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บทคัดยอ
 การประเมนิโครงการครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ประเมนิโครงการพฒันาระบบสารสนเทศงานวชิาการดานวดัผล

ประเมินผลโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เก่ียวกับองคประกอบ ดานบริบทหรือ

สภาพแวดลอม ปจจัยเบ้ืองตน กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ การประเมินใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป 

(CIPP Model) กลุมตวัอยางในการประเมนิโครงการ ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2555 จาํนวน 687 คน ไดแก นกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 146 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 179 คน ไดมาโดยใชสูตร
ของ Taro Yamane ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 9 คน ครูประจําช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 12 คน 
ครูผูรับผิดชอบและผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 8 คน ไดมา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 146 คน 

ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 179 คน ไดมาโดยการใชสูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใชใน

การรวบรวมขอมลูไดแก แบบสมัภาษณ และแบบสอบถาม ผูบรหิารสถานศกึษา ครผููรบัผิดชอบโครงการ ครปูระจาํชัน้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบสอบถาม ผูปกครอง นักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (x) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 ผลการประเมิน พบวา

 1.  ดานบริบท พบวา นโยบาย วิสัยทัศนและวัตถุประสงคสอดคลองกับหลักการ และ เหตุผลของโครงการ

เนือ่งจากการทําแผนและโครงการทุกครัง้โรงเรียนนาํแผนยทุธศาสตรของโรงเรียนมาใชประกอบการทําแผนและโครงการ
 2.  ดานปจจยัเบ้ืองตน สถานทีจ่ดัทาํระบบขอมูลสารสนเทศงานวชิาการดานวดัผลประเมนิผล ความสามารถ

ในการนําโครงการไปปฏิบัติตามงบประมาณท่ีโรงเรียนจัดให การใหความรูสําหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานมีความเพียงพอนอย การคนควาจะเห็นวาความรูดานคอมพิวเตอรของครูและบุคลากรยังนอย เปนเหตุใหมี

ความพอใจในดานนี้ในระดับนอย และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูนอยในปจจุบัน

 3.  ดานกระบวนการ การใหคําแนะนําของเจาหนาท่ีรับผิดชอบโครงการ การจัดหาเอกสารประกอบการ
จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศดําเนินการ การมีสวนรวมในการจัดทําโครงการ การกํากับติดตามและตรวจสอบขอมูล

การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสนับสนุนโครงการ ระยะเวลาดําเนินการของโครงการไดดําเนินการในระดับปานกลาง
*  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก ถนนวจี ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 67110

 โทร. 081-4904432 tanavi.k11@gmail.com
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 4. ดานผลผลิต ความพงึพอใจในระดับปานกลาง ทัง้ขอมูลทีส่ามารถนําไปใชประโยชนตอการเรียนการสอน 

ขอมูลเปนปจจุบันทันสมัยการนําขอมูลไปใชในชีวิตประจําวัน ระบบเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร LAN เจาหนาที่ 

ที่ใหการแนะนําการสืบคนขอมูล สถานท่ีจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เอกสารท่ีเจาหนาท่ีจัดใหในการแนะนําศึกษา 

ความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล มีความสะดวกในการสืบคนขอมูล และครูมีสวนรวมในการพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศของโรงเรียน

 5.  ผลกระทบของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ การวิเคราะหระบบ การนําไปใช 

การดูแลรกัษาและตรวจสอบระบบ มีผลกระทบกับความพึงพอใจของผูใชบริการในระดับมาก

คําสําคัญ: การประเมินโครงการ, งานวิชาการดานวัดผลประเมินผล.

ABSTRACT
 The Evaluation of this project, aimed to evaluate the system of academic evaluation in 

Bansrimongkol Municipality School of Lomsak district , Phetchabun province. Concerning the 

elements, the context or environment, the primary factor productivity and the effects that occur 

with the development of information technology for academic evaluation. The CIPP Model was used 

for sample evaluation. The sample was chosen In the second semester of the academic year 

in 2012, 687 persons, including 146 students grade 4-6, 179  grade1-3 which were selected by using 

the formula of Taro Yamane. There were 9 teachers teaching of students grade 4-6, 12 teachers 

teaching grade 1-3. Responsible teachers and school administrators 8 persons, Basic Education 

Commission 8 persons, obtained by Purposive Sampling. Number of parents of students grade 4-6 

was 146 grade 1-3 was 179 persons. There were gelected by using the formula of Taro Yamane. 
The tools used for data collection, including interviews and a questionnaire on school administrators. 
The teacher responsible for the school board, teachers, parents, Basic Education Commission.

