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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกแบบ
ออนไลน มีการดําเนินการ3 ขั้นตอน ไดแก (1) แนวคิดประกอบดวยเกณฑประเมินความเปนผูนําทางวิชาการ
ของศึกษานิเทศกที่ผานฉันทามติของผูเชี่ยวชาญจํานวน 21 คน มี 5 องคประกอบ18 ตัวบงชี้ (2) ออกแบบ
และการพัฒนา โดยขอจดชื่อโดเมน (Domain Name) บนระบบปฏิบัติการ OS : Linux, WEB : Apache,
Script : PHP และ Database : mysql และดําเนินการตามแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Cycle: SDLC) (3) การนําไปใช หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ ชี่ยวชาญที่ มี
ประสบการณในการพัฒนาโปรแกรมออนไลน หรือดานคอมพิวเตอร 3 คน โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพ 4
ระดับ และหาคุณภาพการนําไปใชกับศึกษานิเทศกวิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไปที่ทําหนาที่ผูอํานวยการ
กลุมนิเทศฯและหัวหนากลุมงานฯ 15 คนและใชแบบประเมินคุณภาพการใชโปรแกรม 5 ระดับ สถิติที่ใช
ไดแก คา CVI คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย (1) โปรแกรมแบบออนไลนเปนรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชั่น เขาใชงานไดที่ http://www.edusupas.com มี 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 หนาจอโปรแกรม สวน
ที่ 2 หนาจอหลัก สวนที่ 3 หนาจอขอมูลทั่วไป สวนที่ 4 หนาจอองคประกอบของเกณฑ และ สวนที่ 5 หนาจอ
รายงานผล (2) คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เทากับ 1.00 ผานเกณฑที่กําหนด (CVI0.80) (3) คุณภาพ
ในการนําไปใชมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.59) ผานเกณฑที่กําหนด ( X 3.50)
คําสําคัญ: ความเปนผูนําทางวิชาการ, โปรแกรมประเมินแบบออนไลน, และศึกษานิเทศก
Abstract
The objective of this research was to develop online computer program for assessing
academic leadership capability of educational supervisor. There are 3 steps. 1) Idea Stage:
used the criteria for assessing academic leadership capability of educational supervisor from
21 experts,5 components, and18 indicators. 2) Design and Development Stage: registering
Domain name on the operating system OS: Linux, WEB: Apache, Script : PHP, and Database :
mysql for managing the concept of system development Life Cycle: SDLC. 3) Implement
Stage. Finding Content validity index from3specializedexperts on develop online program or
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computer, by using 4 rating scales for effective evaluation, experimenting 15 sample of
administration professional level educational supervisors and the head of work groups, and
using5 rating scales. The Statistics were used ofCVI, mean, and standard deviation. The
Results: (1) The online program in the web application format, available at:
http://www.edusupas.com.The online program had 5 parts: Part 1 Program Screen, Part 2
Home screen, Part 3 General Information Screen, Part 4 Criteria Component Screen, and Part
5 reporting Screen.(2) CVI value of Performance evaluation online program was 1.00, passing
the criterion (CVI value0.80). (3) Quality of online program was the highest level ( X = 4.59),
passing the criterion ( X 3.50).
