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Abstracts

 This research was aimed to develop and evaluate the efficiency of the use of the teacher professional training 

evaluation system via the internet. Researchers designed a questionnaire for the needs of the system users. Then, 

developed a system based on four components of information technology: 1) input 2) processing 3) display and 

4) feedback. and found the efficiency of the system with users of the system, including 85 mentors and 10 

supervisors in the second semester of academic year 2017 By black box testing 5 aspects: 1) the demand for the 

system 2) the functional aspects of the system 3) the ease of use of the system 4) the performance Of the system 

and 5) the security of the system. The results of the research showed the efficiency of the use of the system on the 

users was at a good level. Has a mean of 4.37, a standard deviation of 9.10.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส�าหรับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน และอาจารย์นิเทศก์ ในโรงเรียนสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงผู้วิจัยได้ท�าการ

ออกแบบแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และได้ท�าการพัฒนาระบบตามองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ส่วน

ได้แก่ 1) ส่วนน�าเข้า 2) ส่วนประมวลผล 3) ส่วนแสดงผล และ 4) ส่วนย้อนกลับ และประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบกับผู้ใช้ระบบ 

ได้แก่ ครูพี่เลี้ยง จ�านวน 85 คน และอาจารย์นิเทศก์ จ�านวน 10 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธี แบล็ค บ็อกซ์ เทสติ้ง 

5 ด้าน คือ 1) ความต้องการใช้งานของระบบ 2) การท�างานได้ตามฟงก์ชันของระบบ 3) ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4) ประสิทธิภาพการ

ท�างานของระบบ และ 5) การรักษาความปลอดภัยของระบบ ซ่ึงได้ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.10

คําสําคัญ : การพัฒนา, ระบบประเมินนักศึกษาฝกประสบการณ์วิชาชีพครู, นักศึกษาฝกประสบการณ์วิชาชีพครู, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ความเป็นมาและความสําคัญของปญหา
	 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กล่าวถึงการใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรม

การบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริหารประชาชนและธุรกิจ

ทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และ

มีธรรมาภิบาล ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารระยะ พ.ศ. 2554-2563 (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร, 2554) มุ่งสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่และเปดโอกาส

ให้ทกุภาคส่วนเข้ามามีบทบาทร่วมในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ

ที่เกี่ยวข้องหรือก�าหนดรูปแบบการบริการของภาครัฐเพื่อให้ทุกคน
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ได้รับประโยชน์จากการบริการอย่างเท่าเทียมกัน (Inclusion) 

ภายในระบบบริการท่ีมีธรรมาภิบาล (Good Government) 

โดยมีตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐให้มีความ

สัมฤทธิ์ผลภายใต้หลักการของการเป็น “รัฐบาลเปด” หรือ Open 

Government ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การมีส ่วนร ่วม รวมถึงสร ้างสภาพแวดล้อมที่มีความม่ันคง

ปลอดภัย (Safe and Secure) สร้างช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หลาก

หลายรูปแบบ เพ่ือเปดโอกาสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

(e-Participation) ในกระบวนการด�าเนนิงาน และตดัสนิใจทีส่�าคัญ 

สามารถยกระดับการด�าเนินงานด้าน (E-G overnment) ในการจัด

ล�าดับ (E-Government Rankings) ขององค์กรสหประชาชาติ 

ให้ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มสูงสุดร้อยละ 30 ของประเทศที่มีการด�าเนินงาน

ดีที่สุด และสุดท้ายประชาชนภาคธุรกิจกว่าร้อยละ 85 มีความพึง

พอใจต่อการบริหารของภาครัฐในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งรัฐบาล

ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

ตามแนวทาง “รัฐบาลเปด” หรือ “Open Government” โดยใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยี Web 4.0 ที่มีในอนาคต รวมถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ เป ็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

มีภาระหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้น

คณุภาพและประสทิธภิาพ เพือ่ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่

และประเทศชาติ มุ ่งม่ันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เป ็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นนักวิชาชีพท่ีดีภายใต้

ยทุธศาสตร์พัฒนามหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ีเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 

ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560–2564 และได้มีการจัดการเรียนการสอนใน

