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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันสาหรับคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง
ของนั ก เรี ย นวั ย รุ่ น ส าหรั บ ครู ห รื อ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
2) ศึ กษาความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ ที่ มี ต่ อเว็ บ แอปพลิ เคชั น ส าหรับ คัด กรองพฤติ กรรมเสี่ ย งของนั กเรีย นวั ย รุ่น
พฤติกรรมนักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา การวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน
ใช้ข้อมูลพฤติกรรม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน สุขภาพกาย ครอบครัว เศรษฐกิจ ยาเสพติด ความปลอดภัย และ
พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งประยุกต์จากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจการจาแนกพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น เว็บแอป
พลิเคชันพัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล MySql ในการเก็บข้อมูล ฟังก์ชันการทางานหลักของโปรแกรม
ประกอบไปด้วย การเพิ่มข้อมูลนักเรียน การเพิ่มตารางประเมิน และการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี และสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวนทั้งสิ้น 20 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน
โปรแกรมพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ ด้านกระบวนการทางานของโปรแกรม และด้านคุณภาพของโปรแกรม
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.5 เท่ากัน ผู้วิจัยได้นาผลจากการทดสอบไปปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรม เพื่อให้สามารถ
ทางานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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Abstract

The purpose of this research was to develop web application of screening a risk
behavior for adolescent student. Web application supports teacher or advisor who related
student care and support system of school. Student’s behavior classified into three groups
that includes normal group, risk group and problem group. The behaviors are evaluated under
six type of behavior that includes ability, healthy, family and economy, drug, safety and sexual.
Student’s behavior group and behavior type are applied by using decision tree of adolescent’s
behavior classification. This web application is developed by using PHP language. Data is stored
in MySql database. Main functions of program are adding student detail, creating evaluated
schedule and behavior evaluation. Unit testing result of developer represented 84.62% of valid
functional program. User Acceptance testing result of user by using satisfaction survey
represented both of satisfied type are 4.5 of average level that included satisfied process and
quality of program. The researches plan to customize program for supporting user requirement
and increasing program efficiency.
Keywords: Risk Behavior, Student Care and Support System
บทนา

