error ได 
  การทํางานของ JavaScript เกิดข้ึนบนบราวเซอร (เรียกวาเปน client-side script) 
ดังน้ันไมวาคุณจะใชเซิรฟเวอรอะไร หรือที่ไหน ก็ยังคงสามารถใช JavaScript ในเว็บเพจได ตางกับ
ภาษาสคริปตอื่น เชน Perl, PHP หรือ ASP ซึ่งตองแปลความและทํางานที่ตัวเครื่องเซิรฟเวอร 
(เรียกวา server-side script) ดังน้ันจึงตองใชบนเซิรฟเวอร ที่สนับสนุนภาษาเหลาน้ีเทาน้ัน อยางไร 
ก็ดี จากลักษณะดังกลาวก็ทําให JavaScript มีขอจํากัด คือไมสามารถรับและสงขอมูลตาง ๆ        
กับเซิรฟเวอรโดยตรง เชน การอานไฟลจากเซิรฟเวอร เพื่อนํามาแสดงบนเว็บเพจ หรือรับขอมูลจาก
ผูชม เพื่อนําไปเก็บบนเซิรฟเวอร เปนตน ดังน้ันงานลักษณะน้ี จึงยังคงตองอาศัยภาษา server-side 
script อยู (ความจริง JavaScript ที่ทํางานบนเซิรฟเวอรเวอรก็มี ซึ่งตองอาศัยเซิรฟเวอรที่สนับสนุน
โดยเฉพาะเชนกัน แตไมเปนที่นิยมนัก) 
  การทํางานของ JavaScript จะมีประสิทธิภาพมาก ถามันสามารถดัดแปลง
คุณสมบัติ ขององคประกอบตางๆ บนเว็บเพจ (เชน สี หรือรูปแบบของขอความ) และสามารถรับรู
เหตุการณ ที่ผูชมเว็บเพจโตตอบกับองคประกอบเหลาน้ัน (เชน การคลิก หรือเลื่อนเมาสไปวาง) ได 
ดังน้ันจากภาษา HTML เดิม ที่มีลักษณะสถิต (static) ใน HTML เวอรช่ันใหม ๆ จึงไดมีการพัฒนา    
ใหมีคุณสมบัติบางอยางเพิ่มข้ึน และมีลักษณะเปนอ็อบเจ็ค "object" มากข้ึน การทํางานรวมกัน
ระหวางคุณสมบัติใหมของ HTML รวมกับ JavaScript น้ีเอง ทําใหเกิดเปนสิ่งที่เรียกวา Dynamic 
HTML คือภาษา HTML ที่สามารถใชสรางเว็บเพจที่มีลักษณะพลวัต (dynamic) ไดน่ันเอง 
 นอกจากน้ี อีกองคประกอบหน่ึงที่เกี่ยวของ ก็คือ Cascading Style Sheet (CSS) ซึ่ง
เปนภาษาที่ชวยใหเราควบคุมรูปแบบ ขององคประกอบตางๆ บนเว็บเพจไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาคําสั่ง หรือแท็ก (tag) ปกติของ HTML เน่ืองจาก JavaScript สามารถดัดแปลงคุณสมบัติของ 
CSS ไดเชนกัน ดังน้ันมันจึงชวยใหเราควบคุมเว็บเพจ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากมากย่ิงข้ึนไปอีก 
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 5.4 โปรแกรม Adobe DreamweaverCS6 (ธันยพัฒนวงศรัตน : 2556, 5) 
  โปรแกรม Adobe DreamweaverCS6เปนโปรแกรมโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชสาํหรบั
การพัฒนาเว็บไซตที่มีความทันสมัย โดยมีคุณสมบัติในการออกแบบและสรางเว็บเพจ จนถึง        
การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเบื้องตน ซึ่งในโปรแกรมตัวน้ีมีเครื่องมือสําหรับการวางขอความ ภาพกราฟก 
ตาราง แบบฟอรม พรอมทั้งมัลติมีเดียตางๆ เพื่อแสดงใหผูพัฒนาเว็บไซตใชงานไดงาย โดยไมตองรูจัก
ภาษา HTML, JavaScript, CSS หรือภาษาสคริปตอื่นๆ ซึ่งเมื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซตใน
โปรแกรม แลวนํามาแสดงผลทางบราวเซอรก็จะเห็นเปนลักษณะที่ไดจัดวางไว หรือจะเรียกอีกอยาง
วา What You See Is What You Get (WYSIWYG)สามารถสนับสนุนการสรางเว็บเพจ ดวย
เทคโนโลยี DHTML (Dynamic HTML) และ XML (Extensible Markup Language) สามารถ    
ใสสวนเพิ่มเติม เชน Active X Applet และ Shockwave ได และสามารถใช CSS (Cascading 
Style Sheet) ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมของการ สรางเว็บเพจเพื่อใหเว็บเพจนาสนใจ มีภาพเคลื่อนไหว 
และสามารถไดโตตอบกับผูเขาชมเว็บไซต ไดดีย่ิงข้ึน Dreamweaver สามารถทํางานพื้นฐานเกี่ยวกับ
การสรางโฮมเพจในสวนตาง ๆ ไดอยางดีเย่ียม Source Code ของ HTML ที่ไดก็จัดอยางเรียบรอย 
และสามารถแกไข Source Code ที่ Dreamweaver สรางข้ึนไดโดยไมสงผลใหตัวโปรแกรมทํางาน
ผิดพลาดในภายหลัง 
  ความสามารถของ Dreamweaver  
  1. สนับสนุนการทํางานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) 
หมายความวาอะไรก็ตามที่เราทําบนหนาจอ Dreamweaver ก็จะปรากฏผลแบบเดียวกับบนเว็บเพจ 
ซึ่งชวยใหการสรางและแกไขเว็บเพจน้ันทําไดงาย โดยไมตองมีความรูภาษา HTML เลย  
  2. มีเครื่องมือในการสรางรูปแบบหนาจอเว็บเพจซึ่งชวยอํานวยความสะดวก      
ใหผูใชงานไดมาก  
  3. สนับสนุนภาษาสคริปตตาง ๆ เชน Java, ASP, PHP, CGI, VBScript  
  4. มีเครื่องมือที่ชวยในการ Upload หนาเว็บที่สรางไปที่ Server เพื่อทําการ
เผยแพรงานที่สรางบน Internet 
  5. รองรับการใชมัลติมีเดียตาง ๆ เชน เสียง กราฟก และภาพเคลื่อนไหว ที่สราง
โดยโปรแกรม Flash, Shockwave, Firework เปนตน 
  6. มีความสามารถทําการติดตอกับฐานขอมูล เพื่อเช่ือมตอกับเว็บไซต 
 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
    งานวิจัยในประเทศ 
 จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาพบ
ผลงานวิจัยที่มีความใกลเคียงแนวคิดดังกลาว ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ
รายงานผลการศึกษาออนไลนใหมีประสิทธิภาพดังตอไปน้ี 
 กมล รุงสะอาด (2546: บทคัดยอ) ไดทําการคนควาแบบอิสระเรื่อง การพัฒนาระบบการ
จัดการฐานขอมูล เพื่อรายงานผลการเรียนและการลงทะเบียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพผาน
เครือขายอินเตอร เ น็ต  โดยมี วัตถุประสงค เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลผลการเรียนและ              
การลงทะเบียนของนักศึกษาในการเผยแพรใหกับนักศึกษา อาจารยและผูบริหารของมหาวิทยาลัย
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พายัพผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและใชระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการเรียนของนักศึกษา 
วิธีการดําเนินการศึกษาประกอบดวย การศึกษาระบบงานเดิม ทําการรวบรวมขอมูลวิเคราะห
ระบบงาน ออกแบบฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบโดยใชโปรแกรม 
Microsoft Visual Basic 6 พัฒนาระบบสําหรับการจัดการฐานขอมูล DB2 ซึ่งบันทึกและจัดเก็บอยู
บนเครื่องมินิคอมพิวเตอร AS/400 และฐานขอมูล MySQL ซึ่งบันทึกและจัดเก็บบนเครื่อง
คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรตระกูลคอมพิวเตอรสวนบุคคลและใชโปรแกรมภาษา ASP (Active Server 
Page) พัฒนาระบบการรายงานผลการเรียนแลการลงทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ    
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต พบวาการพัฒนาระบบดังกลาวสามารถตอบสนองความตองการขอมูล
สารสนเทศของผูใชที่เปนนักศึกษา อาจารยและผูบริหารของมหาวิทยาลัยพายัพเปนอยางดีและ      
ยังสามารถลดภาระงานดานการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาใหกับเจาหนาที่ทะเบียนและบริการ
การศึกษาไดอีกดวย 
 ชัยวัฒน วงศโทะ (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการคนควาแบบอิสระเรื่อง การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง พบวาระบบสามารถทําการจัดการขอมูลที่เก็บ  
อยูที่งานทะเบียน ทั้งการเพ่ิมขอมูล การแกไขขอมูล การคนหาขอมูล การลบขอมูล การลงทะเบียน
เรียนตามแผนการเรียน การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน การบันทึกผลการเรียน การจัดทํารายงานตาง ๆ ได
อยางสะดวกและรวดเร็ว  
 มูฮัมมัตรูสลี เวาะเยาะ, วรรณชัย สังขทองและวิทิตชัย วงศเจียมรัตน (2549 : บทคัดยอ) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง ระบบสงผลการเรียนผานระบบเครือขาย พบวาในการสรางระบบสงผลการเรียน
ผานระบบเครือขาย จะแบงผูใชออกเปน 3 ระดับ คือระดับที่ 1 อาจารยผูสอนทําหนาที่กําหนดคา  
ผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาที่ตนเองสอน ระดับที่ 2 ประธานโปรแกรมวิชา ทําหนาที่
ตรวจสอบขอมูลผลการเรียนที่อาจารยผูสอนที่อยูในโปรแกรมวิชาเดียวกันสงขอมูลมา ระดับที่ 3 
คณบดี ทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลผลการเรียนที่ถูกสงมาจากประธานโปรแกรมวิชาตาง ๆ ภายในคณะ
ที่ตรวจสอบแลวเพื่อยืนยันความถูกตองเปนข้ันสุดทายเพื่อเก็บขอมูลลงในโปรแกรมฐานขอมูล     
มายเอสคิวแอลเพื่อทําใหการสงขอมูลผลการเรียนในปจจุบันมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ซึ่งจากการทดสอบการใชงานระบบสง  ผลการเรียนทําใหมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึนกวา
ระบบสงผลการเรียนในปจจุบัน โดยอาจารยสามารถสงขอมูลผลการเรียนผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
 วีรชาติ วรรณมณี (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการคนควาแบบอิสระเรื่อง ระบบสารสนเทศ
ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม พบวา ระบบสารสนเทศ           
ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยที่พัฒนาข้ึนสามารถเช่ือมโยงและนําเขาขอมูล      
ผลการเรียนและขอมูลที่เกี่ยวของจากระบบบริหารโรงเรียนสามารถนําเขาและปรับปรุงขอมูลโดย
ผูใชงานระบบ การนําเสนอสารสนเทศผลการเรียนในรูปแบบของกราฟขอมูลสามารถแสดง
สารสนเทศผลการเรียนและสารสนเทศผลการเรียนเปรียบเทียบของนักเรียนเปนรายบุคคล         
รายหองเรียน รายช้ันเรียนและชวงช้ัน รวมไปถึงแสดงขอมูลสารสนเทศดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง การอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โดยการแสดงขอมูลสารสนเทศดังกลาวมุงเนนใหเห็นถึงพัฒนาการดานผลการเรียน นอกจากน้ียังได
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จัดทํากราฟแสดงพัฒนาการดานผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลบนเว็บไซตของโรงเรียนสําหรับ
ผูปกครอง โดยการใชงานระบบผูใชสามารถใชงานไดตามสิทธ์ิที่กําหนด สําหรับการประเมินผลการใช
งานระบบโดยกลุมผูใชงาน ไดแก งานวัดผลและประเมินผล ครูประจําช้ัน ผูบริหารระดับตาง ๆ 
บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 30 คน โดยแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและมีความตองการเพิ่มการนําเสนอสารสนเทศ      
ผลการเรียนในรูปแบบตาง ๆ ใหมากย่ิงข้ึน 
 นิคม สราญรัมย (2550 : 96) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการดานงาน
วัดผลและประเมินผล โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎรสงเคราะห) อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยใชกลยุทธการประชุมยอย เพื่อศึกษาระบบ วิเคราะหระบบ ออกแบบระบบ การนําระบบไปใช
และกลยุทธการนิเทศภายใน เพื่อบํารุงดูแลรักษาระบบและทบทวนตามกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ SDLC (System Development Life Cycle) 5 ข้ันตอนคือ การศึกษาระบบ              
การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การใชระบบ การดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ พบวา 
การดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการดานงานวัดผลและประเมินผล ทําใหผูรวมศึกษา  
มีความรู ความเขาใจและสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการดานการประเมินผลผลการเรยีน
กลุมสาระการเรียนรู การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค    
การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ การรายงานผล การประเมินผลการเรียน 
สารสนเทศที่ไดมีคุณสมบัติดานความถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบันและสามารถเรียกใชไดงาย 
 สุชาดา พลาชัยภิรมยศีล(2555 : บทคัดยอ) กลาวไวในงานวิจัยเรื่อง แนวโนมการใช    
โมบายแอพพลิเคช่ัน (Usages Trend of MobileApplication) ไววา แนวโนมการใชงาน Mobile 
Device อยางสมารทโฟนเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดดในชวงไมกี่ปที่ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนา 
MobileApplications และเทคโนโลยีของตัวเครื่องโทรศัพทจากคายผูผลิตโทรศัพท โดยเฉพาะ    
การพัฒนาตอยอดแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณเคลื่อนที่ของบริษัทตาง ๆ ที่แขงขันเพื่อชิงความเปนหน่ึง
ในตลาดดาน MobileApplication ซึ่งการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบางเปนการพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบ 
(Operating system) และแอพพลิเคช่ันซอฟตแวรที่ตอบสนองการใชงานบนอุปกรณ และดวย
แอพพลิเคช่ันที่เพิ่มข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึนทําใหผูใชอุปกรณเคลื่อนที่มีแนวโนมใชโปรแกรม 
ตาง ๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ไดแก ทําธุรกรรมทางการเงิน เช่ือมตอและสืบคน
ขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต ชมภาพยนตร ฟงเพลง หรือแมแตการเลนเกมซึ่งมีทั้งออนไลนและ
ออฟไลน  ด วยอัตร าการขยาย ตัวด านการ ใช ง านอุปกรณ เ คลื่ อนที่  ทํา ให บ ริ ษัท ช้ัน นํ า                  
ดานโทรศัพทมือถือหลายแหงหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ โดยเช่ือ
วามีอัตรากี่ดาวนโหลดเพื่อใชงานที่เติบโตข้ึนอยางเห็นไดชัด 
 พัชรี ดอกพุฒ (2556 : บทคัดยอ) กลาวไวในงานวิจัยเรื่อง โทรศัพทเพื่อการศึกษา วา 
โทรศัพทมีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา สะดวกในการพกพา รวมทั้งความกาวหนาของเทคโนโลยีและ      
การสื่อสาร จึงทําใหมีการพัฒนาโทรศัพทใหมีความสามารถพิเศษรองรับระบบปฏิบัติการตาง ๆ ได 
เปนไปตามความสามารถตามมาตรฐานของคอมพิวเตอรในการทํางานและจัดเก็บ จึงทําใหโทรศัพท
สามารถนําไปใชในการอาน บันทึก หรือการเขาถึงขอมูลในอินเตอรเน็ต ปจจุบันมีการประยุกตใช
โทรศัพทเพื่อการศึกษาในลักษณะของการเรียนรูทางไกลผานโทรศัพท 
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    งานวิจัยตางประเทศ 
 โมทเจสเลิฟสว (2013 : บทคัดยอ) กลาวไวในงานวิจัยเรื่อง Responsive Web Design 
ที่มีจุดมุงหมายของการทําวิทยานิพนธ คือ การศึกษาขอบเขตของประสิทธิภาพทางเทคนิคของ
Responsive Web Design ในรายละเอียดและตัวอยางที่สรางข้ึน จากผูที่ใชงานกับอุปกรณหลาย
ประเภท ซึ่งอยูในความนิยม ไดแก โทรศัพทประเภท Smartphonetablets และ laptops ดวย
คําถามเกี่ยวกับความสามารถของเว็บไซตในอุปกรณที่แตกตางกัน โดยวิเคราะหจากเว็บไซตที่ไดรับ
ความนิยม คือ Slovenian websitesจากผูใชอุปกรณที่แตกตางกัน โดยเปรียบเทียบกับขอมูลจาก
ผูใชผานอุปกรณประเภทโทรศัพท ที่ใชเทคโนโลยีใหม ผลการวิเคราะหพบวา Responsive Web 
Design เปนวิธีที่ นํามาพัฒนาใชในการออกแบบท่ีดีที่สุด ระหวางการวิจัยและพัฒนาผู วิจัย            
ใหความสําคัญกับลักษณะและขอจํากัดของเว็บไซตและอุปกรณ การศึกษาเบื้องตนคือ ขนาด
ความสามารถของเซิรฟเวอร ในการแสดงผลที่ไมจําเปนบนอุปกรณ จากตัวอยางเปนการออกแบบ
รานคาออนไลนที่เต็มไปดวยประสิทธิภาพ โดยใชเทคนิค Responsive Web Design ซึ่งสามารถใชได
กับอุปกรณทุกประเภทของผูใชโดยไมมีขอจํากัด 
 เชน เซง (2013 : บทคัดยอ) กลาวไวในงานวิจัยเรื่อง การออกแบบเว็บไซตของคริสตจักร 
First Unitarian Church and Louis Kahn โดยใชเทคนิค Responsive Website เปนโครงการ
วิทยานิพนธสําหรับปริญญาโท สาขาวิจิตรศิลปในโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบกราฟกของสถาบัน 
Rochester Institute of Technology ผาน desktoptablet และ mobile โดยมีวัตถุประสงค 3  
ขอ ดังน้ี 1) เพื่อออกแบบเว็บไซตโดยใช Responsive Website สําหรับผูใชระบบปฏิบัติการตางกัน  
2) ศึกษาประสบการณความรูสึกการเขาชม First Unitarian Church แบบ real digital: ของ         
ผูเขาชมเว็บไซต ไดแก สถาปนิก หรือนักเรียนออกแบบ อาจารยและผูที่สนใจ 3) เพื่อเปนแนวทาง  
การออกแบบโครงการ Louis Kahn’s  
 

 จาการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ จะเห็นวา ระบบรายงานผลการศึกษา
ออนไลนจะทําใหผูใชระบบสามารถตรวจสอบผลการประเมินดานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว เปนปจจุบัน
และสืบคนไดงาย โดยใช Responsive Websiteในการพัฒนาระบบเปนการใชเทคโนโลยีของ      
การใหบริการเว็บไซตที่สามารถใชงานผานอุปกรณที่แตกตางกัน สนองตอบกับแนวโนมของการใช
อุปกรณพกพาที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ตามกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC (System 
Development Life Cycle) 7 ข้ันตอน คือ กําหนดปญหา, วิเคราะหระบบ, ออกแบบระบบ, พัฒนา
ระบบ, ทดสอบระบบ, ติดต้ังระบบ และบํารุงรักษา  
 

 
 



 
บทท่ี 3 

วิธดํีาเนินการวิจัย 
 
 การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน เปนการจําลองระบบรายงาน             
ผลการศึกษาเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีผูวิจัยนําเสนอ
วิธีดําเนินการวิจัยตามหัวขอตอไปน้ี 
 1. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 4. การสรางและตรวจสอบเครื่องมือ 
 5. วิธีดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนแยกกลุมประชากรที่ใชการวิจัยออกเปน 3 กลุม 
ดังน้ี 
 ประชากร  ไดแก  
 1.  เจาหนาที่ทะเบียนวัดผลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 3 คน 
 2. ครูประจําวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 คน 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ ราชบุรีจํานวน 678 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
 1.  เจาหนาที่ทะเบียนวัดผลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 3 คนเปนการเลือก
อยางเจาะจง 
 2. ครูประจําวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 ทาน เปนการเลือกอยางเจาะจง
เน่ืองจากเปนอาจารยประจําวิชาของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเบญจม-  
ราชูทิศ ราชบุรีจํานวน 15 คน โดยกําหนดตามอุปกรณที่ใชในการทดสอบ 
 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
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 3.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน
ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 

4. การสรางและตรวจสอบเครื่องมือ 
 4.1  การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนมีลําดับข้ันตอนดังน้ี 
  4.1.1 วิเคราะหระบบการประเมินผลการเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี    
ที่ใชอยูในปจจุบัน พบวา แยกการใหคะแนนเปน 3 รายการ ไดแก 
   4.1.1.1 คะแนนการเรียนรูรายกลุมสาระ 
    โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ มีการประเมินผลโดยมีอัตราการเก็บคะแนนสาระการเรียนรูละ 100 
คะแนนตอภาคเรียน มีการคํานวณเกรดเฉลี่ยของทุกกลุมสาระการเรียนรูในแตละภาคเรียน 
    การตัดสินผลการเรียนของโรงเรยีนดําเนินการตัดสินผลการเรียนเปน 
8 ระดับ ตามเกณฑการใหระดับผลการเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
   4.1.1.2 คะแนนการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
    โรงเรียนดําเนินการประเมินผลการอาน คิดวิเคราะหและเขียน     
สื่อความตามรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของแตละกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระมี           
การประเมินผลโดยมีการใหคะแนน แยกเปน 3 หัวขอ คือ การอาน การคิดวิเคราะหและการเขียน  
สื่อความ มีอัตราการใหคะแนน คือ 
    1.  0 หมายถึง ไมผานเกณฑ 
    2.  1 หมายถึง ผานเกณฑ 
    3.  2 หมายถึง ดี 
    4. 3 หมายถึง ดีเย่ียม 
    การตัดสินผลการเรียนจะใชคาฐานนิยมของทั้ง 3 หัวขอ แบงเปน 4 
ระดับ คือ ดีเย่ียม ดี ผานเกณฑและไมผานเกณฑ ตามเกณฑการใหระดับผลการเรียนของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   4.1.1.3 คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    โรง เรียนดําเนินการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค         
ตามรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของแตละกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระโดยแตละกลุมสาระ 
จะประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใหคะแนนแยกออกเปน 8 ประการคือ รักชาติ ศาสน 
กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทยและ  
มีจิตสาธารณะมีอัตราการใหคะแนน คือ 
    1. 0 หมายถึง ไมผานเกณฑ 
    2.  1 หมายถึง ผานเกณฑ 
    3.  2 หมายถึง ดี 
    4.  3 หมายถึง ดีเย่ียม 
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    การตัดสินผลการเรียนจะใชคาฐานนิยมของทั้ง 3 หัวขอ แบงเปน 4 
ระดับ คือ ดีเย่ียม ดี ผานเกณฑและไมผานเกณฑ ตามเกณฑการใหระดับผลการเรียนของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   การตัดสินผลการเรียนกระทําโดยครูประจําวิชามีข้ันตอน ดังน้ี 
   ข้ันที่ 1  ครูประจําวิชารับโปรแกรมสําหรับบันทึกขอมูลคะแนนที่จัดเก็บไวใน
แฟลชไดรฟ (USB Flash Drive) จากเจาหนาที่ทะเบียนวัดผล  
   ข้ันที่ 2  ครูประจําวิชาบันทึกคะแนนที่ไดจัดเก็บไวในเอกสารของตนเองลงใน
แฟลชไดรฟไดรับจากเจาหนาที่ทะเบียนวัดผล 
   ข้ันที่ 3 ครูประจําวิชาสงแฟลชไดรฟที่บันทึกขอมูลคะแนนเรียบรอยแลว   
ใหเจาหนาที่ทะเบียนวัดผล 
   ข้ันที่ 4 เจาหนาที่ทะเบียนวัดผลตรวจสอบความถูกตองกอนบันทึกขอมูล   
ลงฐานขอมูลงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน เพื่อประมวลผลและรายงานผลการเรียนโดยพิมพ
เอกสารผลการเรียนมอบใหกับผูเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   ปญหาที่อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากข้ันตอนในการตัดสินผลการเรียนมีความยุงยาก 
และเกี่ยวของกับคนและอุปกรณที่มคีวามเสีย่ง เชน เจาหนาที่ทะเบียนวัดผลทําโปรแกรมบันทึกขอมูล
ลาชา ครูประจําวิชาทําแฟลชไดรฟหาย แฟลชไดรฟติดไวรัส เปนตน 
  4.1.2 วิเคราะหระบบรายงานผลการเรียนรูออนไลน 
   จากที่ผู วิจัยไดศึกษาขอมูลและระบบงานเดิมทําใหทราบวา ขอมูลผล      
การเรียนของนักเรียนไดถูกจัดเก็บไวในระบบวัดและประเมินผล มีฐานขอมูล (ดาตาเบส) ในเครื่อง
เสิรฟเวอรของโรงเรียน ผูวิจัยจึงคิดนําขอมูลจากระบบวัดและประเมินผลของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี มาพัฒนาระบบใหมโดยใชโปรแกรมสรางเว็บไซตไดแก โปรแกรมDreamweaverCS6 ภาษา 
HTML5 โดยใชเทคนิคของ CSS CSS3 และ JavaScript ดานระบบเครือขายไดแก โปรแกรม PHP 
ภาษา java และ โปรแกรม MySql 
   ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน    
ข้ึนใหม โดยมีวัตถุประสงคในการจัดเก็บคะแนนรายช่ัวโมง คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค 
คะแนนอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ รวมทั้งคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ดังน้ี 
   4.1.2.1 การจัดการสวนนําเขารายช่ือนักเรียน ระดับช้ันและหองเรียน
รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน 
   4.1.2.2 การจัดการสวนดําเนินการ นําขอมูลที่ไดจากการลงทะเบียนมา
กําหนดครูประจําวิชาในแตละรายวิชา 
   4.1.2.3 การจัดการสวนประมวลผลขอมลู โดยนําขอมูลการใหคะแนนของครู
ประจําวิชามาทําการประมวลผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 
   4.1.2.4 การจัดการสวนแสดงผลจากการประมวลผลบนเว็บไซตของโรงเรียน 
  4.1.3 การออกแบบระบบ 
   การออกแบบระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนประกอบดวย 
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   4.1.3.1 การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนประกอบดวย 
    1. โปรแกรมสวนผูดูแลระบบ/เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล
ประกอบดวย 
     การเพ่ิม ลบ แกไขขอมูล 
     กําหนดสิทธ์ิของผูใชระบบ 
     การเพ่ิม แกไข ลบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน 
     กําหนดรายช่ือครปูระจําวิชา  
    2. โปรแกรมสวนครูประจําวิชา 
     เขาสูระบบดวยรหัสผูใชและรหัสผาน 
     รับขอมูลจากการลงทะเบียนของนักเรียนในรายวิชาที่สอน 
    3. โปรแกรมสวนนักเรียน 
     เขาสูระบบดวยรหัสผูใชและรหัสผาน 
     ดูคะแนนและผลการเรียนรูออนไลน 
    4. โปรแกรมระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
     เก็บขอมูลการลงทะเบียนของนักเรียน 
     เก็บขอมูลผูสอนแตละรายวิชา 
     ตรวจสอบผลการเรียนรูของนักเรียน 
   4.1.3.2 การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน นํามาจําลองภาพ
ของระบบไดดังน้ี 
 