ระดบัปริญญาตรี และระดบัปรญิญาโททัง้ในภาคปกตแิละภาคพเิศษ

หลากหลายหลกัสตูร และมกีารจ�าแนกตามสหวิชาชพีออกเป็นคณะ 

ซึ่งคณะครุศาสตร์เป็นคณะทางสายวิชาชีพครู ที่ได้มีการเปดการ

เรยีนการสอนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2491 (มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ,ี 2559) 

โดยได้รับการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภาที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ผู ้ประกอบวิชาชีพในทุกเขตพื้นท่ีและครอบคลุมทุกกลุ ่มสาระ

การเรียนรู้ โดยจัดท�าแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา กิจกรรมการพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเน้นการสร้าง

วัฒนธรรม การท�างานแบบสร้างการส่ังสมความรู้เพื่อการประเมิน

ตนเอง ตลอดจนก�าหนดเส้นทางการเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ

ทางการศกึษาของครุสุภาทีต้่องผ่านมาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู และสมรรถนะ

ในการปฏิบัติหน้าที่ครู การจัดการเรียนรู้ และความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน และสุดท้ายต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู (ราชกิจจานุเบกษา, 2563) ซ่ึงเหตุผลดังกล่าว

เหล่านีท้�าให้เหน็ถงึการท�างานทีต้่องมปีระสทิธภิาพ มกีารตรวจสอบ

ทั้งจากตนเอง และผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้

ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นถ้ามี

การน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประเมิน เพื่อท�าให้การเข้าถึง

ได้สะดวก รวดเรว็ ประหยดัค่าใช้จ่าย และยงัช่วยสนบัสนนุมาตรการ 

และแนวทางการปองกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ทีเ่ร่ิมตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบัน (กรมควบคุมโรค, 2563) ที่ได้กล่าวถึง

มาตรการการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน อาทิเช่น การจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ อุปกรณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม และสามารถลดอัตราการแพร่เช้ือโรค

โควิด 19 ได้

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบประเมินการฝกประสบการณ์

วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้อาจารย์

นิเทศก์ได้รับข้อมูลจากครูพี่เล้ียงโดยตรง ไม่ผ่านนักศึกษา หรือ

เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือด�าเนินการจัดส่ง และใช้เวลานาน 

ในการประเมินแต่ละครั้ง ซ่ึงระบบประเมินการฝกประสบการณ์

วิชาชีพครูนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท�างานของฝ่ายฝก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้ได้รับความ

รวดเร็ว และมีความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝกประสบการณ์

วิชาชีพครูผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน 

สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ

 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบประเมินนักศึกษาฝก

ประสบการณ์วิชาชีพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส�าหรับครูพี่เลี้ยง

ในโรงเรียน สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ

แนวคิดทฤษฎี
 ระบบ (System) คือ หน่วยย่อย ๆ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ 

หลายส่วน เช่น บุคคลเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีการ วัสดุ เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่ประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่ (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 

2554) เพ่ือท�างานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปาหมายอย่างใด

อย่างหนึ่ง หน่วยย่อย ๆ เหล่านั้นสามารถท�างานร่วมกันได้เป็น

อย่างดี โดยมีความสัมพันธ์และใช้กระบวนการ (กิดานันท์ มลิทอง, 

2548) หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจัดระเบียบองค์ประกอบ

หรือหน่วยย่อยเหล่านั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซึ่งประกอบไป

ด้วยล�าดับขั้นตอนการท�างานของส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่ท�าให้ได้มาอีก

สิง่หนึง่ตามต้องการ และบรรลวุตัถปุระสงค์ ประกอบด้วย 1) การน�า
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สิ่งหนึ่งเข้าสู ่ระบบ (Input) เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต ้องการ 

2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิต (Output) และ 4) ข้อมูล

ย้อนกลับ (Feedback) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2543 และจุฑามาศ 

บัตรเจริญ, 2547) โดยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่าเป็นการน�าองค์ประกอบของ

ระบบสารสนเทศมาผนวกกับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นน�าวิทยาการ

ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ท�าให้เกิดความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิต

ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปจจุบัน (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546) 

ส่วน (Gamble and Easingwood, eds., 2000) ก็ได้เพิ่มค�าว่า 

Communication ที่ท�าให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้แบบวงกว้างใน

ระดับโลกของเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ที่อยู ่นอกออกไปจาก

คอมพิวเตอร์ได้ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศตามแนวคิดของ (Stair, 1996) 

ได้อธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบว่าประกอบด้วย 5 ระยะ คือ 