สถานการณ์ด้านปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผล
มาจากสภาพแวดล้ อ มในสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป จากผลการวิ จั ย โครงการศึ ก ษาวิ จั ย ศั กยภาพท้ อ งถิ่ น ใน
การพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พุทธศักราช 2550 พบว่า
ปัญหาสาคัญของเด็กและเยาวชนที่จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนมี 9 ปัญหา ได้แก่
1) ปัญหาด้านยาเสพติด พบว่า เด็กและเยาวชนมีการเสพยาบ้า สารระเหย กัญชา และ 4 X100
2) ปัญหาด้ านพฤติกรรม ได้ แก่ ความฟุ้ง เฟ้อ การแต่งกาย ติดเกม ขาดวินัย ความรับผิด ชอบ
ไม่รจู้ ักหน้าที่ของตนเอง ขาดความร่วมมือกับชุมชน ไม่มีพลังเยาวชน และขาดจิตสานึก
3) ปัญหาด้า นการศึกษา พบว่า เด็ กและเยาวชนขาดเรีย น ออกกลางคัน หนีเรียน ไม่ เรียนต่ อ
ในระดับสูง ยากจน ไม่มีทุนศึกษาต่อ เรียนจบแล้วไม่มีงานทา
4) ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า มีการค้าประเวณี เกิดปัญหาท้องไม่มีพ่อ
5) ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม พบว่า เด็กและเยาวชนมีนิสัย กิริยามารยาทก้าวร้าว ขาดความเคารพ
เชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
6) ปัญหาการใช้เวลาว่าง เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในการเล่นเกม ติดเพื่อน มั่วสุม เล่นการพนัน
ดื่มสุรา ติดบุหรี่ และอื่น ๆ
7) ปั ญ หาการก่ออาชญากรรม มี การทะเลาะเบาะแว้ ง ยกพวกตี กัน ลั กขโมย ปล้ น จนถึง ขั้ น
การข่มขืน
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8) ปั ญหาครอบครัว พบว่า ครอบครัว ไม่ มีเวลาดูแลบุต รหลาน ครอบครัว เปราะบาง แตกแยก
และขาดความอบอุ่น
9) ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก การค้าประเวณี และอื่น ๆ นับได้ว่าประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชนมีจานวนมาก และมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน
จากรายงานสภาวะการมี บุ ต รของวั ย รุ่ น ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปีพุทธศักราช 2555 พบว่า แนวโน้มการคลอดบุตรของผู้หญิงไทยที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ใน
ระยะเวลา 10 ปี เพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 5.37 (ปีพุทธศักราช 2540) เป็นร้อยละ 18.75 (ปีพุทธศักราช 2555)
จากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปีพุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ด้านสถานการณ์ยาเสพติด พบว่า จานวนผู้เข้ารับการบาบัดรักษาอาการติดยาเสพติดที่มีอายุ
ระหว่าง 15-20 ปี มีจานวนมากที่สุด (116,242 คน) และมีจานวนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 เป็น
จานวนทั้งสิ้น 50,247 คน จากสถานการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาการตั้งครรภ์และการติดยาเสพติดของ
วัยรุ่นและเยาวชนไม่เพียงแต่ทวีความรุน แรงเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีแนวโน้มการเกิดเพิ่มขึ้น อีกด้วย ทั้งนี้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพราะเป็นปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศประเทศหลาย ๆ ด้าน
สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการขัดเกลา บรรเทาและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดให้สถานศึกษาดาเนิ นการระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรีย น ซึ่ง เป็นกระบวนการ
ดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน (กรมสุขภาพจิต ,
2548) การคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนเป็นขั้นตอนแรกในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่
ปรึกษาจะสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและจาแนกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ปัญ หา เพื่อเข้าสู่ กระบวนการสนับ สนุ น ส่ง เสริ ม และแก้ไขปัญ หาโดยประสานความร่วมมือกับ องค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผ่านมา สถานศึกษาแต่ละแห่งจะกาหนดนโยบายและ
กรอบการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสุขภาพจิต ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ใน
การจาแนกพฤติกรรมนักเรียน ได้แก่ ความสามารถทางการเรียนสุขภาพ ครอบครัวและเศรษฐกิจ ยาเสพติด และ
ความปลอดภัย ทั้งนี้สถานศึกษาต้องกาหนดเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความแตกต่างกันออกไป (วรกาญจน์
สุขสดเขียว, 2561) ปัจจุบันสถานศึกษาให้ความสาคัญในการนาระบบดู แลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้มากขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนและบุคลากรและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน รวมทั้งกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม
คณะผู้ วิ จั ย ได้ เล็ ง เห็นถึง แนวทางการสนั บสนุ น และส่ งเสริม กระบวนการการคัด กรองพฤติ กรรม
นักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันคัด
กรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น (Screen Me) เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับครูที่ ปรึกษาในการคัดกรอง
พฤติกรรมนักเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมนักเรียนถูกวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
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(Data Mining) และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
วัยรุ่น เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความความต้องการของผู้ใช้งาน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2560 จานวน 53 คน
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ครู ที่ ป รึ ก ษานั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2560
จานวนทั้งสิ้น 44 คน ได้มาจากการสุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
(ธัญขนก รุ่งเรือง และ อนิรุท สติมั่น, 2561)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของการท าวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ข้อ ใช้ เกณฑ์ ก ารแปลผลคะแนน
แบบสัดส่วน
ส่ ว นที่ 2 ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ ป ระกอบไปด้ ว ย จ านวน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นกระบวนการ
จานวน 5 ข้อ ด้านประสิทธิภาพ จานวน 5 ข้อ ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ จานวน 5 ข้อ และด้านคุณภาพ
จานวน 4 ข้อ การกาหนดระดับความพึงพอใจประยุกต์จากมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 5
หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง พึงพอใจมาก
คะแนน 3
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง พึงพอใจน้อย
คะแนน 1
หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
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เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ซึ่งมีความกว้างของอันตรภาคชั้น
เท่ากับ 0.8 ช่วงคะแนน มีดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
หมายถึง พอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.41 – 4.20
หมายถึง พอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.61 – 3.40
หมายถึง พอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.81 – 2.60
หมายถึง พอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.80
หมายถึง พอใจน้อยที่สุด
ผู้วิจัยนาแบบประเมินความพึงพอใจไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดย
ใช้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยาวัยรุ่น จานวน 1 ท่าน นาผลการตรวจสอบไปคานวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) มีค่าเท่ากับ
0.32 ผู้วิจัยปรับปรุงแบบประเมินเพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) (สุทิ ติ ขัตติย ะ และ วิ ลัยลั กษณ์ สุว จิตตานนท์, 2543) วิ เคราะห์ความพึง พอใจของผู้ใช้
แอปพลิเคชันในขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนนาไปใช้งานจริง
วิธีวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์กระบวนการพัฒนาระบบ V-Model (อ้างใน รังสิต ศิริรังษี , 2555) ในการ
ดาเนินงานวิจัย ดังภาพที่ 1

