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บทคัดย่อ 
 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตามผล
การเรียนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) เพื่อจัดท าของระบบ
บริหารจัดการ งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
3)  เพื่ อใช้  ประ เมิ น  ปรับปรุ งระบบบริหารจั ดการ  งานติ ดตามผลการ เ รี ยนนั กศึ กษา  
คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยใช้วิธีการวิจั ยและพัฒนา 
กลุ่มประชากร ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา แบบประเมินผลการใช้งาน
โปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ
ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา แบบบันทึกการประชุม โปรแกรมการติดตามผล
การเรียนนักศึกษา คู่มือการใช้โปรแกรมการติดตามผลการเรียนนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและน าเสนอผลการวิจัยโดยใช้วิธีการพรรณนา ผลการวิจัย
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1)  สภาพปัญหาและข้ อ เสนอแนะการติ ดตามผลการ เ รี ยนนั กศึ กษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ปัจจุบันอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่มีระบบ
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบผลการเรียนโดยพิมพ์ผลการเรียนของ
นักศึกษามาตรวจสอบเป็นรายคน ท าให้เสียเวลามากในการตรวจสอบผลการเรียน เกิดความความ
ล าบากในการติดตามผลการเ รียนนักศึกษา และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ  
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ผลการเรียนได้ ส่งผลให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงมีข้อเสนอแนะให้
จัดท าระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาโดยใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษาและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
 2) การจัดท าระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยี  
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมิ่ง โดยมีขั้นตอน 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการวางแผน จัดท าแผนการปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 2) ขั้นการด าเนินการใช้ น าระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาน ามา
ทดลองใช้งานกับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์ 3) ขั้นการประเมิน สัมภาษณ์การใช้งานระบบ
บริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาของกลุ่มทดลอง 4) ขั้นปรับปรุง น าข้อเสนอแนะที่ได้
จากการสัมภาษณ์การใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาพบว่ามีความ
เหมาะสมและสามารถน าผลที่ได้จากระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษามาช่วยเหลือ
นักศึกษาในการดูแลได้จริง 
 3) การใช้ การประเมิน และการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา สรุปได้ดังต่อไปนี้ 1) ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อชี้แจง สาธิตและฝึกปฎิบัติการใช้
โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้วิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้โปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากนั้นผู้วิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตอบ
แบบประ เมิ นคว ามพึ งพอใ จก า ร ใช้ ร ะบบบ ริหา รจั ด ก า ร ง านติ ดต ามผลก า ร เ รี ยน  
2) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ทีปรึกษาต่อระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา พบว่า การประเมินโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.61) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า การประเมินด้านการสร้างโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด 
อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.67) รองลงมา คือ ด้านผลที่ได้จากการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.65) และ ด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการใช้งาน
โปรแกรมงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.55) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การประชุมเพื่อวางแผนการสร้างโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=5.00) 3) การปรับปรุง ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบ
บริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา โดยเพิ่มบรรณานุกรมตามข้อเสนอแนะ 
ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบ, บริหารจัดการ, ติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
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ABSTRACT 
 
 

 The objectives of this research and development were to investigate problems and 
suggestions on academic record monitoring, to construct academic record monitoring 
administration system, and to implement, assess and improve the system for the Faculty of 
Agricultural Technology, Chiang Mai Rajabhat University. The population consisted of ten 
advisors in the faculty in the 2016 academic year. The research instruments were composed of  
an interview for the faculty administrators and advisors on academic record monitoring,  
an assessment on the implementation and manual of the program, an assessment on the 
satisfaction of the advisors with the program, a meeting note, the academic record monitoring 
program, and the program manual. The data were analyzed for percentage, mean and standard 
deviation, and the results are presented descriptively. The research results are summarized  
as follows. 
 1) For the problems and suggestions on academic record monitoring, it was revealed 
that there was currently no academic record monitoring system for the advisors. The academic 
records were printed out and examined manually, making it time consuming and difficult  
to monitor. Verification errors were possible, which might result in the students being unable  
to graduate on time. It was thus recommended that an academic record monitoring administration 
system be constructed by using the academic record monitoring program and its manual. 
 2) The construction of the academic record monitoring system was based on the four 
stages of the Deming Cycle. The Plan stage involved drawing up an operational plan for  
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the monitoring system. The Do stage was concerned with the implementation trial of the system 
with the advisors in the Faculty of Education. The Check stage dealt with interviewing  
the experimental group on the implementation of the system. The Act stage was related to  
the improvement of the system based on the suggestions from the interview. The implementation 
of the system revealed that the system was appropriate and practical in monitoring academic 
records and in helping student advisees. 
 3) The implementation, assessment and improvement of the system are summarized 
as follows. 1) A meeting was held to explain, demonstrate to and train the advisors about  
the program. After the meeting, the advisors were asked to implement the program in the second 
semester of the 2016 academic year. The advisors were then requested to rate their satisfaction 
with the implementation of the program by responding to the questionnaire. 2) The results on  
the assessment of their satisfaction with the program revealed that their satisfaction with  
all aspects of the program was at the highest level (µ = 4.61). When each aspect was taken into 
consideration, it was found that their satisfaction was at the highest level on the construction  
of the program (µ = 4.67), the implementation results (µ = 4.65) and program implementation  
(µ = 4.55) respectively. When the items were considered, it was found that the satisfaction was at 
the highest level (µ = 5.00) on the meeting to plan for the construction of the program. 3) For the 
improvement, the program’s implementation manual was improved by adding the bibliography as 
suggested.  
Keywords : Academic Record  Monitoring Administration, System, Program.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของบุคคลหลายท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ส าเนา หมื่นแจ่มและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ที่ ได้ ให้ความกรุณาให้ค าปรึกษา รวมไปถึงรองศาสตราจารย์ อุ เทน ปัญโญ  
ที่สละเวลามาเป็นประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ในคร้ังนี้ โดยทั้ง 3 ท่าน ให้ค าแนะน า รวมไปถึงการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ ที่นี ้
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 10 ท่าน ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการด าเนิน 
การท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และขอบคุณ คุณนันทิมา เตชาติ ผู้ที่คอยเป็นก าลังใจให้การ
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ให้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมเรียนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาทุกท่าน ที่เป็นแรงผลักดันในด าเนินการท าวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องจนท าให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ ประโยชน์อันพึงได้จากการศึกษาวิทยานิพนธ์ในคร้ังนี้ ขอมอบเป็นกตเวทิตาแด่
บิดา มารดา ครอบครัว ตลอดจนผู้เขียนบทความและหนังสือที่น ามาประกอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยจนท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จได้ด้วยดีและเป็นตัวอย่างในการศึกษาของผู้ที่สนใจ
ต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาปีการศึกษา 2542 (มาตรา 4) กล่าวว่า การศึกษา หมายความถึง กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
รวมไปถึง การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย เป็น
ผู้ด าเนินการเรียนการสอน และในส่วนของหน่วยงานอ่ืน ๆ จะต้องให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ า
กว่าปริญญา และระดับปริญญา และการแบ่งระดับ หรือการเทียบกับระดับการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง รวมไปถึงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
จะต้องมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและ การค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และพัฒนาสังคม   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถานบันอุดมศึกษาและจัดการเรียนโดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ   
แก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนาธรรม รวมไปถึงการผลิต
และส่งเสริมวิทยฐานะครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558, 2) มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้
จัดการเรียนการสอน 9 หลักสูตรส าหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร
บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต และ เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอน 
2 หลักสูตรได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มี 3 สาขาวิชา ดังนี้ 1.1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
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1.2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1.3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  2) หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งทั้งสองหลักสูตรนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ตามหมวดวิชา 
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  97  
หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพิ่มหมวด
วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องได้รับผลการเรียน โดยมีค่า
ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 รวมทั้งจะต้องไม่มีผลการเรียนสอบตกในวิชาบังคับ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย, 2553, 675)  
 ปัจจุบันนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหมดจ านวนนักศึกษา 180 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีนักศึกษาจ านวน 74 คน ส าเร็จการศึกษา 27 คน ไม่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 63.52 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มี
นักศึกษาจ านวน 24 คน ส าเร็จการศึกษา 20 คน ไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.66 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีนักศึกษาจ านวน 37 คน ส าเร็จ
การศึกษา 26 คน ไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีนักศึกษา 45 คน ส าเร็จการศึกษา 22 คน 
ไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11  จากข้อมูลข้างต้นนี้ สามารถสรุปได้ว่า 
นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่ไม่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 (ส านักทะเบียนและประมวลผล, 2558 , 1-2) ท าให้หน่วยงาน
ภายในต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรับภาระเพิ่ม โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับภาระเพิ่มมากที่สุดคือส านัก
ทะเบียนและประมวลผลจะต้องด าเนินการต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียนของนักศึกษา การเปิดรายวิชา
ต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ส าหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร เกิดปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนใน
การลงทะเบียนเพิ่มเติม เพิ่มภาระให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่นักศึกษา
ได้รับผลการเรียน F รวมทั้งมีผลเสียในด้านในการประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนของนักศึกษา 
จะท าให้นักศึกษาขาดโอกาสในการประกอบอาชีพตามความรู้ที่ได้เรียนมา นักศึกษาเสียเงิน
งบประมาณในการศึกษาเพิ่มโดยไม่จ าเป็น นักศึกษาเสียเวลาในการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการดูแล
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล โดยได้ก าหนดในบทบาท
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ว่า อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทภาระ หน้าที่ที่ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต ด้านพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง  ๆ แก่ 
นักศึกษา ซึ่งในด้านวิชาการ ได้ก าหนดบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาว่า (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, 2555, 15-16)  
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 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร เกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน  ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน 
และควบคุมการลงทะเบียนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียน และระเบียบของมหาวิทยาลัย ให้
ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ วิธีการศึกษาค้นคว้าการท าโครงการ 
โครงงาน และกิจกรรมนักศึกษา ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคเรียน และกระตุ้นให้
นักศึกษาพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น ให้ค าปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาใน
การเรียนวิชาต่างๆ ให้ค าแนะน า เตือน นักศึกษาปฏิบัติให้ตรงตามก าหนดเวลาในปฏิทินวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ตักเตือน ชี้แนะให้นักศึกษาด าเนินการตามระเบียบงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาทางวิชาการ ช่วยเหลือนักศึกษาในการให้ความ เห็นและ
ตรวจสอบเอกสาร แบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ ทางวิชาการ โดยให้ยึดหลักตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
ตรงตามเวลาก าหนด ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในความ
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงสร้างและเงื่อนไขของหลักสูตร พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องดูแลนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 30 คน 
และส านักทะเบียนและประมวลผลสร้างระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่
นักศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ มีความใกล้ชิดและสามารถช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาแก่นักศึกษา และสนับสนุนการน าไปสู่ความส าเร็จการศึกษา  
 ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ของส านักทะเบียนและประมวลผลจะประกอบ 6 
หมวด ได้แก่ 1. นักศึกษาในความดูแล 2. บันทึกการให้ค าปรึกษา 3. อัพโหลดรูป 4.การจอง-เพิ่ม
รายวิชาเรียน 5. การถอนวิชาเรียน 6. ค าร้องเพิ่มจ านวนในรายวิชาที่เต็ม ซึ่งยังขาดหมวดการติดตาม
ผลการเรียนของนักศึกษาในการดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะท าการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาใน
การดูแล จะต้องเข้าระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ของส านักทะเบียนและประมวลผล สามารถเข้าดูได้เป็น
รายบุคคล เมื่อนักศึกษาในการดูแลได้รับผลการเรียน F หรือ สัญลักษณ์ M , I , IP อาจารย์ที่ปรึกษา
จะต้องจดบันทึกและรวบรวมด้วยตนเอง และเมื่อต้องการทราบจ านวนนักศึกษาในการดูแล ที่ติด F 
ในรายวิชานั้น ในระบบไม่สามารถรวบรวมและแสดงออกมาได้ ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถ
รวมกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน F หรือสัญลักษณ์ M , I และ IP ในรายวิชานั้นขอเปิด
รายวิชาพร้อมกันได้  
 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและบริการ
การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานติดตามผลการเรียน
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นักศึกษา เพื่อช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามนักศึกษาในการดูแลที่ได้รับผลการเรียน F 
หรือ สัญญาลักษณ์ M , I , IP เพื่อวางแผนการเรียนให้แก่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
เหมาะสมต่อไป 
 ค ำถำมส ำหรับกำรวิจัย 
 ระบบบริหารจัดการ งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีระบบอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตามผลการเรียนนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 2. เพื่อจัดท าของระบบบริหารจัดการ งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 3. เพื่อใช้ ประเมิน ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 1. มีระบบบริหารจัดการ งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
 2. ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษามีประสิทธิผล 
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามผลการเรียนการของนักศึกษาได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
 4. เฝ้าระวังไม่ให้มหาวิทยาลัยสูญเสียนักศึกษาเนื่องจากครบก าหนดระยะเวลาการศึกษา 
 5. ให้นักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเรียนการสอนอย่างเปล่าประโยชน์ 
 6. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ด้ำนสถำนที่  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ด้ำนกลุ่มประชำกร 
 อาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในปีการศึกษา 2559  จ านวน 10 คน   
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 ด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 1. ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลที่รับผิดชอบ 
ด้านผลการเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 คน 
 2. คณบดีและรองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 คน 
ด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยใช้กรอบเนื้อหาในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานติดตามผลการเรียน
นักศึกษาในงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และวงจรคุณภาพ
ของเดมิ่ง (PDCA) เพื่อน ามาเป็นหลักในการพัฒนาโปรแกรมงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา  
ด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานติดตามผลการเรียนนักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ถึง ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
 
ข้อตกลงเบื้องต้น  
 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการระบบบริหารจัดการ งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยยึดการบริหารจัดการตามวงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 
 
นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 
 ระบบบริหารจัดการ งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา หมายถึง การจัดการงานติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษา โดยหลักการบริหารจัดการวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (PDCA) ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา  หมายถึง การศึกษา
ปัญหาการจัดท า การใช้ การประเมินและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 งานติดตามผลการเรียน หมายถึง ติดตาม สังเกต พิจารณา การเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
ของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน F และสัญลักษณ์ M I และ IP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา หมายถึง โปรแกรมส าเร็จรูปที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในการดูแล เพื่อก าหนด ควบคุม ติดตามให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
 อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีหน้าที่
ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเร่ืองต่าง ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดไว้ 
 นักศึกษา หมายถึง บุคคลที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการ งานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา ในระดับ 3.5 ขึ้นไป 
 
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 ภำพท่ี 1.1 กรอบความคิดในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานติดตาม 
            ผลการเรียนนักศึกษา 

ศึกษาปัญหาเร่ืองการ

ติดตามผลการเรียน

นักศึกษา 

จัดท าระบบบริหาร
จัดการงาน

ติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 

 

ผลใช้ ประเมินและปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการงานติดตามผลการ

เรียนนักศึกษา 



 

 

 

 
บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีเนื้อหาดัง
ต่อไป 
 1. งานติดตาม 
 2. การพัฒนาระบบ 
 3. การบริหารจัดการ 

 4. วงจรคุณภาพ PDCA 
 5. การวิจัยและพัฒนา 
 6. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 7. บริบทของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานติดตาม 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ (2558, 1) กล่าวว่า การติดตาม มักจะใช้
ควบคู่กันกับค าว่า การประเมิน เช่น การติดตามและการประเมินโครงการ หมายถึง การติดตามและการ
ประเมินโครงการเพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่  มีความก้าวหน้า  
มีปัญหาอุปสรรคอะไร ผู้ปฏิบัติงานจะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรเหล่านั้นและป้องกันปัญหาได้ทันท่วงที 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบถึงความเหมาะสมของการด าเนินงาน และการบรรลุความส าเร็จของ
โครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลหัวเกิ้ง (2557, 7) กล่าวว่า การติดตาม เป็นขั้นตอนใน
การตรวจสอบผลการด าเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอน/
กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ หรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่และอยู่ ในระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (2557, 17) กล่าวว่าการติดตาม หมายถึง การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบว่าโครงการมีความก้าวหน้าอย่างไรมีปัญหาและอุปสรรคอะไรส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (2555 , 7-11) การติดตาม (Monitoring) เป็น
กระบวนการ มีปัจจัย กิจกรรม และผลที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการ การติดตามผลมักจะเป็นงาน
ประจ าที่เกิดขั้นในแต่ละช่วงระยะเวลาการด าเนินโครงการช่วงต่าง  ๆ เหล่านั้นได้แก่ การสรรหาปัจจัย 
การส่งปัจจัย การใช้ปัจจัย และแต่ละช่วงเวลาของการใช้ปัจจัยในการผลิต กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล ส านักนโยบายและแผน (2550, 3-5) ได้กล่าวว่า การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการ
ในการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย 
วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแกไข และเพื่อให้
ไดผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว  
 หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้กล่าวถึงการติดตาม สรุปได้ว่า การติดตาม (Monitoring) เป็น
กระบวนการในการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานหรือโครงการต่าง  ๆ เพื่อช่วยให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุถึงความส าเร็จที่ก าหนดไว้  
 
การพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาระบบ คือ ขั้นตอนที่ใช้ศึกษาโดยการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ เพื่อสามารถ
ควบคุมและดูแลระบบให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในกลุ่มนักวิชาการ เช่น ธีระ กุลสวัสดิ์ (2553, 132) 
กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Software Development Life Cycle : SDLC) มี
ขั้นตอนการพัฒนาระบบอยู่ 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ การวางแผน (Planning) การวิเคราะห์ (Analysis) 
การออกแบบ (Design) การพัฒนาระบบและติดตั้ง (Implement) ไพบูลย์  เกียรติโกมล และ 
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, 81) กล่าวว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ใช้
เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศขององค์การ ให้สามารถ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางคร้ังจะเรียกวิธีการด าเนินงานในลักษณะนี้ว่า “การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ” และได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาระบบมี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. การส ารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation) เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ 
และพัฒนาระบบ โดยผู้พัฒนาระบบจะส ารวจหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบงาน 
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2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เป็นขั้นตอนที่มุ่งเจาะลึกลงใน
รายละเอียดที่มากกว่าในขั้นส ารวจเบื้องต้น โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ การใช้งานในแต่ละด้านของระบบใหม่ ข้อเด่นและข้อด้อยของวิธีการท างานในปัจจุบัน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานสรุป เพื่อน าเสนอต่อฝ่ายจัดการส าหรับการตัดสินใจ 

3. การออกแบบระบบ (System Design) ทีมงานพัฒนาระบบจะออกแบบรายละเอียด
ในส่วนต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาอุปกรณ์ต่าง  ๆ ส าหรับน ามา
พัฒนาเป็นระบบใหม่ต่อไป 

4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ (System Acquisition) ทีมงานพัฒนาระบบจะต้อง
ก าหนดส่วนประกอบของระบบทั้งในด้านของอุปกรณ์และชุดค าสั่ง ตลอดจนถึงบริการต่าง  ๆ 
ตามที่ระบบต้องการ 

5. การติดตั้งระบบและการบ ารุงรักษา (System Implementation and Maintenance) 
ทีมงานพัฒนาระบบจะควบคุมและดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง   ๆ ของระบบใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
  ภาพท่ี 2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  ท่ีมา : ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์,  2551, 102 

 

 
ส ารวจเบื้องต้น 

วิเคราะห์ความต้องการ 

ออกแบบระบบ 

จัดหาอุปกรณ์ 

ติดตั้งและบ ารุงรักษา 
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 รุจจันทร์ พิริยะสงวนพงษ์ (2549, 74-77) กล่าวว่า วัฏจักรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC)  คือ ขั้นตอน หรือ กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ประยุกต์ใช้งานทางคอมพิวเตอร์ทั่วไป ในการด าเนินการพัฒนาระบบที่สมบูรณ์แบบของแต่ละ
ขั้นตอนโดยทีมงานมืออาชีพ ผู้ซึ่งท าหน้าที่ติดตามดูแลในการก าหนด การพัฒนา การบ ารุงรักษา 
ตอลอดจนการแทนที่ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ต่อเนื่อง สามารถจ าแนกวัฏจักรการ
พัฒนาระบบได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผนระบบ 2. การวิเคราะห์ระบบ 3. การออกแบบ
ระบบ 4. การท าให้เกิดผล (การติดต้ัง) 5. การสนับสนุน 
 ณาตยา ฉาบนาค (2548, 212-214) กล่าวถึงขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ แบ่งขั้นตอนของการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นส ารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation)  
2. ขั้นวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)  
3. การออกแบบระบบ (System Design) 
4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ (System Acquisition) 
5. การติดตั้งระบบและการบ ารุงรักษา(System Implementation and Maintenance) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2  ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
   ท่ีมา : ณาตยา ฉาบนาค, 2548,  214 

ส ารวจเบื้องต้น 

วิเคราะห์ความต้องการ 

ออกแบบระบบ 

จัดหาอุปกรณ์ของระบบ 

ติดตั้งระบบและบ ารุงรักษา 
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 วิโรจน์ สารรัตน์ (2555, 24) กล่าวว่า ระบบหมายถึงองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่างเป็น
เอกภาพเพื่อมุ่งสู่จุดหมาย องค์การร่วมกัน ดังนี้ 1. ปัจจัยป้อนเข้า (Inputs) คือ ทรัพยากรต่าง ๆ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง จากการใช้ศักยภาพทางการบริหารและเทคโนโลยีขององค์การ เพื่อ
เปลี่ยนปัจจัยป้อนเข้าเป็นปัจจัยป้อนออก  2. ปัจจัยป้อนออก (Outputs) ประกอบด้วย ผลผลิต  
การให้บริการ หรือผลลัพธ์อ่ืน ๆ ที่องค์การผลิตขึ้น 3. ข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับผลลัพธ์และสถานะ
ขององค์การที่เกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2.3  หลักการบริหารตามทฤษฎีเชิงระบบ ตามทัศนะของ Kast and Rosenzweig 
 ท่ีมา : วิโรจน์ สารรัตน์, 2555, 24 
 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2554, 93) อธิบายถึงทฤษฎีระบบพื้นฐานขององค์การ ซึ่งมี 5 ส่วน 
ดังนี ้1. ปัจจัยป้อน (Inputs) คือ ทรัพยากรที่เป็นบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เงิน หรือข้อมูลที่ใช้ในการผลิต
หรือการบริการ 2. กระบวนการแปรรูป (Transformation Process) จากการใช้เทคโนโลยีและหน้าที่
ในการบริหารตัวป้อนน าไปสู่กระบวนการแปรรูปหรือเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับครูเป็นส่วนหนึ่งของการแปรรูป 3. ผลผลิต (Outputs) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ของ องค์การ องค์การทางการศึกษาผลิตและแจกจ่ายความรู้  4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ 

ทรัพยากร : คน วัสดุ 
อุปกรณ์ เงิน ข้อมูล 

สารสนเทศ 
 

ความสามารถทางการบริหารและ
เทคโนโลยี : การวางแผน การจัด
องค์การ การน า การควบคุม และ

เทคโนโลยี 

ผลลัพธ์ : ผลผลิต การ
บริการ ก าไรขาดทุน 

ความก้าวหน้าและความ
พึ่งพอใจของคนงาน 

ปัจจัยป้อนเข้า ปัจจัยป้อนออก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลย้อนกลับ 



12 
 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตหรือกระบวนการขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกตัวป้อน
ระหว่างวงจรต่อไป และ 5. สภาพแวดล้อม (Environment) สภาพแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบองค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.4 รูปแบบระบบพื้นฐาน 
  ท่ีมา : สุนทร โคตรบรรเทา, 2554, 95 
 
 พนิดา พานิชกุลและสุธี พงศาสกุลชัย (2552, 14) อธิบายการท างานของระบบเป็น            
4 ขั้นตอนที่ส าคัญประกอบด้วย 

1. ส่วนน าเข้า (Input) คือ ทรัพยากรหรือสิ่งที่จ าเป็นต่อกระบวนการ 
2. กระบวนการ (Process) คือ การแปลงสภาพหรือการประมวลผลทรัพยากรที่เข้ามา 
3. ผลลัพธ์ (Output) คือ สิ่งที่ได้รับจากกระบวนการ 
4. ส่วนย้อนกลับ (Feedback) คือ ข้อมูลหรือส่งที่ได้จากการด าเนินงานของระบบ ซึ่ง

สามารถน าไปใช้ปรับปรุงการท างานส่วนอ่ืนของระบบได้  
 

 
 
 

สิ่งแวดล้อม 

องค์การ 
 
 
 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ปัจจัยป้อน ผลผลิต กระบวนการแปร
รูป 

ข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback) 

ส่วนน าเข้า 
(Inputs) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลัพธ์ 
(Outputs) 
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  ภาพท่ี 2.5 กระบวนการท างานของระบบ (System) 
  ท่ีมา : พนิดา พานิชกุล และสธุี พงศาสกุลชยั, 2552, 14 
 สมาน อัศวภูมิ (2551, 165) สรุปว่า องค์ประกอบส าคัญของระบบ คือ ปัจจัยป้อน 
กระบวนการ ผลผลิต โดยมีสภาพแวดล้อมเป็นบริบท ในการท างานร่วมกันขององค์ประกอบย่อย
ของแต่ละระบบและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบย่อยต่าง  ๆ ต้องท างาน
ประสานกัน มีการน าเข้าปัจจัย แปรรูปปัจจัยน าเข้าโดยกระบวนการระบบ และส่งต่อผลผลิตของ
หน่วยของตนไปยังหน่วยงานย่อยที่สัมพันธ์กันในระบบ และในที่สุดก็ส่งย้อนกลับสู่สังคม โดยมี
ระบบส่งต่อและป้อนกลับเป็นวงจรไหลเวียนปัจจัยและผลผลิตของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพท่ี 2.6 องค์ประกอบหลักของระบบ 
   ท่ีมา : สมาน อัศวภูมิ, 2551, 168 

 
 ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง (2549, 32-33) กล่าวว่าองค์ประกอบของระบบ 9 ประการ ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Objective) ระบบใด ๆ จะต้องมีวัตถุประสงค์เป็น
ตัวก าหนด วัตถุประสงค์จะเป็นเสมือนตัวชี้น ารายละเอียดของประกอบและการท างานของระบบ 

ปัจจัยป้อน 
(คน วัสดุ งบประมาณ 

ข้อมูล) 
 

 
แปรรูปโดยกระบวนการ 

ผลผลิต 
(ผลิตภณัฑ์ บริการ ก าไร 

ขาดทุน ฯลฯ) 

บริบท 

ป้อนกลับ 
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2. ส่วนประกอบ (Element) หมายถึง วัตถุต่าง ๆ ที่อาจจะมีรูปลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม
หรือไม่มีรูปลักษณ์ที่แสดงออกในลักษณะนามธรรม ที่ท างานร่วมกันตามเป้าหมายของระบบ 

3. สิ่งน าเข้า (Input) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ทั้งที่ เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อเป็น
จุดเร่ิมต้นของการท างานของระบบนั้น ๆ ที่จะส่งต่อไปให้การประมวลผลแปลงสภาพเป็นผลลัพธ์ 

4. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่ท าหน้าที่ในการแปลงสภาพของสิ่งน าเข้าให้
เป็นผลลัพธ์ กระบวนการหรือขั้นตอนในการแปลงสภาพจะใช้วิธีการหรือกลไกซึ่งขึ้นอยู่กับระบบ
นั้น   ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

5. ผลลัพธ์ (Output) หมายถึง สิ่งส่งออกจากการประมวลผลสิ่งน าเข้าของระบบ 
ผลลัพธ์ได้จากการประมวลผลของระบบจะมีคุณลักษณะทางนามธรรมหรือรูปธรรมได้ 

6. การควบคุมและผลย้อมกลับ (Control and Feedback) เพื่อเป็นการติดตามและ
ตรวจสอบว่าระบบได้ด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ
ระบบ 

7. ขอบเขต (Boundary) เป็นการก าหนดเส้นแบ่งเขตของระบบที่จะท าหน้าที่ระบุว่า
องค์ประกอบหรือกิจกรรมใดเป็นส่วนของระบบสิ่งใดไม่ใช่ส่วนของระบบ 

8. สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งที่อยู่โดยรอบของระบบไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบแต่มีอิทธิพลผลกระทบกับระบบที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถท าให้การท างานของ
ระบบผิดแผกไปจากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้และระบบไม่สามารถคุมการเกิดเหตุการณ์ต่าง   ๆ 
ของสิ่งแวดล้อมได้ 

9. ระบบย่อย (Subsystem) ระบบทุกระบบจะต้องมีองค์ประกอบตั้งแต่ล าดับที่ 1 ถึง 
ล าดับที่ 8 ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ระบบที่มีขนาดใหญ่มีความซับซ้อนสูงท าให้การวิเคราะห์
ภาพของระบบไม่ชัดเจน เพื่อท าความชัดเจนให้เพิ่มขึ้นต้องมีการปรับระดับความซับซ้อนให้ลดลง  

จากที่กล่ าว การพัฒนาระบบ นักวิชา การได้ให้ค าว่ าขั้นตอน กระบวนการ 
องค์ประกอบ มีทั้งหมด 4 ส่วน ที่นักวิชาการได้กล่าวสอดคล้องกันประกอบด้วย 1. ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 2.กระบวนการ (Process) 3. ผลลัพธ์ (Outputs) และ 4.ส่วนย้อนกลับ (Feedback) จึง
สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาระบบ จ าเป็นที่จะต้องมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังกล่าว 
 
การบริหารจัดการ 
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 การบริหารจัดการ การบริหารจัดการเป็นการรวมค าว่า “การบริหาร” และ “การจัดการ” 
เข้าด้วยกันจากการศึกษาจากเอกสารต่าง  ๆเกี่ยวกับ การบริหาร และการจัดการ มีความหมาย
ดังต่อไปนี้ 
 การบริหาร 
 สัมมา รธนิธย์ (2556, 37 – 38) กล่าวว่าการบริหารมีความส าคัญ เนื่องจากการบริหาร 
เป็น กระบวนการ หรือกลไกการด าเนินงานหรือกิจกรรมขององค์การ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยน าเทคโนโลยีและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท า
ให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการร่วมแรงและความตั้งใจของกลุ่ม
บุคคลทุกคนในองค์กร โดยมีจุดหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม ที่มีการรวมตัวกันเป็นหมู่เหล่า มีการรวมกลุ่มเป็น
ชุมชนขนาดต่าง  ๆ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมในการท างานร่วมกัน การท างาน
ร่วมกันจะเป็นไปด้วย ความราบร่ืนและยังเกิดความเจริญก้าวหน้า กลุ่มหรือสังคมจ าเป็นต้องมีการ
จัดระบบระเบียบและก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะยึดถือร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยการบริหารที่มีคุณภาพ
เพื่อน าพาองค์กรหรือสถาบันให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 
 จอมพงค์ มงคลวนิช (2555, 22) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่ม
บุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 สุนทร โคตรบรรเทา (2554, 2) ให้ความหมาย การบริหาร คือ การท าให้คนตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมาย หรือการท างานกับคนและโดยคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ  
 สมาน อัศวภูมิ (2551, 80) กล่าวว่า การบริหารเป็นการใช้ภาวะผู้น าในการระดมใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และกระบวนการและกิจกรรมในทางการบริหารต่าง ๆ สามารถใช้ใน
การบริหารงานได้ในทุกระบบองค์การ 
 วรพจน์ พรหมสัตยพรต ให้ความหมายไว้ 2 ประเด็นได้แก่ การบริหาร(Administration) 
เป็นการจัดการ (Management) อย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและท าให้งานด าเนินไปอย่างราบร่ืนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของ
กลุ่มบุคคล หรืออีกนัยหนึ่ง การบริหาร คือ ศิลปะการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของ
บุคคลอ่ืน  
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 จากความหมายของการบริหารตามที่กล่าวสามารถสรุปได้ว่า  การบริหารเป็น
กระบวนการและกลไกลในการด าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้บรรลุตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการ 
 สิริวุฒิ บูรณพิรและคณะ (2557, 47) สรุปว่า การจัดการ หมายถึง การด าเนินงานโดยใช้
หน้าที่การจัดการผ่านบุคคลอ่ืนเพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง และสามารถท าให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากความหมายของการจัดการตามที่กล่าวสามารถสรุปได้ว่า การจัดการ หมายถึง การ
ด าเนินงานของผู้บริหารโดยใช้หลักการต่าง ๆ โดยใช้คนในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 จิรวรรณ บุญมี (2553, 18) ให้ความหมาย การจัดการ คือ การที่ผู้บริหารด าเนินงานตาม
กระบวนการจัดการโดยอาศัยบุคคลอ่ืนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 วิรัช สงวนวงศ์วาน (2551, 2) กล่าวถึง การจัดการ (Management) คือ สิ่งที่ผู้จัดการหรือ
ผู้บริหารต้องปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงาน และการดูแลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้อ่ืน 
เพื่อให้งานและกิจกรรมเหล่านั้นส าเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 รังสรรค์ ประเสร็จศรี (2551, 13) ให้ความหมาย การจัดการ (Management) หมายถึง 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)   
 บุตรี จารุโรจน์และคณะ (2549, 12) ให้ค าจ ากัดความ การจัดการ คือ การติดตามการ
ด าเนินการตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
 จากการศึกษาของนักวิชาการ การบริหารและการจัดการ การบริหารจัดการ เป็น
กระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดโดยใช้กลุ่มคนเป็นผู้ด าเนินงานให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วงจรคุณภาพของเดมิ่ง PDCA 
 กระบวนการ PDCA จากการศึกษา กระบวนการ หรือ วงจร PDCA หรือ วงจรคุณภาพ 
PDCA นักวิชาการต่างได้กล่าวถึงดังนี้ 
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 ปรียาวดี ผลอเนก (2553, 7-8) กล่าวว่า วงจร PCDA เป็นขั้นตอนที่จ าเป็นต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง คือ Plan Do Check Act โดยมีรายละเอียดของการท างานในแต่ละขั้นตอนดังน้ี 
 ขัน้ตอนที่ 1 เตรียมแผนงาน (Plan) ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินการดังนี้ 

