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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสําหรับสนับสนุนการจัดการข้อเสนอ
โครงงานในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน ผู้วิจัยนําเสนอการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนและครู โรงเรียนเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน ประเมินผล 3 ด้าน ได้แก่ การออกแบบเว็บ ประสิทธิภาพของระบบ และการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิจัย
เป็นฐานผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดี (x̅ = 4.22, S.D.= 0.71) ซึ่งด้าน
การสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x̅ = 4.33, S.D.= 0.66) ดังนั้นสรุปได้ว่า เว็บแอปพลิเค
ชันที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนําไปใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อเสนอโครงงานสําหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็น
ฐานได้เป็นอย่างดี
คําสําคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน ข้อเสนอโครงงาน การเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน
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Abstract
This article is a part of the research to develop a web application for supporting project
proposal management in learning process of research-based learning (RBL). The design and
development of the web application and the study of users’ satisfaction towards the developed
website were presented. The sample group of this research was 33 of students and teachers from
Det Udom school in Ubon Ratchathani province. Research tool used for collecting data was a
questionnaire of users’ satisfaction. It’s consisted of three aspects including web design, system
performance, and RBL support. The testing results showed that the average of users’ satisfaction
was at the good level ( x̅ = 4.22, S.D. = 0.71) with the highest average of the RBL support aspect
(x̅ = 4.33, S.D. = 0.66). Therefore, this developed web application is beneficial to support the project
proposal management in research-based learning.
Keywords: Web application, project proposal, research-based learning

Cite this article:
Namwong, R., Hiranpongsin, S. and Ditcharoen, N. (2 0 1 8) . Development of web application to
support project proposal management for research-based learning (in Thai). Journal of
Science and Science Education, 1(1), 1-16.