Keyword: Academic Leadership capability, online computer program for assessing, and
educational supervisor
บทนํา
การนิเทศเปนบทบาทความเปนผูนําที่มีความสําคัญบทบาทหนึ่งของทักษะและความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่มีป ระสิท ธิภาพมุง สูความสําเร็จ สูง สุดตามเปาหมายทางการศึก ษา (Adu, Akinloye, &
Olaoye, 2014, p. 277) ศึกษานิเทศกจําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการนิเทศไปสูการปฏิรูปการศึกษาในยุค
ศตวรรษที่ 21 เพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของโรงเรียนใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (ภัณฑิรา สุปการ และประเสริฐ อินทรรักษ, 2558, หนา 1130) แตจาก
ผลการวิจัยพบวา ศึกษานิเทศกมีปญหาการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒ นาวิชาชีพการนิเทศ
การศึกษาในเรื่องการรวมพัฒนาสถานศึกษาใหมีความกาวหนาจนเปนที่ยอมรับของสถานศึกษาและหนวยงาน
ตนสังกัด (อรรณพ จีนะวัฒน และรัตนา ดวงแกว, 2558, หนา 47) ขาดแคลนผูนิเทศที่มีความรู ความสามารถ
ทักษะและประสบการณคอนขางมาก ขาดการประสานการทํางานรวมกันขาดงบประมาณมีภาระมากไมมีเวลา
นิเทศอยางตอเนื่องขาดความศรัทธาเชื่อถือจากผูรับการนิเทศ (พาสนา ชลบุรพันธ, สินธะ วาคามดิษฐ และพิณ
สุดาสิริธรังศรี, 2560, หนา 246) ใชวิธีการนิเทศการสอนที่ไมดีพอจึงทําใหการนิเทศการสอนไมมีอิทธิพลสําคัญ
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการสอบระดับชาติ (Marwanga, 2014, p. 30) งานวิจัยที่ผานมาจะเปนการ
พัฒนารูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศก (สมชาย พวงโต และพิณสุดา สิริธรังศรี , 2560) ไมมี
งานวิจัย การพัฒนาเกณฑก ารประเมินความเปนผูนําทางวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ ประกอบกับ
ไกศิษฏ เปลรินทร (2552) ไดเสนอแนะควรมีการสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ บริหารหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการที่รวมกันกําหนด รวมกันดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ
ซึ่งประโยชนของการประเมินผลจะชวยใหมีขอมูลที่บงบอกความกาวหนาในความสามารถและศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงานที่จะชวยใหผูปฏิบัติงานมีความตั้งใจในการนําไปสูเปาหมายการพัฒนาและความกาวหนาของแต
ละคน (Flaniken & Cintrón, n.d., p. 29) ในขณะเดียวกันความกาวล้ําดานเทคโนโลยีใหมเปนอีกสวนหนึ่งที่
สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน เชน การสื่อสาร E-mail, โทรศัพทมือถือในการสื่อสาร, Voice mail, Internet
ที่จะทําใหเกิดการใชงานอยางหลากหลายในการสื่อสาร เผยแพร จัดเก็บและจัดการขอมูล ผูวิจัยจึงไดพัฒนา
โปรแกรมประเมิ นแบบออนไลน สําหรับ ใชป ระเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึก ษานิเ ทศกเ พื่อเปน
แนวทางประเมินตัวเอง เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่ใชในการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้นที่สามารถนิเทศ
ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษาเกิดการพัฒนางานที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนเด็กไทยที่สูงขึ้นนําไปสูการบรรลุ
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เปาหมายตามทิศทางที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแหงชาติ รวมถึงการยกระดับคุณภาพของคน
ไทยทั้งประเทศใหทัดเทียมนานาชาติในโอกาสตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกแบบออนไลน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
1.1 ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาโปรแกรม หรือดานคอมพิวเตอร ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
1.2 ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญหรือชํานาญการพิเศษที่ทําหนาที่ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ และหัวหนา
กลุมงานฯ
2. ขอบเขตตัวแปร
คุณภาพของโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกแบบออนไลน
3. ขอบเขตเวลา
3.1 พัฒนาโปรแกรมออนไลน เดือน กุมภาพันธ-กรกฎาคม 2561
3.2 ประเมินโปรแกรมออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญ เดือน สิงหาคม-กันยายน 2561
3.3 ประเมินโปรแกรมออนไลนโดยผูใชงาน เดือน กันยายน-ตุลาคม 2561
ทบทวนวรรณกรรม
ศึก ษานิเ ทศกมีห นาที่และความรับ ผิดชอบที่ตองปฏิบัติห นาที่เ กี่ยวกับ งานวิชาการ และงานนิเ ทศ
การศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา คนควาทางวิชาการและวิเคราะห
วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2558, หนา 39)
และการนิเทศเปนบทบาทความเปนผูนําที่มีความสําคัญบทบาทหนึ่ง ของทัก ษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมุงสูความสําเร็จสูงสุดตามเปาหมายทางการศึกษา (Adu, Akinloye, & Olaoye,
2014, p. 277) โดยมีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเปนผูนําทางวิชาการ เชน Scott, Coates, and Anderson
(2008, p. 18) ไดสรุปไว 5 มิติ ไดแก ความสามารถดานสวนบุคคล ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานทาง
ปญญา ดานสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะตามบทบาทหนาที่ Tasmanian State Service (2013, pp.