Requirement
Analysis

Maintenance

Application
Design

Evaluation

Coding

ภาพที่ 1 แผนภาพกระบวนการวิจัย
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1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (Requirement Analysis) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนการดาเนินงานและแนวทางการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนที่
ชั ด เจน ด าเนิ น งานและควบคุม โดยฝ่ า ยแนะแนวของโรงเรีย น ซึ่ ง โรงเรีย นแต่ ล ะแห่ง ใช้ เครื่ องมื อคัด กรอง
พฤติกรรมนักเรียนแตกต่างกัน เช่น การสังเกตพฤติกรรม การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เป็นต้น การคัด
กรองพฤติกรรมจะดาเนินการทุก 6 เดือน โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมิน ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและรวบรวมข้อมู ลจากฐานข้อมู ลนักเรี ยนของสถานศึกษาระดั บประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พ
จานวน 1 แห่ง นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
ผลจากการวิ เคราะห์ ค ณะผู้ วิ จั ย ได้ ส รุป และสร้ า งแผนผั ง ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจพฤติ ก รรมเสี่ ย งของนั ก เรี ย นวั ย รุ่ น
จานวน 6 ด้านได้แก่ ด้านความสามารถสุขภาพกาย ครอบครัวและเศรษฐกิจ ยาเสพติด ความปลอดภัย และ
พฤติกรรมทางเพศ ตัวอย่างแผนผังต้นไม้ตัดสินใจด้านยาเสพติดดังภาพที่ 2
Friend
Drug
No

Ye
s

Risk

No

Risk

s
Ye

Normal

Smoke

s
Ye

No

Introvert

Problem

ภาพที่ 2 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจด้านยาเสพติด
แผนผังต้นไม้ตัดสินใจพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่นจะถูกนาไปสังเคราะห์เป็นอัลกอริทึมสาหรับ
วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งจาแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ปกติ เสี่ยง และมีปัญหา
2. ออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Application Design) เมื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้างต้น
สามารถกาหนดรายละเอียดการทางานของเว็บแอปพลิเคชัน แสดงดังภาพที่ 3
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<<include>>