Copyright by Faculty of Science, Ubon Ratchathani University

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีที่ 1 เล่มที่ 1 | 3

บทนํา
การเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL) เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยการสร้างโจทย์วิจัยจากการทําโครงงานที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการค้นหาคําตอบจริงที่ใช้หลักการ
วิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง จากการศึกษาพบว่ามีงานวิจัยส่วน
หนึ่งที่นําเอารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้เรียนและผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน (กาญจนา โป๊ะประนม และคณะ, 2558; เดชมณี เนาวโรจน์
และคณะ, 2558; วรทัย ทองอินทร์ และคณะ, 2558) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน
ช่วยพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของคนไทย 4.0 อย่างไรก็ตาม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ยังมีอุปสรรคสําคัญในเรื่องการจัดการข้อมูลการแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้เรียนกับผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของโครงงาน ซึ่งข้อมูลมักจะอยู่ใน
รูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เอกสาร (doc, docx, pdf เป็นต้น) เมื่อมีการปรับแก้ไฟล์ข้อเสนอโครงงานต่างๆ
ไฟล์ที่แก้ไขหลายๆ ครั้งอาจกระจัดกระจาย และไม่เป็นปัจจุบัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจั ด การ
ข้อเสนอโครงงาน ซึ่งเป็นส่วนเริ่มต้นที่สําคัญของการพัฒนาโจทย์วิจัยสําหรับโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based
Project: RBP) เพื่อทําให้การดําเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงงานสําหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน มีความ
สะดวกในการจัดการเอกสาร และการติดตามการดําเนินการระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้เรียนกับผู้สอนหรืออาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งทําให้ผู้สอนติดตามทักษะหรือกระบวนการคิดของผู้เรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ จั ย เป็ น ฐาน (Research-Based Learning) (สุ ธี ร ะ ประเสริ ฐ สรรพ์ , 2555) เป็ น
กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างระบบคิดและทักษะการเรียนรู้ใหม่พร้อมไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของ
นักวิจัยที่ดี โดยเน้นการสร้างโจทย์วิจัยจากการทําโครงงานที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคําตอบจริง
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน มีดังนี้
1) หาหัวข้อวิจัย เป็นการระดมความคิดในการหาหัวข้อจากการที่ได้ไปศึกษาข้อมูลในเรื่องที่สนใจ
2) ตั้งโจทย์วิจัย เป็นการตั้งคําถามที่กําหนดขึ้นเพื่อหาคําตอบ ซึ่งจะนําไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาวิจัย
3) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อที่จะ
นํามาใช้ในการแก้ปัญหา
4) ออกแบบการวิจัย เป็นการกําหนดแผนโครงสร้างและกิจกรรมสําคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้มา
ซึ่งคําตอบของการวิจัย ประกอบด้วย การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบการเลือกตัวอย่าง การออกแบบการ
ทดลอง
5) ทํ า การทดลอง เป็ น กระบวนการปฏิ บั ติ หรื อ หาคํ า ตอบตามโจทย์ วิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว้ โ ดยการทดลองเพื่ อ
ทําการค้นคว้าหาข้อมูลและทําการบันทึกผลการทดลอง
6) วิเคราะห์และสรุปผล เป็นการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการทดลองเพื่อหาข้อสรุป เพื่อยืนยัน
ตามโจทย์วิจัยที่ตั้งไว้
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
1) ชุดโปรแกรม AppServ (ภาณุพงศ์ ปัญญาดี, 2560) ประกอบด้วยโปรแกรมสําคัญ ได้แก่ Apache,
PHP, MySQL และ phpMyAdmin ซึ่ ง เป็ น ชุ ด โปรแกรมที่ ส ามารถจํ า ลองเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลให้ เ ป็ น
เซิร์ฟเวอร์ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา PHP และติดต่อ
กับฐานข้อมูล MySQL
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2) Bootstrap (จิราวุธ วารินทร์, 2558) คือ Framework ที่ช่วยในการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP โดย
ภายใน Bootstrap ได้เตรียมชุดสไตล์ชีท (Cascading Style Sheet: CSS) ที่ช่วยปรับแต่งหน้าจอเว็บเพจ เช่น ปุ่ม
ตาราง หน้ า ต่ า งโต้ ต อบ เพี ย งแค่ กํ า หนดคลาสให้ กั บ องค์ ป ระกอบ (Elements) บนเว็ บ เพจ นอกจากนี้ ภ ายใน
Bootstrap มีไ ลบรารีต่างๆ ที่จํา เป็น สําหรั บ พัฒนาเว็บไซต์ เช่น มีส คริป สําหรับการแสดงเมนู สามารถจัดเรียง
องค์ประกอบอัตโนมัติเมื่อขนาดหน้าจอเปลี่ยน เป็นต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระวีวรรณ วงศ์พิมพ์ (2552) นําเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งสร้างระบบในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ที่ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลของอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และรายวิชา ระบบข้อมูลการเรียนการ