3-8) ไดเพิ่มมิติดานผลสําเร็จ (Achieves Results) สวน Javidan and Walker (2012, p. 41) ไดเพิ่มเติมใน
เรื่องของโลกทัศนสูความเปนสากล (Global Mindset) เพื่อใหสอดคลองกับ สถานการณโ ลกตามการ
เปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองอาศัยความสามารถในการจัดการ 3 องคประกอบ ไดแก ดานทุนทาง
ความรู (IC) ชวยใหผูนําตระหนักในความซับซอนของโลกหลายมิติ ดานทุนทางจิตวิทยา (PC) สรางความ
กระตือรือรน ขะมักเขมนและความมั่นใจในตนเองที่จะจัดการกับระดับของความซับซอน และดานทุนทาง
สังคม (SC) จะชวยใหผูนํามีพฤติกรรมที่มีแนวโนมในการสรางความไววางใจและชวยใหบรรลุวัตถุประสงค
การประเมิน เปนกระบวนการที่ใชสารสนเทศในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน เพื่อชวยใหการ
ตัดสินใจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Stavropoulou & Kelesi, 2012, p. 13) ซึ่งผูรับการประเมินควรทราบ
กฎเกณฑในการประเมินสิ่งที่จะประเมิน วิธีการประเมิน ระดับของการประเมิน ควรมีความชัดเจน ไมควรให
คลุมเครือ เชน บางแหงใชระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน แตบางแหงใชพอใจมาก-พอใจนอย เปนตน มาตรฐาน
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การปฏิบัติงานควรเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการหรือหนวยงาน (วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 12)
โดยใชเนนผลสําเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ทํางานใหสําเร็จ ซึ่งวิธีการประเมินแนวใหมจะเนนที่
Input, Process, Output, และ Outcomes นอกจากนี้มีง านวิจัยที่ นําเกณฑการประเมินมาสรางเป น
โปรแกรมประเมินแบบออนไลน เชน พัชรา เกรียงไกร (2560) ไดพัฒนาโปรแกรมการประเมินระบบบริหาร
คุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพแบบออนไลนสวนขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม (ศราวุธ ยังเจริญยืนยง,
2559) มี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 แนวคิด (Idea Stage) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและการพัฒนา
(Design and Development Stage) และขั้นตอนที่ 3 ขั้นนําไปใช (Implement Stage)
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้ใชการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
2. ขั้นตอนการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศก แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แนวคิด (Idea Stage)
แนวคิดของขั้นตอนนีไ้ ดนําเกณฑประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกที่ผานฉันทามติ
ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 21 คนและจัดเรียงลําดับความสําคัญขององคประกอบและตัวบงชี้ดวยกระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงวิเคราะห AHPมาแลว ซึ่งประกอบดวย5 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development Stage)
มีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
1) ดําเนินการขอจดชื่อโดเมน (Domain Name) บนระบบปฏิบัติการOS : Linux, WEB : Apache,
Script : PHP, และ Database : mysql
2) ดําเนินการตามแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
โดยประยุกตจากขั้นตอนของ อรยา ปรีชาพานิช (2557, หนา 41-46, หนา 99-129) ดังนี้
2.1) การสํารวจเบื้องตน โดยทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประเมินความเปน
ผูนําทางวิชาการของศึก ษานิเ ทศกแบบออนไลน ศึก ษาการพัฒ นาโปรแกรม จั ดทําแผนการดํา เนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินงาน และทรัพยากรที่จําเปนตองใชในแตละขั้นตอน
2.2) การวิเคราะหระบบ โดยรวบรวมความตองการใชงานของผูใชงานสรุปเปนความตองการของ
ระบบ แลวสรางแบบจําลองกระบวนการ และแบบจําลองขอมูล ดังนี้
2.2.1) แบบจําลองกระบวนการ แสดงถึงการนําเขาและสงออกขอมูลโดยสรางแบบจําลอง