 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และก าหนดคุณลักษณะที่จะใช้ควบคุม 
 2. ก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้ 
 3. ก าหนดวิธีการท างาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 4. ก าหนดว่า จะท าอะไร ที่ไหน โดยใคร เมื่อไหร่ ท าไม และด้วยวิธีใด คือ 5W 1H 

(What, Where, When, Who, Why and How) ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง 4 ของวงจร PDCA นั้น 
ขั้นตอน การวางแผน เป็นเร่ืองที่ส าคัญที่สุด  
 ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน (Do) 

 1. ศึกษาและฝึกอบรมให้เข้าใจวิธีการท างานในแต่ละคร้ัง 
 2. ลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. เก็บข้อมูลถึงคุณลักษณะทางคุณภาพ ตามวิธีการที่ก าหนดไว้แล้ว 

 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
งานและประเมินผล 

 1. เพื่อตรวจสอบดูว่างานที่ได้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่โดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

 2. ตรวจสอบดูว่าค่าที่วัดได้ และผลการทดสอบตรงตามมาตรฐานหรือไม่ 
 3. ตรวจสอบว่าลักษณะจ าเพาะทางคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 

 ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) จากการตรวจสอบ ถ้าพบปัญหา มี
ข้อบกพร่องขึ้น งานที่ได้ไม่ตรงกับเป้าหมาย หรือท าไม่ได้ตามแผน ให้ปฏิบัติการแก้ไขตามลักษณะ
ของปัญหาที่ค้นพบคือ 

 1. ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ ถ้าผลงานที่ได้รับมีการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย 
 2. ถ้าพบความผิดปกติใด   ๆ ให้สอบสวน ค้นหาสาเหตุ แล้วท าการป้องกัน แก้ไข

เพื่อมิให้ความผิดปกติเกิดซ้ าอีก 
 3. พัฒนาระบบหรือปรับปรุงวิธีการท างานนั้น   ๆ   

 
 
 Act Plan 

Do Check 
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 ภาพท่ี 2.7 วงจรคุณภาพ (Deming’s Circle) 
 ท่ีมา : ดัดแปลงมาจากปรียาวดี ผลอเนก, 2533, 8 

 

 

 เอ็นโดะ  อิซาโอะ (2551, 95) น าวงจร PDCA มาใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหาและ
กล่าวว่า วงจร PDCA เป็นพื้นฐานของกิจกรรมทางธุรกิจ มีองค์ประกอบ คือ การวางแผน (Plan) 
การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลลัพธ์ (Check) และหลังจากนั้นจึงน ามาสร้างเป็นมาตรการ 
(Action) อาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งคือ PDCA เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามแผน 
 สุธี ขวัญเงิน (2548, 222-223) กล่าวถึง วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle) เป็นวงจรของการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) หรือที่เรียกอีกอย่าง
ว่า วงจร PDCA ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan) ทีมงานเลือกกระบวนการที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และท าการก าหนดเป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการ
บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาผลประโยชน์และต้นทุนในการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดแผนงานที่
สามารถประเมินความก้าวหน้าของงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ขั้นที่ 2 การท า (Do) ด าเนินการตามแผน ติดตาม และตรวจสอบความก้าวหน้าของ
กระบวนการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการวิเคราะห์ 
 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ทีมงานต้องตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ เพื่อพิจารณาปรับแผนหรือหยุดโครงการถ้าเกิดความไม่
สอดคล้องระหว่างความเป็นจริงและความต้องการ 
 ขั้นที่ 4 การปฏิบัติ (Act) ตรวจสอบกระบวนการและจัดท าเอกสาร เพื่อน าแผนงานที่
พัฒนาจนประสบความส าเร็จไปเป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป 
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 จากการศึกษา วงจรคุณภาพของเดมิ่ง (PDCA) สามารถสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการการ
บริหารจัดการหรือวงจรของการบริหารจัดการที่จ าเป็น เพื่อใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  
 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan : P) เป็นการก าหนดเป้าหมาย กระบวนการที่ต้องการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สามารถ
ประเมินความก้าวหน้าของงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do : D) เป็นขั้นด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  
 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check : C) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงแผนเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ หรือ เพื่อพิจารณาปรับ
แผนการปฏิบัติใหม่ หรือ หยุดการด าเนินงานหรือไม่ 
 ขั้นที่ 4 การปฏิบัติ (Act : A) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ สรุป และจัดท าเอกสาร เพื่อน า
แผนงานที่ได้มาพัฒนาจบประสบความส าเร็จตามคุณภาพหรือมาตรฐานต่อไป 
 
 
 
 
การวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็นการวิจัยที่ค้นและพัฒนา
กระบวนการ นวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นักวิชาการและหน่วยงานราชการต่างให้
ความหมายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในแนวทางเดียวกัน ดังนี้    
 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2559) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : 
R&D) มีองค์ประกอบของการผสานระหว่าง การวิจัย และการพัฒนา โดยการวิจัยเป็นลักษณะของ
กระบวนการ เพื่อตรวจสอบ แสวงหา หรือสร้างนวัตกรรมขึ้น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และในส่วนของการพัฒนา เป็นกระบวนการปรับปรุง แก้ไข ให้ ดีขึ้นและเหมาะสม หรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีการ ผลผลิต จนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล 
หน่วยงาน องค์กร สถาบัน รวมไปถึงสังคมโดยรวม 
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 สมบัติ ท้ายเรือค า (2557) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยที่ใช้กระบวนการวิจัย 
(Research Process : R) และกระบวนการพัฒนา (Development Process : D) ในการพัฒนางานหรือ
สร้างนวัตกรรม เป็นวงจรต่อเน่ืองจนกระทั่งได้ผลงานหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามต้องการ  
 สมจิต จันทร์ฉาย (2557) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยทางวิชาการแบบ
ทางการ ใช้ในการวิจัยทดลองในการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม และน าผลที่ได้มาแก้ปัญหา
ต่าง  ๆ ตามวัตถุประสงค์ 
 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557) เป็นการวิจัยมุ่งประดิษฐ์หรือพัฒนานวัตกรรมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ 
ส าหรับยกระดับคุณภาพของงานหรือคุณภาพชีวิต 
 วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2552) ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนา เป็นกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 จากการศึกษา นักวิชาการต่าง  ๆ สามารถสรุปได้ว่า การวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development : R&D) เป็นการวิจัยที่มีเน้นกระบวนการและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ในการการพัฒนา หรือยกระดับคุณภาพขององค์กร หน่วยงาน
และตัวบุคคลให้สูงขึ้น  
 กระบวนการของวิจัยและพัฒนา 
 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557) กระบวนการของการวิจัยและพัฒนา มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ ความจ าเป็น 2) การสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา  3) 
น านวัตกรรมไปทดลองใช้ 4) วิเคราะห์ผลการทดลองใช้นวัตกรรม 5) สรุปผล 6) เขียนรายงานการ
วิจัย และ7) เผยแพร ่
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์และส าลี ทองธิว (2553) กระบวนการ RD แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
1)  ก าหนดปัญหาที่จะแก้ไข 2)  เลือกกฎหรือทฤษฎี  ที่คิดว่าจะน ามาใช้แก้ไขปัญหาได้   
3) ก าหนดการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนให้สอดคล้องกับกฎหรือทฤษฏีที่จะน ามาใช้แก้ปัญหา 4)  น า
แผนการแก้ปัญหาไปทดลอง ใช้ในขอบเขตจ ากัดและประเมินผล 5) น าแผนการแก้ปัญหาไปใช้ใน
ขอบเขตกว้างขึ้น หากขั้นที่ 4 เป็นที่น่าพอใจ 6) เผยแพร่ 
 วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2552) กล่าวถึงกระบวนการวิจัยและพัฒนา ไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การส ารวจ สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่
ต้องการศึกษา  2) การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3)  การ
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ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 4) การเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ เพื่อน าผลที่ได้ไปเผยแพร่ในวงกว้าง 
 วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2550) กล่าวว่ารูปแบบของการวิจัยและพัฒนาทั่วไปมีทั้งหมด 5 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการ 2) การออกแบบ เพื่อหาวิธีที่
จะท าให้บรรลุเป้าหมาย 3) การพัฒนา เพื่อด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ออกแบบไว้ 
4) การน าไปใช้ เพื่อน าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในภาคสนาม 5) การประเมินผล เพื่อให้ทราบถึง
ผลการใช้ผลิตภัณฑ์และด าเนินการแก้ไขหากมีข้อบกพร่อง 
 ไพศาล วรค า (2559 ) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ 
ขั้นตอนการส ารวจหรือวิเคราะห์สภาพปัญหา ขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ ขั้นตอน
การวิจัยทดลงใช้ และขั้นตอนการประเมินปรับปรุง 
 ประสาท เนืองเฉลิม (2556) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน ขั้นที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน และขั้นที่ 
3 สรุปผลการทดลอง/เขียนรายงาน 
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการของการวิจัยและพัฒนา มีทั้งหมด 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์สภาพของปัญหา 2) ออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหา 3) ทดลองใช้นวัตกรรม 4) ประเมินนวัตกรรม 5) สรุป 
 
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทภาระ หน้าที่ส าคัญ 4 ด้านในการดูแลนักศึกษา ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านอาชีพ ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต ด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง  ๆ  
แก่นักศึกษา ด้วยหน้าที่ส าคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้สร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น
เพื่อช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบประวัติ ผลการเรียนของนักศึกษาในการดูแล  
การอ านวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเร่ืองการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
การช่วยเหลือนักศึกษาในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม จนถึงนักศึกษาในการดูแลส าเร็จการศึกษา 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีทั้งหมด 4 หมวด (คู่มือระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์และอาจารย์ 
ที่ปรึกษา, 2557) ได้แก่ 1) นักศึกษาในการดูแล ระบบแสดงข้อมูลนักศึกษาในการดูแลเป็นหมู่เรียน 
ประกอบไปด้วย จ านวนนักศึกษาและแผนการเรียนเสนอแนะ โดยแยกออกเป็นหมู่เรียน 2) บันทึก
การให้ค าปรึกษา ระบบแสดงข้อมูล ชั่วโมง Home Room ส าหรับการให้ค าปรึกษาเป็นหมู่เรียน 
และ ชั่วโมง Office Hour ส าหรับการให้ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือการให้ค าปรึกษา
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ทั่วไป 3) อัพโหลดรูป ระบบแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานระบบ และสามารถท าการเปลี่ยนรูปภาพได้
และ 4) การจอง-เพิ่มรายวิชาเรียน ระบบแสดงการลงทะเบียนนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบการลงทะเบียนและท าการอนุมัติการลงทะเบียนของนักศึกษา 
 ในการด าเนินการเข้าสู่ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมี รหัสเพื่อท าการ เข้า
สู่ระบบ และจะต้องได้รับการอนุมัติส านักทะเบียนและประมวลเท่านั้นจึงสามารถเข้าใช้ได้ 
 
บริบทของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับหน้าที่หลักจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ ศูนย์แม่ริม ถนนสะลวง-ขี้เหล็ก ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน 1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้ สามารถคิดและ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้และปรับตนให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน 2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลิตงานวิชาการงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มี
คุณภาพที่ได้รับการยอมรับสู่ชุมชน 3) เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และโครงการ
พระราชด าริ 4) เพื่อพัฒนาพื้นที่คณะเทคโนโลยี การเกษตรอย่างสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จ านวนนักศึกษาในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 
2559) จ านวน 333 คน จ านวนอาจารย์ประจ าในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2559) จ านวน 25 คน และบุคลากร
ประจ าคณะฯ (ปีการศึกษา 2559) จ านวน 25 คน ในการบริหารจัดการได้ก าหนดโครงสร้างการบริหาร
ไว้ 2 โครงสร้างได้แก่ โครงสร้างการบริหารราชการ (Administration Chart) และโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

คณบดี กรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการบริหาร
คณะ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และแผนงาน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และงานวิจัย 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและ
พัฒนาการเกษตร 

หัวหน้าภาควิชา
อุตสาหกรรมเกษตร 
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ภาพท่ี 2.8 โครงสร้างการบริหารราชการ (Administration Chart) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

เทคโนโลยี 
และพัฒนาการเกษตร 

อุตสาหกรรม 
เกษตร 

ส านักงานคณบดี ภาควิชา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ภาพท่ี 2.9 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
 