สอนและระบบจั ด การการนั ด หมาย โดยใช้ ก ระบวนการตามวงจรกระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ (Software
Development Life Cycle: SDLC) และหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่าระบบสามารถ
จัดการข้อมูลการเรียนการสอนและข้อมูลนัดหมาย ได้ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ โดยสารสนเทศที่ได้สามารถนําไปใช้งาน
ได้จริง
ไฉน ผลดี (2553) นําเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการโรงรียนบ้านโนนยาง เพื่อบริหาร
จัดการข้อมูลโครงการ และติดตามการประเมินผลโครงการของโรงเรียนบ้านโนนยาง โดยระบบใช้โปรแกรมภาษา
SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บเพจ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับดี ซึ่งสรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้งานได้
สิรจิตต์ เดชอมรชัย และชนยา ด่านสวัสดิ์ (2555) นําเสนอผลการใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้
การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลที่ได้
จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย (ความรู้ภาษาฝรั่งเศส ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย) จิต
พิสัย (เจตคติท่ีมีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส และพฤติกรรมในการเรียนรู้) และทักษะพิสัย (ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศส
ทักษะกระบวนการวิจัย ทักษะสังคม)
กาญจนา โป๊ะ ประนม และคณะ (2558) นํา เสนอผลการจั ด การเรี ยนรู้ ด้ว ยโครงงานฐานวิ จั ยต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ในโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และแบบสะท้อนตนเองของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยรวมอยู่ในระดับดี
นอกจากนี้ผลจากแบบสะท้อนตนเองของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ในสิ่งต่อไปนี้ มีความสามัคคีแบบ
ยกห้องและกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการวางแผนดําเนินงานและมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีขึ้น
เดชมณี เนาวโรจน์ และคณะ (2558) นําเสนอการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนในโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินระดับ
ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสอบถามของนักเรียน แบบสอบถามของครูที่
ปรึกษาประจําชั้น ครูที่ปรึกษาโครงงาน และครูหัวหน้าโครงการ บันทึกไดอารีของนักเรียนและครู ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการคิดหลังจากเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยมีทักษะกระบวนการ
คิดกระบวนการวิจัยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาคือการคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
46.88 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์
และสังเคราะห์ไปจนถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยโครงงานบนฐานวิจัยที่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้จาก
การค้นคว้าและตีความ
วรทัย ทองอินทร์ และคณะ (2558) นําเสนอการศึกษาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้
แบบโครงงานฐานวิจัย เรื่ อ งไมยราบยัก ษ์ ของโรงเรีย นเดชอุดม อํา เภอเดชอุดม จัง หวัดอุบลราชธานี โดยการ
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วิเคราะห์ทัศนคติของนักเรียนที่เข้าร่วมการทําโครงงานฐานวิจัย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ และได้นําเสนอผลงานในรูปแบบละครเวทีบนเวทีเพาะพันธุ์ปัญญาระดับชาติครั้งที่ 2 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ในหลายด้านที่สําคัญสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
3 ด้าน ได้แก่ (1) ทักษะการทํางาน คือ การปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อื่น การเกิดภาวะผู้นําในกลุ่มการทํางานที่มี
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ สามารถดึงศักยภาพที่มีมาใช้อย่างเหมาะสม (2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิด
แก้ไขปัญหาการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น และ (3) ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี นํามาใช้ออกแบบ สร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอผลงาน ทําให้รูปแบบการ
แสดงผลการดําเนินกิจกรรมโครงงาน มีความสนุกสนานและยังคงสาระความรู้ไว้
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐานสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้
ดีดังแสดงใน (กาญจนา โป๊ะประนม และคณะ, 2558; เดชมณี เนาวโรจน์ และคณะ, 2558; วรทัย ทองอินทร์ และ
คณะ, 2558; สิ ร จิ ต ต์ เดชอมรชั ย และชนยา ด่ า นสวั ส ดิ์ , 2555) และมี ง านวิ จั ย จํ า นวนมากที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ดังแสดงใน (ระวีวรรณ วงศ์พิมพ์, 2552; ไฉน ผลดี, 2553) แต่ทั้งนี้ยังไม่พบงานวิจัยที่
นําเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย

User Interface Level

การออกแบบและการพัฒนาระบบ
1) ภาพรวมของระบบ
ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ มี 3 ระดั บ ได้ แ ก่ User Interface Level, Management System Level และ
Database Server (แสดงดังภาพที่ 1) อธิบายได้ดังนี้

ผู้ดูแลระบบ

ครูผู้สอน

ผู้เรียน

ครูที่ป รึกษา

Database Server

Management System
Level

Web Application

เว็บ แอพพลิเคชันเพื่อ สนับสนุ นการ
จัด การข้ อ เสนอโครงงานสําหรั บ การ
เรี ยนรู้ด้ วยวิจ ัยเป็ นฐาน

Internet

Database Server

ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1.1) User Interface Level คือส่วนที่ผู้ใช้งานระบบเข้าใช้งานระบบ และทําการร้องขอการใช้งาน
ระบบ เช่น ผู้ใช้งานเข้าระบบ เพื่อเข้ามาจัดการข้อเสนอโครงงานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน จากนั้นข้อมูลการร้องขอจะ
ถูกส่งไปที่ระดับ Management System Level เพื่อจัดการให้บริการตามคําร้องขอนั้นๆ ของผู้ใช้งาน
1.2) Management System Level ทํางานหลังจากที่ผู้ใช้งานร้องขอเพื่อเข้าใช้งานระบบ ในระดับนี้
จะร้องขอไปยังระดับ Database Server เพื่อเชื่อมกับเว็บแอปพลิเคชัน ผ่านระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล เช่น
ผู้เรียนเข้าระบบเพื่อจัดการข้อเสนอโครงงาน และดูคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนําไปปรับแก้ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
1.3) Database Server ทํ า หน้ า ที่ รั บ คํ า ร้ อ งขอจากระดั บ Management System Level เพื่ อ ติ ด
ต่อไปยังเว็บแอปพลิเคชัน ระบบเครือข่ายและ ฐานข้อมูล จากนั้น นําข้อมูลส่งกลับไปยัง ระดับ Management
System Level และ User Interface Level เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทําการใช้งานระบบต่อไป
2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้งาน 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ที่ปรึกษา ผู้เรียน ซึ่ง
สามารถอธิบายการทํางานของระบบได้ตามแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ที่ประกอบด้วย 6
กระบวนการ และ ER Diagram ที่ประกอบด้วยตารางข้อมูล 19 ตาราง ดังภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 ตามลําดับ
3) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาระบบด้ ว ยภาษาพี เ อชพี (PHP) ร่ ว มกั บ ฐานข้ อ มู ล มายเอสคิ ว แอล (MySQL) ด้ ว ยชุ ด
โปรแกรม AppServ 2.5.10 ซึ่งมีการเลือกใช้ Bootstrap Framework มาช่วยในการจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอ
ให้สามารถทํางานได้แบบ Responsive ที่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์พกพา โดยไม่มีข้อจํากัดของขนาดหน้าจอ ทํา
ให้สะดวกกับผู้ใช้งาน
การทดสอบระบบและวิเคราะห์ผลการวิจัย
ในการทดสอบระบบผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบแบบกล่องดํา (Black-Box Testing) เพื่อตรวจสอบการทํางาน
ในแต่ละรายการหลักของระบบงานทั้งในส่วนของครูและส่วนของนักเรียน ว่ามีการทํางานที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ และเพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้นําระบบที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ใช้งาน คือ
ครูและนักเรียน โรงเรียนเดชอุดม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 33 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ
เพาะพั น ธุ์ ปั ญ ญาที่ ไ ด้ เ ป็ น แกนนํ า ในการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ จั ย เป็ น ฐาน (โครงการเพาะพั น ธุ์ ปั ญ ญาและ
กระบวนการพั ฒนาครู, 2560) ได้ทดสอบการใช้งานพร้อมตอบแบบประเมิ นความพึ งพอใจในการใช้งานระบบ
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน ( x ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมี
เกณฑ์การประเมินผล ตามระดับค่าเฉลี่ยจากช่วงคะแนน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินผล
ช่วงคะแนน
สูงกว่า 4.50
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
ต่ํากว่า 1.50
ที่มา: สมนึก ภัททิยธนี, 2541

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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ข้อมูลการลงทะเบียน
ผลการลงทะเบียน
ข้อมูลการยืนยัน
ผลการยืนยัน

ครูผู้สอน

1
ลงทะเบียน

D1

ข้อมูลการลงทะเบียน
ผลการลงทะเบียน

ครูท ี่ปรึกษา

ข้อมูลการยืนยัน
ผลการลงทะเบียน
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
ผลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการลงทะเบียน
ผลการลงทะเบียน
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
ผลการเข้าสู่ระบบ

ผู้เรียน

D3

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
ผลการเข้าสู่ระบบ

D1

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
ผลการเข้าสู่ระบบ

ครูท ี่ปรึกษา

ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ผลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน
ผลการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน
ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ผลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน
ผลการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน

ครูผู้สอน

ครูท ี่ปรึกษา

ผู้ดูแลระบบ

ครูผู้สอน

3
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

D2

ข้อมูลจังหวัด

D3

ข้อมูลผู้ใช้

D4

ข้อมูลโรงเรียน
ผู้ดูแลระบบ

2
เข้าสู่ระบบ
ครูผู้สอน

ข้อมูลคํานําหน้าชื่อ

ข้อมูลผู้ใช้
ข้อมูลคํานําหน้าชื่อ

D2

ข้อมูลจังหวัด

D3

ข้อมูลผู้ใช้

D4

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ผลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน
ผลการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน
ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ผลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน
ผลการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน

นักเรียน

ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลการจัดการข้อมูลคํานําหน้าชื่อ
ผลการจัดการข้อมูลคํานําหน้าชื่อ
ข้อมูลการจัดการข้อมูลจังหวัด
ผลการจัดการข้อมูลจัง หวัด
ข้อมูลการจัดการข้อมูลโรงเรียน
ผลการจัดการข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลการจัดการข้อมูลโรงเรียน
ผลการจัดการข้อมูลโรงเรียน