 

 

ภาพที่ 8 แผนภาพ Context Diagram ของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
 

    จากภาพที่ 8 แสดงแผนภาพ Context Diagram ของระบบรายงาน
ผลการศึกษาออนไลนเปนการออกแบบแผนภาพกระแสขอมูลในระดับที่ 0 ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับระบบในการใหขอมลูและรับขอมูลขององคประกอบของระบบ จะมีกลุมที่
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เกี่ยวของกับระบบ โดยสามารถแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก ผูดูแลระบบ/เจาหนาที่วัดผล ครปูระจําวิชา
และนักเรียน  
 

 
 

ภาพที่ 9 แผนภาพData Flow Diagram Level 1 ( DFD Level 1) 
 

    จากภาพที่ 9 แสดงแผนภาพData Flow Diagram Level 1 (DFD 
Level 1) แสดงรายละเอียดกระบวนการทํางานทั้งหมด ดังน้ี  
    1 ผูดูแลระบบ/เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล คือ ทําหนาที่ดูแลจัดการ
ขอมูลทั้งหมด หนาที่หลักคือ จัดการขอมูลรายวิชา การลงทะเบียนครู-นักเรียน ตรวจสอบสิทธ์ิของ
นักเรียนและครูและดูรายงานผลการศึกษา 
    2  ครูประจําวิชา คือ ดูขอมูลรายช่ือนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 
บันทึกแกไขคะแนนนักเรียนและดูรายงานผลการศึกษา 
    3  นักเรียน/ผูปกครอง คือ ดูขอมูลผลการศึกษา 
 แหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) ที่เกี่ยวของกับระบบ ไดแก ขอมูล
นักเรียน ขอมูลครูประจําวิชา ขอมูลผูดูแลระบบ/เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล ขอมูลการลงทะเบียน 
ขอมูลรายวิชาและขอมูลผลการศึกษา 
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ภาพที่ 10 แผนภาพ Data Flow Diagram Level 2 ( DFD Level 2) 
    แสดงการตรวจสอบการเขาสูระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 11 แผนภาพ Data Flow Diagram Level 2 ( DFD Level 2)  
    แสดงการลงทะเบียนครปูระจําวิชา 
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ภาพที่ 12 แผนภาพ Data Flow Diagram Level 2 ( DFD Level 2) 
    แสดงระบบจัดการผลการศกึษาและผลการศึกษา 
 

   4.1.3.3 การออกแบบฐานขอมูล ผูวิจัยไดออกแบบฐานขอมูลดังน้ี 
    1  ER Diagram ที่เปนแบบจําลองที่ใชอธิบายโครงสรางของ
ฐานขอมูลอธิบายโครงสรางและความสัมพันธของขอมูล (Relationship) 
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ภาพที่ 13 แผนภาพ ER Diagram 
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    2  ตารางฐานขอมูลแบงเปน 30 ตาราง ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3 รายการแฟมขอมูลของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
 

ที่ ช่ือแฟมขอมูล รายละเอียด 
1 Student ขอมูลนักเรียน 
2 Teacher ขอมูลคร ู
3 Teacher_His ประวัติการสอนของครู 
4 Class ระดับช้ันเรียน 
5 Room หองเรียน 
6 ClassRoom ขอมูลนักเรียนประจําช้ันเรียน 
7 Title คํานําหนาช่ือ 
8 Semister ภาคเรียน 
9 Subject ขอมูลกลุมสาระการเรียนรู 
10 Subject_His ประวัติการเปดสอนของกลุมสาระการเรียนรู 
11 GroupSub รหัสกลุมสาระการเรียนรู 
12 User ผูใชระบบ 
13 Regis_Student ขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน 
14 Regis_teacher ขอมูลการสอนของคร ู

 

ตาราง 4 รายละเอียดตารางขอมูลนักเรียน 

 

ช่ือตาราง  :Student 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Stud_ID char(5) PK รหัสประจําตัวนักเรียน Not null 
T_ID char(4)  รหัสคํานําหนาช่ือ  
Stud_Fname varchar(30)  ช่ือนักเรียน  
Stud_Sname varchar(40)  นามสกุลนักเรียน  
Date_Birth date  วันเดือนปเกิด  
Stud_Start varchar(4)  ปการศึกษาที่เริ่มศึกษา  
Class_ID char(1)  รหัสช้ันเรียน  
User_ID char(6)  รหัสผูใช  
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ตาราง 5 รายละเอียดตารางขอมูลคร ู

 

ช่ือตาราง  :Teacher 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Teacher_ID char(5) PK รหัสประจําตัวคร ู Not null 
T_ID char(4)  รหัสคํานําหนาช่ือ  
Teacher_Fname varchar(30)  ช่ือคร ู  
Teacher_Lname varchar(40)  นามสกุลคร ู  
Group_ID char(2)  รหัสกลุมสาระการเรยีนรู  
User_ID char(6)  รหัสผูใช  
 

ตาราง 6 รายละเอียดตารางประวัติการสอนของคร ู

 

ช่ือตาราง  :Teacher_His 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Time_Stamp date PK วันที่ Not null 
Teacher_ID char(5)  รหัสประจําตัวคร ู  
Group_ID char(2)  รหัสกลุมสาระการเรยีนรู  
Start_Date date  วันที่เริ่มสอน  
End_Date date  วันที่หยุดสอน  
 

ตาราง 7 รายละเอียดตารางขอมูลช้ันเรียน 

 

ช่ือตาราง  :Class 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Class_ID char(1) PK รหัสช้ันเรียน Not null 
Class_Name char(3)  ช่ือช้ันเรียน  
 

ตาราง 8 รายละเอียดตารางขอมูลหองเรียน 

 

ช่ือตาราง  :Room 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Room_ID char(2) PK รหัสหองเรียน Not null 
Room_Name char(3)  ช่ือหองเรียน  
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ตาราง 9 รายละเอียดตารางขอมูลนักเรียนประจําช้ันเรียน 

 

ช่ือตาราง  :ClassRoom 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Stud_ID char(5) PK รหัสประจําตัวนักเรียน Not null 
Year char(4) PK ปการศึกษา Not null 
Sem_ID char(1) PK รหัสภาคเรียน Not null 
Class_ID char(1) PK รหัสช้ันที่ศึกษา Not null 
Room_ID char(2) PK รหัสหองเรียน Not null 
 

ตาราง 10 รายละเอียดตารางคํานําหนาช่ือ 

 

ช่ือตาราง  :Title 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

T_ID int(2) PK รหัส Not null 
T_Name char(4)  คํานําหนาช่ือ  
 

ตาราง 11 รายละเอียดตารางภาคเรียน 

 

ช่ือตาราง  : Semister 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Sem_ID int(1) PK รหัสภาคเรียน Not null 
Sem_Name char(12)  ช่ือภาคเรียน  
 

ตาราง 12 รายละเอียดตารางขอมูลกลุมสาระการเรียนรู 
 

ช่ือตาราง  :Subject 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Sub_ID varchar(6) PK รหัสวิชา Not null 
Sub_Name varchar(50)  ช่ือวิชา  
Sub_Unit Decimal(2,1)  หนวยการเรียน  
Sub_Gen varchar(9)  ประเภทของรายวิชา  
Group_ID char(2)  รหัสกลุมสาระการเรียนรู  
Class_ID char(3)  รหัสช้ันเรียน  
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ตาราง 13 รายละเอียดตารางขอมูลประวัติการเปดสอนของกลุมสาระการเรียนรู 
 

ช่ือตาราง  :Subject_His 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Sub_ID varchar(6) PK รหัสวิชา Not null 
Year char(4) PK ปการศึกษา Not null 
Sem_ID int(1) PK รหัสภาคเรียน Not null 
 

ตาราง 14 รายละเอียดตารางรหสักลุมสาระการเรียนรู 
 

ช่ือตาราง  :GroupSub 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Group_ID char(2) PK รหัสกลุมสาระการเรียนรู Not null 
Teacher_ID char(5) PK รหัสประจําตัวคร ู Not null 
Group_Name varchar(50)  ช่ือกลุมสาระการเรียนรู  
 

ตาราง 15 รายละเอียดตารางขอมูลผูใชระบบ 
 

ช่ือตาราง  :User 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

User_ID char(5) PK รหัสผูใช Not null 
User_Name varchar(30)  ช่ือผูใช  
Pass varchar(10)  รหัสผาน  
User_Cate varchar(10)  ประเภทผูใช  
 

ตาราง 16รายละเอียดตารางขอมลูการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน 
 

ช่ือตาราง  :Regis_Student 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Stud_ID char(5) PK รหัสประจําตัวนักเรียน Not null 
Year char(4) PK ปการศึกษา Not null 
Sem_ID int(1) PK รหัสภาคเรียน Not null 
Sub_ID varchar(6) PK รหัสวิชา Not null 
Teacher_ID char(5) PK รหัสประจําตัวคร ู Not null 
Score1 int(2)  คะแนน1  
Score2 int(2)  คะแนน2  
Score3 int(2)  คะแนน3  
Score4 int(2)  คะแนน4  
Score5 int(2)  คะแนน5  
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ตาราง 16 รายละเอียดตารางขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน (ตอ) 

 

ช่ือตาราง  :Regis_Student (ตอ) 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Score int(2)  คะแนนเก็บ  
Mid_Score int(2)  คะแนนกลางภาค  
Fin_Score int(2)  คะแนนปลายภาค  

G_Stud decimal(2,2)  ผลการเรียน  
Score_Crit int(2)  คะแนนเก็บคิดวิเคราะห

เขียนสื่อความ 
 

Grade_Crit Int(1)  เกรดคิดวิเคราะหเขียน  
Score_ Trait int(2)  คะแนนเก็บคุณลักษณะ  
Grade_Trait Int(1)  เกรดคุณลักษณะ  
 

ตาราง 17รายละเอียดตารางขอมลูการสอนของคร ู
 

ช่ือตาราง  :Regis_Teacher 
ช่ือฟลด รายละเอียด ประเภทขอมลู ประเภทคีย ขอกําหนด 

Teacher_ID char(5) PK รหัสประจําตัวคร ู Not null 
Year char(4) PK ปการศึกษา Not null 
Sem_ID int(1) PK รหัสภาคเรียน Not null 
Sub_ID varchar(6) PK รหัสวิชา Not null 
 

   4.1.3.4 การออกแบบหนาจอของระบบ 
    ผูวิจัยไดออกแบบหนาจอในสวนตาง ๆ โดยใหแตละหนาจอสามารถ
ใชกับอุปกรณที่สามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตได ดังน้ี 
    1  ออกแบบหนาเขาสูระบบ 
 

 
ภาพที่ 14 โครงรางหนาจอเขาสูระบบ 
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    2  ออกแบบหนา Login 
 

 
 

ภาพที่ 15 โครงรางหนาจอ login 
 

    3 ออกแบบหนาจอจัดการระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 16 โครงรางหนาจอสําหรับ admin 
 

    4 ออกแบบหนาจอสําหรบัคร ู

 
 

ภาพที่ 17 โครงรางหนาจอสําหรับครู  
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    5  ออกแบบหนาจอสําหรบันักเรียน 

 
ภาพที่ 18 โครงรางหนาจอสําหรับนักเรียน  

 