 
 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์ (2560) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 1)
ศึกษาสภาพปัญหาจากเคร่ืองมือที่ใช้ในกระบวนการคัดกรองนักเรียนได้แก่ แบบคัดกรองนักเรียน 
โปรแกรม Scan Tool3 ในการประมวลผล เพื่อจ าแนกนักเรียนเป็นสามกลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 2) การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ได้ใช้กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบตามวงจรพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบได้แก่ 1.การวางแผนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหารูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยการสร้าง
นวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบจ านวน 3 นวัตกรรม 3.การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
การบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน 4.การปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้รูปแบบมีประสิทธิภาพ 3)การใช้รูปแบบและการศึกษาสภาพปัญหาการใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการงานระบบช่วยเหลือนักเรียน โดยการทดลองใช้รูปแบบกับครูหัวหน้าระดับพบว่า 
รูปแบบมีความเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีความชัดเจน ตรงกับความต้องการ 
กระชับเวลา เอ้ือต่อการท างานของครู แต่คู่มือการใช้ไม่เอ้ือต่อผู้สูงวัย และการใช้รูปแบบโดยครูที่
ปรึกษาพบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมพร้าวคัดกรองทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด
 สุกัญญา ทับทิมและคณะ (2556) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น 
โดยใช้ชุดกิจกรรม PDCA พบว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น การเก็บ
รวบรวมข้อมูลท าโดยน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ซึ่ง
สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์
เบื้องต้น โดยใช้ชุดกิจกรรม PDCA เร่ืองแรกและการเคลื่อนที่โมเมนตัมและพลังงาน โดยการ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นของ
นักศึกษาหลังได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม PDCA และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์เบื้องต้นของนักศึกษาที่เรียนตามปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม PDCA สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนตามปกต ิ
 สุวรรณ แสงสุรีฉาย (2556) ศึกษาการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ มีองค์ประกอบของระบบ ระบบ 4 ระบบ ได้แก่ ระบบการวางแผน 
ระบบการปฏิบัติการ ระบบตรวจสอบ ระบบสะท้อนผล ซึ่งทุกระบบมีขั้นตอนในการด าเนินงาน 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ และขั้นสะท้อนผล 2) ผลการใช้ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ ส่งผลต่อการพิทักษ์คุ้มครองและดูแลได้อย่างทั่วถึง  การ
ส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตและปรับตัว การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคม 
การพัฒนาอย่างรอบด้าน ระดับมากที่สุด คือ มีการพัฒนาด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีข้อมูล
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ความก้าวหน้าของ การพัฒนาระดับความยั่งยืน 3) ข้อค้นพบจากการวิจัย คือ การพัฒนาองค์ความรู้
ที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนที่เป็น ข้อค้นพบใหม่ การพัฒนาความรู้และทักษะใน
บทบาทหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความ ตระหนัก เกิดการยอมรับและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
 ปารณทัตต์ แสนวิเศษ (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา : การสร้างทฤษฎีจากฐานราก พบว่า มีลักษณะและรูปแบบ
ดังต่อไปนี้ รูปแบบการมีส่วนร่วมประกอบด้วยการมีส่วนร่วมและลักษณะการมีส่วนร่วม 12 
ประเภท กระบวนการมีส่วนร่วมมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 ระดับ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในโรงเรียนและปัจจัยนอกโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผลกระทบของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและบทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ดาวรุ่ง มุกดากิจ (2554) ศึกษาการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
แซง อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้พัฒนา
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ เคร่ืองมือในการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลด้านต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ 
ครูผู้ดูแลด าเนินการคัดกรองนักเรียนได้อย่างถูกต้อง การมีส่วนรวมระหว่างครูและนักเรียนใน
กิจกรรมโฮมรูม นักเรียนมีภาวะผู้น าเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจในการอบรมคุณธรรมอยู่ในระดับ
มาก นักเรียน ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูผู้มีการส่ง
ต่อนกัเรียน กับคณะท างานได้  
 เพ็ญพิชชา มั่นคง (2554) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลการเรียนรู้เร่ือง พลเมืองดีของสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวโยนิโสมนสิการ พบว่า ผลการเรียนรู้เร่ืองพลเมืองดีของสังคมของนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางโยนิโสมนสิการมีความแตกต่างกัน คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดการการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ สามารถ
ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ความคิดเห็นของการจัดการเรียนตามแนว
โยนิโสมนสิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก โดยเฉพาะนักเรียนเห็นด้วยมากในด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้เนื่องจากได้ฝึกคิดร่วมกับเพื่อน ๆ ตามสถานการณ์ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
นักเรียนมีความคิดเห็นว่าทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่า ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับนักเรียน 
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 สมหวัง ปิ่นปกรณ์ (2554) ศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรม LINGO เพื่อหาค าตอบที่เหมาะสม
ของโมเดลทางคณิตศาสตร์ พบว่า มีคู่มือการใช้งานของโปรแกรม LINGO ที่เป็นภาษาไทย แบ่ง
เน้ือหาไว้เป็นตัวอย่างทางธุรกิจและตัวอย่างที่ทดลองใช้จริง โดยมีเนื้อหาของตัวอย่างของเร่ืองส่วน
ประสมของผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การวางแผนการท างานของพนักงาน พิกัดน้ าหนักส่วนผสมเมล็ด
พืช การก าหนดก าลังคนโดยแสดงออกมาเป็นรายการ และได้น าไปทดลองใช้งานโดยกลุ่มที่
เกี่ยวข้องโดยตรง 
 อรอุมา รอดแย้ม (2554) ศึกษาการท างานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบพีดีซีเอ 
(PDCA) ของผู้บริหารและครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง พบว่า 1)ผู้บริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง มีการ
ท างานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ในภาพรวมและทุกด้านในระดับมาก โดยมีการ
ปฏิบัติด้านการยอมรับนับถือเป็นอันดับแรก 2) จากการเปรียบเทียบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในระบบ PDCA ของผู้บริหารและครู จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง อายุและประสบการณ์การท างาน 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แต่เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา มีการท างานร่วมกันที่มี
ประสิทธิภาพในระบบ PDCA แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทิพยา นิลดี (2553) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
รายบุคคล TAI พบว่า 1) ผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบ 5E กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล TAI หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2) ผลการเรียนรู้ และความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบการคูณ การหาร
เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E กับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล  TAI แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5 E มีผลการเรียนรู้และความพึงพอใจใน
การเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็น
รายบุคคล TAI 
 พิชัยศักดิ์ เจริญศรี (2552) ศึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการชั้นเรียนส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1. ระบบบริหารจัดการชั้นเรียน ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่
พัฒนาขึ้นโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้งาน มีความสามารถ
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ด้านบันทึกและจัดการข้อมูลรายละเอียดประวัตินักเรียน บันทึกและจัดการข้อมูลรายวิชา บันทึก
และจัดการข้อมูลการลงทะเบียน บันทึกและจัดการข้อมูล ในด้านการประเมินสามารถบันทึกและ
จัดการข้อมูลตารางเรียน บันทึกและจัดการข้อมูลการเข้าเรียน รายงานผลการขาดเรียน รวมไปถึง
การสรุปผลการเรียนและผลการ ประเมินด้านการอ่านคิดวิเคราะห์  เขียนสื่อความหมาย ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในการใช้งานในระบบโดยผู้ดูและ
ระบบ 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการชั้นเรียน ส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาใช้วิธีการประเมินแบบ Black Box พบว่าระบบงานนี้มีค่าระดับคะแนนเชิงปริมาณ เฉลี่ย 
8.80 ใน 10 คะแนน และผลการประเมินระบบงานเชิงคุณภาพ เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาได้ 
 พิสมัย กองธรรม (2552) ผลการเรียนแบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี ผสมผสานกับวิธี           
ซินเนคติกส์ต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือ ซี ไอ อาร์ ซี ผสมผสานกับวิธีซินเนคติกส์ ใน
การอ่านจับใจความมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.45 และในด้านการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือ ซี ไอ อาร์ ซี ผสมกับวิธีซินเนคติกส์ มีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 75 
 ศรีทน ละม่อม (2552) ศึกษาผลการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดย
ใช้วงจร PDCA ของโรงเรียนดอนทองวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจากความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การประชาสัมพันธ์โรงเรียนรองลงมาคือ การร่วมกิจกรรมของชุมชน และความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การประชาสัมพันธ์โรงเรียนรองลงมาคือ การร่วมกิจกรรมชุมชน 2) ผลการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยใช้วงจร PDCA ในด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ท าให้ชุมชนทราบข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินการกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการให้บริการแก่
ชุมชน ให้ชุมชนมาใช้อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน น านักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้ ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เชิญบุคคลชุมชน 
มาร่วมกิจกรรมวันส าคัญของโรงเรียน ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
3) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อพิจารณาในภาพรวม
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ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณารายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียน เมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อพิจารณารายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ระบบบริการจัดการของเดมิ่ง 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การด าเนินการ 3) การตรวจสอบ และ4) การปรับปรุงแก้ไข ท าให้
เกิดการพัฒนาในด้านการช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา สามารถส่งเสริมให้นักเรียนปรับตัวใช้
ชีวิตในสังคมได้ดีขึ้น รวมถึงครูมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าในประเมินก่อนการใช้เคร่ืองมือที่พัฒนาจากระบบบริหารของเดมิ่ง 
และเคร่ืองมือได้รับการพัฒนาจากระบบบริหารของเดมิ่งสามารถตอบสนองความต้องการของครูที่
ปรึกษา ครูผู้สอน ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสามารถตอบสนองตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้
เป็นอย่างดี 
 
  
 
  
  



 

 

 

 
บทที่ 3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 
 การวิจัยในคร้ังนี้มุ่งเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ
ดังนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในปีการศึกษา 2559 
จ านวน 10 คน  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ 
 1. ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลที่รับผิดชอบ 
ด้านผลการเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 คน 
 2.  คณบดีและรองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ใน
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 คน 
 กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 ท่าน 
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 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาปัญหาของ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2)  เพื่อจัดท าระบบบริหารจัดการงาน
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ 3)  เพื่อ
ใช้  ป ระ เมิ น  ป รับป รุง ระบบบริหารจั ดก ารง านติดตามผลการ เ รี ยนนักศึ กษา  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  3 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาของการติดตามผลการเรียนนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 3 ใช้ ประเมิน ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  ขั้นตอนการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แสดงเป็นล าดับและขั้นตอนตาม
รายละเอียดดังภาพที่ 3.1  
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      ภำพท่ี 3.1 สรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัย

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การติดตามผลการเรียน 
2. ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตามผลการเรียน
นั กศึ กษา โดยการสั มภาษณ์ คณบดี  รองคณบดี  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการที่
รับผิดชอบงานผลการเรียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและ
ประมวลผลและอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการสัมภาษณ์ของผู้บริหาร
เกี่ยวกับระบบบริหาร  

ได้ข้อมูลสภำพปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรติดตำม
ผลกำรเรียนของนักศึกษำ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษำปัญหำ 

ขั้นตอนท่ี 2 จัดท ำระบบ
บริหำรจัดกำรงำน
ติดตำมผลกำรเรียน
นักศึกษำ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ   การ
พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ วงจรคุณภาพเดมิ่ง 
2. จัดท าระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา จาก
ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาระบบ การบริหารจัดการตาม
วงจรคุณภาพของเดมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ 1) การวางแผน 
2) การด าเนินการ 3) การตรวจสอบ และ 4) การปรับปรุง 

ได้ร่ำงระบบบริหำรจัดกำรงำนติดตำมผลกำรเรียนนักศึกษำ 

ขั้นตอนท่ี 3 ใช้ ประเมิน 
ปรับปรุง บริหำรจัดกำร
งำนติดตำมผลกำรเรียน
นักศึกษำ 

1. วางแผนด าเนินการใช้งานระบบบริหารจัดการงาน
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

2. ใช้ระบบบริหารจัดการงาติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
3. ประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบบริหารจัดการงาน

ติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน

พร้อมทั้งสรุปผลการใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 

ได้ระบบบริหำรจัดกำรงำนติดตำมผลกำรเรียนนักศึกษำ 
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ขั้นตอนท่ี 1 กำรศึกษำสภำพและปัญหำระบบบริหำรจัดกำรงำนติดตำมผลกำรเรียนนักศึกษำ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา   
2. ศึกษาจากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของส านักทะเบียนและประมวลผล 
3. ศึกษาสภาพปัญหาและการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจากผู้อ านวยการ            

รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบในด้านผลการเรียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล คณบดี 
รองคณบดี และอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 – 20 
สิงหาคม 2559 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

4. วิ เคราะห์สภาพและปัญหาของระบบอาจารย์ที่ป รึกษาจากการสัมภาษณ์
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ คณบดี รองคณบดี และ การใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา (ดังรายละเอียดปรากฏในบทที่ 4) 
  
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำระบบบริหำรจัดกำรงำนติดตำมผลกำรเรียนนักศึกษำ  มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ด าเนินการสร้างระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากขั้นตอนที่ 1 และจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฏี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ วงจรคุณภาพเดมิ่ง มี
รูปแบบประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การด าเนินการ 3) การตรวจสอบ และ 4) การปรับปรุง โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
   1.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวางแผนแก้ปัญหาในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดย
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อสร้าง ใช้ ประเมินและปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1 แสดงแผนกำรปฏิบัติกำรระบบบริหำรจัดกำรงำนติดตำมผลกำรเรียนนักศึกษำ  
 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

วันท่ี รำยกำร 
18 ธันวาคม 2559 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการสร้างระบบบริหารจัดการงาน

ติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
20 ธันวาคม 2559 ประชุมการด าเนินการสร้างโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา และคู่มือ

การใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา  
21 ธันวาคม 2559 –
19 มกราคม 2560 

ด าเนินการสร้างโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา คู่มือการใช้โปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา และระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา 

1 -  22 กุมภาพันธ์ 
2560 

ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา คู่มือการใช้
โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

23 -30 กุมภาพันธ์ 
2560 

ท าการปรับปรุง โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา คู่มือการใช้โปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษาและระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา  

8 มีนาคม 2560 ทดลองระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา โดยใช้กลุ่ม
ทดลอง จ านวน 3 คน พร้อมทั้งประเมินโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

9 - 23 มีนาคม 2560 วิเคราะห์การประเมิน และท าการสรุปผลการทดลองใช้ระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

7 – 20 เมษายน 2560 1. เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตาม  
ผลการเรียนนักศึกษา 
2. แนะน าการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนโดยใช้
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน พร้อมใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษา  

7 – 20 เมษายน 2560 ด าเนินการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการใช้โปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษาและการใช้งานคู่มือโปรแกรมติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 
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ตำรำงท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

วันท่ี รำยกำร 
16  - 2 0  เ มษ า ยน 
2560 

แจกแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 10 ท่าน ประชุมใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

26 เมษายน 
2560 

ด าเนินการประชุมสรุปการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา 

 
  1.2 ด าเนินการให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบความเหมาะสมในการแผนการ
ปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ในวันที่ 11 กันยายน 2559 
  1.3 ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติการสร้างระบบบริหารจัดการ   งานติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

1.4  น าแผนที่ปรับปรุงด าเนินการตามขั้นตอน 
 2. ขั้นด ำเนินกำร (Do)  
  2.1 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการติดผลการ
เรียน ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการติดตามผลการเรียนนักศึกษาและก าหนดของคุณสมบัติ
โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา(ดังรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 4) 
  2.2 ประชุมการสร้างโปรแกรมพร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม โดยให้ผู้ช านาญการใน
ด้านการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาที่สร้างขึ้นจะต้องมี
รูปแบบตามที่ได้จากการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2.3 ด าเนินสร้างโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาโดยให้ผู้ช านาญการในด้าน
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาที่สร้างขึ้นจะต้องมี
รูปแบบตามที่ได้จากการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2.4 ผู้วิจัยน าโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบหาประสิทธิภาพ จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีรายการดังต่อไปนี้ 
 รายการการตรวจสอบหาประสิทธิภาพของโปรแกรมติดตามผลการเรียนมีรายการ 
ดังนี้ มีรูปแบบสามารถใช้ได้สะดวก ใช้ค าสื่อความหมายท าให้เข้าใจได้ง่าย มีความรวดเร็วในการ
ประมวลผลข้อมูล ผลที่ได้มีความครบถ้วนและชัดเจน ผลที่ได้มีความถูกต้อง ระบบช่วย
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ประหยัดเวลาในการสืบค้นข้อมูล ระบบช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามผลการเรียนได้
สะดวก และรวดเร็วขึ้น ระบบช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถวางแผนในการลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่ได้รับผลการเรียน F ได้และโปรแกรมสามารถแสดงผลออกมาทางเคร่ืองพิมพ์ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  
 รายการการตรวจสอบหาประสิทธิภาพของคู่มือการใช้โปรแกรมติดตามผล   การเรียน
นักศึกษาตรวจสอบหาประสิทธิภาพ มีรายการดังนี้ มีลักษณะการน าเสนอได้เหมาะสม ใช้ค าสื่อ
ความหมายท าให้เข้าใจได้ง่าย คู่มือมีความน่าสนใจ น่าอ่าน การล าดับเนื้อหา สอดคล้อง  เชื่อมโยง       
ในทุกขั้นตอน มีขนาด และรูปแบบตัวอักษรเหมาะสม และสวยงาม แสดงวิธีการใช้งานได้
สอดคล้องกับโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานกับ
โปรแกรมติดตามผล    การเรียนนักศึกษาได้ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการประชุมพิจารณาผลที่
ได้จากการใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบ 
  2.5 ท าการสรุปพร้อมทั้งท าการปรับปรุงโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
คู่มือการใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและท าการ
ปรับปรุงก าหนดการประชุมตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
 3. ขั้นตอนกำรตรวจสอบ (Check) 
  3.1 ด าเนินการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มทดลองจ านวน 3 ท่าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ โดยการชี้แจงเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา และ
การใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา 8 มีนาคม 2559 
  3.2 ท าการประเมินโดยใช้แบบสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มทดลอง และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
 4. ขั้นตอนกำรปรับปรุงแก้ไข (Act) 
 น าโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา คู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการ
เรียนนักศึกษาและระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น ามาใช้จริงต่อไป  
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ขั้นตอนท่ี 3 กำรใช้ ประเมิน ปรับปรุง ระบบบริหำรจัดกำรงำนติดตำมผลกำรเรียนนักศึกษำมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นตอนกำรวำงแผน (Plan) กำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนติดตำมผลกำรเรียน
นักศึกษำ  
  ผู้วิจัยได้น าตารางที่ 3.1 แสดงแผนการปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานติดตามผล
การเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 
2559 ถึงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมการด าเนินการใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผล
การเรียนนักศึกษา  
 2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (Do) กำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนติดตำมผลกำรเรียน
นักศึกษำ 
  ใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาในส่วนของการใช้
โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาและคู่มือการใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษากับ
กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 10 คน ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 
โดยก่อนการใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาและคู่มือการใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษาผู้วิจัยได้ท าการอธิบายลักษณะของโปรแกรม การใช้รหัสในการเข้าใช้โปรแกรมติดตามผล
การเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการแจกคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผล
การเรียนนักศึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ประกอบการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษา และแจ้งก าหนดการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาระหว่างวันที่ 7 – 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
 3. ขั้นตอนกำรตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนกำรปรับปรุงแก้ไข (Act) 
  3.1  ด าเนินการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการใช้โปรแกรม
และคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 20 เมษายน พ.ศ. 2560  
  3.2 ด าเนินการแจกแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 20 เมษายน พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งเชิญอาจารย์ ที่
ปรึกษา จ านวน 10 ท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  
  3.3 ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษาจากแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ได้แก่ 