1) การวางแผนโครงการ ท�าการศึกษาถึงขอบเขตปญหาที่ผู ้ใช้

ระบบก�าลงัประสบปญหาอยู ่และจะด�าเนนิการแก้ไขอย่างไร ศึกษา

ถึงความเป็นไปได้ว่า ระบบใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นมานั้นมีความเป็นไป

ได้และคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไรก็ตามระยะของการวางแผนโครงการ 

2) การวิเคราะห์ เป็นการพัฒนาแบบจ�าลองกระบวนการที่เป็น

แผนภาพใช้อธิบายถึงกระบวนการท่ีต้องท�าในระบบว่ามีอะไรบ้าง 

และต่อไปก็ด�าเนินการพัฒนาแบบจ�าลองข้อมูล (Data Model) 

ขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงสารสนเทศท่ีต้องจัดเก็บไว้ส�าหรับสนับสนุน

กระบวนการต่าง ๆ 3) การออกแบบ เป็นการน�าผลลัพธ์ของ

แบบจ�าลองทางตรรกะ (Logical Model) ท่ีได้จากระยะการ

วิเคราะห์มาพัฒนาเป็นแบบจ�าลองทางกายภาพ 4) การน�าไปใช้ 

ท�าการสร้างระบบขึ้นมาด้วยการเขียนโปรแกรมตรวจสอบความ

ถกูต้อง ของกระบวนการการท�างานของระบบ และการยนืยนัความ

ถูกต้อง ของกระบวนการการท�างานของระบบอีกครั้งหนึ่ง และ 

5) การบ�ารุงรักษา เป็นการบ�ารุงรักษาระบบ การเพิ่มเติมคุณสมบัติ

ใหม่ ๆ เข้าไปในระบบการสนับสนุนงานของผู้ใช้

 การหาประสทิธภิาพตามแนวคดิทฤษฎีของ Shelly (2006) 

ได้กล่าวว่า ส�าหรับการวิจัยเชิงทดลองด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถใช้วธิแีบลค็ บอ็กซ์ เทสติง้ (Black Box Testing) 

เพื่อท�าการประเมินแบบไม่พิจารณาภายในระบบ แต่จะพิจารณา

เฉพาะส่วนน�าเข้าและส่วนแสดงผล และการประเมินจะได้จาก

ผู้ใช้หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งไม่จ�าเป็น

ต้องมคีวามรูห้รอืทกัษะและประสบการณ์ด้านโปรแกรมแต่อย่างใด 

แบบประเมินที่นิยมใช้ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า

เพื่อประเมินระดับความคิดเห็นของผู้ใช้แต่ละส่วน ผลการประเมิน

จะถูกวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับ

รายการประเมินด้วยวิธี แบล็ค บ็อกซ์ เทสติ้ง มีประเด็นหลัก

ที่ส�าคัญดังนี้ 1) ด้านความต้องการใช้งานของระบบ (Function 

Requirement Testing) เป็นการทดสอบด้านหน้าที่และความ

ถูกต้องในการท�างานของระบบ 2) ด้านการท�างานได้ตามฟงก์ชัน

ของระบบ (Function Testing) เป็นการทดสอบด้านหน้าที่และ

ความถูกต้องในการท�างานของระบบแต่ละส่วนในภาพรวม ตั้งแต่

ส่วนน�าเข้า ส่วนประมวลผล และส่วนแสดงผล 3) ด้านความง่ายต่อ

การใช้งานระบบ (Usability Testing) เป็นการทดสอบด้านการใช้

งาน เช่น ความง่าย สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

การใช้งาน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ส่วนต่าง ๆ การน�าเสนอและ

การแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น 4) ด้านประสิทธภิาพการท�างานของระบบ 

(Performance Testing) เป็นการทดสอบด้านความสามารถในการ

ท�างานของระบบ เช่น ความถกูต้อง ความเรว็ ประสิทธภิาพโดยรวม 

และ 5) ด้านการรกัษาความปลอดภยัของระบบ (Security Testing) 

เป็นการทดสอบด้านความปลอดภัยของระบบ เช่น การรักษา

ความปลอดภัย การเข้ารหัส เป็นต้น 

ขอบเขตการวิจัย
 วิธีการด�าเนินการวิจัยครั้งน้ีได้เน้นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง 