Login

Registration

Manage User
Profile

Add Students

Set Evaluated
Schedule
Advisor
Add Student
Behaviors

Evaluate Risk
Behaviors

View Evaluated
Results

<<include>>

Search
Evaluated
Results

ภาพที่ 3 ยูสเคสไดอาแกรมเว็บแอปพลิเคชันสาหรับคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น
เว็บแอปพลิเคชันสาหรับคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่นประกอบด้วยยูสเคสดังต่อไปนี้
1) เข้าสู่ระบบ (Login)
2) สมัครสมาชิก (Register)
3) จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ (Manage User Profile)
4) เพิ่มประวัติส่วนตัวนักเรียน (Add Student)
5) กาหนดระยะเวลาการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง (Set Evaluated Schedule)
6) เพิ่มรายละเอียดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน จานวน 6 ด้าน (Add Student Behaviors)
7) ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน (Evaluate Risk Behaviors)
8) ค้นหาผลการประเมินความเสี่ยงของนักเรียน (Search Evaluated Result)
9) ดูผลการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน (View Evaluated Result)
ผู้วิ จัย ได้ วิเคราะห์ความต้ องการของระบบ โดยพิ จารณายู สเคสไดอาแกรมเพื่ อออกแบบหน้า จอ
การออกแบบเว็ บ เพจเน้ น การออกแบบที่ เ ว็ บ เพจที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถใช้ ง านได้ ทุ กระบบปฏิ บั ติ ก าร
(Responsive Design) โดยใช้เฟรมเวิร์คบูธสแตรปในการจัดการเว็บเพจ (จีราวุธ วารินทร์, 2560)
3. พัฒนาโปรแกรม (Coding) ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมตามตัวแบบที่วิเคราะห์และออกแบบ โดยแบ่ง
การเขียนโปรแกรมออกเป็นสองส่วน คือ การสร้างหน้าจอเว็บแอปพลิเคชัน และการเขียนโปรแกรมภาษา PHP
โดยกาหนดคลาสไดอาแกรมและการจัดการฐานข้อมูลตามการออกแบบ โปรแกรมที่พั ฒนาเรียบร้อยแล้วจะถูก
นาไปติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย และกาหนดโดเมนเนมแบบสาธารณะ (Public Domain) เพื่อให้ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและผู้พัฒนาโปรแกรมทดสอบการทางานของโปรแกรมต่อไป
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4. ประเมินโปรแกรม (Evaluation) เว็บแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายจะถูกนาไปทดสอบแบบ
Unit Test และ User Acceptance Test รายละเอียดการทดสอบมีดังนี้
1) การทดสอบแบบ Unit Test ผู้วิจัยสร้างแผนการทดสอบและทาการทดสอบโปรแกรมตามแผน
ที่วางไว้ นาผลการทดสอบมาปรับปรุงโปรแกรม และติดตั้งใช้งานจริงต่อไป
2) การทดสอบแบบ User Acceptance Test ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งาน
โปรแกรมและนาไปให้ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการทดลองใช้งานและประเมินความพึงพอใจ
5. ติดตั้งโปรแกรม (Maintenance) เว็บแอปพลิเคชันที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน
ทั้งสองรูป แบบ จะถูกนาไปเผยแพร่ให้ผู้ ใช้ งานที่ส นใจเข้า ใช้ งาน และจัด เก็บผลการประเมิ นความพึ งพอใจ
การใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ผลการวิจัย
1. เว็บแอปพลิเคชันคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
ผู้วิจั ยพัฒนาโปรแกรมบนเว็ บแอพลิ เคชั นตามขอบเขตของโปรแกรม ซึ่งผู้ ใช้สามารถเข้าใช้ งานได้ ที่
www.disevru.com/screenme/login.php รายละเอียดของโปรแกรมมีดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4 หน้า addBehavior.php
หน้า addBehavior.php ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนตามที่กาหนดให้ครบทุกรายการ
และสามารถกรอกพฤติกรรมที่สังเกตได้เพิ่มเติม เพื่อการประมวลผลที่มีความแม่นยามากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 5 หน้า addBehavior.php

หน้า viewResult.php เมื่อผู้ใช้กดยืนยันการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง โปรแกรมจะแสดง
ผลลัพธ์การประเมิน ซึ่งผู้ใช้สามารถกดยอมรับผลการประเมินหรือยกเลิกผลการประเมินได้ โดยโปรแกรม
จะแสดงผลการตอบรับที่หน้า evaluatedList.php