 1. แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
  1.1 แบบสัมภาษณ์ของผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 
  1.2 แบบสัมภาษณ์การใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา
ของกลุ่มทดลอง 

2. แบบประเมินประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผล
การเรียนนักศึกษา  
 3. แบบตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 
 4. แบบบันทึกการประชุม 
 5. โปรแกรมการติดตาผลการเรียนนักศึกษา 
 6. คู่มือการใช้โปรแกรมการติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

 
 วิธีกำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 

1. กำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ 
  แบบสัมภาษณ์  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ของผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับงาน
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา แบบสัมภาษณ์การใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษาของกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้ ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาก าหนดค าถาม ตามจุดประสงค์ที่
ต้องการ โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิด รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1.1 สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
 1.2 ปรับปรุงแก้ไขเป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 

 

 2.  แบบประเมินควำมพึงพอใจระบบบริหำรจัดกำรงำนติดตำมผลกำรเรียนนักศึกษำ 
 2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาก าหนดค าถาม ตามจุดประสงค์ที่ต้องการโดย 

พิจารณาจากกรอบแนวคิด รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 2.2 สร้างแบบประเมินฉบับร่างและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

 2.3 น าแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใช้วิธีการหาค่า IOC ในค าถามแต่ละข้อมีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม 

 2.4 ปรับปรุงแก้ไขหลังทดลองใช้ให้เป็นแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ 
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 3.  แบบตรวจสอบคุณภำพของโปรแกรมและคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมติดตำมผลกำรเรียน
นักศึกษำ 

 3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาก าหนดค าถาม ตามจุดประสงค์ที่ต้องการโดย 
พิจารณาจากกรอบแนวคิด รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 3.2 สร้างแบบตรวจสอบคุณภาพฉบับร่างและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
  3.3 น าแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใช้วิธีการหาค่า IOC ในค าถามแต่ละข้อมีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม 
 3.4 ปรับปรุงแก้ไขหลังทดลองใช้ให้เป็นแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ 

 

 4. แบบบันทึกกำรประชุม 
 4.1 ก าหนดประเด็นการประชุมในแต่ละคร้ังให้ตรงกับจุดประสงค์ของงานวิจัย 
 4.2 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

  4.3 จัดท าแบบบันทึกการประชุมฉบับสมบูรณ์ 
 

 5. โปรแกรมกำรติดตำมผลกำรเรียนนักศึกษำ 
  5.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ตามจุดประสงค์ของงานวิจัยและคุณสมบัติจากการประชุม
ในการออกแบบโปรแกรมการติดตามผลการเรียนนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.2 ก าหนดลักษณะของโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาให้มีความสะดวกต่อ
ผู้ใช้งาน 
  5.3 ด าเนินการสร้างโปรแกรมการติดตามผลการเรียนนักศึกษา โดยให้ผู้ช านาญใน 
การเขียนโปรแกรมเป็นผู้สร้างตามจุดประสงค์ของงานวิจัยและคุณสมบัติตามที่ประชุมได้ออกแบบไว้ 
   5.4 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

 5.5 น าโปรแกรมเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบตามรายการ
พบว่าในค าถามแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม 
   5.6 น าไปปรับปรุงแก้ไข และเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
 

 6. คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรติดตำมผลกำรเรียนนักศึกษำ 
  6.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ตามจุดประสงค์ของงานวิจัยและคุณสมบัติจากการประชุม
ในการออกแบบโปรแกรมการติดตามผลการเรียนนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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  6.2 ก าหนดลักษณะของคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาให้มี
ความสะดวกต่อผู้ใช้งาน 

  6.3 ด าเนินการสร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรมการติดตามผลการเรียนนักศึกษา โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างให้สอดคล้องกับโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
  6.4 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

 6.5 คู่มือการใช้งานงานโปรแกรมเสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบตามรายการพบว่าในค าถามแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม 

 6.6 น าไปปรับปรุงแก้ไข และเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
2. เก็บข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา 
3. ด าเนินการตามขั้นตอนของวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (PDCA) 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในคร้ังนี้ในสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลและได้น าเสนอตามตารางประกอบการบรรยาย 
ดังนี ้

 1. ค่ำร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติที่นิยมกันมากโดยเป็นการเปรียบเทียบความถี่
หรือจ านวนที่ต้องการกับความถี่หรือจ านวนทั้งหมดที่เปรียบเทียบเป็น 100 ค่าร้อยละจะแสดง
ความหมายของค่าและสามารถน าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบได้ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556 , 224) 
 

𝑃 =
𝑓

𝑁
 × 100 

 
    เมื่อ  𝑃    แทน  ค่าร้อยละ 

𝑓   แทน  ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
 𝑁  แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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 2. ค่ำเฉลี่ย (Mean : 𝛍) เป็นการหาค่ากลางจากการน าข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหาร
ด้วยจ านวนข้อมูล บางทีเรียกค่าเฉลี่ยว่า ตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) การหาค่าเฉลี่ยเหมาะ
ส าหรับข้อมูลที่วัดในระดับอันตรภาคขึ้นไป และมีการแจกแจงเป็นปกติหรือใกล้เคียงกับปกติ สูตร
การหาค่าเฉลี่ยส าหรับประชากร(ไพศาล วรค า, 2559, 323)มีดังนี ้

 
 

𝜇 =  
∑ 𝑋𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

   
    เมื่อ μ  แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร 
      𝑋𝑖   แทน คะแนนของคนที่ 𝑖 

   𝑁  แทน  จ านวนสมาชิกในประชากร 
 
 

 3. ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (σ) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย
ของกลุ่ม พี่พิจารณาจากค่ารากที่สองของก าลังสองเฉลี่ย (ไพศาล วรค า, 2559, 325) ซึ่งค านวณกรณี
ประชากร  ได้จากสูตรต่อไปนี้ 

 
 

σ =  √
∑ (𝑋𝑖 − 𝜇)2𝑛

𝑖=1

Ν
 

 
 

 เมื่อ  𝜎 เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
    μ เป็นค่าเฉลี่ยของประชากร 
    Χ𝑖  เป็นคะแนนของคนที ่𝑖 
    𝑁 เป็นจ านวนสมาชิกของประชากร 
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 4. กำรหำค่ำควำมสอดคล้องแบบ (IOC) เป็นการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อค าถาม โดยประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา การวัดผลประเมินผลหรือ
วิจัย รวมทั้งอาจใช้ในด้านภาษา จ านวนที่ใช้อย่างน้อย 3 – 5 คน  (พิสณุ ฟองศรี, 2552, 139) โดยใช้
สูตรดังนี ้

 

       
n

R
IOC


  

  
     เมื่อ IOC  แทน  ค่าความสอดคล้อง   
               R  แทน  ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 n   แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกค่ำเฉลี่ยตำมมำตรวัดแบบ Likert – Type – Scale ได้ก าหนด
ระดับคะแนนดังนี้ 

มากที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5  
มาก   มีค่าคะแนนเท่ากับ  4  
ปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากับ  3  
น้อย   มีค่าคะแนนเท่ากับ  2  
น้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ  1  

ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้น ามาแปลความหมายได้ ดังนี้ (ไพศาล วรค า, 2559, 413-414)  
4.50 – 5.00  หมายความว่า  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
3.50 – 4.49  หมายความว่า  มีความพึงพอใจในระดับมาก  
2.50 – 3.49  หมายความว่า  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
1.50 – 2.49  หมายความว่า  มีความพึงพอใจในระดับน้อย  
1.00 – 1.49  หมายความว่า  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 



 
 

 

 

 
 บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 การพั ฒนาระบบบ ริหารจั ดก ารง านติ ดตามผลการ เ รี ยนนั กศึ กษ า  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) จัดท าระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ 3) ใช้ ประเมิน ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 สภาพปัญหาของการติดตามผลการเรียนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
สภาพปัญหาการติดตามผลการเรียนนักศึกษา  
 ในปัจจุบันการติดตามผลการเ รียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ใน
การดูแลของส านักทะเบียนและประมวลผล มีทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่ 1) นักศึกษาในการดูแล  
2) บันทึกการให้ค าปรึกษา 3) อัพโหลดรูป 4) การจอง-เพิ่มรายวิชาเรียน 5) การถอนวิชาเรียน 6) ค า
ร้องเพิ่มจ านวนในรายวิชาที่ ยังไม่มีระบบติดตามผลการเรียนนักศึกษาท าให้เกิดความยากล าบากใน
การติดตามผลการเรียนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาเป็นราย
คน แล้วน ามาแยกผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์ด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่ F M I และ IP เนื่องจากระบบ
ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นกลุ่มผลการเรียนได้ท าให้เสียเวลามากในการตรวจสอบผลการเรียน
บางคร้ังอาจเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบผลการเรียนได้ ส่งผลให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผลได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมี
ความต้องการระบบที่สามารถติดตามผลการเรียนนักศึกษาเพื่อท าการตรวจสอบผลการเรียนได้
สะดวกยิ่งขึ้นดังรายละเอียดผู้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษายังไม่มีท าให้เกิดความยากล าบากในการ
ติดตามนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์ รวมไปถึง สัญลักษณ์อ่ืน ๆ 
เช่น M I หรือ IP...” (ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล, สัมภาษณ์, 21 
มิถุนายน 2559) 
“...การติดตามผลการเรียนนักศึกษา ตามความเข้าใจมันก็คือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
แต่ ระบบยั งไม่สามารถติดตามนักศึกษาที่ มีปัญหาในด้ านต่ าง  ๆ  ได้ . . ” 
(รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล, สัมภาษณ์, 21 มิถุนายน  2559)  
“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษายังไม่มีท าให้ติดตามผลการเรียนนักศึกษาได้
ยากล าบาก...” (คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน  2559) 
“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษายังไม่มี  มีแต่ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งใน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีอยู่ 6 หมวด ในการตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษายัง
ต้องท าการพิมพ์ออกมาเป็นรายคน แล้วท าการตรวจสอบและท าการจัดบันทึก
รายวิชาที่ได้รับผลการเรียน F M I และ IP จึงไม่สามารถสรุปผลการเรียนดังกล่าว
ได้สะดวก และอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย...” (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2559) 
“...ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาในปัจจุบันยังไม่มี เมื่อ
ต้องการตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาจะต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบ และ
จะต้องรวบรวมข้อมูลเอง ไม่มีการแยกประเภทนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน F M I 
และ IP ให้...” (รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สัมภาษณ์, 22 
มิถุนายน 2559) 
“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษาไม่มีให้บริการแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งที่การ
ติดตามผลการเรียนนักศึกษามีความส าคัญ...” (อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 1, สัมภาษณ์, 
24 มิถุนายน 2559) 
“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่มี ท าให้ติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษาไม่ได้...” (อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 2, สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 
2559) 
“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษายังไม่มี ท าให้ไม่ทราบว่านักศึกษาคนใดได้รับ
ผลการเรียน F มากน้อยเพียงใด...” (อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 3, สัมภาษณ์, 24 
มิถุนายน 2559) 
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“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษายังไม่มี อาจท าให้นักศึกษาไม่จบตามระยะเวลา
ที่ก าหนดตามหลักสูตร...” (อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 4, สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2559) 
“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษายังไม่มี มีแต่ระบบตรวจสอบผลการเรียน
นักศึกษา เมื่อต้องการทราบนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน F ต้องปร้ินออกมาที่ละคน 
ท าให้เสียเวลามาก...” (อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 5, สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2559) 
“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษายังไม่มี แต่ต้องระบบที่สามารถติดตามผลการ
เรียนนักศึกษาเพื่อท าการตรวจเช็คผลการเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น... ” (อาจารย์ที่
ปรึกษาคนที่ 6, สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2559) 
“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษายังไม่มี ท าให้ไม่สามารถทราบว่านักศึกษาที่ติด 
F M I และ IP มากน้อยเพียงใด...”(อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 7, สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 
2559) 
“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษายังไม่มี ท าให้ไม่สามารถรวบรวมหรือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาที่ติด F M I และ IP ได้...” (อาจารย์ที่ปรึกษา
คนที่ 8, สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2559) 
“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษายังไม่มี ซึ่งอาจท าให้นักศึกษาพ้นสภาพ
นักศึกษาตามระเบียบวัดผลได้...” (อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 9, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 
2559) 
“...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษายังไม่มี ท าให้ต้องรวบรวมผลการเรียน F M I 
และ IP ด้วยตนเอง ซึ่งอาจท าให้ผิดพลาด ตรวจสอบไม่ครบถ้วนได้...” (อาจารย์ 
ที่ปรึกษาคนที่ 10, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2559) 
 

 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหางานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
ประกอบด้วยโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ส าคัญต่อนักศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาใน
การตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาหรือหาข้อมูลของนักศึกษาที่จ าเป็นที่จะต้องให้ความ
ช่วยเหลือในด้านของการเรียนการสอน  มีโปรแกรมที่สามารถแสดงผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์
ออกมาเป็นกลุ่มประกอบด้วย F M I และ IP ระบบสามารถช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบ
ผลการเรียนนักศึกษาได้รวดเร็ว ครบถ้วน และป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบผล
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การเรียนนักศึกษา รวมไปถึงการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสรุปข้อมูลที่ได้จาก
ระบบเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาได้ทันเวลา ก่อนที่จะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์
ขึ้น ดังตวัอย่างการให้สัมภาษณ์ผู้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ 
 