(Quasi-Experimental-Research) ด้วยการศึกษาความต้องการใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และน�าผลท่ีได้จากความต้องการไป

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จากน้ันน�าไปทดลองการใช้ระบบ

กับกลุ่มตัวอย่าง และท�าการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูพี่เลี้ยงที่ก�ากับดูแลนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2560 จ�านวน 

45 คน (19 โรงเรียน) และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ�านวน 

40 คน (16 โรงเรยีน) และอาจารย์นเิทศก์การศกึษาทีเ่ป็นผูป้ระเมนิ

การฝกประสบการณ์วิชาชีพครู จ�านวน 10 คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถาม

ความต้องการการใช้ระบบประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ตามองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ส ่วน 

(สวุมิล ว่องวาณชิ, 2543 และ จุฑามาศ บตัรเจรญิ, 2547) ประกอบ

ด้วย 1) ส่วนน�าข้อมูลเข้า 2) ส่วนการประมวลผล 3) ส่วนแสดงผล 

4) ส่วนข้อมูลย้อนกลับ 2) ระบบประเมินการฝกประสบการณ์

วิชาชีพครู ตามรูปแบบความต้องการการใช้ระบบประเมินการฝก

ประสบการณ์วิชาชีพครู และ 3) แบบสอบถามระดับประสิทธิภาพ

การใช้ระบบประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามรูปแบบ 

Black Box Testing (Shelly, 2006) ประกอบด้วย ด้านความ
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ต้องการใช้งานของระบบ ด้านการท�างานได้ตามฟงก์ชันของระบบ 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพการท�างาน

ของระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ

 3. การสร้างเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 1) แบบสอบถาม

ความต้องการการใช้ระบบประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ก่อนการใช้ระบบ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน (ตามองค์ประกอบของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประกอบด้วย การน�าข้อมูลเข้า (Input) 

การประมวลผล (Process) ส่วนการแสดงผล (Output) และข้อมูล

ย้อนกลบั (Feedback) และแบบสอบถามประสทิธภิาพการใช้ระบบ 

ซึ่งทั้ง 2 แบบสอบถามได้ผ่านกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือที่คล้ายกัน ดังนี้ 1) น�าแบบสอบถามไปสอบถามความคิด

เห็นจากที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน และน�ามาหา

ค่าความสอดคล้องของข้อค�าถามทกุข้อ (Index of item objective 

congruence : IOC) ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 และจากนั้น

น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ ่มท่ีมีลักษณะ

ใกล้เคียงกับกลุ ่มตัวอย่างท่ีจะท�าการศึกษา จ�านวน 30 คน 

เพื่อท�าการตรวจสอบความเชื่อมั่นของข้อค�าถาม (Reliability) 

ตามแบบสัมฤทธิ์ ครอนบัคแอลฟา (Cronbrash’s Alpha) ได้ค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค ของแบบสอบถามความต้องการ

การใช้ระบบฯ เท่ากับ 0.97 และแบบประเมินประสิทธิภาพการใช้

งานระบบฯ เท่ากบั 0.89 และ 2) ระบบประเมนิการฝกประสบการณ์

วชิาชพีคร ูตามองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 ส่วน 

(สุวิมล ว่องวาณิช, 2543 และ จุฑามาศ บัตรเจริญ, 2547) 

ด้วยกระบวนการการพัฒนาระบบ SDLC (Stair, 1996) มีทั้งหมด 

5 ขั้นตอน ได้แก่ 

 1) ขั้นตอนการวางแผนระบบ (System Planning) 

โดยการศึกษาขอบเขตการใช้งานจากผู้ใช้ระบบประเมินการฝก

ประสบการณ์วิชาชีพครูแบบดั้งเดิม และจากนั้นศึกษาความเป็นไป

ได้ด้านเทคนิค ด้านการปฏิบัติ และด้านงบประมาณ ของระบบใหม่ 

ซึง่ประกอบด้วย 1) ส่วนน�าข้อมลูเข้า (Input) ได้แก่ การเข้าถงึระบบ

ได้ง่าย และสะดวก หน้าจอ Title ความสามารถของหน้าจอเข้าสู่

ระบบ (Login) ความครบถ้วนของการลงทะเบียน (Register) 