Statistics used in data analysis were percentage (%), mean (x) and standard deviation (S.D.).

 The result of evaluation were : 

 1. The context items that were asked concerning vision and objectives consistent with the 

principles and rationale of the project due to the school’s action plan that related to the project’s 

plan. 2. The primary factors that concerning measurement and evaluation system, the ability
to follow the program to the school budget, educating the teachers and Basic Education Commission 

were at the low level. The research also found that the computer literacy of teachers and staff was 

also at low level computers also caused on satisfaction. 3. The process found that all the items 
asked such as the staff responsible for the project, documentation preparation for system, 

participation in the project, monitoring and checking the supply of computer, period of the project 

implementation were at the moderate level. 4. Evaluation yields that all the items asked were 
at the moderate level of satisfaction. The data can be used to benefi t teaching and learning. Data 

is current date navigation information to use in everyday life. Computer systems connected to the 
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LAN, the introduction of information retrieval. Where do the information system. Offi cial documents 

provided in the study guide, the speed of the search, the ease of information retrieval and teachers 

are involved in the development of information systems of school. 5. The impact assessment of 

the project to the satisfaction of the users found that the analysis system is used to adoption and 

monitor the system had an impact on the satisfaction of users at high level.

Keywords: Project Evaluation, Academic Evaluation

1. บทนํา

 ในปจจุบันระบบสารสนเทศไดกลายเปนปจจัย

สาํคญัในการพัฒนาประเทศ และการบริหารงานทุกภาคสวน

อาทิ เชน งานดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา
ในการจดัการบรหิาร ผูบรหิารจาํเปนตองการขอมลูทีเ่กีย่วของ
เปนตน นาํมาประกอบในกระบวนการบริการท่ีเปนระบบ 

เพือ่ใชทรพัยากรท่ีมอียูอยางจาํกดัใหมปีระสิทธภิาพสูงสุด 

ในขณะท่ีระบบการส่ือสาร ขาวสารสารสนเทศตาง ๆ

ไดพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว และไมหยุดยั้ง ดังนั้น ผูบริหาร

จําเปนจะตองรูจักการนํารวบรวมขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยสีมยัใหม เขามาเปนทรพัยากรในการบรหิาร
จัดการดวย

 การจัดระบบสารสนเทศจึงมีความสําคญัอยางย่ิง

ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาซ่ึงสถานศึกษา

ตองดําเนินการเพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
และพฒันาใหเปนผูมคีวามรู ความสามารถและคณุลกัษณะ

ที่พึ งประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กํ าหนดไว
ในหลักสตูรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สถานศึกษาจําเปนจะตอง

กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจที่ชัดเจน และจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ในการจัดทําวิสัยทัศนและภารกิจ
ดังกลาว ตองใชขอมูลและสารสนเทศที่จําเปน เพ่ือมา

ประกอบการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาผู เรียนใหบรรลุ

ตามหลักสูตรและเมื่อสถานศึกษาดําเนินงานตามแผน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานตามหลักสูตรและ

เมือ่สถานศกึษาดาํเนนิงานตามแผนแลวตองการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ซึ่ ง จํ า เ ป น จ ะต อ ง มี ข อ มู ล ส า ร สน เทศ เ กี่ ย ว กั บ 

กระบวนการดําเนินงานและผลของการดําเนินงานที่

มุงเปาหมาย ไปยงัคณุลกัษณะของผูเรยีน สารสนเทศจาก

ผลของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาจะนําไปสูการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตอไป เปนวงจรเพื่อพัฒนา

คุณภาพอยางตอเน่ืองงานวิชาการมีของเขตงาน 7 ดาน 

ดังนี้ คือ งานดานหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช 

งานดานการจัดการเรียนการสอน งานดานหลักสูตร 

วัตถุประสงคของหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน 

งานวิจยัผลและประเมินผลงานหองสมุด งานนิเทศภายใน 

งานดานการวางแผนและกําหนดวิธีการดําเนินงาน 

การสงเสริมการสอน และการอบรมทางวิชาการ 

 งานวิชาการดานการวัดผลประเมินผล เปนงาน
ทีเ่ก่ียวของกับนกัเรียนมากท่ีสดุ จงึจําเปนอยางย่ิงท่ีตองมี