“...ถ้ามีระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแจ้ง
เตือนนักศึกษาในการดูแลได้...” (อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 1, สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 
2559) 
“...ควรมีระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน ที่สามารถตรวจสอบผลการ
เรียนนักศึกษาได้รวดเร็ว...” (อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 2, สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน พ.ศ. 
2559) 
 “...งานติดตามผลการเรียนนักศึกษาส าคัญมากที่จะช่วยนักศึกษาได้ ควรจะมี
โปรแกรมที่แสดงผลออกมาได้อย่างครบถ้วน ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา...”  (อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 3, สัมภาษณ์, 24 
มิถุนายน 2559) 
 “...ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาควรมีโปรแกรมและคู่มือ
การใช้โปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย สามารถแสดงข้อมูลผลการเรียนที่ต้องการออกมา
ได้..” (อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 4, สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2559) 
“...ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาจะต้องมีการประชุมเพื่อ
สรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากระบบ และสามารถน ามาใช้งานได้จริง...” (อาจารย์ที่
ปรึกษาคนที่ 5, สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2559) 
 “...ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาควรแสดงผลการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน F และสัญลักษณ์ M I และ IP ออกมาได้...” (อาจารย์
ที่ปรึกษาคนที่ 6, สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2559)  
“...ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา จะต้องเป็นระบบที่อ านวย
ความสะดวกแก่อาจารย์เพื่อตรวจสอบ หรือหาข้อมูลของนักศึกษาที่จ าเป็นที่จะต้องให้
ความช่วยเหลือในด้านของการเรียนการสอน และต้องมีเป็นกระบวนการต่าง ๆ..” 
(อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 7, สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2559)  
“...ปัจจุบันระบบอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่ค่อยอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์มากนัก
ในการติดตามผลการเรียนนักศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจ าเป็นต้องน าข้อมูลของ
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นักศึกษาที่มาเพื่อใหค้วามช่วยเหลือในด้านของการเรียนการสอน และต้องมีเป็น
กระบวนการต่าง ๆ..”(อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 8, สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2559) 
 “...ระบบอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่สามารถค้นหาข้อมูลของนักศึกษาตามความ
ต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ เช่น การจัดกลุ่มของนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน 
F M I และ IP ท าให้ต้องอาจารย์ที่ปรึกษาต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบข้อมูล
ของนักศึกษา...” (อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 9, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2559) 
“...ระบบต้องสามารถค้นหาข้อมูลของนักศึกษาในการดูแลและสามารถช่วยเหลือ
นักศึกษาได้ทันเวลา ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น...”(อาจารย์ที่
ปรึกษาคนที่ 10, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2559) 
 

ตอนท่ี 2 การด าเนินการสร้างระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA  
 จากการศึกษาสภาพปัญหาในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการสร้างระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียน โดยใช้กระบวนการตามขั้นตอนของวงจรคุณภาพของเดมิ่ง โดยมีกระบวนการ
ดังนี้ 1) การวางแผน (Plan)  2) การด าเนินการ (Do)  3) การตรวจสอบ (Check)  4)การด าเนินการปรับปรุง 
(Act)  
 ขัน้ตอนการวางแผน (Plan)  
 ในขั้นตอนการวางแผนผู้วิจัยได้ด าเนินการตามตารางที่ 3.1 แสดงแผนการปฏิบัติการ
สร้าง ใช้ ประเมินและปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 3) ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการวางแผนการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหา
การติดผลการเรียน และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาการติดตามผลการเรียนนักศึกษาจาก ขั้นตอนที่ 
1 โดยการอธิบายเป็นรายข้อได้แก่ 1) สภาพปัญหาการติดตามผลการเรียนนักศึกษา  2) ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาการติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
 2. วางแผนการประชุมเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
1) สภาพปัญหาของ ในการตรวจสอบผลการเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา 2) นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 3. ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ผู้วิจัยได้ด าเนินประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการติดผลการเรียน และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาการติดตามผล
การเรียนนักศึกษา สามารถสรุปได้ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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 การติดตามผลการเรียนนักศึกษาควรสร้างระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษาเพื่อเป็นเฝ้าระวัง ติดตามนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์ที่ท าให้นักศึกษาไม่
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบ
ผลการเรียนนักศึกษาในการดูแล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยกระบวนการติดตามจะมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลจากการใช้งานระบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา  ในที่
ประชุมก าหนดให้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คือ 1) ด าเนินการใช้โปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา 2) น าผลที่ได้จาการใช้งานโปรแกรมน ามาประชุมเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือ
นักศึกษาในการดูแล 3) ได้ก าหนดคุณสมบัติของโปรแกรมที่จะใช้ในการติดตามผลการเรียน ดังต่อไปนี้ 
  3.1 มีเข้าสู่โปรแกรมโดยการใช้รหัสเข้าใช้ (Login) 
  3.2 มเีข้าสู่โปรแกรมให้ใช้รหัสเดียวกันกับรหัสระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.3 มีการแสดงรูปภาพ ชื่อ ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าสู่ระบบ 
  3.4 สามารถแสดงผลการเรียน F M I IP แบบหมู่เรียนได้ 
  3.5 สามารถแสดงผลการเรียนให้แสดง ผลการเรียน F M I IP ออกมาและตามด้วย
ผลการเรียนที่ได้แก้ไข 
  3.6 สามารถแสดงก าหนดระยะเวลาการส่งผลการ  M I IP  
  3.7 สามารถแสดงสถานะของนักศึกษา เช่น คงสภาพนักศึกษา พ้นสภาพตาม
ระเบียบวัดผล เป็นต้น 
  3.8 สามารถแสดงข้อมูลออกมาทางเคร่ืองพิมพ์ได้ 
  3.9 คู่มือการใช้โปรแกรมมีภาพประกอบที่ชัดเจน 
 4. ผู้วิจัยได้ประชุมสร้างโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา โดยผู้วิจัยได้แจ้ง
ข้อก าหนดจากการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่  20 ธันวาคม 2559 และวัตถุประสงค์ให้แก่
ผู้ช านาญการด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับทราบ จากการประชุมกับผู้ช านาญการด้านการ
เขียนโปรแกรมได้ก าหนดคุณสมบัติของโปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
  4.1 โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ (PHP) 
  4.2 โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา สามารถใช้กับโปรแกรมท่องเว็บไซต์
พื้นฐาน (Browser) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ทุกเคร่ือง และสามารถเปิดในอุปกรณ์มือถือได้ โดยผ่านที่
อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (Uniform Resource Locator : URL) 
  4.3 โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาต้องค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลของส านัก
ทะเบียนและประมวลผลได้ 
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  4.4 โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาต้องสามารถเปิดใช้งานได้ทุกที่ โดยมี
สัญญาณอินเตอร์เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ 
 5. ผู้ช านาญการด้านการเขียนโปรแกรมด าเนินการสร้างโปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษา เมื่อสร้างโปรแกรมติดตามผลการเรียนเสร็จผู้วิจัยได้ด าเนินการท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษาด้วยตัวเอง 
 6. น าโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาและคู่มือการใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษา ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน ในวันที่ 1 – 22 
กุมภาพันธ์ 2560 พบว่าผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา พบว่า
อยู่ในระดบัดีทุกรายการคิดเป็นร้อยละ 100 โดยโปรแกรมมีรูปแบบการใช้งานที่สะดวกใช้ภาษาที่งาน
ต่อการเข้าใจ มีความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล แสดงผลครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ ช่วย
ประหยัดเวลาในสืบค้นข้อมูล สามารถแสดงผลออกมาทางเคร่ืองพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง และผู้เชี่ยวชาญ
ได้ตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา พบว่าอยู่ในระดับดีทุก
รายการคิดเป็นร้อยละ 100 โดยคู่มือมีรูปแบบที่เหมาะสม ใช้ภาษาที่ว่ายต่อการเข้าใจ มีความน่าสนใจ 
เนื้อหามีการเรียงล าดับได้อย่างสอดคล่อง และเชื่อมโยงทุกขั้นตอน รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม
และสวยงาม มีการแสดงวิธีการใช้งานสอดคล้องกับโปรแกรม รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ฌ) 
 7. ด าเนินการใช้กับกลุ่มทดลอง โดยทดลองกับอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เชี ย ง ใหม่  จ านวน  3  คน  ในวันที่  8  มีนาคม  2560  บน เค รือข่ า ย อิน เตอ ร์ เน็ ต 
(http://www.academic.cmru.ac.th/cmru_sts) ก่ อนด า เนิ นก ารใช้ ง านผู้ วิ จั ย ได้ ท า ก ารชี้ แ จ ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้แก่กลุ่มทดลอง รวมทั้งอธิบายขั้นตอนการจัดท าระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยแผนการปฏิบัติงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ปรากฏในบทที่ 3) พร้อมทั้งด าเนินการ            
ตามก าหนดการ และศึกษาผลการใช้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  7.1 ด้านระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา พบว่า การศึกษาข้อมูล
จากสภาพ และปัญหาจากผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษามีความเหมาะสม ขั้นตอนการด าเนินการสร้าง
โปรแกรมและคู่มือการใช้งานติดตามผลการเรียนนักศึกษามีความเหมาะสม ขั้นตอนการด าเนินการสร้าง
โปรแกรมและคู่มือการใช้งานติดตามผลการเรียนนักศึกษาเหมาะสม การวางแผนการปฏิบัติตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) เหมาะสมและปฏิบัติจริงได้ตามแผนที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วน และสามารถน าผลที่ได้
จากระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษามาช่วยเหลือนักศึกษาในการดูแลได้จริง ดัง
ตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มทดลองดังต่อไปนี้ 
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“ข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการติดตามผลการเรียนนักศึกษา มีความ
เหมาะสม เนื่องจากผู้ที่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการติดตามผล
การเรียนนักศึกษาโดยตรงเป็นอันดับแรกจะต้องเป็น อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นก็จะ
เป็นผู้บริหารของคณะฯ และอันดับสุดท้ายต้องเป็นผู้บริหารทางด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัยนั้นก็คือผู้บริหารส านักทะเบียนและประมวลผล ในด้านการสร้าง
โปรแกรมและการสร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษามี
กระบวนการสร้างที่ชัดเจน ก็คิดว่าเหมาะสม ในด้านการวางแผนการปฏิบัติเป็นขั้น
เป็นตอนและสามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้เป็นอย่างดี ในด้านผลที่ได้จาก
การใช้งานระบบติดตามผลการเรียนสามารถน ามาช่วยเหลือนักศึกษาได้จริง” 
(อาจารย์กลุ่มทดลองคนที่ 1, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2560 ) 
“การศึกษาสภาพและปัญหาจากผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา ขั้นตอนการด าเนินการ
สร้างระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน การวางแผนการปฏิบัติและการ
ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของวงจรคุณภาพ (PDCA) มีความเหมาะสม และสามารถน า
ผลที่ได้มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้” (อาจารย์กลุ่มทดลองคนที่ 2, สัมภาษณ์, 8 
มีนาคม 2560) 
“การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการติดตามผลการเรียนนักศึกษาที่ดีและได้ข้อมูล
ครบถ้วนที่สุดจะต้องมาจากอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา ซึ่งเราเรียกว่าอาจารย์ที่ปรึกษา จึง
คิดว่าการศึกษาสภาพและปัญหาในการติดตามผลการเรียนนักศึกษามีความเหมาะสม
เป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของขั้นตอนการด าเนินการสร้างระบบบริหารจัดการงานติดตาม
ผลการเรียน และการวางแผนการปฏิบัติรวมไปถึงการปฏิบัตินั้นเหมาะสม และผลได้
สามารถน ามาช่วยเหลือนักศึกษาได้จริงตามความคิดเห็น” (อาจารย์กลุ่มทดลองคนที่ 
3, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2560) 

  7.2 ด้านการใช้งานโปรแกรมการติดตามผลการเรียนนักศึกษา พบว่า โปรแกรมมีการใช้
ค าสื่อความหมายได้เหมาะสมเข้าใจได้ง่าย ประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว สามารถแสดงผลได้อย่าง
ถูกต้อง โปรแกรมท าให้ช่วยประหยัดเวลาได้ ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มทดลองดังต่อไปนี้ 
 

“มีการใช้ค าที่สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม ไม่ยาวจนเกินไป และไม่สั้นจนเกินไป 
มีความรวดเร็วในการประมวลผล การสั่งพิมพ์ออกมาทางเคร่ืองพิมพ์ได้ถูกต้องตามที่
แสดงออกมาทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถช่วยเหลืออาจารย์ที่ปรึกษา
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ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล”( อาจารย์กลุ่มทดลองคนที่ 1, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 
2560) 
“การใช้ค าสื่อความหมาย ความรวดเร็วในการประมวล และความถูกต้องข้อมูลที่
แสดงออกมากได้เหมาะสม ไม่นานจนเกินไป ช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นหา
ข้อมูลของนักศึกษาในการดูแล” (อาจารย์กลุ่มทดลองคนที่ 2, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 
2560) 
“ใช้ค าสื่อความหมายได้เหมาะสม โปรแกรมสามารถประมวลผลได้เร็ว และสามารถ
แสดงข้อมูลถูกต้อง และช่วยให้ประหยัดเวลาในการสืบค้นหาข้อมูล” (อาจารย์กลุ่ม
ทดลองคนที่ 3, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2560) 

  7.3 ด้านการใช้งานคู่มือการใช้งานโปรแกรมการติดตามผลการเรียนนักศึกษา พบว่า 
รูปเล่มและขนาดตัวอักษรของคู่มือมีความเหมาะสม ค าสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การ
ล าดับเนื้อหาได้เหมาะสม ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มทดลองดังต่อไปนี้ 
 

“รูปเล่มและขนาดตัวอักษรของคู่มือมีขนาดพอดีตามปกติของคู่มือทั่วไป ใช้ค าสื่อ
ความหมายได้ดี มีการล าดับเนื้อหาได้เหมาะสม สามารถน ามาใช้กับโปรแกรมได้เป็น
อย่างด”ี (อาจารย์กลุ่มทดลองคนที่ 1, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2560) 
“ใช้ค าสื่อความหมายได้เหมาะสมและถูกต้องเข้าใจได้ง่าย การล าดับเนื้อหาแบ่งเป็น
เร่ือง ๆ ได้เหมาะสม รูปเล่มและขนาดตัวอักษรเหมาะสมท าให้ผู้อ่าน อ่านได้ง่าย” 
(อาจารย์กลุ่มทดลองคนที่ 2, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2560) 
“รูปเล่ม ขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสม การใช้ค าสื่อความหมายเข้าใจง่าย สามารถ
เรียงล าดับเนื้อหาได้เหมาะสมส าหรับการใช้งาน” (อาจารย์กลุ่มทดลองคนที่ 3, 
สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2560) 

   
 7.4 ข้อเสนอแนะ ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อความ ประโยค และค าผิดทั้งเล่ม ผลการ
ปรับปรุงได้แก้ไขดังต่อไปนี้ “ที” ได้แก้ไขเป็น “ที่” “กา” ได้แก้ไขเป็น “การ” “มีขั้นตอนดังนี้ไปนี้” 
แก้ไขเป็น “มีขั้นตอนดังต่อไปนี้” “โปรแกรมโปรแกรม” แก้ไขเป็น “โปรแกรม” “เพ็จ” แก้ไขเป็น 
“หน้าเว็บไซต”์ 
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ตอนท่ี 3 การด าเนินการใช้ ประเมิน ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาโดย
ใช้วงจรคุณภาพของเดมิ่ง 
 การจัดท าระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการ
ใช้ ประเมิน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน โดยใช้กระบวนการตาม
ขั้นตอนของวงจรคุณภาพของเดมิ่ง โดยมีกระบวนการ  1.  การวางแผน (Plan)  2. การด าเนินการ
(Do) 3. การตรวจสอบ (Check)  4. การด าเนินการปรับปรุง (Act) ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 ผู้วิจัยแจ้งก าหนดการให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงก าหนดการต่าง ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษา 
10 ท่าน เชิญเข้าร่วมใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา ในวันที่ 7 เมษายน 
พ.ศ. 2560 ตามตารางที่ 3.1 แสดงแผนการปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 3) 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน (DO) 
 ด าเนินการใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา โดยใช้โปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษาและคู่มือการใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (http://www.academic.cmru.ac.th/cmru_sts) ซึ่งก่อนการใช้งานโปรแกรมติดตามผล
การเรียนนักศึกษา ผู้วิจัยได้อธิบายตามขั้นตอนการสร้างระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษาโดยละเอียดเมื่ออธิบายเสร็จสิ้น ผู้วิจัยสาธิตการเข้าสู่โปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 10 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. การเรียกใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา  
  2. การค้นหาผลการเรียน F I M และ IP  