หน้าจอหลกั (Home Page) ของผูป้ระเมนิ การเลอืกใช้เมนทูีส่ะดวก 

และง่ายในทุก Home Page ภาษาที่ใช้ส�าหรับกรอกข้อมูล มีความ

ชัดเจน ระบบการประเมินชัดเจน ใช้งานสะดวก 2) ส่วนการ

ประมวลผล (Process) ได้แก่ การเข้าถงึแต่ละหน้าจอมคีวามรวดเรว็ 

การค�านวณค่าเฉล่ียจากการประเมินของครูพี่เล้ียงได้ถูกต้อง 

3) ส่วนแสดงผล (Output) ได้แก่ องค์ประกอบต่าง ๆ บนเว็บเพจ

มีความเหมาะสม การจัดหมวดหมู ่ง ่ายต ่อการเลือกใช ้งาน 

ความเหมาะสมของหัวข้อเมนูแต่ละหมวดหมู่ ภาษาที่ใช้ในการน�า

เสนอทุกหน้าจอ ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น การแสดงผลการ

ประเมินมีความถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว รายงานคะแนนเฉลี่ย

แบบรายบุคคล และกลุ่มได้ถูกต้อง และข้อมูลครบถ้วน และ 

4) ส่วนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ประกอบด้วย ความถูกต้องใน

การตรวจสอบความผิดพลาด ข้อมลูแสดงความถูกต้องหรอืผดิพลาด

ในการลงทะเบยีน (Register) ข้อมูลแสดงความถกูต้องหรือผิดพลาด

ในการเข้าสู่ระบบ (Login) ข้อมูลแสดงความถูกต้องหรือผิดพลาด

ในการประเมิน 

 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) โดย

การออกแบบโมเดลเชงิตรรกะ (Logical Model) มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

   ภาพที่	1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) หรือแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับ 0
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 จากภาพที่ 1 แสดงภาพรวมระบบประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ ประกอบด้วยผู้ใช้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูพี่เลี้ยง อาจารย์

นิเทศก์การศึกษา และผู้ดูแลระบบ ที่มีการน�าข้อมูลต่าง ๆ เข้า – ออก ระบบฯ 

ภาพที่	2	แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 

 จากภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดการน�าข้อมูล จากแหล่งเก็บข้อมูล (หมายเลข 01 – 03) เข้า – ออก ระบบย่อย (หมายเลข 1 – 4) 

ภายใต้ระบบประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 2) ออกแบบแผนภาพกระบวนการท�างาน (Activity Diagram) ดังนี้

 จากภาพที ่3 และภาพที ่4 แสดงกระบวนการของระบบประเมนิการฝกประสบการณ์วิชาชีพคร ูกบัผูใ้ช้ในส่วนของการสมคัรสมาชกิ 

ซึ่งถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะไม่ท�าการบันทึก
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    ภาพที่	5 กระบวนการประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู

 จากภาพที่ 5 หลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอระบบประเมินผลการฝกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน 

ซึ่งผู้ใช้จะต้องกรอกคะแนนการประเมินให้ครบถ้วน ระบบจึงจะท�าการบันทึกคะแนนทั้งหมดได้

ภาพที่	6 กระบวนการเลือก และแสดงรายงานการสรุปผลการประเมิน

 จากภาพที่ 6 หลังจากระบบประเมินได้ท�าการบันทึกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคะแนนรวม และคะแนนเฉลี่ย

ทั้งในรูปแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม ตามสิทธิ์ของผู้ใช้
 

เลือกรูปแบบการ
แสดงผล เช่น ภาค
เรียน ปีการศึกษา 
รายบุคคล กลุ่ม

 

แสดงรายงานการสรุปการประเมิน 

  

เลือกรูปแบบการแสดงผล เช่น ภาคเรียน ปีการศึกษา รายบุคคล กลุ่ม 

เข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง   

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 
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 และ 3) แผนภาพแบบจ�าลองข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ER Diagram) 

 

สถานะ
รหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้

นามสกุล

ชื่อ

รหัส

รหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้
นามสกุลชื่อ

รหัส

ครูพี่เลี้ยงผู้ดูแลระบบ/อาจารย์นิเทศก์ ดู

ประเมินข้อมูลการประเมิน

ผู้ดูแลระบบ/อาจารย์นิเทศก์
คะแนน

รายการประเมิน รหัสครูพี่เลี้ยง

ภาพที่	7 แผนภาพจ�าลองข้อมูล

 จากภาพที ่7 แสดงข้อมลูท้ังหมดทีถู่กเกบ็ลงในฐานข้อมลู เพือ่ท�าการเรยีกใช้ข้อมลูดงักล่าวผ่านระบบประเมนิการฝกประสบการณ์