การจัดการขอมูลใหเปนระบบพรอมท่ีจะใชงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล

บานศรมีงคล อาํเภอหลมสกั จงัหวดัเพชรบูรณ ไดเปดสอน
2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) และระดับ

ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) การจัดการเรียนการสอน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

(ปรับปรุงแกไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545) และพระราชบัญญัติ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาใหผูเรียน
เปนคนท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

และสติปญญา มีความรู คุณธรรม มีจริยธรรมท่ีดีงาม 
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข จากการ

วิเคราะหสภาพปจจุบัน โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล

พบวา โรงเรยีนมปีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตังิานสารสนเทศ

งานวชิาการดานการวดัผลประเมนิผลมากทีส่ดุ เนือ่งจาก

การจัดระบบสารสนเทศไมเปนระบบ ไมมีความชัดเจน
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ขอมลูกระจัดกระจายมีไมครบถวนสมบูรณ ไมทนัตอการ

ใชงาน และไมสามารถนาํไปใชในการตดัสนิใจและปรบัปรงุงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพจากการปฏิบัติงาน สงผลกระทบ

ตอการบริหางาน และพัฒนางานวิชาการในดานการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล 
ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาผูเรียนให

เต็มศักยภาพได

 จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ผูประเมิน

ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสารสนเทศ

ในงานวิชาการ ซึ่งเปนงานหลักของโรงเรียน จึงมีความ

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

วิชาการในการศึกษา เพ่ือใหมีความสมบูรณ เปนระบบ

ครบถวนถูกตอง และเปนปจจุบันโดยการนําเทคโนโลยี

สมยัใหมเขามาใช ทีจ่ะทําใหระบบสารสนเทศของโรงเรียน

สามารถสนับสนุนงานดานวัดผลประเมินผล และการ

ปรับปรุงดานการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางดี ดังนั้น

ผูประเมินในฐานะผูรับผิดชอบงานวิชาการและควบคุม

ดูแลงานวัดผลประเมินผลฝายวิชาการ จึงมีความสนใจ

และมีความตองการท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

วิชาการดานการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนเทศบาล

บานศรีมงคล อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ใหเปน

ระบบท่ีครอบคลุมในทุกดาน เปนระบบท่ีสมบูรณ

ที่โรงเรียนจะไดนําสารสนเทศงานวิชาการไปใชในการ

พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป

2. วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ

 2.1 เพื่อประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม 

(Context) ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคลอง

ของวัตถุประสงคโครงการกับสภาพปญหา และนโยบาย

ของโรงเรียน
 2.2 เพื่ อประเ มินปจจัย เ บ้ืองตน  ( Input)

ของโครงการเกี่ยวกับปจจัยเบื้องตนเนินงานความรู

ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวนคอมพิวเตอรและสถานที่

 2.3 เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) 

ของโครงการเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศงานวิชาการดานวัดผลประเมินผล

 2.4 เพือ่ประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการ

เก่ียวกับการยอมรับของบุคลากร ผูใชขอมูล คุณภาพ

ของขอมูลสารสนเทศ

 2.5 เพื่ อประ เ มินผลกระทบ  ( Impac t ) 

ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ

3. ขอบเขตของการประเมิน

 3.1 ขอบเขตของการประเมินโครงการ ไดแก 

การประเมินโครงการยอย 5 กิจกรรม คือ

  3.1.1 การประเมินดานบริบท (Context)

  3.1.2 การประเมินดานปจจยัเบ้ืองตน (Input) 
  3.1.3  การประเมินดานกระบวนการ (Process) 

  3.1.4  การประเมินดานผลผลิต (Product)

  3.1.5  การประเมินผลกระทบ (Impact) 