  3. การออกจากโปรแกรม  
 เมื่อผู้วิจัยได้สาธิตโปรแกรมติดตามผลการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสร็จสินแล้ว ผู้วิจัย
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาและคู่มือการใช้โปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 เมษายน พ.ศ. 2560  
 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนการแก้ไข (ACT) 
 1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้งานโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา ในวันที่ตั้งแต่วันที่ 7 – 
16 เมษายน พ.ศ. 2560 จากการติดตามตรวจสอบพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกิดได้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาหลายท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากได้รับหน้าที่ด่วนจากคณะ ต้องไป
ราชการต่างจังหวัดและไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ต ท าให้เข้าใช้โปรแกรมล่าช้า  และระยะเวลาในการ
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เข้าระบบสั้นเกินไป ผู้วิจัยจึงได้ท าการขยายเวลาในการเข้าใช้โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  
 2. ด าเนินการแจกแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการงาน
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา ในวันที่ 16 – 20 เมษายน 2560 พร้อมทั้งเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาประชุม
สรุปการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา ในวันที่ 26 เมษายน 2560 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการประชุมสรุปผลการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 1) ความพึงพอใจด้านการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา
และคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา 2) ความพึงพอใจระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ได้ผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา
เป็นเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  30 และเป็นเพศหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มี
อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  70 และอายุ41 – 50 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
มีอายุการท างาน น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุการท างาน 15 – 24 ปี รองลงมา 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และอายุการท างาน 5 – 14 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และมี
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 

 ประเด็นท่ี 1 ความพึงพอใจระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
 

ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ภาพรวมความพึงพอใจระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

  
รายการ μ σ การแปลผล 

1. ด้านการสร้าระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา 

4.67 .38 มากที่สุด 

2. ด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 

4.55 .52 มากที่สุด 

3. ด้านผลการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผล
การเรียนนักศึกษา 

4.63 .51 มากที่สุด 

โดยรวม 4.61 .49 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม (μ =4.61) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อน ามา
วิเคราะห์ในแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยมมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสร้าระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา (μ =5.67) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านผลจากการใช้
งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา (μ=5.65) อยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้าน
การใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา (μ=5.55) อยู่ในระดับมากที่สุด 
ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ด้านการสร้างระบบบริหารจัดการงาติดตาม 
 ผลการเรียนนักศึกษา 
 

รายการ μ σ การแปลผล 

1. การศึกษาข้อมูลจากผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา 4.50 .52 มากที่สุด 
2. การประชุมเพื่อวางแผนการสร้างระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

5.00 .00 มากที่สุด 

3. การสร้างโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา 4.50 .52 มากที่สุด 
4. การสร้างคู่มือการใช้งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 4.70 .48 มากที่สุด 

โดยรวม 4.67 .38 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความพึงพอใจ ด้านการสร้างระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน

นักศึกษา พบว่า โดยรวม (μ=4.67) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ความพึ่งพอใจที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การประชุมเพื่อวางแผนการสร้างระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา (μ=5.00) อยู่ระดับมากที่สุด รองลงมา การสร้างคู่มือการใช้งานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา  (μ=4.70) อยู่ระดับมากที่สุด การศึกษาข้อมูลจากผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และการสร้าง
โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา (μ=4.50) อยู่ระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงาน
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

 

รายการ μ σ การแปลผล 

1. การใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษาในระดับใด 

4.60 .51 มากที่สุด 

2. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนในระดับใด 

4.50 .52 มากที่สุด 

3. การ Login เข้าสู่โปรแกรมอยู่ในระดับใด 4.60 .51 มากที่สุด 
4. การแสดงรูปภาพ ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับใด 4.50 .52 มากที่สุด 
5. สามารถแสดงผลการเรียน F M I IP แบบหมู่เรียนระดับใด 4.60 .51 มากที่สุด 
6. การแสดงข้อมูลออกทางเคร่ืองพิมพ์ในระดับใด 4.50 .52 มากที่สุด 
7. คู่มือการใช้งานมีความสอดคล้องกับโปรแกรมในระดับใด 4.70 .48 มากที่สุด 
8. การเรียงล าดับของเน้ือหาในคู่มืออยู่ระดับใด 4.60 .51 มากที่สุด 
9. รูปภาพในคู่มือมีขนาดเหมาะสมในระดับใด 4.40 .51 มาก 
10. ลักษณะเล่มของคู่มือมีขนาดเหมาะสมในระดับใด 4.50 .52 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 .52 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา ด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา พบว่า โดยรวม  
(μ =4.53) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ได้แก่ คู่มือการใช้งานมีความสอดคล้องกับโปรแกรม (μ =4.70) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
สามารถแสดงผลการเรียน F M I IP แบบหมู่เรียน การใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา การ Login เข้าสู่โปรแกรม และการเรียงล าดับของเนื้อหาในคู่มือ (μ=4.60) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน การแสดงรูปภาพ 
ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา การแสดงข้อมูลออกทางเคร่ืองพิมพ์ และลักษณะเล่มของคู่มือมีขนาด
เหมาะสม (μ=4.50) อยู่ในระดับมากที่สุด รูปภาพในคู่มือมีขนาดเหมาะสม (μ=4.40) อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้านผลท่ีได้จากการใช้งานระบบบริหาร 
 จัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
 

รายการ μ σ การแปลผล 

1. ผลที่ได้จากระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน 
ท่านพึงพอใจในระดับใด 

4.60 .51 มากที่สุด 

2. ผลที่ได้จากระบบบริหารการงานติดตามผลการเรียน      
ท่านคิดว่าสามารถน าผลมาวางแผนการลงทะเบียนนกัศึกษา
ส าหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับผลการเรียน F ในระดับใด 

4.60 .51 มากที่สุด 

3. ผลที่ได้จากระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา ท่านคิดว่าสามารถน าผลมาแจ้งเตือนนักศึกษาที่
ได้รับผลการเรียน M I และ IP ในระดับใด 

4.60 .51 มากที่สุด 

4. จากการใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา ท่านคิดว่าสามารถช่วยให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา ในระดับใด 

4.70 .48 มากที่สุด 

โดยรวม 4.63 .51 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ

เรียนนักศึกษา ด้านผลที่ได้จากการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา พบว่า 
โดยรวม (μ=4.63) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ได้แก่ จากการใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาสามารถช่วยให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาได้ (μ=4.70) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ผลที่ได้จากระบบบริหาร
จัดการงานติดตามผลการเรียน ผลที่ได้จากระบบบริหารการงานติดตามผลการเรียน สามารถน าผล
มาวางแผนการลงทะเบียนนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน  F และผลที่ได้จากระบบ
บริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา ท่านคิดว่าสามารถน าผลมาแจ้งเตือนนักศึกษาที่
ได้รับผลการเรียน M I และ IP ในระดับใด  (μ=4.60) อยู่ในระดับมากที่สุดตามล าดับ 
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 ประเด็นท่ี 2 ข้อเสนอแนะอื่น  ๆ  
 จากการด าเนินงานวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอใน
การปรับปรุงคู่มือการศึกษา คือ ควรเพิ่มบรรณานุกรม เพื่อเป็นการอ้างอิง ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะ
น ามาปรับปรุงโดยการเพิ่มบรรณานุกรมผลการเพิ่มบรรณานุกรมดังต่อไปนี้ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.(วันที่ 28 มีนาคม 2559).คณะ/หน่วยงาน.[เว็บไซต์].สืบค้นจาก

http://www.cmru.ac.th.. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  (วันที่ 28 มีนาคม 2559). [เว็บไซต์].

สืบค้นจาก http://www.facagri.cmru.ac.th..  
ส านั กทะ เบี ยนและประมวลผล .  (วั นที่  2 8  มี น า คม  2 5 5 9 ) . [เ ว็ บ ไซต์ ]. สื บ ค้ นจ าก 

http://www.academic.cmru.ac.th..  

http://www.cmru.ac.th/
http://www.facagri.cmru.ac.th/
http://www.academic.cmru.ac.th/


 
 

 

 
 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอน 3 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) การศึกษาสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ และการศึกษาเอกสาร หลักการแนวคิด
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาพร้อมทั้งก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 2)  การสร้างระบบ
บริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 3)  การใช้ ประเมิน และปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาผู้ข้อมูลประกอบด้วย  คณบดี รองคณบดีของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 3 คน และผู้อ านวย รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบในด้านผลการเรียน
นักศึกษาของส านักทะเบียนและประมวลผล จ านวน 2 คน รวมทั้งหมด 5 คน กลุ่มทดลองเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะครุศาสตร์ จ านวน 3 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 10 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา แบบสัมภาษณ์การใช้งาน
ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาของกลุ่มทดลอง แบบประเมินผลการใช้งาน
โปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผล แบบบันทึกการประชุม โปรแกรมการติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา คู่มือการใช้โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ของผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา
เกี่ยวกับงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา แบบสัมภาษณ์การใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษาของกลุ่มทดลอง และแบบบันทึกการประชุม การหาคุณภาพเคร่ืองโดยใช้ ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congurence หรือ ค่า 
IOC) ได้แก่ แบบตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษาและแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผล การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิตพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ยังไม่มี มีแต่ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่มีระบบติดตามผลการเรียนนักศึกษา ท าให้
เกิดความยากล าบากในการติดตามผลการเรียนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบผลการเรียน
ของนักศึกษาเป็นรายคน แล้วน ามาแยกผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์ด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่ F M I และ 
IP เนื่องจากระบบไม่สามารถแสดงออกมาเป็นกลุ่มผลการเรียนได้ ท าให้เสียเวลามากในการ
ตรวจสอบผลการเรียน บางคร้ังอาจเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบผลการเรียนได้ ส่งผลให้
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบ
วัดผลได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีความต้องการระบบที่สามารถติดตามผลการเรียนนักศึกษาเพื่อท าการ
ตรวจเช็คผลการเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา ประกอบด้วยโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาและคู่มือการ
ใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ส าคัญต่อนักศึกษาเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาหรือหาข้อมูลของ
นักศึกษาที่จ าเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือในด้านของการเรียนการสอน  มีโปรแกรมที่สามารถ
แสดงผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์ออกมาเป็นกลุ่มประกอบด้วย F M I และ IP ระบบสามารถช่วย
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาได้รวดเร็ว ครบถ้วน และป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในการตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา รวมไปถึงต้องการประชุมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสรุปข้อมูลที่ได้จากระบบเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาได้
ทันเวลา ก่อนที่จะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น 
 2 .  การจั ดท า ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการ เ รี ยนนักศึ กษา  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมิ่ง โดยมี
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน  ด าเนินการประชุมวางแผนการสร้างระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษาและประชุมการด าเนินการสร้างโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา 2) การด าเนินงาน ด าเนินการสร้างโปรแกรม คู่มือการใช้
งานติดตามผลการเรียนและระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 3) การตรวจสอบ 
น าโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
และด าเนินการทดลองใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ของคณะครุศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน 4) การปรับปรุงแก้ไข น าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาของ
คณะครุศาสตร์มาปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
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 3. การใช้ การประเมิน และการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา ด าเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมิ่ง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนต่อไปนี้  1) ขั้นการ
วางแผน น าแผนการปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษามาด าเนินการ 
2) ขั้นการด าเนินการใช้ น าระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาน ามาใช้งานจริงกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 10 ท่าน 3) ขั้นการประเมิน และ 4) ขั้นตอนการ
แก้ไข ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการใช้งานโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา ด าเนินการประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในใน
การใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา โดยมีทั้งหมด 2 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.61)  เมื่อน ามาวิเคราะห์ในแต่ละด้าน 
พบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยมมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสร้าระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.67)  รองลงมา ได้แก่ ด้านผลที่ได้จากการใช้งานระบบบริหาร
จัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.63)  และ ด้านการใช้งานระบบ
บริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.55)  ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประชุมเพื่อวางแผนการสร้างโปรแกรมติดตามผการเรียนนักศึกษา มี
ความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด (μ=5.00)   ประเด็นที่ 2 ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรเพิ่มบรรณานุกรม เพื่อ
เป็นการอ้างอิง  น าข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษามาท าการปรับปรุงแก้ไข โดยการเพิ่มบรรณานุกรมในคู่มือการใช้
งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา  

อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเ รียนนักศึกษา  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามวงจรคุณภาพของ  
เดมิ่งโดยผลที่ได้จากการพัฒนาสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1 .  จ า กผลก า รศึ กษ าพบว่ า ก า รติ ดต ามผลก า ร เ รี ยนของนั ก ศึ กษ า  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังไม่มี มีแต่ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่มี
ระบบติดตามผลการเรียนนักศึกษา ท าให้เกิดความยากล าบากในการติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาเป็นรายคน แล้วน ามาแยกผลการเรียนที่ไม่
พึงประสงค์ด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่ F M I และ IP เนื่องจากระบบไม่สามารถแสดงออกมาเป็นกลุ่ม 
ผลการเรียนได้ ท าให้เสียเวลามากในการตรวจสอบผลการเรียน บางคร้ังอาจเกิดข้อผิดพลาดใน  
การตรวจสอบผลการเรียนได้ ส่งผลให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผลได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีความต้องการระบบที่
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สามารถติดตามผลการเรียนนักศึกษาเพื่อท าการตรวจเช็คผลการเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พิชัยศักดิ์ เจริญศรี (2552) ศึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการชั้นเรียนส าหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ปัญหาที่พบนักเรียนขาดประสิทธิภาพหลายด้าน ได้แก่การก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบพฤติกรรมของนักศึกษา ท าให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผล ประสานงานกับ
ผู้ปกครองไม่สะดวก ในด้านการประเมินผลการเรียนมีความผิดพลาดในการรวมคะแนนโดยใช้
กระบวนการวิธีแบบเดิมท าให้การด าเนินงานผิดพลาด ส่งกระทบต่อการด าเนินงานของงาน
ทะเบียนและงานวัดผล ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีระบบบริหารจัดการงานติดตามผล
การเรียนนักศึกษา ประกอบด้วยโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ส าคัญต่อนักศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาหรือหาข้อมูลของนักศึกษาที่
จ าเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือในด้านของการเรียนการสอน  มีโปรแกรมที่สามารถแสดงผลการ
เรียนที่ไม่พึงประสงค์ออกมาเป็นกลุ่มประกอบด้วย F M I และ IP ระบบสามารถช่วยอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาได้รวดเร็ว ครบถ้วน และป้องกันไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดในการตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา รวมไปถึงต้องการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อสรุปข้อมูลที่ได้จากระบบเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาได้ทันเวลา 
ก่อนที่จะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของสุวรรณ แสงสุริฉาย (2556) ศึกษา
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนัก เ รียนแบบออนไลน์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การใช้โปรแกรมคัดกรองวัยรุ่นท าให้การวางแผน 
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนท าให้นักเรียนได้รับการดูแล และสามารถพัฒนา
ในการปรับตัวได้อย่ารอบด้านเป็นอย่างดี การศึกษาข้อมูลจากสภาพปัญหาจากผู้บริหารอาจารย์ที่
ปรึกษาและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 2. จากการสร้างระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา ด าเนินการโดยใช้
กระบวนการตามวงจรของเดมิ่ง มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน ได้ด าเนินการก าหนดแผนการระบบ
บริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประกอบด้วย 1. ก าหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการงานติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษา 2. ก าหนดการประชุมด าเนินการสร้างโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา  3. ก าหนดการสร้างโปรแกรมและคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงาน
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา  4. ก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโปรแกรมและคู่มือการใช้งานติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษา 5. ก าหนดการปรับปรุงโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 6. ก าหนดให้กลุ่มทดลองใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาพร้อม
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ทั้งประเมินการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนโดยใช้แบบสัมภาษณ์  7. ก าหนดการ
วิเคราะห์การประเมิน และสรุปผลการทดลองการใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา 8. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา  
9. ก าหนดการตรวจสอบติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานระบบบริหารจัด
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งแจกแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 10. ก าหนดการประชุมเพื่อสรุปการใช้งานระบบมาใช้กับนักศึกษา 
สอดคล้องกับ ปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์ (2560) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ได้วางแผนการปฏิบัติเพื่อสร้างรูปแบบ
ระบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน 9 รายการ 
2) การด าเนินการ  ด าเนินการตามแผนโดยมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสร้าง
ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 2. ประชุมด าเนินการสร้างโปรแกรมและคู่มือการ
ใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา  3. สร้างโปรแกรมและคู่มือการใช้งานระบบบริหาร
จัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 4. ให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา 5. ปรับปรุงโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษา 6. ให้กลุ่มทดลองใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาพร้อมทั้งประเมิน
การใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนโดยใช้แบบสัมภาษณ์  7. วิเคราะห์การประเมิน 
และสรุปผลการทดลองการใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 8. ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา เช่นเดียวกับ อรอุมา รอดแย้ม 
(2554) ศึกษาการท างานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบพีดีซีเอ (PDCA) ของผู้บริหารและครูของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า ด้านการปฏิบัติ โดยให้
คณะครูมีส่วนร่วมการตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียน การมอบหมายงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์  3) การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานระบบบริหารจัดงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งแจกแบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา เช่นเดียวกับ ศรีทน ละม่อม 
(2552) ศึกษาผลการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกันชุมชนโดยใช้วงจร PDCA ของโรงเรียน
ดอนทองวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า ใช้ความพึงพอใจการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยใช้วงจร PDCA ของโรงเรียนดอนทองวิทยา จากนั้นได้ท า
การประชุมเพื่อสรุปการใช้งานระบบมาใช้กับนักศึกษา สอดคล้องกับ สุกัญญา ทับทิมและคนอ่ืน ๆ 
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(2556) ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น โดยใช้ชุดกิจกรรม PDCA  พบว่า 
ขั้นตอนในการปรับปรุงได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตน เองให้มี
ประสิทธิภาพโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  
 3. จากผล การใช้ การประเมิน และการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการงานติดตามผล
การเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถแยกได้ 3 
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ประเด็นที่ 1 ผลที่เกิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษามีระบบบริหารจัดการงาน
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา ซึ่งมีเคร่ืองมือในการตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาอันได้แก่โปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจสอบผลการเรียน
นักศึกษา โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาสามารถแสดงผลการเรียนนักศึกษาในการดูแลออกมา
เป็นกลุ่มผลการเรียนได้ ช่วยให้อาจารย์ประหยัดเวลาในการหาข้อมูล และป้องกันไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดในการตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา ซึ่งในระดับอุดมศึกษายังไม่พบงานวิจัยในเร่ืองนี้แต่
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีงานวิจัยของ ปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์ (2560) ศึกษาเร่ืองการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าว
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 
ผลการวิจัยพบว่า ผลที่เกิดขึ้นกับครูการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง จนเกิดนวัตกรรมที่ช่วยให้ลดความซ้ าซ้อนในการท างานของครู ท าให้ครูมีเวลาในการ
พัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนักเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับ ดาวรุ่ง มุกดากิจ (2554) ศึกษาเร่ือง
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแซง อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  
โดยการใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า การเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกันวางแผน ท าให้ได้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
  ประเด็นที่ 2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถวางแผนการลงทะเบียน
ใหม่ หรือการวางแผนการเรียนร่วมของนักศึกษา หรือ การวางแผนการขอเปิดรายวิชาให้แก่นักศึกษาที่
ได้รับผลการเรียน F รวมไปถึงการติดตามให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขผลการเรียน M I และ IP ตาม
ก าหนดระยะเวลาของมหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการเรียน
เสนอแนะและสามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ในระดับอุดมศึกษายังไม่พบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเร่ืองนี้แต่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผล
การเรียนของนักเรียนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ได้ผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์  ได้แก่ ทิพยา นิลดี 
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(2553) ศึกษาเกี่ยวกับ  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคล 
TAI พบว่า ผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรูปแบบ 5E สูงกว่ากลุ่มจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อช่วยเพื่อนรายบุคคล TAI สอดคล้อง
กับ เพ็ญพิชชา มั่นคง (2554) ศึกษา การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผล
การเรียนรู้เร่ือง พลเมืองดีของสังคมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวโยนิโสมนสิการ พบว่าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ80 ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 ได้แสดงให้เห็นว่าได้พยายามหาวิธีการ
ป้องกันไม่ให้นักเรียนได้ผลการเรียนไม่พึงประสงค์ 
  ประเด็นที่ 3 ความพึงพอใจระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (μ =4.61)  เมื่อน ามาวิเคราะห์ในแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ย 
มากที่สุด ได้แก่ ด้านการสร้างระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด        
(μ =4.67) ซึ่งรายการที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ การประชุมเพื่อวางแผนการสร้างระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (μ =5.00) สาเหตุที่รายการนี้ได้ค่าเฉลี่ยมาเป็น
อันดับแรกเนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษา สอดคล้องกับ ปารณทัตต์ แสนวิเศษ (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา : การสร้างทฤษฎี  จากฐานราก  พบว่า ท าการศึกษาจาก
กลุ่มบุคคลโดยการจัดกลุ่มสนทนา โดยประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มครูผู้สอน ผู้ปกครอง
นักเรียน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้บริหารและครูในกลุม่โรงเรียนหรือศูนย์อ านวยการเครือขา่ย 
กลุ่มผู้ให้การนิเทศ ผู้น าองค์กรส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้มาศึกษาดูงาน กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม ประชาชนผู้มีส่วนร่วมไม่สม่ าเสมอในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มประชาชนผู้ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน และกลุ่มคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน   รองลงมา ได้แก่ ด้านผลที่ได้จากการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผล
การเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (μ =4.63)  เมื่อพิจารณาตามรายการแล้วพบว่า คู่มือการใช้งานมี
ความสอดคล้องกับโปรแกรม อยู่ในระดับที่มากที่สุด (μ =4.70)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาใช้
งานคู่มือพร้อมกับโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาขั้นตอนต่างๆที่แสดงในคู่มือตรงกับโปรแกรม
จึงท าให้ใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาได้จริง เช่นเดียวกับ สมหวัง ปิ่นปกรณ์ (2554) 
ศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรม LINGO  เพื่อหาค าตอบที่เหมาะสมของโมเดลทางคณิตศาสตร์ พบว่า คู่มือ
การใช้งานของโปรแกรม LINGO เป็นภาษาไทยประกอบไปด้วยเนื้อหาในคู่มือที่ได้แบ่งไว้เป็นตัวอย่าง
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ทางธุรกิจและตัวอย่างที่ทดลองใช้จริง     และ ด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (μ =4.55)  เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระบบบริหารจัดการงานติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษาสามารถช่วยให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
(μ =4.70)  เหตุที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค่าเฉลี่ยรายการนี้เป็นอันดับแรกอาจเป็นเพราะข้อมูลต่างๆที่ได้จาก
ระบบเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาได้รับผลการเรียนดีขึ้น คล้ายคลึงกับ พิสมัย กองธรรม (2552) 
ได้ศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี ผสมผสานกับวิธีซินเนคติกส์ต่อความสามารถ
ในการอ่านจับใจความและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พบว่า 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอ่านจับใจความและการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อใช้
แบบร่วมมือ แบบ ซี ไอ อาร์ ซี ผสมผสานกับวิธีซินเนคติกส์  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ในด้านข้อมูลควรประสานงานกับผู้ดูแลระบบของส านักทะเบียนและประมวลผล
เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ครบถ้วน 
 2. ในด้านโปรแกรมควรประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียนโปรแกรมของ
ส านักทะเบียนและประมวลผลเพื่อป้องกันความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมและการแสดงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 3. ควรมีการประชุมก าหนดแผนในการใช้ระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน
นักศึกษาอย่างน้อย 2 คร้ังต่อภาคเรียน 
 4. การใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษาควรก าหนดใน
ปฏิทินวิชาการเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบและเข้าใช้งานระบบ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรเพิ่มระบบแจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลการเรียนน้อยที่เสี่ยงต่อการพ้นสภาพตาม
ระเบียนวัดผล 
 2. ควรเพิ่มระบบสรุปรายวิชาที่นักศึกษาได้รับผลการเรียนต่ า เพื่อเป็นการพิจารณา
รายวิชาในแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร และการแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน
ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
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2. อาจารย์ ดร.สายฝน  แสนใจพรม อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการวัดและประเมินผล 
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

3. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการวัดและประเมินผล 
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

 
 

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษา   
 

1. อาจารย์ ประธาน  ค าจินะ  อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. นายยงยุทธ  แสนใจพรม หัวหน้างานทะเบียน 
ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

3. นายมารุต  เปี่ยมเกตุ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักดิจิทัล 
     เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
 
 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ค 
 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

 
ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบตรวจสอบคุณภาพของ

โปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  
โดยการหาค่า index of item objective congruence (IOC) 
 

ค าถาม รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
1 2 3 

การประเมินผล
การใช้งาน
โปรแกรม

ติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 

มีรูปแบบสามารถใช้ได้
สะดวก 

1 1 1 3.00 1.00 

ใช้ค าสื่อความหมายท าให้
เข้าใจได้ง่าย 

1 1 1 3.00 1.00 

ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลข้อมูล 

1 1 1 3.00 1.00 

ผลที่ได้มีความครบถ้วนและ
ชัดเจน 

1 1 1 3.00 1.00 

ผลที่ได้มีความถูกต้อง 1 1 1 3.00 1.00 
ระบบช่วยประหยัดเวลาใน
การสืบค้นข้อมูล 

1 1 1 3.00 1.00 

โปรแกรมสามารถแสดงผล
ออกมาทางเคร่ืองพิมพ์ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1 1 1 3.00 1.00 
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ค าถาม รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
1 2 3 

การประเมินผล
การใช้งานคู่มือ
โปรแกรม

ติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 

มีรูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสม 

1 1 1 3.00 1.00 

ใช้ค าสื่อความหมายท าให้
เข้าใจได้ง่าย 

1 1 1 3.00 1.00 

คู่มือมีความน่าสนใจ น่าอ่าน 1 1 1 3.00 1.00 
การล าดับเน้ือหา สอดคล้อง  
เชื่อมโยง ในทุกขั้นตอน 

1 1 1 3.00 1.00 

การประเมินผล
การใช้งานคู่มือ
โปรแกรม

ติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 

ขนาด และรูปแบบตัวอักษร
เหมาะสม และสวยงาม 

1 1 1 3.00 1.00 

แสดงวิธีการใช้งานได้
สอดคล้องกับโปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

1 1 1 3.00 1.00 

สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานกับโปรแกรม
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา
ได้ 

1 1 1 3.00 1.00 
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ภาคผนวก ง 
 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหาร
จัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

 
ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินความพึงพอใจการ

ใช้งานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา โดยการหาค่า index of item objective 
congruence 

ค าถาม รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
1 2 3 

ด้านข้อมูล
ส่วนตัวของ
ผู้สอบ

แบบสอบถาม 

เพศ  
 ชาย   หญิง 

1 1 1 3.00 1.00 

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 24 - 30 ป ี
 31 - 40 ป ี
 41 – 50 ป ี
 51 ปีขึ้นไป 

1 1 1 3.00 1.00 

อายุการท างาน 
 น้อยกว่า 5 ปี 
 5 - 14 ปี 
15 – 24 ป ี
 25 – 34 ป ี
 มากกว่า 34 ปี 

1 1 1 3.00 1.00 
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ค าถาม รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
1 2 3 

ด้านการสร้าง
ระบบบริหาร
จัดการงาน

ติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 

การศึกษาข้อมูลจากผู้บริหาร 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 1 1 3.00 1.00 

การประชุมเพื่อวางแผนการ
สร้างระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา 

1 1 1 3.00 1.00 

การสร้างโปรแกรมติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษา 

1 1 1 3.00 1.00 

การสร้างคู่มือการใช้งาน
ติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

1 1 1 3.00 1.00 

ด้านการใช้งาน
ระบบบริหาร
จัดการงาน

ติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 

 

การใช้งานระบบบริหาร
จัดการงานติดตามผลการ
เรียนนักศึกษาในระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 

การปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการงานติดตามผลการ
เรียนในระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 

การ Login เข้าสู่โปรแกรมอยู่
ในระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 

การแสดงรูปภาพ ชื่อ อาจารย์
ที่ปรึกษาอยู่ในระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 

สามารถแสดงผลการเรียน F M 
I IP แบบหมู่เรียนระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 

การแสดงข้อมูลออกทาง
เคร่ืองพิมพ์ในระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 

คู่มือการใช้งานมีความ
สอดคล้องกับโปรแกรมใน
ระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 
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ค าถาม รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
1 2 3 

ด้านการใช้งาน
ระบบบริหาร
จัดการงาน

ติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 

การเรียงล าดับของเน้ือหาใน
คู่มืออยู่ระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 

รูปภาพในคู่มือมีขนาด
เหมาะสมในระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 

ลักษณะเล่มของคู่มือมีขนาด
เหมาะสมในระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 

ด้านผลระบบ
บริหารจัดการ
งานติดตามผล
การเรียน
นักศึกษา 

ผลที่ได้จากระบบบริหาร
จัดการงานติดตามผลการ
เรียน ท่านพึงพอใจในระดับ
ใด 

1 1 1 3.00 1.00 

ผลที่ได้จากระบบบริหารการ
งานติดตามผลการเรียน ท่าน
คิดว่าสามารถน าผลมาวาง
แผนการลงทะเบียนนักศึกษา
ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับผล
การเรียน F ในระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 

ผลที่ได้จากระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา ท่านคิดว่าสามารถน า
ผลมาแจ้งเตือนนักศึกษาที่
ได้รับผลการเรียน M I และ IP 
ในระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 

จากการใช้ระบบบริหารจัดการ
งานติดตามผลการเรียน
นักศึกษา ท่านคิดว่าสามารถ
ช่วยให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามระยะ ในระดับใด 

1 1 1 3.00 1.00 
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ภาคผนวก จ 
 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตาม 
ผลการเรียนนักศึกษา 

 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมติดตามผลการเรียน

นักศึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม  โดยใช้การประเมินแบบรายการ 
 

ค าถาม รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
1 2 3 

การประเมินผล
การใช้งาน
โปรแกรม

ติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 

มีรูปแบบสามารถใช้ได้สะดวก 1 1 1 3.00 1.00 
ใช้ค าสื่อความหมายท าให้เข้าใจได้
ง่าย 

1 1 1 3.00 1.00 

ความรวดเร็วในการประมวลผล
ข้อมูล 

1 1 1 3.00 1.00 

ผลที่ได้มีความครบถ้วนและชัดเจน 1 1 1 3.00 1.00 
ผลที่ได้มีความถูกต้อง 1 1 1 3.00 1.00 
ระบบช่วยประหยัดเวลาในการ
สืบค้นข้อมูล 

1 1 1 3.00 1.00 

โปรแกรมสามารถแสดงผลออกมา
ทางเคร่ืองพิมพ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

1 1 1 3.00 1.00 

มีรูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสม 1 1 1 3.00 1.00 
ใช้ค าสื่อความหมายท าให้เข้าใจได้
ง่าย 

1 1 1 3.00 1.00 

คู่มือมีความน่าสนใจ น่าอ่าน 1 1 1 3.00 1.00 
การล าดับเน้ือหา สอดคล้อง  
เชื่อมโยง ในทุกขั้นตอน 

1 1 1 3.00 1.00 
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ค าถาม รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
1 2 3 

การประเมินผล
การใช้งานคู่มือ
โปรแกรม

ติดตามผลการ
เรียนนักศึกษา 

ขนาด และรูปแบบตัวอักษร
เหมาะสม และสวยงาม 

1 1 1 3.00 1.00 

แสดงวิธีการใช้งานได้สอดคล้องกับ
โปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษา 

1 1 1 3.00 1.00 

สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
กับโปรแกรมติดตามผลการเรียน
นักศึกษาได้ 

1 1 1 3.00 1.00 

 



85 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
 
 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์ (กลุ่มทดลอง) 
 

1. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. อาจารย์ ดร.สนิท หาจัตุรัส  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

3. อาจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ช 
 
 

หนังสือเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์ (กลุ่มทดลอง) 
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ภาคผนวก ซ 

 

 

แบบสัมภาษณผูบริหารและอาจารยที่ปรึกษา 
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ภาคผนวก ฌ 

 

 

แบบตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมและคูมือการใชงานโปรแกรมติดตามผลการเรียน

นักศึกษา 
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ภาคผนวก ญ 

 

 

แบบสัมภาษณการใชงานระบบติดตามผลการเรียนนักศึกษาของกลุมทดลอง 
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ภาคผนวก ฎ 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียน

นักศึกษา 
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101 
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ภาคผนวก ฏ 

 

 

โปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
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ภาคผนวก ฑ 

 

 

คูมือการใชงานโปรแกรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา 
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