  4.1.4 การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
   นําขอมูลที่ไดวิเคราะหและออกแบบมาเขียนโปรแกรมเพ่ือใหไดระบบ
รายงานผลการศึกษาออนไลนที่มีรูปแบบและมีคุณลักษณะตามที่ไดกําหนดไว ดวยโปรแกรมภาษา 
PHP HTML5 JavaScript และใชระบบฐานขอมูล MySql  
   หลังจากพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนเรียบรอยแลวทําการ
ทดสอบหาขอผิดพลาดโดยทดสอบการทํางานดวยขอมูลผลการเรียนในปการศึกษาที่ผานมาวาระบบ
สามารถคํานวณผลการเรียนไดถูกตองหรือไม เพื่อหาขอผิดพลาดของระบบแลวทําการปรับปรุงแกไข 
  4.1.5 การทดสอบระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
   ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนในการทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกตองใน
รูปแบบของภาษา ลําดับข้ันตอนการประมวลผลและทดสอบดวยขอมูลแบบตาง ๆ วาทํางานถูกตอง
หรือไม ในการทดสอบระบบผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
   ทดสอบระบบโดยผูเช่ียวชาญดานระบบจํานวน 3 ทาน ไดแก 
   - นายกําธร ใชพระคุณ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
   - นายธีรวัฒน เสนะโห นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   - นายเมกทัศน ศรีคงอยู ครูชํานาญการ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 
ทําการประเมินผลดวยแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ดังน้ี 
   4.1.5.1  การทดสอบระดับหนวย (Unit Test) เปนการทดสอบการทํางาน   
ทีละหนาจอ เพื่อประเมินการทํางานในดานตางๆมีหัวขอที่ประเมิน ดังน้ี 
    1 การทํางานในการเขาสูระบบอยางถูกตอง 
    2 การจัดการเกี่ยวกับขอมูลนักเรียนอยางถูกตอง 
    3 การจัดการเกี่ยวกับขอมูลครูประจําวิชาอยางถูกตอง 
    4 การจัดการเกี่ยวกับขอมูลการลงทะเบียนอยางถูกตอง 
    5 การจัดการเกี่ยวกับผลการเรียนอยางถูกตอง 
   4.1.5.2  การทดสอบระดับรวมหนวย (Integration Testing) เปนการ
ทดสอบระบบในภาพรวมมีหัวขอที่ประเมิน ดังน้ี 
    1 ขอมูลมีความสอดคลองกันในแตละสวนในระบบ 
    2 ขอมูลมีความถูกตองในแตละสวนในระบบ 
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    3 การประมวลผลถูกตองในการใชงานของระบบโดยรวม 
    4 ระบบมีความงายในการใชงาน 
   4.1.5.3  การทดสอบการใชงานระบบ (Usability Testing) เปนการทดสอบ
เปนการใชงานของระบบวามีความงายตอการใชงานมากนอยเพียงใดมีหัวขอที่ประเมิน ดังน้ี 
    1 ความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ 
    2  ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงบนจอภาพ 
    3 ความสะดวกในการใชงานระบบ 
   4.1.5.4 การทดสอบประสิทธิภาพของเวลา (Performance Testing) เปน
การทดสอบระบบ เพื่อพิจารณาถึงชวงเวลาที่ใชในการประมวลผลรายการ มีหัวขอที่ประเมิน ดังน้ี 
    1 การสนองตอบการใชงานไดรวดเร็ว 
    2 การทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช 
   4.1.5.4  การรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Testing) เปน     
การทดสอบระบบ เพื่อพิจารณาถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบมีหัวขอที่ประเมิน ดังน้ี 
    1 การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใชระบบ 
    2  การตรวจสอบสิทธ์ิกอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ 
    3  การควบคุมใหใชงานตามสิทธ์ิผูใชไดอยางถูกตอง 
    โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรับรายการเลือกต้ังแต 5-1 ดังน้ี 
    5  คะแนน  หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดีที่สุด 
    4  คะแนน  หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดี 
    3  คะแนน  หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
    2  คะแนน  หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับพอใช 
    1  คะแนน  หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับตองปรับปรุง 
    โดยแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี(บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 121) 
 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดีทีสุ่ด 
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดี 
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับพอใช 
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับตองปรับปรงุ 

 

    ผูวิจัยปรับปรุงแกไขระบบตามขอเสนอแนะของผูเชียวชาญ 
  4.1.6 การติดต้ังระบบ 
   ติดต้ังระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนและนําไปใชกับกลุมตัวอยางไดแก 
เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล 3 คน ครูประจําวิชา 8 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 15 คน โดยกลุมตัวอยางแตละกลุมใชอปุกรณดังน้ี 
   1  เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล 3 คน 
    เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ 1 คน  
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    เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 1 คน  
    แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ iOS ขนาด 9.7 น้ิว 1 คน 
   2 ครูประจําวิชา 8 คน  
    เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ 1 คน  
    เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 1 คน  
    แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Androidขนาด 8 น้ิว 1 คน 
    แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 Pro ขนาด 12 น้ิว 1 คน 
    แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ iOS ขนาด 7.9 น้ิว 1 คน 
    สมารตโฟนระบบปฏิบัติการ iOS1 คน 
    สมารตโฟนระบบปฏิบัติการ Android1 คน 
    สมารตโฟนระบบปฏิบัติการ Windows Mobile1 คน 
   3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที3่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 15 
คน 
    เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ 1 คน  
    เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 1 คน  
    แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android ขนาด 8 น้ิว 2 คน 
    แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android ขนาด 10.5 น้ิว 1 คน 
    แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 Pro ขนาด 12 น้ิว 2 คน 
    แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ iOS ขนาด 7.9 น้ิว 2 คน 
    สมารตโฟนระบบปฏิบัติการ iOS 2 คน 
    สมารตโฟนระบบปฏิบัติการ Android 2 คน 
    สมารตโฟนระบบปฏิบัติการ Windows Mobile 2 คน 
   ใหกลุมตัวอยางทดสอบระบบหลังจากน้ันใหกลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่
ทะเบียนวัดผลและครูประจําวิชาทําการประเมินดวยแบบประเมินความพึงพอใจของระบบมี 3 
รายการดังน้ี 
    1  การออกแบบสวนแสดงผล 
    2  การตอบสนองตอการใชงาน 
    3 การลดภาระงาน 
   กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนทําการประเมินดวยแบบประเมินความพึงพอใจ
ของระบบมี 2 รายการดังน้ี 
    1  การออกแบบสวนแสดงผล 
    2  การตอบสนองตอการใชงาน 
    โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรับรายการเลือกต้ังแต 5-1 ดังน้ี 
    5   คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
    4   คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
    3   คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
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    2   คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอย 
    1 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 
    โดยแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรสีะอาด, 2553 : 121) 
 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากทีสุ่ด 
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 

  4.1.7 การบํารุงรักษา 
   4.1.7.1. ดําเนินการแกไขขอบกพรอง (Bug) ของระบบรายงานผลการศึกษา
ออนไลนสามารถใชงานไดเปนปกติภายใน 1 วันทําการ 
   4.1.7.2. ติดต้ังระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนใหสามารถใชงานไดดี
ดังเดิม หลังจากมีการชํารุด บกพรอง 
   4.1.7.3 ใหคําปรึกษาในเรื่องการใชงานระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน
และการปรับปรุงแกไขระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนใหมีความสามารถเพิ่มมากข้ึน 
   4.1.7.4.ทําการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบรายงาน        
ผลการศึกษาออนไลนสม่ําเสมอเพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึน 
 4.2 การสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใช ระบบรายงาน          
ผลการศึกษาออนไลนมีข้ันตอน ดังน้ี 
  4.2.1 ผูวิจัยทําการออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบ
รายงานผลการศึกษาออนไลนเพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาข้ึน ผูวิจัยไดสรางแบบ
ประเมินแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิรท(Likert) โดย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรับรายการเลือกต้ังแต 5-1 ดังน้ี 
   5  คะแนน  หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
   4  คะแนน  หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
   3  คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   2  คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอย 
   1คะแนนหมายถึง ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 
  โดยแปลความหมายคาเฉลี่ย พจิารณาโดยใชเกณฑ ดังน้ี (บญุชม ศรีสะอาด. 2553 : 
121) 
 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากทีสุ่ด 
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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  4.2.2 นําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศึกษา
ออนไลนไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อปรับปรุงแกไข 
 

5. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน
ดังน้ี 
 5.1  ดําเนินการใหกลุมตัวอยางคือเจาหนาที่ทะเบียนวัดผล จํานวน 3 คน ครูประจําวิชา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 คนและผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3 จํานวน 15 คนโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ใชระบบรายงานผลการเรียนรูออนไลนดวยอุปกรณที่กําหนดใหในภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2557 หลังจากน้ันกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใช     
ของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
 5.2 การวิเคราะหขอมูล นําผลการประเมินที่ไดจากแบบประเมินประสิทธิภาพและ   
แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนวิเคราะหขอมูล  
ทางสถิติ 
 

6.การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 6.1 การวิเคราะหขอมูลแบบประเมินประสิทธิภาพและแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนคาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 6.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  คาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย 
  6.2.1 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)   
  คาเฉลี่ย 
  คาเฉลี่ยมีหลายช่ือ ไดแก คะแนนเฉลี่ย ตัวกลางเลขคณิต คาเฉลี่ยเลขคณิต และคา
กลาง ซึ่งหาไดโดยการนําขอมูลทุกคามารวมกันแลวหารดวยจํานวนขอมูลทั้งหมด มีวิธีการหาดังน้ี 
(พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ. 2544 : 180) 

n
XX 


 

  เมื่อกําหนดให 
  X  แทน คาเฉลี่ยรวมของหัวขอที่ประเมิน 

  X แทน ผลรวมของหัวขอที่ประเมินไดจากผูทําแบบประเมิน 
    แตละทาน 
  n แทน จํานวนของผูทําแบบประเมินทั้งหมด 
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  6.2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนการวัดการกระจายท่ีดี และใชกันมากที่สุด หาไดจาก
รากที่สองของคาเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนทุกคาที่เบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยยกกําลังสอง มีสูตรดังน้ี 
(พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ. 2544 : 190) 
 

 
1n
X-XSD 


2

 

  เมื่อกําหนดให 
  SD  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X  แทน คาเฉลี่ยรวมของหัวขอที่ประเมิน 
  X แทน คะแนนของแตละหัวขอ 
  n แทน จํานวนของผูทําแบบประเมิน 
 

 หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงาน        
ผลการศึกษาออนไลนและความพึงพอใจของผูใชตอการใชแตละระบบแลวไดใชหลักการทางสถิติมา
ชวยในการวิเคราะหและสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบ
รายงานผลการศึกษาออนไลนที่ไดทําการพัฒนาข้ึน ซึ่งในการคํานวณทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหหา
ความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนคือ การคํานวณหาคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละหัวขอในการประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบ เพื่อ
สรุปผลวาจากการประเมินของแตละหัวขอในการประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบ
รายงานผลการศึกษาออนไลนที่พัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจในดานตางๆ อยูในระดับใดซึ่งจะแบงได 
ตามระดับของเกณฑที่ไดกําหนดไว 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผูวิจยั
ไดทําการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนและประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผล
การศึกษาออนไลน สามารถแยกผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 

1. ผลการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
 ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ติดต้ังไวที่
http:// 61.7.166.36/ae/report/ (คูมือการใชระบบอยูที่ภาคภาคผนวก ง) ที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย
ระบบการทํางาน 4 สวน ดังน้ี 
  1.1 สวนผูดูแลระบบ/เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล เขาใชระบบโดยใชรหัสประจําตัว
และรหัสผานที่ผูพัฒนาระบบกําหนดใหมีความสามารถในการจัดการ  
   - เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลผูใชระบบทั้งหมด โดยตรวจสอบรายช่ือครูประจําวิชา
และนักเรียนแลวนําเขาขอมูลที่จําเปนของระบบเชน เลขประจําตัว ช่ือ-สกุล วันเดือนปเกิด รหัสผาน 
เปนตน 
   - ลงทะเบียนรายวิชาที่นักเรียนแตละระดับตองเรียนหรือที่โรงเรียนเปดให
ลงทะเบียนเรียน โดยตรวจสอบหลักสูตรของโรงเรียนแลวนําเขารายวิชาที่นักเรียนตองเรียนและ
ลงทะเบียนรายวิชา 
   - ลงทะเบียนครูประจํ าวิชา   โดยตรวจสอบกับกลุมสาระการ เรียนรู         
เรื่องมอบหมายรายวิชาที่ครูจะตองปฏิบัติการสอนในภาคเรียนน้ัน ๆ แลวลงทะเบียนใหครูประจําวิชา 
  1.2 สวนครูประจําวิชา เขาใชระบบโดยใชรหัสประจําตัวและรหัสผานที่ผูดูแล
ระบบ/เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล กําหนดใหมีความสามารถในการ 
   - สืบคนรายช่ือนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตนเองปฏิบัติการสอน 
โดยในสวนน้ีรายช่ือนักเรียนจะปรากฏเฉพาะช้ันหรือหองหรือนักเรียนที่เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล
ลงทะเบียนให  
   - บันทึกและแกไขคะแนนของนักเรียน โดยครูประจําวิชาสามารถบันทึกผล
คะแนนแตละตัวช้ีวัด คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค คะแนนคุณลักษณะและคะแนนการอาน 
คิด วิเคราะหและเขียนสื่อความแยกเปนช้ันและหองเรียน 
   -  ดูผลการศึกษาของนักเรียนที่ปฏิบัติการสอนทั้งหมด โดยแยกเปนช้ันและ
หองเรียน 
  1.3  สวนนักเรียน เขาใชระบบโดยใชรหัสประจําตัวและรหัสผานที่ผูดูแลระบบ/
เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล กําหนดใหสามารถ 
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   - ดูคะแนนรายช่ัวโมงแตละตัวช้ีวัด คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค 
คะแนนคุณลักษณะและคะแนนอาน คิด วิเคราะห แยกเปนรายการ 
   - ดูผลการศึกษาในภาคเรียนปจจุบัน 
  1.4 สวนระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน มีหนาที่ 
   - จัดเก็บขอมูลนักเรียน  
   - จัดเก็บขอมูลครูประจําวิชา  
   - จัดเก็บขอมูลการลงทะเบียน  
   - จัดเก็บขอมูลรายวิชา 
   - จัดเก็บขอมูลผลการศึกษา 
จากการบันทึกของเจาหนาที่ทะเบียนวัดผลโดยจัดเก็บในServer ของโรงเรียน 
(http://61.7.166.36/phpmyadmin/) ในฐานขอมูลช่ือ Student 
   - ประมวลผลการศึกษาของนักเรียน ระบบทําการประมวลผลจากคะแนนที่ครู
ประจําวิชาบันทึก 
   - ตรวจสอบสิทธ์ิของผูใชระบบ จะถูกจํากัดดวยรหัสผูใชและรหัสผานและ
กําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลดวยการจําแนกประเภทของผูใชระบบ 
 

2. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนและศึกษาความพึงพอใจของผูใชตอ
การใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน แยกผลการวิเคราะหขอมูลได ดังน้ี 
 2.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
จํานวน 3 คน มีผลการประเมิน ดังน้ี 
 

ตารางที่ 18 สรปุการประเมินประสทิธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1. Unit Test: การทดสอบการทํางานทีละหนาจอ เพื่อ
ประเมินการทํางานในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานโครงสราง
หรือการควบคุม การทํางานวาสามารถทํางานไดถูกตองหรือไม 

   

1.1 การทํางานในการเขาสูระบบอยางถูกตอง 4.67 0.58 ดีที่สุด 
1.2 การจัดการเกี่ยวกบัขอมลูนักเรียนอยางถูกตอง 4.33 0.58 ดี 
1.3 การจัดการเกี่ยวกบัขอมลูครูประจําวิชาอยางถูกตอง 4.33 0.58 ดี 
1.4 การจัดการเกี่ยวกบัขอมลูการลงทะเบียนอยางถูกตอง 4.33 0.58 ดี 
1.5 การจัดการเกี่ยวกบัผลการเรียนอยางถูกตอง 5.00 0.00 ดีที่สุด 

สรปุผลการประเมิน Unit Test 4.53 0.42 ดีที่สุด 
2. Integration Testing: การทดสอบระบบในภาพรวม     
   2.1 ขอมูลมีความสอดคลองกันในแตละสวนในระบบ 4.33 0.58 ดี 
   2.2 ขอมูลมีความถูกตองในแตละสวนในระบบ 4.33 0.58 ดี 
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ตารางที่ 18 สรปุการประเมินประสทิธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

   2.3 การประมวลผลถูกตองในการใชงานของระบบโดยรวม 4.67 0.58 ดีที่สุด 
   2.4 ระบบมีความงายในการใชงาน 4.00 1.00 ดี 
สรปุผลการประเมิน Integration Testing 4.33 0.38 ดี 
3. Usability Testing: การทดสอบความงายตอการใชงาน 
   ระบบ 

    

   3.1 ความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ 4.33 0.58 ดี 
   3.2 ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ 3.67 0.58 ดี 
   3.3 ความสะดวกในการใชงานระบบ 4.00 0.00 ดี 
สรปุผลการประเมิน Usability Testing 4.00 0.33 ดี 
4. Performance Testing: การทดสอบประสิทธิภาพของ 
   ระบบ  

    

   4.1 สนองตอบการใชงานไดรวดเร็ว 4.67 0.58 ดีที่สุด 
   4.2 ทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช 4.00 1.00 ดี 
สรปุผลการประเมิน Performance Testing 4.22 0.29 ดี 
5. Security Testing: การทดสอบความปลอดภัยของระบบ     

5.1 การกําหนดรหสัผูใช และรหสัผานในการตรวจสอบผู
เขาใชระบบ 

4.67 0.58 ดีที่สุด 

5.2 การตรวจสอบสิทธ์ิกอนการใชงานของผูใชระบบใน 
ระดับตาง ๆ 

3.67 0.58 ดี 

5.3 การควบคุมใหใชงานตามสทิธ์ิผูใชไดอยางถูกตอง 4.67 0.58 ดีที่สุด 
สรปุผลการประเมิน Security Testing 4.33 0.33 ดี 
สรปุผลการประเมินในภาพรวม 4.28 0.15 ดี 

 

 จากตารางที่ 18 การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู เ ช่ียวชาญ  พบวา 
ประสิทธิภาพของระบบดาน Unit Test คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 มีประสิทธิภาพระดับดีที่สุด          
ดาน Integration Testing คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 มีประสิทธิภาพระดับดีที่สุด ดาน Usability Testing 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 มีประสิทธิภาพระดับดี ดาน Performance Testing คาเฉลี่ยเทากับ 4.22      
มีประสิทธิภาพระดับดี ดาน Security Testing คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 มีประสิทธิภาพระดับดี และ
สรุปผลการประเมินในภาพรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 มีประสิทธิภาพระดับดี 
 2.2 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบโดยเจาหนาที่ทะเบียนวัดผล 
จํานวน 3 คนและครูประจําวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 8 
คน รวม 11 คน มีผลการประเมิน ดังน้ี 
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ตารางที่ 19 สรปุความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบโดยเจาหนาทีท่ะเบียนวัดผลและครูประจํา 
 วิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุร ี

รายการประเมิน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. การออกแบบสวนแสดงผล    
1.1 รูปแบบตัวอักษรอานไดงายและชัดเจน 4.55 0.52 มากที่สุด 
1.2 การจัดวางสวนตาง ๆ บนจอภาพสะดวกตอการใชงาน 4.27 0.65 มาก 
1.3 สีตัวอักษรและพื้นหลัง 4.45 0.52 มาก 

สรปุการออกแบบสวนแสดงผล 4.42 0.30 มาก 
2. การตอบสนองตอการใชงาน    

2.1 ความรวดเร็วในการใชงานระบบ 4.73 0.47 มากที่สุด 
2.2 ความงายในการใชงานระบบ 4.55 0.52 มากที่สุด 
2.3 ระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ 4.64 0.50 มากที่สุด 
2.4 คูมือการใชงานระบบ 4.36 0.50 มาก 
2.5 ตอบสนองตรงตามความตองการของผูใชงาน 4.36 0.67 มาก 
2.6 ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 4.45 0.52 มาก 

สรปุการตอบสนองตอการใชงาน 4.52 0.28 มากที่สุด 
3. การลดภาระงาน    

3.1 ลดเวลาในการทํางาน 4.55 0.52 มากที่สุด 
3.2 ความสะดวกในการเพิม่ แกไขและลบขอมลู 4.45 0.52 มาก 
3.3 ความสะดวกในการใชขอมูลรวมกัน 4.64 0.50 มากที่สุด 
3.4 เหมาะสมทีจ่ะนําไปใชในการรายงานผลการศึกษาของ

ผูเรียน 
4.55 0.52 มากที่สุด 

  
สรปุการลดภาระงาน 4.55 0.16 มากที่สุด 
สรปุผลการประเมินในภาพรวม 4.49 0.18 มาก 

 

 จากตารางที่ 19 ความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบโดยเจาหนาที่ทะเบียนวัดผลและ
ครูประจําวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พบวา การออกแบบสวน
แสดงผล คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 มีความพึงพอใจมาก ดานการตอบสนองตอการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 
4.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด ดานการลดภาระงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
และสรุปผลการประเมินในภาพรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 มีความพึงพอใจมาก 
 2.3 การศึกษาความพึงพอใจตอการใชระบบโดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปที่ 3 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 15 คน มีผลการประเมิน ดังน้ี 
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ตารางที่ 20 สรุปความพึงพอใจตอการใชระบบโดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. การออกแบบสวนแสดงผล    
1.1 รูปแบบตัวอักษรอานไดงายและชัดเจน 4.60 0.51 มากที่สุด 
1.2 การจัดวางสวนตาง ๆ บนจอภาพสะดวกตอการใชงาน 4.47 0.52 มาก 

สรปุการออกแบบสวนแสดงผล 4.53 0.30 มากที่สุด 
2. การตอบสนองตอการใชงาน    

2.1 ความรวดเร็วในการใชงานระบบ 4.67 0.49 มากที่สุด 
2.2 ความงายในการใชงานระบบ 4.53 0.52 มากที่สุด 
2.3 ตอบสนองตรงตามความตองการของผูใชงาน 4.33 0.62 มาก 
2.4 ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 4.40 0.51 มาก 

สรปุการตอบสนองตอการใชงาน 4.48 0.35 มาก 
สรปุผลการประเมินในภาพรวม 4.58 0.25 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 20 ความพึงพอใจตอการใชระบบโดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พบวา ความพึงพอใจในดานการออกแบบสวนแสดงผล คาเฉลี่ย
เทากับ ระดับ 4.53 มีความพึงพอใจมากที่สุด ดานการตอบสนองตอการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 
มีความพึงพอใจมากที่สุด และสรุปผลการประเมินในภาพรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 มีความพึงพอใจ
มากที่สุด 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจม- 
ราชูทิศ ราชบุรี มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 ในการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน ไดใชหลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC) เพื่อพัฒนาระบบ ทําการหาประสิทธิภาพของระบบ
รายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีซึ่งไดจากการประเมินโดย
ผูเช่ียวชาญแลว นําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล จํานวน 3 คน ครู
ประจําวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 คนและผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 คน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน ที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยระบบการทํางาน 4 
สวน ดังน้ี 
  1.1 สวนผูดูแลระบบ สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลและตรวจสอบสิทธิของ
นักเรียนและครปูระจําวิชาได 
  1.2 สวนเจาหนาที่ทะเบียนวัดผล สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลรายวิชา เพิ่ม 
แกไข ลบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนและกําหนดรายช่ือครูประจําวิชาได 
  1.3 สวนครูประจําวิชา สามารถสืบคนขอมูลรายช่ือนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 
บันทึกและแกไขคะแนนของนักเรียนได 
  1.4  สวนนักเรียน สามารถดูคะแนนและผลการเรียนรูออนไลนได 
   ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ พบวา ประสิทธิภาพ
ของระบบในภาพรวม มีประสิทธิภาพระดับดี (X = 4.28, SD = 0.15 ) ซึ่งการประเมินทั้ง 5 ดาน 
ปรากฏวา ดาน Unit Test มีประสิทธิภาพระดับดีที่สุด  (X = 4.53, SD = 0.42 ) ดาน Integration 
Testing มีประสิทธิภาพระดับดี  (X = 4.33, SD = 0.38 ) ดาน Usability Testing มีประสิทธิภาพ
ระดับดี  (X = 4.00, SD = 0.33 ) ดาน Performance Testing มีประสิทธิภาพระดับดี  (X = 4.22, SD = 0.29 ) และดาน Security Testing คาเฉลี่ย มีประสิทธิภาพระดับดี  (X = 4.33, SD = 0.33 )  
 2.  ผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผล
การศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยแยกผูใชออกเปน 2 กลุม ไดแก  
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  2.1  กลุมเจาหนาที่ทะเบียนวัดผลและครูประจําวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
พบวา มีความพึงพอใจระดับมาก (X = 4.49, SD = 0.18) โดยแยกเปนดานการออกแบบสวน
แสดงผล มีความพึงพอใจระดับมาก (X = 4.42, SD = 0.30 ) ดานการตอบสนองตอการใชงาน มี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด (X = 4.52, SD = 0.28 ) และดานการลดภาระงาน มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด (X = 4.55, SD = 0.16 )   
  2.2 กลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (X = 
4.58, SD = 0.25 ) โดยแยกเปนความพึงพอใจในดานการออกแบบสวนแสดงผล มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด (X = 4.53, SD = 0.30 ) และดานการตอบสนองตอการใชงาน มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด (X = 4.48, v = 0.35 ) 
 

อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจที่นํามาอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี พบวา ประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน มีประสิทธิภาพระดับมาก เปน
ผลมาจากการใชหลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 7 
ข้ันตอนดังน้ี การกําหนดปญหา การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การติดต้ังและ
การบํารุงรักษา สอดคลองกับโอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2548:51) กลาววา การพัฒนาซอฟตแวรขนาด
ใหญจะจะตองดําเนินการตามแนวทางของวงจรการพัฒนาระบบจนครบทุกกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย
ระยะตาง ๆ คือ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห การออกแบบ และการนําไปใช การบํารุงรักษา
นําการออกแบบตามแนวคิด Responsive Web design ซึ่งเปนออกแบบเว็บไซตที่พัฒนาเพื่อ
ตอบสนองการใชงานของผูใช โดยไมคํานึงถึงขนาดของหนาจอระบบจะทําการปรับ    การแสดงผล
หนาเว็บไซตโดยอัตโนมัติ ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรที่มีขนาดหนาจอตางกัน โทรศัพทมือถือประเภท
สมารตโฟนและแท็บเล็ตตาง ๆ ที่มีมาตรฐานขนาดหนาจอและระบบปฏิบัติการท่ีแตกตางกันมาใชใน
การพัฒนา สอดคลองกับการศึกษาขอบเขตของประสิทธิภาพทางเทคนิคของ Responsive Web 
Design (โมทเจส เลิฟสว, 2013 : บทคัดยอ) ซึ่งผลการวิเคราะห พบวา Responsive Web design 
เปนวิธีที่นํามาพัฒนาการออกแบบที่ดีที่สุด ทําใหไดระบบรายงานผลการศึกษาที่ประกอบดวยระบบ
การทํางาน 4 สวน คือ สวนผูดูแลระบบ/เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล สวนครูประจําวิชา สวนนักเรียน
และสวนระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน ผูวิจัยจึงเลือกใชฐานขอมูล MySQL เน่ืองจากเปน
ฐานขอมูลที่สามารถดาวนโหลดมาใชงานไดฟรีและรองรับการใชงานทั้งระบบปฏิบัติการ Windows 
หรือ Linux เน่ืองจากเปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS :Relational Database 
Management System) ซึ่งเปนที่ นิยมกันมากในปจจุบันและเปนฟรีแวรดานฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูงรวดเร็วในการใชงานรองรับจํานวนผูใชและขนาดของขอมูลจํานวนมหาศาล 
สนับสนุนการใชงานบนระบบปฏิบัติการมากมาย และโปรแกรม ภาษา PHP ที่พัฒนาและออกแบบมา
เพื่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML ที่สามารถสอดแทรกหรือแกไขเน้ือหาไดโดยอัตโนมัติ    
ทําใหไดระบบการทํางาน 4 สวน ดังน้ี สวนผูดูแลระบบ/เจาหนาที่ทะเบียนวัดผลสามารถจัดการเพิ่ม 
ลบ แกไขขอมูลผูใชระบบทั้งหมด จัดการเพิ่ม ลบ แกไขการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน จัดการ
ลงทะเบียนครูประจําวิชาและตรวจสอบสิทธ์ิของผูใชระบบ สวนครูประจําวิชาสามารถรับรายช่ือ
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นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน และบันทึกและแกไขคะแนนของนักเรียน  สวนนักเรียนสามารถเข า ดู
คะแนนรายช่ัวโมง คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค คะแนนคุณลักษณะและคะแนนอาน คิด 
วิเคราะหและสามารถทํางานไดกับและดูผลการเรียนรูรายภาคเรียน สวนระบบรายงานผลการศึกษา
ออนไลนสามารถจัดเก็บขอมูลนักเรียน จัดเก็บขอมูลครูประจําวิชา  จัดเก็บขอมูลผูใชระบบ จัดเก็บ
ขอมูลการลงทะเบียน จัดเก็บขอมูลรายวิชา จัดเก็บขอมูลผลการศึกษาและประมวลผลการศึกษาของ
นักเรียน จากการทดสอบใชระบบกับอุปกรณตาง ๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ iOS แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android ขนาดหนาจอ 
8 น้ิว แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 Pro ขนาดหนาจอ 12 น้ิว แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ 
iOS ขนาดหนาจอ 7.9 น้ิว  สมารตโฟนระบบปฏิบัติการ iOS  สมารตโฟนระบบปฏิบัติการ Android 
สมารตโฟนระบบปฏิบัติการ Windows Mobileแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android ขนาดหนาจอ 
10.5 น้ิว พบวาอุปกรณทุกชนิดสามารถใชงานไดตามสิทธ์ิที่ผูดูแลระบบกําหนดให พบวา ระบบ
รายงานผลการเรียนออนไลนสามารถใชงานไดดีกับอุปกรณที่มีความแตกตางกันดานระบบปฏิบัติการ 
และขนาดหนาจอ 
 

 2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
  จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยผู เช่ียวชาญดานการเขียนโปรแกรมพบวา ในภาพรวมระบบฯ มี
ประสิทธิภาพระดับดี (X = 4.28, SD = 0.15) โดยมีรายการประเมินประสิทธิภาพ ดังน้ี 
  การทดสอบระดับหนวย (Unit Test) เปนการทดสอบการทํางานทีละหนาจอ เพื่อ
ประเมินการทํางานในแตละระบบยอยไดแก การเขาสูระบบ การจัดการเกี่ยวกับขอมูลนักเรียน การ
จัดการเกี่ยวกับขอมูลครูประจําวิชา การจัดการเกี่ยวกับขอมูลการลงทะเบียนและการจัดการเกี่ยวกับ
ผลการเรียน ผลการทดสอบพบวา มีผลการประสิทธิภาพระดับดีที่สุด (X = 4.53, SD = 0.42) 
  การทดสอบระดับรวมหนวย (Integration Testing) เปนการทดสอบระบบใน
ภาพรวม เพื่อทดสอบการทํางานรวมกันของแตละสวนวาถูกตองตามที่ไดออกแบบไวหรืออไม ไดแกมี
ความสอดคลองกันในแตละสวนในระบบตาง ๆ ความถูกตองในแตละสวนในระบบ การประมวลผล
ถูกตองในการใชงานของระบบและระบบมีความงายในการใชงาน ผลการทดสอบพบวา มี
ประสิทธิภาพระดับดี (X = 4.33, SD = 0.38)  
  การทดสอบการใชงานระบบ (Usability Testing) เปนการทดสอบเปนการใชงาน
ของระบบในดานตาง ๆ ไดแกความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ ความชัดเจนของขอความที่
แสดงบนจอภาพและความสะดวกในการใชงานระบบ ผลการทดสอบพบวา มีประสิทธิภาพระดับดี           
(X = 4.00, SD = 0.33)  
  การทดสอบประสิทธิภาพของเวลา (Performance Testing) เปนการทดสอบระบบ 
เพื่อพิจารณาถึงชวงเวลาที่ใชในการประมวลผลในแตละรายการ ไดแก การสนองตอบการใชงานได
รวดเร็วและการทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช ผลการทดสอบพบวา มีประสิทธิภาพระดับดี  
(X = 4.22, SD = 0.29)  
  การรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Testing) เปนการทดสอบระบบ เพื่อ
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พิจารณาถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบ ไดแก การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการ
ตรวจสอบผูเขาใชระบบ การตรวจสอบสิทธ์ิกอนการใชงานของผูใชระบบและการควบคุมใหใชงาน
ตามสิทธ์ิผูใช ผลการทดสอบพบวา มีประสิทธิภาพระดับดี  (X = 4.33, SD = 0.33)  
 

 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
โดยกลุมตัวอยางแบงเปนเจาหนาที่ทะเบียนวัดผล ครูประจําวิชาและนักเรียน ไดแก 
  กลุมเจาหนาที่ทะเบียนวัดผลและครูประจําวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มี
ความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 ( X =4.49, SD  = 0.18 ) และกลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 พบวา มีความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 ( X = 4.58, SD = 0.25 ) เน่ืองจาก
ความสะดวกและรวดเร็วที่ผูใชสามารถสงขอมูลผลการเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
สอดคลองกับการวิจัยเรื่อง ระบบสงผลการเรียนผานระบบเครือขาย (มูฮัมมัตรูสลี เวาะเยาะ, วรรณ
ชัย สังขทองและวิทิตชัย วงศเจียมรัตน, 2549 : บทคัดยอ) นอกจากน้ีผูวิจัยใชเทคนิค Responsive 
Web design ในการออกแบบ ซึ่งทําใหผูใชสามารถใชอุปกรณสื่อสารที่ที่สามารถเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตไดโดยไมมีขอจํากัดและอยูในความนิยม ไดแก โทรศัพทประเภทสมารตโฟน แท็บเล็ต 
และแลบท็อบ เปนตน สอดคลองกับการศึกษาขอบเขตของประสิทธิภาพทางเทคนิคของ 
Responsive Web Design (โมทเจส เลิฟสว, 2013 : บทคัดยอ) ซึ่งผลการวิเคราะห พบวา 
Responsive Web design เปนวิธีที่นํามาพัฒนาการออกแบบที่ดีที่สุด  
  การตอบสนองตอการใชงานของเจาหนาที่ทะเบียนวัดผล มีความพึงพอใจมากที่สุด 
(X = 4.52, SD = 0.28) และสวนของนักเรียน มีความพึงพอใจมากที่สุด (X = 4.48, SD = 0.35 ) 
ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดเปนอยางดีในดานความรวดเร็วในการใชงานระบบ 
ความงายในการใชงานระบบ ระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ ตอบสนองตรงตามความตองการ
ของผูใชงานและผูใชงานมีความพึงพอใจมากที่สุดในดานการลดภาระงาน (X = 4.55, SD = 0.16 ) 
โดยเฉพาะในเรื่องการลดเวลาในการทํางาน สะดวกในการใชขอมูลรวมกัน ทั้งยังเหมาะสมที่จะ
นําไปใชในการรายงานผลการศึกษาของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมลู 
เพื่อรายงานผลการเรียนและการลงทะเบียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต  (กมล  รุงสะอาด, 2546 : บทคัดยอ)  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนควรมกีารคํานวณระดับผลการเรียนสะสม 
 2.  ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนควรมสีวนของครปูระจําช้ันเพื่อชวยในเรื่อง
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 3.  ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนควรมเีมนูรับฟงขอคิดเหน็จากฝายตาง ๆ 
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รายช่ือผูเชียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 

ผูเช่ียวชาญดานโปรแกรม 
 1.  นายกําธร  ใชพระคุณ 
  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบรุี  
 2. นายธีรวัฒน เสนะโห  
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
 3. นายเมกทัศน  ศรีคงอยู 
  ครูชํานาญการ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุร ี 
 
ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1. นางสมหมาย  หงสเทียบ 
  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบรุี  
 2. นางพัชรี  เปลงผิว 
  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบรุี  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
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แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
 
ชื่อวิทยานิพนธ     การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน กรณีศึกษา :  
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 
 

คําชี้แจง 

 แบบประเมินฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผล
การศึกษาออนไลน กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบครั้งน้ีแบงแบบประเมินเปน 5 หัวขอ ดังน้ี 
 1.  การทดสอบระดับหนวย (Unit Test) เปนการทดสอบการทํางาน ทีละหนาจอ เพื่อ
ประเมินการทํางานในดานตาง ๆ วาสามารถทํางานไดถูกตองหรือไม  
 2.  การทดสอบระดับรวมหนวย (Integration Testing) เปนการทดสอบระบบในภาพรวม 
 3. การทดสอบการใชงานระบบ (Usability Testing) เปนการทดสอบเปนการใชงานของ
ระบบวามีความงายตอการใชงานมากนอยเพียงใด 
 4.  การทดสอบประสิทธิภาพของเวลา (Performance Testing) เปนการทดสอบระบบ 
เพื่อพิจารณาถึงชวงเวลาที่ใชในการประมวลผลรายการ  
 5.  การระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Testing) เปนการทดสอบระบบ 
เพื่อพิจารณาถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบ  
 โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรบัรายการเลือกต้ังแต 1-5 ดังน้ี 
 5  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับมากทีสุ่ด 
 4  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับมาก 
 3  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
 2  คะแนน   หมายถึง  มีประสิทธิภาพระดับนอย 
 1  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับนอยมาก 
 
        ขอบพระคุณอยางสงู 
              นางสาวอภิรดี  วงษทรัพย 



 
70 

 

ตัวอยางการใชแบบประเมิน 
 

แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
 

คําช้ีแจง   ขอความกรุณาใหทานดําเนินการดังน้ี 

 ทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองในแบบสอบถามท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมาก
ท่ีสุด โดยตัวเลขของระดับความพึงพอใจแตละดานมีความหมายดังน้ี 
 โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรบัรายการเลือกต้ังแต 1-5 ดังน้ี 
 5  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับมากทีสุ่ด 
 4  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับมาก 
 3  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
 2  คะแนน   หมายถึง  มีประสิทธิภาพระดับนอย 
 1  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับนอยมาก 
 
ตัวอยางการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับ 

5 4 3 2 1 
1. (Unit Test) การทดสอบการทํางานทลีะหนาจอ เพื่อประเมิน
การทํางานในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานโครงสรางหรือการ
ควบคุม การทํางานวาสามารถทํางานไดถูกตองหรือไม 

     

1.1 การทํางานในการเขาสูระบบอยางถูกตอง      
1.2 การจัดการเกี่ยวกบัขอมลูนักเรียนอยางถูกตอง      
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แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
 

รายการประเมิน 
ระดับ 

5 4 3 2 1 
1. Unit Test: การทดสอบการทํางานทีละหนาจอ เพื่อประเมิน
การทํางานในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานโครงสรางหรือการ
ควบคุม การทํางานวาสามารถทํางานไดถูกตองหรือไม 

     

1.1 การทํางานในการเขาสูระบบอยางถูกตอง      
1.2 การจัดการเกี่ยวกบัขอมลูนักเรียนอยางถูกตอง      
1.3 การจัดการเกี่ยวกบัขอมลูครูประจําวิชาอยางถูกตอง      
1.4 การจัดการเกี่ยวกบัขอมลูการลงทะเบียนอยางถูกตอง      
1.5 การจัดการเกี่ยวกบัผลการเรียนอยางถูกตอง      

2. Integration Testing: การทดสอบระบบในภาพรวม      
2.1 ขอมูลมีความสอดคลองกันในแตละสวนในระบบ      
2.2 ขอมูลมีความถูกตองในแตละสวนในระบบ      
2.3 การประมวลผลถูกตองในการใชงานของระบบโดยรวม      
2.4 ระบบมีความงายในการใชงาน      

3. Usability Testing: การทดสอบความงายตอการใชงานระบบ      
3.1 ความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ      
3.2 ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ      
3.3 ความสะดวกในการใชงานระบบ      