 3.2 ประชากรในการประเมินโครงการ 

 ประชากรในการประเมินครั้งนี้ จากโรงเรียน

เทศบาลบานศรีมงคล อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1,147 คน 

ไดแก

  3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
จํานวน 231 คน 

  3.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
จํานวน 324 คน

  3.2.3 ครูประจําชั้นระถมศึกษาปที่ 4-6 

จํานวน 9 คน

  3.2.4 ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

จํานวน 12 คน
  3.2.5 ครูผูรับผิดชอบ และผูบริหารสถาน

ศึกษา จํานวน 8 คน

  3.2.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
จํานวน 8 คน
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  3.2.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4-6 จํานวน 231 คน

  3.2.8  ผูปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1-3 จํานวน 324 คน

4.  กลุมตัวอยางในการประเมินโครงการ

 กลุมตัวอยางในการประเมินโครงการคร้ังนี้ 

จากโรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

จํานวน 687 คน ไดแก

 4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 

146 คน

 4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 

179 คน ไดมาโดยการใชสูตรของ ทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane) 

 4.3 ครปูระจาํชัน้ประถมศกึษาปที ่4-6 จาํนวน 9 คน
 4.4 ครปูระจาํชัน้มธัยมศกึษาปที ่1-3 จาํนวน 12 คน

 4.5 ครูผูรับผิดชอบ และผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 8 คน

 4.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จํ านวน  8  คน  ไดมา  โดยการสุ มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 4.7 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

จํานวน 146 คน

 4.8 ผูปกครองนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1-3 

จํานวน 179 คน ไดมาโดยการใชสูตรของ ทาโร ยามาเน 

5.  ระยะเวลาในการประเมินโครงการ
 ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ในภาคเรียน

ที ่2 ปการศึกษา 2555 ระหวาง วนัที ่1 พฤศจิกายน 2555 
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2556

6.  รูปแบบที่ใชในการประเมินโครงการ

 รูปแบบที่ ใชในการประเมินโครงการระบบ

สารสนเทศงานวิชาการดานวัดผลประเมินผล โดยการ

ประยุกตจากการประเมินผล รปูแบบ CIPP MODEL เปน

แนวทางในการประเมิน ดังนี้ 

 การประเมินดานบริบท (Context) ดานปจจัย

เบื้องตน (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดาน

ผลผลิต (Product)

7.  ผลการประเมิน

 ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้

 7.1 ดานบริบท

  จากการสอบถามผูบริหาร และผูรับผิดชอบ

โครงการ พบวา ความสอดคลองดานบริบทของผูบริหาร

และผูรับผิดชอบโครงการ โดยภาพรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก (x= 3.67) วัตถุประสงคสอดคลองกับ

หลักการและเหตุผลของโครงการอยูในระดับมาก 

(x= 3.88) ความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการ

วิสัยทัศนของโรงเรียนอยูในระดับมาก (x= 3.63) 

ความสอดคลองวัตถุประสงคโครงการกับนโยบายของ

โรงเรียนอยูในระดับปานกลาง (x= 3.50)

 7.2 ดานปจจัยเบื้องตน

  จากการสอบถามผูบริหาร ผูรับผิดชอบ

โครงการ ครู กรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายขอ พบวา มีความเพียงพอปานกลาง (x= 3.49) สถานที่

ใชจัดทําระบบขอมูล โครงการสามารถนําไปปฏิบัติได 

และงบประมาณท่ีทางโรงเรียนจัดใหมีความเพียงพอ

ปานกลาง (x= 3.51) ความรูดานคอมพิวเตอรของครู 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน และจาํนวนคอมพวิเตอร

มีความเพียงพออยูในระดับนอย (x= 3.43)

 7.3 ดานกระบวนการ

  จากการสอบถามผูรับผิดชอบโครงการ 

ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน โดยภาพรวม
และรายขอ พบวา การดําเนินการของโครงการ

อยูในระดับปานกลาง (x= 3.01) การใหคําแนะนําของ

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ มีการดําเนินการ

ระดับปานกลาง (x= 2.94) เอกสารประกอบการจัดทํา

ระบบขอมูลสารสนเทศ มีการดําเนินการระดับปานกลาง 
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(x= 2.73) การมีสวนรวมกับการจัดทําโครงการมีการ

ดําเนินการปานกลาง (x= 2.92) การกํากับติดตามและ

ตรวจสอบขอมูลดําเนินการอยู ในระดับปานกลาง 

(x= 2.91) สวนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ

ระยะเวลาดําเนินการของโครงการไดดําเนินการอยูใน

ระดับปานกลาง (x= 2.95)