4
จัดการข้อมูลพื้น ฐาน

ข้อมูลการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้
ผลการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้
ข้อมูลเงื่อนไขการค้นหา
แสดงผลเงื่อนไขการค้น หา
ข้อมูลการจัดการข้อมูลผู้ใช้
ผลการจัดการข้อมูลผู้ใช้

5
จัดการข้อมูลผู้ใช้

ข้อมูลการเพิ่มข้อมูลผู้ใ ช้
ผลการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้
ข้อมูลเงื่อนไขการค้นหา
แสดงผลเงื่อนไขการค้น หา
ข้อมูลการจัดการข้อมูลผู้ใช้
ผลการจัดการข้อมูลผู้ใช้

ภาพที่ 2 Data Flow Diagram
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D2

ข้อมูลจังหวัด

D4

ข้อมูลโรงเรียน

D1

ข้อมูลคํานําหน้าชื่อ

D3

ข้อมูลผู้ใ ช้

D4

ข้อมูลโรงเรียน
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ภาพที่ 2 Data Flow Diagram (ต่อ)
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ภาพที่ 3 ER Diagram

ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแสดงดังภาพที่ 4-10 (ภาคผนวกท้ายบทความ) ซึ่งประกอบด้วย หน้าจอ
หลัก หน้าจอการลงทะเบียนผู้ใช้ หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หน้าจอการจัดการข้อมูลผู้ใช้ หน้าจอการเพิ่มข้อมูล
ประเด็นหลัก หน้าจอการเพิ่มผู้ใช้รายปี และหน้าจอการจัดการข้อเสนอโครงงาน ตามลําดับ
ผลการทดสอบระบบด้วยวิธี Black-Box Testing พบว่า รายการหลักของระบบสามารถเรียกใช้งานได้ และ
ทํางานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ แบ่งเป็น 3 ด้าน (ดังแสดงในตารางที่ 2) ได้แก่ (1) การ
ออกแบบเว็บ (2) ประสิทธิภาพของระบบ และ 3) การสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ด้านการประเมิน
1) การออกแบบเว็บ
2) ประสิทธิภาพของระบบ
3) การสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน
ค่าเฉลี่ย

x

4.11
4.12
4.33
4.22

S.D.
0.72
0.77
0.66
0.71

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22, S.D.
= 0.71) โดยด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ 4.33 จึงสามารถสรุป
ได้ว่า เว็บแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ สามารถนําไปใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อเสนอโครงงานสําหรับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐานได้ดี

สรุปผลการวิจยั และแนวทางการพัฒนาต่อ
งานวิจัยนี้เป็นการนําเสนอผลการพัฒนา และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ
สนับสนุนการจัดการข้อเสนอโครงงานสําหรับการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน ซึ่งเป็นการวิจัยเบื้องต้นเพื่อค้นหาแนวทาง
ในการต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐานต่อไป จากผลการวิจัย พบว่า
ผู้ใช้งานทั้งครูและนักเรียนให้ความสนใจในรูปแบบของระบบที่แตกต่างจากเว็บแอปพลิเคชันประเภทสังคมออนไลน์
เช่น Facebook หรือ Line ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้อํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมเรียน จากผู้สอนหรือจากอาจารย์ที่ปรึกษา ได้อย่างเป็น
ระบบ ทําให้สะดวกในการติดตามข้อเสนอแนะ จัดระบบระเบียบของไฟล์ข้อเสนอโครงงาน ง่ายในการค้นหา ซึ่ง
สามารถสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐานได้เป็นอย่างดี
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ภาคผนวก

ภาพที่ 4 หน้าจอหลัก
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ภาพที่ 5 หน้าจอการลงทะเบียนผู้ใช้

ภาพที่ 6 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
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ภาพที่ 7 หน้าจอการจัดการข้อมูลผู้ใช้

ภาพที่ 8 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลประเด็นหลัก
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ภาพที่ 9 หน้าจอการเพิ่มผู้ใช้รายปี
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ภาพที่ 10 หน้าจอการจัดการข้อเสนอโครงงาน
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