4. Performance Testing: การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ       
4.1 สนองตอบการใชงานไดรวดเร็ว      
4.2 ทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช      

5. Security Testing: การทดสอบความปลอดภัยของระบบ      
5.1 การกําหนดรหสัผูใช และรหสัผานในการตรวจสอบผูเขา

ใชระบบ 
     

5.2 การตรวจสอบสิทธ์ิกอนการใชงานของผูใชระบบใน 
ระดับตาง ๆ 

     

5.3 การควบคุมใหใชงานตามสทิธ์ิผูใชไดอยางถูกตอง      
ขอเสนอแนะ 
 โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณเปนอยางสงูในการใหขอมลูที่เปนจริงจากทาน  
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบการบริการการศกึษาออนไลน 
(เจาหนาท่ีทะเบียนวัดผล/ครูประจําวิชา) 

 
ชื่อวิทยานิพนธ     การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน กรณีศึกษา :  
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 
 

คําชี้แจง 

 แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอ
การใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบครั้งน้ีแบงแบบประเมินเปน 3 หัวขอ ดังน้ี 
 1. การออกแบบสวนแสดงผล 
 2. การตอบสนองตอการใชงาน 
 3. การลดภาระงาน 
 โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรบัรายการเลือกต้ังแต 1-5 ดังน้ี 

 5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 2. หมายถึง  พึงพอใจนอย 
 1 หมายถึง  พึงพอใจนอยทีสุ่ด 
 
        ขอบพระคุณอยางสงู 
              นางสาวอภิรดี  วงษทรัพย 
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ตัวอยางการใชแบบประเมิน 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศกึษาออนไลน 
 
คําช้ีแจง   ขอความกรุณาใหทานดําเนินการดังน้ี 

 ทําเครื่องหมาย  ลงในชองในแบบสอบถามท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ทานมากที่สุด โดยตัวเลขของระดับความพึงพอใจแตละดานมีความหมายดังนี ้
 โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรบัรายการเลือกต้ังแต 1-5 ดังน้ี 
 5  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับมากทีสุ่ด 
 4  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับมาก 
 3  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
 2  คะแนน   หมายถึง  มีประสิทธิภาพระดับนอย 
 1  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับนอยมาก 
 
ตัวอยางการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับ 

5 4 3 2 1 
1. การออกแบบสวนแสดงผล      

1.1 รูปแบบตัวอักษรอานไดงายและชัดเจน      
1.2 การจัดการบนจอภาพมีความเหมาะสม      
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศกึษาออนไลน 
 

รายการประเมิน 
ระดับ 

5 4 3 2 1 
1. การออกแบบสวนแสดงผล      

1.1 รูปแบบตัวอักษรอานไดงายและชัดเจน      
1.2 การจัดวางสวนตาง ๆ บนจอภาพสะดวกตอการใชงาน      
1.3 สีตัวอักษรและพื้นหลัง      

2. การตอบสนองตอการใชงาน      
2.1 ความรวดเร็วในการใชงานระบบ      
2.2 ความงายในการใชงานระบบ      
2.3 ระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ      
2.4 คูมือการใชงานระบบ      
2.5 ตอบสนองตรงตามความตองการของผูใชงาน      
2.6 ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม      

3. การลดภาระงาน      
3.1 ลดเวลาในการทํางาน      
3.2 ความสะดวกในการเพิม่ แกไขและลบขอมลู      
3.3 ความสะดวกในการใชขอมูลรวมกัน      
3.4 เหมาะสมทีจ่ะนําไปใชในการรายงานผลการศึกษาของ

ผูเรียน 
     

 
ขอเสนอแนะ 
 โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสงูในการใหขอมลูที่เปนจริงจากทาน  
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบการบริการการศกึษาออนไลน 
(นักเรียน) 

 
ชื่อวิทยานิพนธ     การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน กรณีศึกษา :  
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 
 

คําชี้แจง 

 แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอ
การใชระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบครั้งน้ีแบงแบบประเมินเปน 3 หัวขอ ดังน้ี 
 1. การออกแบบสวนแสดงผล 
 2. การตอบสนองตอการใชงาน 
 โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรบัรายการเลือกต้ังแต 1-5 ดังน้ี 

 5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 2. หมายถึง  พึงพอใจนอย 
 1 หมายถึง  พึงพอใจนอยทีสุ่ด 
        ขอบพระคุณอยางสงู 
              นางสาวอภิรดี  วงษทรัพย 
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ตัวอยางการใชแบบประเมิน 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศกึษาออนไลน 
 
คําช้ีแจง   ขอความกรุณาใหทานดําเนินการดังน้ี 

 ทําเครื่องหมาย  ลงในชองในแบบสอบถามท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ทานมากที่สุด โดยตัวเลขของระดับความพึงพอใจแตละดานมีความหมายดังนี ้
 โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรบัรายการเลือกต้ังแต 1-5 ดังน้ี 
 5  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับมากทีสุ่ด 
 4  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับมาก 
 3  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
 2  คะแนน   หมายถึง  มีประสิทธิภาพระดับนอย 
 1  คะแนน   หมายถึง   มีประสิทธิภาพระดับนอยมาก 
 
ตัวอยางการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับ 

5 4 3 2 1 
1. การออกแบบสวนแสดงผล      

1.1 รูปแบบตัวอักษรอานไดงายและชัดเจน      
1.2 การจัดวางสวนตาง ๆ บนจอภาพสะดวกตอการใชงาน      
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบรายงานผลการศกึษาออนไลน 
 

รายการประเมิน 
ระดับ 

5 4 3 2 1 
1. การออกแบบสวนแสดงผล      

1.1 รูปแบบตัวอักษรอานไดงายและชัดเจน      
1.2 การจัดวางสวนตาง ๆ บนจอภาพสะดวกตอการใชงาน      

2. การตอบสนองตอการใชงาน      
2.1 ความรวดเร็วในการใชงานระบบ      
2.2 ความงายในการใชงานระบบ      
2.5 ตอบสนองตรงตามความตองการของผูใชงาน      
2.6 ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม      

 
ขอเสนอแนะ 
 โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสงูในการใหขอมลูที่เปนจริงจากทาน  
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ภาคผนวก ค 
 รายละเอียดตารางผลการวิเคราะหขอมูล 
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รายละเอียดตารางผลการวิเคราะหขอมูล 
แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน 

 

 จากการนําแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน ไปใหผูเชียว
ชาญตรวจสอบ จํานวน 3 คน ไดผลคะแนนดังน้ี 

รายการประเมิน 

คะแนนของ
ผูเช่ียวชาญ คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1 2 3 

1. Unit Test: การทดสอบการทํางานทีละหนาจอ เพื่อประเมิน 
   การทํางานในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานโครงสรางหรือ 
   การควบคุม การทํางานวาสามารถทํางานไดถูกตองหรอืไม 

     

   1.1 การทํางานในการเขาสูระบบอยางถูกตอง 5 5 4 4.67 0.58 

   1.2 การจัดการเกี่ยวกับขอมูลนักเรียนอยางถูกตอง 4 5 4 4.33 0.58 

   1.3 การจัดการเกี่ยวกับขอมูลครูประจําวิชาอยางถูกตอง 4 5 4 4.33 0.58 

   1.4 การจัดการเกี่ยวกับขอมูลการลงทะเบียนอยางถูกตอง 4 5 4 4.33 0.58 

   1.5 การจัดการเกี่ยวกับผลการเรียนอยางถูกตอง 5 5 5 5.00 0.00 

สรุปผลการประเมิน Unit Test 4.40 5.00 4.20 4.53 0.42 

2. Integration Testing: การทดสอบระบบในภาพรวม      

   2.1 ขอมูลมีความสอดคลองกันในแตละสวนในระบบ 4 4 5 4.33 0.58 

   2.2 ขอมูลมีความถูกตองในแตละสวนในระบบ 5 4 4 4.33 0.58 

   2.3 การประมวลผลถูกตองในการใชงานของระบบโดยรวม 5 4 5 4.67 0.58 

   2.4 ระบบมีความงายในการใชงาน 5 4 3 4.00 1.00 

สรุปผลการประเมิน Integration Testing 4.75 4.00 4.25 4.33 0.38 

3. Usability Testing: การทดสอบความงายตอการใชงานระบบ      

   3.1 ความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ 5 4 4 4.33 0.58 

   3.2 ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ 4 4 3 3.67 0.58 

   3.3 ความสะดวกในการใชงานระบบ 4 4 4 4.00 0.00 

สรุปผลการประเมิน Usability Testing 4.33 4.00 3.67 4.00 0.33 

4. Performance Testing: การทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบ  

     

   4.1 สนองตอบการใชงานไดรวดเร็ว 5 4 5 4.67 0.58 

   4.2 ทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช 3 4 5 4.00 1.00 

สรุปผลการประเมิน Performance Testing 4.11 4.00 4.56 4.22 0.29 
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รายการประเมิน 

คะแนนของ
ผูเช่ียวชาญ คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1 2 3 

5. Security Testing: การทดสอบความปลอดภัยของระบบ      

   5.1 การกําหนดรหัสผูใช และรหสัผานในการตรวจสอบ 
        ผูเขาใชระบบ 

5 4 5 4.67 0.58 

   5.2 การตรวจสอบสิทธ์ิกอนการใชงานของผูใชระบบใน  
        ระดับตาง ๆ 

4 3 4 3.67 0.58 

   5.3 การควบคุมใหใชงานตามสทิธ์ิผูใชไดอยางถูกตอง 5 5 4 4.67 0.58 

สรุปผลการประเมิน Security Testing 4.67 4.00 4.33 4.33 0.33 

สรุป 4.45 4.20 4.20 4.28 0.15 
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รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมลู 

แบบประเมนิความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบการบริการการศึกษาออนไลน 
  จากการนําแบบประเมินความพงึพอใจของผูใชตอการระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน ไปใหกลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาที่
ทะเบียนวัดผล/ครูประจําวิชา จํานวน 11 คน ไดผลคะแนนดังนี้ 

 

  

     

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

1. การออกแบบสวนแสดงผล

   1.1 รูปแบบตัวอักษรอานไดงายและชัดเจน 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4.55 0.52

   1.2 การจัดวางสวนตาง ๆ บนจอภาพสะดวกตอการ 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4.27 0.65

   1.3 สีตัวอักษรและพื้นหลัง 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4.45 0.52

สรุปการออกแบบสวนแสดงผล 4.33 4.67 4.67 4.33 4.67 3.67 4.33 4.67 4.33 4.33 4.67 4.42 0.30

2. การตอบสนองตอการใชงาน

   2.1 ความรวดเร็วในการใชงานระบบ 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4.73 0.52

   2.2 ความงายในการใชงานระบบ 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4.55 0.52

   2.3 ระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4.64 0.53

   2.4 คูมอืการใชงานระบบ 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4.36 0.52

   2.5 ตอบสนองตรงตามความตองการของผูใชงาน 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4.36 0.64

   2.6 ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4.45 0.52

สรุปการตอบสนองตอการใชงาน 4.50 4.83 4.83 4.83 4.33 4.00 4.33 4.83 4.50 4.33 4.33 4.52 0.28

3. การลดภาระงาน

   3.1 ลดเวลาในการทํางาน 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4.55 0.52

   3.2 ความสะดวกในการเพิ่ม แกไขและลบขอมลู 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4.45 0.46

   3.3 ความสะดวกในการใชขอมูลรวมกัน 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4.64 0.52

   3.4 เหมาะสมที่จะนําไปใชในการรายงานผล 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4.55 0.52

สรุปการลดภาระงาน 4.75 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.50 4.50 4.55 0.16

สรุปโดยรวม 4.53 4.75 4.75 4.64 4.50 4.06 4.39 4.58 4.36 4.39 4.50 4.49 0.18

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
รายการประเมิน

เจา้หนา้ทฯี ครู
คาเฉลี่ย
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รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมลู 
แบบประเมนิความพึงพอใจของผูใชตอการใชระบบการบริการการศึกษาออนไลน 

  จากการนําแบบประเมินความพงึพอใจของผูใชตอการระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน ไปใหกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที ่3 จํานวน 15 คน ไดผลคะแนนดังนี้ 

      

 
 

 

 
 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. การออกแบบสวนแสดงผล

1.1 รูปแบบตัวอักษรอานไดงายและชัดเจน 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4.60 0.51

1.2 การจัดวางสวนตาง ๆ บนจอภาพสะดวกตอการ 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4.47 0.52

สรุปการออกแบบสวนแสดงผล 4.50 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 4.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.00 4.50 4.53 0.30

2. การตอบสนองตอการใชงาน

2.1 ความรวดเร็วในการใชงานระบบ 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4.67 0.49

2.2 ความงายในการใชงานระบบ 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4.53 0.52

2.5 ตอบสนองตรงตามความตองการของผูใชงาน 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4.33 0.62

2.6 ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4.40 0.51

สรุปการตอบสนองตอการใชงาน 5.00 4.25 4.25 4.25 5.00 4.25 4.50 4.50 4.50 4.75 5.00 4.75 4.00 4.00 4.25 4.48 0.35

สรุปโดยรวม 4.75 4.63 4.38 4.38 4.75 4.38 4.50 4.75 4.25 4.88 4.75 4.63 4.25 4.00 4.38 4.58 0.25

รายการประเมิน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3

คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกง 
คูมือการใชระบบรายงานผลการเรียนออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
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คูมือการใชงานระบบบริการการศึกษาออนไลน 