 7.4 ดานผลผลิต

  จากการสอบถามผูรับผิดชอบโครงการ

ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และ

ผูปกครอง พบวา ดานความพึงพอใจในผลผลิตของ

โครงการ โดยภาพรวมและรายขอ มีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง (x= 2.98) ประกอบดวย ขอมลูสารสนเทศ

โรงเรียน ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเปนปจจุบัน

ทันสมัยอยูเสมอ การนําความรูจากระบบสารสนเทศไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีความพึงพอใจกับระบบ

เชือ่มตอเคร่ืองคอมพิวเตอร LAN มคีวามพึงพอใจกับการ

แนะนําของเจาหนาที่ สถานที่จัดทําระบบขอมูล

สารสนเทศโรงเรียน เอกสารแนะนําการสืบคนขอมูล

สารสนเทศโรงเรียน ความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล

สารสนเทศโรงเรียน มีความพึงพอใจกับการมีสวนรวม

ในการจดัทาํระบบขอมลูสารสนเทศอยูในระดบัปานกลาง 

(x= 2.83) 

 7.5 ดานผลกระทบ

  จากการสอบถามผูบริหาร ครู และนักเรียน 

พบวา ความพึงพอใจของผูใชบรกิารระบบสารสนเทศงาน

วิชาการดานวัดผลประเมินผล โดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก (x= 3.78) การดูแล รักษาและการ

ตรวจสอบระบบมคีวามพงึพอใจ อยูในระดบัมาก การนาํไปใช

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x= 3.78) และการ

วเิคราะหระบบมคีวามพึงพอใจ อยูในระดับมาก (x= 3.77)
 

8.  อภิปรายผลการประเมิน

 การนําเสนอผลการประเมิน ผูประเมินสรุปผล

และอภิปรายผลการประเมินไดดังนี้

 8.1 ดานบริบท พบวา วตัถปุระสงคของโครงการ

มีความสอดคลองกับวิสัยทัศนหลักการและเหตุผล 

ตลอดจนนโยบายของโรงเรียนระดับมาก เปนผลจาก

ผูบรหิาร ผูรบัผิดชอบโครงการตลอดจนผูทีม่สีวนเกีย่วของ

ศึกษาเอกสารแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน และขอมูล

ขาวสารอ่ืนจนสามารถนํามาต้ังวัตถุประสงคของโครงการ

ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน หลักการและเหตุผล

และนโยบายของโรงเรียนได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ ณัฐวรา ศรีวาป (2552) ไดศึกษาการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานวิชาการดานการวัดผลประเมินผลโรงเรียน

แกงสนามนางพิทยาคม อําเภอแกวสนามนาง จังหวัด

นครราชสีมา พบวา สภาพกอนการพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศงานวิชาการดานการวัดผลประเมินผล

ของโรงเรียนแกงสนามนางพิทยาคม โรงเรียนมีการจัดเก็บ

ขอมูล ไมเปนระบบไมเปนปจจุบัน สืบคนไดลาชาสงผล
ใหระบบสารสนเทศงานวิชาการ ดานการวัดผลประเมินผล 
ไมมีประสิทธิภาพ ไมสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชสารสนเทศ

 8.2 ดานปจจัยเบื้องตน พบวา สถานที่ใชจัดทํา

ระบบขอมูลมีความเพียงพอปานกลาง โครงการสามารถ

นําไปปฏิบัติไดปานกลาง งบประมาณท่ีโรงเรียนจัดให 

การใหความรูสําหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษา

เขาใจปานกลาง จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูใน

ปจจุบันเพียงพอนอย จากสรุปผลการสอบถามสอบถาม

ดังกลาวโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอรไม เพียงพอ 
เปนผลมาจากโรงเรยีนเปนโรงเรยีนกลางการจดัสรรงบประมาณ

จากสวนกลางใหโรงเรียนนอย สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ รถสเสน ประสมศรี (2552) ไดศกึษาการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานวิชาการดานการวัดผลประเมินผล 

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
พบวา การพัฒนาการดําเนินงานตามระบบสารสนเทศงาน

วชิาการดานการวดัผลประเมนิผลวงรอบที ่1 และวงรองที ่2 

โดยใชกลยทุธในการพัฒนา คอื การประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินผล ทําใหโรงเรียนมีโปรแกรมใชในการจัดเก็บ
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ขอมูล การคนหาขอมูล การรายงานขอมูล และการพิมพ