กระบวนการในรูปแบบแผนภาพกระแสขอมูล มี 4 สวน ไดแก
(1) กระบวนการทํางาน ประกอบดวย
(1.1) การจัดการคลังเก็บขอมูลการประเมิน
(1.2) การจัดการประวัติผูประเมินและผูรับการประเมิน
(1.2.1) การจัดการประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศก
แบบออนไลน ประกอบดวยองคประกอบของเกณฑ ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา และการยุติการประเมิน
(1.2.2) การรายงานผลการประเมิน
(2) เอนทิตี้ภายนอก ประกอบดวยผูประเมิน และผูดูแลระบบ
(3) กระแสขอมูล
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(4) แหลงจัดเก็บขอมูล ประกอบดวยแฟมขอมูลผูประเมิน แฟมเกณฑการประเมิน
แฟมขอมูลการประเมิน และแฟมการรายงานขอมูลการประเมิน สัญลักษณที่ใชในการสรางแผนภาพกระแส
ขอมูล ใชชุดสัญลักษณซึ่งประกอบดวยแผนภาพกระแสขอมูล ดังนี้
แผนภาพบริ บ ท แสดงภาพรวมของระบบทั้ ง หมด โดยมีก ารแสดงขอบเขต
ปฏิสัมพันธของระบบกับสิ่งแวดลอมของระบบ ไมแสดงรายละเอียด กระบวนการทํางานภายในระบบ และไม
แสดงแหลงจัดเก็บขอมูลตางๆ ของระบบ
Admin (ผูดูแลระบบ) หมายถึง ผูวิจัยรับผิดชอบในการจัดการขอมูล การจัดการ
ประวัติ การประเมิน สามารถเพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลของโปรแกรม รวมทั้งการคนหาขอมูลอยางละเอียดของ
การประเมินของ User (ผูประเมิน)
User (ผูประเมิน ) หมายถึง ศึกษานิเ ทศก ก ลุม ตัวอยางที่ เขาไปประเมินดวย
โปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกแบบออนไลน ไดแก ศึกษานิเทศกชํานาญการ
และศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
2.2.2) แบบจํ า ลองข อ มู ล ใช อ ธิ บ ายโครงสร า งและคุ ณ ลั ก ษณะของข อ มู ล รวมทั้ ง
ความสัมพันธของขอมูลในการประเมินโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกแบบ
ออนไลนที่พัฒนาขึ้น เปนแบบจําลองขอมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Data Model) ที่นําเสนอดวยการสราง
แผนภาพ E-R (Entity-Relationship Diagram)
3) การออกแบบระบบเชิงตรรกะ
3.1) โครงสรางหนาจอหลักของโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศก
แบบออนไลน
3.2) โครงสรางหนาจอขอมูลทั่วไปของผูใชงาน
3.3) โครงสรางหนาจอโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึก ษานิเ ทศกแบบ
ออนไลน ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา
3.4) โครงสรางหนาจอรายงานของโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศก
แบบออนไลน ซึ่งประกอบดวยรายงาน 3 สวน ไดแก (1) รายงานผลการประเมินจําแนกตามองคประกอบของ
เกณฑ (2) รายงานตัวบงชี้ที่เปนจุดแข็ง จุดออน และ(3) ขอเสนอแนะตามผลการประเมินของตัวบงชี้ที่เปน
จุดออน
4) การออกแบบระบบเชิงกายภาพ
การออกแบบโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกแบบออนไลน สราง
ขึ้นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) และการ
ออกแบบฐานขอมูลใชซอฟทแวร (Software) MySQL เปนระบบในการจัดการฐานขอมูล ที่สามารถเพิ่ม ลบ
และแกไขขอมูลไดอยางเปนระบบ สวนการเขาใชงานระบบมีเพียงผูดูแลระบบที่เกี่ยวของเทานั้นที่สามารถเขา
ไปจัดการกับระบบตางๆ ได
5) การพัฒนาระบบ
5.1) การเขียนโปรแกรม และการทดสอบระบบ
โปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึ กษานิเทศกแบบออนไลนพัฒนาขึ้นใช
ระบบปฏิบัติการ OS : Linux, WEB : Apache, Script : PHP และ Database : mysql การแสดงผลจะ
แสดงผลในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น
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5.2) การจัดทําคูมือการใชงาน
จัดทําคูมือการใชงานที่อธิบายถึงวิธีการใชงานอยางละเอียด โดยแสดงตัวอยางหนาจอการ
ใชงานพรอมทั้งผลลัพธที่เกิดขึ้นจากระบบมาประกอบคําอธิบายสําหรับผูใชงาน
5.3) การประเมินผลระบบ
5.3.1) กํ า หนดผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ ก ารพั ฒ นาโปรแกรมออนไลน ห รื อ ด า น
คอมพิวเตอร และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง
5.3.2) ใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมโดยใชเทคนิคการทดสอบแบบ
กลองดํา (Black Box Testing) ซึ่งเปนการทดสอบที่เนนผลลัพธที่เกิดขึ้น (Output) จากการประมวลผล
โปรแกรม (Process) ในการตรวจสอบความถูกตองและคนหาขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้น โดยไมเนนรูปแบบการ
เขียนโปรแกรมของโปรแกรมเมอรนําโปรแกรมและคูมือการใชงานที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหความ
คิดเห็นและวิเคราะห คาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) จํานวน 5 ดาน (30 ประเด็น ) โดยมีก ารประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรม จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานขอกําหนดการทํางานของโปรแกรม 2) ดานการ
ทํางานของโปรแกรม 3) ดานการใชงาน 4) ดานความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูล 5) ดานความชัดเจนของ
คูมือการใชโปรแกรมซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 4 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
4 หมายถึง เห็นดวย มีความเหมาะสมในการนําไปใชประเมิน
3 หมายถึง คอนขางเห็นดวย มีบางประเด็นที่ไมมีความเหมาะสมในการนําไปใชประเมินเปนสวนนอย
2 หมายถึง เห็นดวยบางสวน มีบางประเด็นที่ไมมีความเหมาะสมในการนําไปใชประเมินเปนสวนมาก
1 หมายถึง ไมเห็นดวย ไมมีความเหมาะสมในการนําไปใชประเมิน
การแปลผลคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI)
คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยรวม (CVI) ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกันในระดับ
3 และระดับ 4 มากกวา 0.80
5.3.3) ปรับปรุงโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกแบบออนไลน
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 3 การนําไปใชจริง
1) กําหนดผูใชงานโปรแกรม ไดแก ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษขึ้นไปที่อยูในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมนิเทศฯ หรือ หัวหนากลุมงาน กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา จํานวน 15 คน เลือก
แบบเจาะจง
2) นําโปรแกรมและคูมือการใชงานที่พัฒนาขึ้นใหผูใช งานโปรแกรมทดลองใชและประเมินความ
คุณภาพของโปรแกรม จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานความสะดวกในการนําไปใช 2) ดานความถูกตองในการใช
งาน 3) ดานลักษณะทั่วไปของโปรแกรม และ 4) ดานความชัดเจนของคูมือการใชงาน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับมาก
3 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับพอใช
2 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุงแกไข
1 หมายถึง โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้นไมมีคุณภาพในการใชงาน
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และมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 ถึง 5.00 หมายถึง โปรแกรมมีคุณภาพในระดับมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ถึง 4.50 หมายถึง โปรแกรมมีคุณภาพในระดับมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51 ถึง 3.50 หมายถึง โปรแกรมมีคุณภาพในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.51 ถึง 2.50 หมายถึง โปรแกรมมีคุณภาพในระดับนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 ถึง 1.50 หมายถึง โปรแกรมมีคุณภาพในระดับนอยที่สุด
ผลการวิจัย
1. ผลการสรางโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกแบบออนไลน
1.1 โปรแกรมแบบออนไลน ที่ พั ฒ นาอยูใ นรูป แบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั่ น สามารถเขา ใชง านได ที่
http://www.edusupas.com
1.2 สวนประกอบของโปรแกรม มีดังนี้

ภาพที่ 1 หนาจอโปรแกรมประเมิน

ภาพที่ 2 หนาจอการลงทะเบียนใชงาน

ภาพที่ 3 หนาจอแสดงหนาหลักภาพที่ 4 หนาจอแสดงรายการ “ขอมูลทั่วไป”