วิชาชีพครูได้ตลอดเวลา และรวดเร็ว
    ภาพที่	5 กระบวนการประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู

 จากภาพที่ 5 หลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอระบบประเมินผลการฝกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน 

ซึ่งผู้ใช้จะต้องกรอกคะแนนการประเมินให้ครบถ้วน ระบบจึงจะท�าการบันทึกคะแนนทั้งหมดได้

ภาพที่	6 กระบวนการเลือก และแสดงรายงานการสรุปผลการประเมิน

 จากภาพที่ 6 หลังจากระบบประเมินได้ท�าการบันทึกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคะแนนรวม และคะแนนเฉลี่ย

ทั้งในรูปแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม ตามสิทธิ์ของผู้ใช้
 

เลือกรูปแบบการ
แสดงผล เช่น ภาค
เรียน ปีการศึกษา 
รายบุคคล กลุ่ม

  3) ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Systems Design) 

โดยพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบด้านฮาร์ดแวร์ 

(Hardware) และด้านซอฟต์แวร์ (Software) รวมถึงได้น�าผลลัพธ์

ของแบบจ�าลองทางตรรกะ (Logical Model) ที่ได้จากระยะการ

วเิคราะห์มาพฒันาเป็นแบบจ�าลองทางกายภาพ (Physical Model) 

4) ขั้นตอนการน�าระบบประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในโรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

จ�านวน 2 ท่าน และด้านเทคนิค จ�านวน 3 ท่าน ท�าการทดลอง

ใช้ระบบ และตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน และท�าการปรบัปรงุ

แก้ไขจนกว่าจะได้ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับดี

สรุปผลการวิจัย
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลความ

ต้องการ และน�าไปพัฒนาระบบประเมินการฝกประสบการณ์

วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ สุดท้ายได้ท�าการ

ประเมนิประสทิธภิาพการใช้งานระบบประเมนิการฝกประสบการณ์

วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ตามรายละเอียด

ต่อไปนี้

  1) ผลการศึกษาความต้องการใช้ระบบประเมินการฝก

ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ

ตารางที่	 1 ผลการศึกษาความต้องการใช้ระบบประเมินการฝก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

ความต้องการ Mean S.D. ความหมาย

การน�าข้อมูลเข้า 4.47 3.33 มาก

การประมวลผลข้อมูล 4.48 2.00 มาก

การแสดงผลข้อมูล 4.49 2.33 มาก

ข้อมูลย้อนกลับ 4.51 3.25 มากที่สุด

เฉลี่ยรวม 4.48 2.72 มาก

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมความต้องการใช้

ระบบประเมนิการฝกประสบการณ์วชิาชพีครอูยูใ่นระดบัมาก แต่ถ้า

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการผลของข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback)  มคีวามต้องการให้ระบบมใีนส่วนนีม้ากทีส่ดุ โดยมค่ีา

เฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คา่เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.25 รองลงมา คือ 

ความต้องการข้อมูลในส่วนของการแสดงผล (Output) มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.33 และการประมวล

ผลข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 2.33 ตามล�าดับ และความต้องการในส่วนการน�า

ข้อมลูเข้าทีส่ะดวกและง่าย มค่ีาเฉล่ียน้อยท่ีสุด เท่ากบั 4.47 ค่าเบีย่ง

เบนมาตรฐานเท่ากับ 3.33 
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 2) ระบบประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียน ในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ตามองค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 ส่วน ในทุกหน้าจอ ได้แก่ ส่วนการน�าข้อมูลเข้า ส่วนประมวลผล ส่วนแสดงผล และส่วนข้อมูลย้อนกลับ (ตัวอย่างหน้าจอระบบบางส่วน)

ภาพที่	8 หน้าแรก 

 จากภาพที่ 8 ครูพี่เลี้ยง หรืออาจารย์นิเทศก์ คลิกไอคอนของตนเอง จากน้ันระบบจะให้ท�าการเข้าสู่หน้าจะสมัครสมาชิก 

(กรณีใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบไม่สามารถบันทึกได้) หรือหน้าจอเข้าสู่ระบบ (กรณีใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่ให้ไปที่หน้าจอการ