ขอมูล และบุคลากรมีความรู ความสามารถในการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรอยูในระดับที่นาพอใจ

 8.3 ดานกระบวนการ พบวา กระบวนการ

บริหารโครงการ การใหคาํแนะนํา ของเจาหนาทีร่บัผดิชอบ
โครงการ การจัดหาเอกสารประกอบการจัดทําระบบ

ขอมลูสารสนเทศเนนิการ อยูในระดบัมาก สวนการกาํกบั

ตดิตามและตรวจสอบขอมลู การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

สนับสนุนโครงการ ระยะเวลาดําเนินการโครงการ และ

ผูมสีวนรวมกบัการจัดทาํโครงการดําเนนิการ อยูในระดับ
ปานกลาง เปนผลมาจากผูบรหิารโรงเรยีนและผูรบัผดิชอบ

โครงการ ไมไดมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการติดตาม 

ตรวจสอบและจัดหางบประมาณสนับสนนุการดําเนนิการ

ดานสารสนเทศของโรงเรียนอยางชัดเจน สอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ กติติพล หารสุโพธ์ิ (2553) ไดศกึษาการ

พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด านวัดผล 
และประเมินผลโรงเรียนมธัยมศึกษายางสีสรุาช อาํเภอสีสรุาช

จังหวัดมหาสารคาม พบวา การพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานวชิาการดานการวดัผลและประเมนิผล โดยใชกลยุทธ

การประเมินประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน 

ทําใหผูศึกษาคนควาผูรวมศึกษา และใหขอมูล มีความรู 

ความเขาใจในขอบขายของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานวิชาการดานการวัดผลประเมินผล ตรงตามความ

ตองการของผูใช การจัดเก็บขอมูล การสืบคนขอมูล 

การเรียกใชขอมูล การนําเสนอขอมูล การายงาน 
และการพิมพรายงานของขอมูลสารสนเทศไดทันเวลา 

มีความรวดเร็ว  ขอมูลมีการเปล่ียนแปลง  แก ไข

ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ซึ่งสนองตอบความตองการ

ของผูใหบริการ และผูรับบรกิาร

 8.4 ดานผลผลติ พบวา มคีวามพึงพอใจในขอมลู
ที่สามารถนําไปใชประโยชนตอการเรียนการสอนและ

ขอมูลเปนปจจุบันทันสมัย อยูในระดับปานกลาง การมี

สวนรวมของครูในการพัฒนาระบบขอสารสนเทศของ

โรงเรยีนมีความพึงพอใจ อยูในระดบัปานกลาง เมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัรายการถามขอมลูอยูในระดบัปานกลาง เปนผลมาจาก 

ผูมีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และผูปกครองนักเรียนจะมอบหนาที่การ

บริหารงานทุกอยางในโรงเรียนเปนหนาที่ของผูบริหาร

และครูโรงเรียน สวนนักเรียน ผูปกครองและคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน เปนผูรบัประโยชนอยาง
เดยีว โรงเรยีนจึงตองระดมทรพัยากรในชมุชนอยางเตม็ที่

ทั้งดานความรูความสามารถ อุปกรณและงบประมาณ 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ กิตติศักด์ิ ดีสุทธิ (2552) 

ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารดานการ

วดัผลประเมินผลโรงเรียนทาสีว่ทิยา อาํเภอทาลี ่จงัหวัดเลย 
พบวา การนิเทศภายในมอบหมายใหผูที่มีความสามารถ

และมีความชํานาญภายในโรงเรียนชวยสอน เสนอแนะ

แบบตัวตอตัว พรอมทั้งใชคูมือที่ไดพัฒนาแกไข ประกอบ

กับการใชโปรแกรมควบคูกันไป และอบรมบุคลากร

ใหมีความรูดานคอมพิวเตอรเบื้องตน ทําใหผูรวมศึกษา

เกิดความรู ความเขาใจและสามารถใช โปรแกรม

ไดเปนอยางดี
 8.5 ดานผลกระทบ พบวา ความพึงพอใจของ

ผูใชบรกิารระบบสารสนเทศงานวชิาการดานวดัผลประเมนิผล
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การดูแล รกัษา

และการตรวจสอบระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

การนําไปใชมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก และการ
วเิคราะหระบบมคีวามพงึพอใจ อยูในระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่ง

มาจากผูบริหารใหความรวมมือสนับสนุนในทุกดาน 
ครูและนักเรียนใหความรวมมือและชวยเหลอืเปนอยางดี 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ พิมพาภรณ สุริยะโชติ 

(2550) ไดศกึษาการพฒันาระบบสารสนเทศของนกัเรยีน

แมสายประสิทธิศ์าสตร พบวา ผูใชมคีวามพึงพอใจในการ
ใชงานระบบ โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ อยูใน

ระดับดี

 8.6 ดานอ่ืนๆ ควรมีแผนการพฒันาระบบขอมูล

สารสนเทศงานวชิาการดานวดัผลประเมนิผล ตอเนือ่งทุกป

ตลอดไป ใหโรงเรียนจัดงบประมาณสําหรับพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศงานวิชาการดานวัดผลประเมินผล 

พฒันาบคุลากรเร่ืองคอมพิวเตอรอยางตอเนือ่ง เนือ่งจาก
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ในปจจบุนัทกุหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนตองใชระบบ

ขอมลูสารสนเทศมาพฒันางาน ตลอดจนเปนขอมลูในการ

ตดัสนิใจปรบัปรงุพัฒนาองคการเพือ่ใหสามารถแขงขนักับ

องคการอืน่ได และบุคลากรทกุสวนตองใหความรวมมอืกนั

อยางใกลชิด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา วีรชน นามโคตร 

(2553) ไดศกึษาการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน

วัดอินทาราม พบวา การพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

วัดผลประเมินผลโดยใชกระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทําใหไดระบบสารสนเทศท่ีถกูตองเปนปจจุบนั 

และสะดวกในการสืบคน แตอยางไรก็ตามก็ยังมีจุดออน

คือ การนําระบบไปใช และการบํารุงรักษาและทบทวน

ระบบ จึงตองมีการดําเนินการพัฒนาโดยการประชุม

เชิงปฏบิตักิาร เพือ่ทาํความเขาใจถงึขัน้ตอนวธิกีารใชระบบ

สารสนเทศอยางถกูตองและชัดเจนจากวิทยากรผูเช่ียวชาญ
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาระบบอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

9. ขอเสนอแนะ

 ผูวจิยัเสนอเพ่ือนาํผลการประเมินไปพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศงานวิชาการดานวัดผลประเมินผล

ในโรงเรียน ดังนี้

 9.1 ดานบรบิท ความสอดคลองของวตัถปุระสงค

โครงการนโยบายของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 

ดังนั้นผูที่มีสวนเก่ียวของกับการทําโครงการควรตั้ง

วัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับหลักการ

และเหตุผล
 9.2 ดานปจจัยเบื้องตน ความพอเพียงของ

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดทําระบบขอมูล

สารสนเทศนอย ผูทีม่สีวนรวมในการระดมทรพัยากรตอง

จัดหางบประมาณมาสนับสนุนใหมากข้ึนเพ่ือสะดวก

ในการจัดการขอมูล
 9.3 ด านกระบวนการ  การ จัดหาเค ร่ือง

คอมพวิเตอร และระยะเวลาดาํเนนิโครงการนอย โรงเรยีน

ตองจัดงบประมาณสนับสนุนมากกวาที่ดําเนินการอยูใน

ปจจุบัน และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการ

เพิ่มขึ้นจะทําใหกระบวนการที่รวดเร็วขึ้น

 9.4 ดานผลผลิต ความพึงพอใจในผลผลิตของ

โครงการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น 

โรงเรียนตองระดมความคิดและทรัพยากรท่ีมีอยูในการ

ดํา เ นินงานของโครงการให เพิ่ มขึ้นและเพียงพอ 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการดานวัดผล

ประเมินผลของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพตอไป

10. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

 10.1 ควรมีการวิจัยการประเมินโครงพัฒนา

ระบบสารสนเทศงานวิชาการดานวัดผลประเมินผล

ในโรงเรียนเทศบาลอื่นๆ เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบ

 10.2 ควรมีการวิจัยการประเมินโครงพัฒนา

ระบบสารสนเทศงานดานบริหารทั่วไปหรือดานอ่ืนๆ
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