(สําหรับผูดแูลระบบ/เจาหนาที่ทะเบยีนวัดผล) 
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คูมือการใชงานระบบ 
(สําหรับผูดูแลระบบ/เจาหนาท่ีทะเบียนวัดผล) 

 
  การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีโดยใชหลกั
ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) และพัฒนาใหสามารถ
ใชไดทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพาอื่นโดยการออกแบบเว็บไซตดวยแนวคิดใหมที่ทําให
สามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสมบนอุปกรณที่แตกตางกัน โดยใชโคดรวมกัน URL เดียวกันที่เรียกวา 
Responsive Web designซึ่งเปนการออกแบบเว็บไซตที่พัฒนาเพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมของผูใช
และขนาดของหนาจอ 
การเขาสูระบบผูใชงานสามารถเขาสูระบบไดโดยการเขาเว็บดวย URL ที่ติดต้ังระบบรายงาน 
ผลการศึกษาออนไลนURL = http://61.7.166.36/ae/report/ 
 เมื่อเขาสูเว็บระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนถูกตองเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ
ที่ ง -1 

 
ภาพที่ ง - 1หนาจอเขาสูระบบ 

 -  คลิกเขาสูระบบ 
 -  ระบบจะทําการตรวจสอบผูใชในการเขาระบบงานโดยกรอกช่ือผูใชและรหัสผาน ดังภาพที่  
ง - 2 

 
 

ภาพที่ ง - 2 หนาจอกรอกตรวจสอบการเขาสูระบบ 
  

 ในฐานะผูดูแลระบบใหกรอกดังน้ี ผูใช : admin และ Password : 99999 
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 -  ถาไมเปนผูอยูในระบบ/กรอกช่ือผูใชผิด/กรอกรหสัผานผิด จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง - 3 

 
ภาพที่ ง - 3 แสดงการกรอกขอมูลผิดพลาด 

 -  ถาตองการกลับหนาหลัก คลกิ  
 

 -  เมื่อเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาจอ คลิกที่รปูอีกครั้ง 
  ปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง -4 ใหเลือกรายการที่ตองการ 
 

 
 

ภาพที่ ง -4หนาจอการทํางานของผูดูแลระบบ 
 

 1.  เลือก  ปรากฏหนาจอดังภาพที่ ข -5 ใหกรอกรายละเอียดตอไปน้ี 

 
 

ภาพที่ ง -5หนาจอเพิ่มผูใชงาน 
  

User ID รหสัประจําตัวเชน นักเรียน คือเลขประจํานักเรียน ครู คือ รหัส
ประจําตัวคร ู



 
87 

 

 
User Name 

 
รหสัประจําตัวทีม่ีอักษรสถานะของนักเรียนนําหนา ไดแก นักเรียนใช 
อักษร “s” ครูใช “t” 

Password รหสัผาน กําหนดคาเริม่ตนใหนักเรียน คือ 1234 และครู คือ 4321 
User Category ประเภทของผูใชงาน เลือกโดยคลกิที่ 

ScollBar 
 ตองการบันทึกคลิก  
 ตองการหยุดการทํางานคลิก  

 

 กรณีเลือก  ปรากฏภาพ ง– 6 ใหกรอกรายละเอียดตอไปน้ี 
 

 
 

ภาพที่ ง -6หนาจอเพิ่มรายละเอียดผูใชงานประเภทนักเรียน 
กรอก Student_ID กรอกรหสัประจําตัวครู เชน 10111 เปนรหสัที่โรงเรียนออกให 
คํานําหนาช่ือ เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกคํานําหนาช่ือ 
ช่ือ กรอกช่ือ 
สกุล กรอกนามสกลุ 
วันเกิด กรอกวันเดือนปเกิด รูปแบบ เดือน วัน ป 
ปที่เขา ปที่เขาศึกษาที่โรงเรียนน้ี 
เลือกระดับช้ัน เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกระดับช้ัน 
เลือกระดับหอง เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกระดับหอง 
 ตองการบันทึกคลิก  
 ตองการหยุดการทํางานคลิก  

 

กรณีเลือก ปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง– 7 ใหกรอกรายละเอยีดตอไปน้ี 
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ภาพที่ ง -7หนาจอเพิ่มรายละเอียดผูใชงานประเภทคร ู
 

กรอก User_ID กรอกรหสัประจําตัวครู เชน 10111 เปนรหสัที่โรงเรียนออกให 
คํานําหนาช่ือ เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกคํานําหนาช่ือ 
T_ID รหสัคํานําหนาช่ือ 
ช่ือ กรอกช่ือ 
สกุล กรอกนามสกลุ 
วันเกิด กรอกวันเดือนปเกิด รูปแบบ เดือน วัน ป 
เลือกกลุมสาระ เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกกลุมสาระ 
 ตองการบันทึกคลิก  
 ตองการหยุดการทํางานคลิก  

 

 2. เลือก  ปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง - 8ใหเลือกรายวิชาที่ตองการ
ลงทะเบียน 

 
 

ภาพที่ ง -8หนาจอลงทะเบียนนักเรียน 
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เลือกกลุมสาระ เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกกลุมสาระ 
เลือกระดับช้ัน เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกระดับช้ัน 
รหสัวิชา พิมพรหัสวิชาที่ตองการลงทะเบียน 
ช่ือวิชา พิมพช่ือวิชาของรหสัวิชาที่ลงทะเบียน 
เลือกหนวยการเรียน เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกหนวยการเรียน 
ชนิดวิชา เลือกโดยคลิกที่ ScollBar ชนิดวิชา 
 ตองการบันทึกคลิก  
 ตองการหยุดการทํางานคลิก  

 

 3. เลือก  ปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง - 9ใหเลือกรายละเอียด 

 
 

ภาพที่ ง -9หนาจอลงทะเบียนคร ู
 

เลือกกลุมสาระ เลือกโดยคลิกที่ ScollBar คลิกช่ือกลุมสาระ 
เลือกคร ู เลือกโดยคลิกที่ ScollBar คลิกช่ือครูในกลุมสาระ 
รายวิชา เลือกโดยคลิกที่ ScollBar คลิกรายวิชาที่ตองการ 
เลือกระดับช้ัน เลือกโดยคลิกที่ ScollBar คลิกช้ันที่ตองการ 
เลือกหอง เลือกโดยคลิกที่ ScollBar คลิกหองที่ตองการ 
 ตองการบันทึกคลิก  
 ตองการหยุดการทํางานคลิก  

 

 4. เลือก ปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง - 10 ใหเลือกรายละเอียด 
 

 
 

ภาพที่ ง -10หนาจอเลือ่นช้ันเรียน 
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เลือกระดับช้ัน เลือกโดยคลิกที่ ScollBar คลิกช้ันที่ตองการ 
เลือกหอง เลือกโดยคลิกที่ ScollBar คลิกหองที่ตองการ 
 ตองการบันทึกคลิก  
 ตองการหยุดการทํางานคลิก  

 

 5. ยกเลิกการทํางานเลือก  
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คูมือการใชงานระบบบริการการศึกษาออนไลน 

(สําหรับครูประจําวิชา) 
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คูมือการใชงานระบบ 
(สําหรับครูประจําวิชา) 

 
  การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีโดยใชหลกั
ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) และพัฒนาใหสามารถ
ใชไดทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพาอื่นโดยการออกแบบเว็บไซตดวยแนวคิดใหมที่ทําให
สามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสมบนอุปกรณที่แตกตางกัน โดยใชโคดรวมกัน URL เดียวกันที่เรียกวา 
Responsive Web designซึ่งเปนการออกแบบเว็บไซตที่พัฒนาเพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมของผูใช
และขนาดของหนาจอ 
การเขาสูระบบผูใชงานสามารถเขาสูระบบไดโดยการเขาเว็บดวย URL ที่ติดต้ังระบบรายงาน 
ผลการศึกษาออนไลนURL = http://61.7.166.36/ae/report/ 
เมื่อเขาสูเว็บระบบบริการการศึกษาออนไลนถูกตองเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาจอ ดังภาพที่ ข -1 

 
ภาพที่ ง - 1หนาจอเขาสูระบบ 

 -  คลิกเขาสูระบบ 
 -  ระบบจะทําการตรวจสอบผูใชในการเขาระบบงานโดยกรอกช่ือผูใชและรหัสผาน ดังภาพที่  
ง - 2 

 
 

ภาพที่ ง - 2 หนาจอกรอกตรวจสอบการเขาสูระบบ 
  

 ในฐานะครูประจําวิชาใหกรอกดังน้ี ผูใช : รหัสที่โรงเรียนกําหนดใหครูแตละคนและ Password 
: 4321 
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 -  ถาไมเปนผูอยูในระบบ/กรอกช่ือผูใชผิด/กรอกรหสัผานผิด จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง - 3 

 
ภาพที่ ง - 3 แสดงการกรอกขอมูลผิดพลาด 

 
- ถาลืมรหัสผานใหติดตอผูดูแลระบบ/เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล 

 

 -  ถาตองการเขาสูระบบใหมคลิก  
-  เมื่อเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาจอ 
 
 
 
  
 
  คลิกทีรู่ประบบครู ปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง -4 ใหเลอืกรายการที่ตองการ 
 

 
 

ภาพที่ ง -4หนาจอการทํางานของคร ู
  

เลือกระดับช้ัน เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกช้ันที่ตองการ 
เลือกหอง เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกหองที่ตองการ 
รายวิชา เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกรายวิชาที่ตองการ 
คะแนน เลือกโดยคลิกที่ ScollBar เลือกประเภทของคะแนน 
 ถาตองการดูคะแนนที่กรอกแลวทั้งหมดเลือก  ไดเลย 
 ตองการเลอืกคลกิ  
 ตองการหยุดการทํางานคลิก  

 

 เมื่อกําหนดตามตองการแลวปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง - 5 ใหบันทกึคะแนน 
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ภาพที่ ง -5หนาจอบันทกึคะแนน 
  

เมื่อบันทึกครบทกุรายการ เมื่อเลอืก ปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง– 6 รายละเอียดผล
การเรียน 

 
 

 ภาพที่ ง– 6 รายละเอียดผลการเรียน 
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คูมือการใชงานระบบบริการการศึกษาออนไลน 
(สําหรับนกัเรียน) 
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คูมือการใชงานระบบ 
(สําหรับนักเรียน) 

 
  การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีโดยใชหลกั
ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) และพัฒนาใหสามารถ
ใชไดทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพาอื่นโดยการออกแบบเว็บไซตดวยแนวคิดใหมที่ทําให
สามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสมบนอุปกรณที่แตกตางกัน โดยใชโคดรวมกัน URL เดียวกันที่เรียกวา 
Responsive Web designซึ่งเปนการออกแบบเว็บไซตที่พัฒนาเพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมของผูใช
และขนาดของหนาจอ 
การเขาสูระบบผูใชงานสามารถเขาสูระบบไดโดยการเขาเว็บดวย URL ที่ติดต้ังระบบรายงาน 
ผลการศึกษาออนไลนURL = http://61.7.166.36/ae/report/ 
 เมื่อเขาสูเว็บระบบบริการการศึกษาออนไลนถูกตองเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาจอ ดังภาพที่ ง 
-1 

 
ภาพที่ ง - 1หนาจอเขาสูระบบ 

 -  คลิกเขาสูระบบ 
 -  ระบบจะทําการตรวจสอบผูใชในการเขาระบบงานโดยกรอกช่ือผูใชและรหัสผาน ดังภาพที่  
ง - 2 

 
ภาพที่ ง - 2 หนาจอกรอกตรวจสอบการเขาสูระบบ 

  

 ในฐานะนักเรียนใหกรอกดังน้ี ผูใช : เลขประจําตัวนักเรียนและ Password : 1234 
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 -  ถาไมเปนผูอยูในระบบ/กรอกช่ือผูใชผิด/กรอกรหสัผานผิด จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง - 3 

 
ภาพที่ ง - 3 แสดงการกรอกขอมูลผิดพลาด 

 
- ถาลืมรหัสผานใหติดตอผูดูแลระบบ/เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล 

 

 -  ถาตองการเขาสูระบบใหมคลิก  
 

 
เมื่อเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาจอคลิกทีรู่ปอกีครั้ง ปรากฏหนาจอดังภาพที่ ง -4 ผลการเรียน 
 

 
ภาพที่ ง -4ผลการเรียน 

จะแสดงเฉพาะวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ีเทาน้ัน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-สกลุ นางสาวอภิรดี  วงษทรัพย 
ที่อยู 256/93 ถนนมนตรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมอืง อําเภอเมือง จงัหวัดราชบรุ ี
ที่ทํางาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อําเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุร ี
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2530 สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา 
  วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุร ี
 พ.ศ.2556 ศึกษาตอระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ประวัติการทํางาน  
 พ.ศ.2530-2539 อาจารย 1 โรงเรียนชองพรานวิทยา อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุร ี
 พ.ศ.2540-2548 อาจารย 2 โรงเรียนชองพรานวิทยา อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุร ี
 พ.ศ.2549-2553 ครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนชองพรานวิทยา อําเภอโพธาราม  

จังหวัดราชบุร ี
 พ.ศ.2554-ปจจบุัน ครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อําเภอเมืองราชบรุี  
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