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ภาพที่ 5 หนาจอแสดงรายการ “องคประกอบของเกณฑการประเมิน” ภาพที่ 6 หนาจอแสดงรายการการระเมิน “ตัวบงชี”้

ภาพที่ 6 หนาจอแสดงรายการ“รายงานผล”

2. ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานขอกําหนดการทํางานของ
โปรแกรม 2) ดานการทํางานของโปรแกรม 3) ดานการใชงาน 4) ดานความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูล 5)
ดานความชัดเจนของคูมือการใชโปรแกรมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกันในระดับ 3 และระดับ
4 มีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เทากับ 1.00 ผานเกณฑที่กําหนด (CVI>0.80)
3. ผลการประเมินคุณภาพการใชโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกของ
ผูใชงานโปรแกรม จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานความสะดวกในการนําไปใช 2) ดานความถูกตองในการใชงาน
3) ดานลักษณะทั่วไปของโปรแกรม และ 4) ดานความชัดเจนของคูมือการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
( X =4.59) ผานเกณฑทกี่ ําหนด ( X 3.50)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
โปรแกรมแบบออนไลน ที่ พั ฒ นาอยู ใ นรู ป แบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั่ น สามารถเข า ใช ง านได ที่
http://www.edusupas.com ประกอบดวย5สวน ไดแก สวนที่ 1 หนาจอโปรแกรม สวนที่ 2 หนาจอหลัก
สวนที่ 3 หนาจอขอมูลทั่วไป สวนที่ 4 หนาจอการประเมินองคประกอบของเกณฑ และ สวนที่ 5 หนาจอ
รายงานผล มีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เทากับ 1.00 ผานเกณฑที่กําหนด (คา CVI0.80) โดย
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในดานการพัฒนาโปรแกรมออนไลนและดานคอมพิวเตอรมีความเห็นที่ สอดคลอง
กันในทุกประเด็นของดานและรายขอ แสดงใหเห็นถึงเครื่องมือสามารถวัดคุณสมบัติของสิ่งที่ตองการวัดได
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อยางถูกตองวัดไดตรงและครอบคลุมขอบเขตเนื้อหา และผูใชงานโปรแกรมไดประเมินโปรแกรมออนไลน มี
คุณภาพในการนําไปใชมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.59) ผานเกณฑที่กําหนด ( X 3.50) สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ พัชรา เกรียงไกร (2560) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑการประเมินระบบบริหารคุณภาพ
สําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพ พบวา โปรแกรมการประเมินระบบบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพ
แบบออนไลนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชงานตามวิธีการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมแบบ
BlackBox Testing
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ศึกษานิเทศกควรใชโปรแกรมประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกประเมิน ตนเอง
และนําขอเสนอแนะผลการประเมินที่เปนจุดออนไปใชในการพัฒนา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรนําโปรแกรมประเมินความเปน
ผูนํา ทางวิชาการของศึก ษานิ เ ทศก ไปใช ในการประเมินศึ ก ษานิเ ทศก เพื่ อนํา ผลมาพั ฒ นาที่จ ะชวยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานหรือใชในการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานของศึกษานิเทศก
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรใชโปรแกรม
ประเมินความเปนผูนําทางวิชาการของศึก ษานิเทศกไปศึกษาวิจัยเชิงปริมาณกับศึกษานิเทศกทั้งหมดของ
ประเทศไทย เพื่อวิเคราะหความเปนผูนําทางวิชาการของศึกษานิเทศกของแตละวิทยฐานะวามีลักษณะเปน
อยางไร อยูในระดับใด มีจุดแข็งจุดออนอะไรบาง เพื่อจะไดกําหนดแนวทางการพัฒนาความเปนผูนําทาง
วิชาการของศึกษานิเทศกของประเทศไทยไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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