ประเมินได้) และไปที่หน้าจอการประเมิน

ภาพที่	9 หน้าจอการประเมิน

 จากภาพที่ 9 เป็นหน้าจอส�าหรับให้ครูพี่เลี้ยงประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาที่ฝกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียน ในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ
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ภาพที่	10  หน้าจอรายงานผลการประเมิน

 จากภาพที่ 10 เป็นหน้าจอส�าหรับอาจารย์นิเทศก์ในการเรียกดูผลการประเมินของนักศึกษาที่ฝกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียน 

ในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ

 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบประเมิน

การฝกประสบการณ์วชิาชพีครูโรงเรียน ในสังกดัจงัหวัดสมุทรปราการ

ตารางท่ี	 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบประเมิน

การฝกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประสิทธิภาพ
การใช้ระบบฯ Mean S.D.

ความ
หมาย

ด้านความต้องการใช้งานของระบบ 3.70 9.61 ดี

ด้านการท�างานได้ตามฟงก์ชนัของระบบ 3.76 4.80 ดี

ด้านความง่าย สะดวก ประหยดัค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้ง และใช้งานระบบ

4.11 11.03 ดี

ด้านประสิทธิภาพการท�างานของระบบ 4.28 10.66 ดี

การรักษาความปลอดภัยของระบบ 4.00 9.44 ดี

							เฉลี่ยรวม 4.37 9.10 ดี

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพ

การใช้งานระบบฯ อยู่ในเกณฑ์ดี แต่เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 

ประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการท�างานของระบบ มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด เท่ากับ 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.66 รองลงมา 

คือ ด้านความง่าย สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และใช้

งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

11.03 และการรักษาความปลอดภัยของระบบ	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.44 ตามล�าดับ ส่วนด้าน

ความต้องการใช้งานของระบบ มค่ีาเฉลีย่ของประสทิธภิาพน้อยทีสุ่ด 

เท่ากับ 3.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.61

อภิปรายผล
 การพัฒนาระบบประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียน ในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ในการพัฒนาระบบตามผล
การวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้
องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การน�าข้อมลูเข้า การประมวลผล การน�าข้อมูลออก และข้อมลูย้อน
กลับ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของเขมภพ นพคณุ (2559 : บทคดัย่อ) 
เรื่องการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ได้แบ่งการท�างานของ
ระบบตามองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ส่วน 
เช่นกัน โดยได้ท�าการหาค่าความเหมาะสมจากผู้ใช้ และผลที่ได้อยู่
ในเกณฑ์ระดบัมากทีส่ดุ และผลการประเมนิประสทิธภิาพการใช้งาน
ระบบประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามแนวคิดทฤษฎี
ของ Shelly (2006) มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Song Lan 
(2012 : บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าการศึกษาความเชื่อถือได้ของไดรเวอร์ 
LED-กรณีศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพตามแนว Black box ซึ่ง
ปรากฏผลท่ีได้อยู่ในเกณฑ์ต�่า เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ีได้ท�าการ
ทดลองกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานใด ๆ  และต้องการน�าไปปรับปรุงให้ระบบ
มีความครอบคลุมกับผู้ใช้ทุกระดับความสามารถนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช้

 1. น�ากระบวนการวเิคราะห์ และออกแบบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

อื่น ๆ ต่อไปได้
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 2. ผลการวิจัยที่ได้ผลลัพธ์ทั้งในส่วนของความต้องการ 

และในส่วนของผลการประเมินประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งนี้สามารถน�าไปพัฒนาต่อในรูปแบบ

เดียวกัน และท�าการสังเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับบริบท

ของแต่ละระบบการท�าการที่มีความแตกต่างกันได้

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป

 ผลการวจิยัคร้ังนีไ้ด้ท�าการประเมนิประสิทธิภาพการใช้ระบบ

ประเมินการฝกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียน ในสังกัดจังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งเป็นผลท่ีได้จากการประเมินประสิทธิภาพเพียง

หลังการใช้งานระบบฯ เท่านั้น ดังนั้น ควรจะให้มีการประเมินที่

ชัดเจนในความแตกต่างในช่วงระยะเวลาก่อนใช้ระบบฯ ระหว่างใช้

ระบบฯ และหลังใช้ระบบฯ
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