ภาพที่ 6 หน้า searchResult.php
หน้า searchResult.php ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลการประเมินย้อนหลังได้ โดยสามารถดูได้ตามระดับชั้น
และวันที่ประเมิน โปรแกรมจะแสดงผลการประเมินให้ผู้ใช้พิจารณา
2. ผลการทดสอบโปรแกรมด้วยวิธี User Acceptance
ผลจากการประเมินโปรแกรมโดยผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จานวนทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเป็น เพศชาย จานวน 10 คน และเพศหญิง จานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 เท่ากัน ผลการประเมินความพึงพอใจแสดงดังภาพที่ 7
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรม ScreenMe
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการ
1.1.การจัดการข้อมูลนักเรียน
4.50
0.54
มากที่สุด
1.2.การจัดการตารางประเมิน
4.33
0.52
มากที่สุด
1.3.การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
4.17
0.75
มาก
1.4.การสมัครสมาชิก
4.67
0.82
มากที่สุด
1.5.การเข้าสู่ระบบ
4.83
0.41
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.50
0.63
มากที่สุด
ด้านที่ 2 ประสิทธิภาพ
2.1.ความถูกต้อง แม่นยาของผลลัพธ์
4.17
1.67
มาก
2.2 ความถูกต้อง แม่นยาของผลการประเมิน
4.00
1.20
มาก
พฤติกรรมเสี่ยง
2.3 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
4.67
0.52
มากที่สุด
2.4.ความรวดเร็วในการประมวลผล
4.83
0.41
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.41
0.88
มากที่สุด
ด้านที่ 3 การออกแบบและการจัดรูปแบบ
3.1 การจัดรูปแบบหน้าจอโปรแกรม
4.33
0.82
มากที่สุด
3.2 รูปแบบตัวอักษร
4.67
0.52
มากที่สุด
3.3 การใช้สีในการออกแบบ
4.50
0.55
มากที่สุด
3.4 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
4.33
0.52
มากที่สุด
3.5 ขั้นตอนการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล
4.17
0.41
มาก
เฉลี่ย
4.40
0.56
มากที่สุด
ด้านที่ 4 คุณภาพของโปรแกรม
4.1 ความใช้งานง่าย
4.50
0.55
มากที่สุด
4.2 ความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน
4.33
0.52
มากที่สุด
พฤติกรรมเสี่ยง
4.3 ความน่าเชื่อถือของโปรแกรมโดยภาพรวม
4.67
0.52
มากที่สุด
4.4 ประโยชน์ของโปรแกรม
4.67
0.52
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.54
0.59
มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.46
0.59
มากที่สุด
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ผลจากการประเมินโปรแกรมโดยผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจด้านกระบวนการ
และด้านคุณภาพของโปรแกรมเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 4.4 และด้านการ
ออกแบบและจัดรูปแบบ ค่าเฉลี่ย 4.3 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาระดับความประเมิน รายข้อ พบว่า ผู้ใช้พึงพอใจ
วิ ธี การเข้า สู่ ระบบมากที่ สุ ด ด้ า นคุณ ภาพ ผู้ ใช้ พึ ง พอใจด้ า นความน่ า เชื่ อถือของโปรแกรม และโปรแกรมมี
ประโยชน์มากที่สุด ด้านประสิทธิภาพผู้ใช้พึงพอใจความเร็วในการประมวลผลมากที่สุด และด้านการออกแบบ
และจัดรูปแบบ ผู้ใช้พึงพอใจด้านการจัดรูปแบบข้อความและตัวอักษรมากที่สุด ตามลาดับตาราง
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น (ScreenMe)
เป็นการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนวัยรุ่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการจาแนกนักเรียน กลุ่มของพฤติกรรมนักเรียน
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมปกติ เสี่ยง และมีปัญหา พฤติกรรมของนักเรียนแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
ด้านการเรียน ด้านสุขภาพกาย ด้านครอบครัว เศรษฐกิจ ด้านยาเสพติด ด้านความปลอดภัย และ ด้านพฤติกรรม
ทางเพศ อัลกอริทึมสาหรับประมวลผลกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนสังเคราะห์จากแผนผังต้นไม้พฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียนวั ยรุ่นที่สังเคราะห์โดยใช้กระบวนการทาเหมืองข้อมูล ผลจากการทดสอบโปรแกรมโดยวิธีกร
ทดสอบส่วนย่อยของโปรแกรม (Unit Test) พบความผิดพลาดของโปรแกรมร้อยละ 15 ซึ่งเป็นความผิดพลาด
เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลสมัคร และการแสดงผลการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ที่มีความคลาดเคลื่อนจากผลที่
บันทึกในตารางฐานข้อมูล และผลจากการประเมินความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ โปรแกรม พบว่า
ผลลั พ ธ์ ของการประมวลผลโปรแกรมโดยภาพรวมมี ความน่ า เชื่อถือ เพราะสั ง เคราะห์อักอริทึม ตามเกณฑ์
การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เ ป็ น มาตรฐาน โปรแกรมมี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน สามารถน าไปใช้ ง านได้ จ ริ ง
และโปรแกรมสามารถประมวลผลส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข
การทางานของโปรแกรมตามผลการประเมิน เพื่อให้โปรแกรมสามารถทางานได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างฟังก์ชันการประเมินโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้ประเมินการใช้งาน ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขโปรแกรมให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ฟั ง ก์ชั น การท างานที่ ท าให้ผู้ ใช้ ส ามารถเพิ่ ม ข้อ มู ล นั ก เรี ย นจ านวนหลาย ๆ คนได้ เพื่ อ
ประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูล
2. บริบทของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินอาจจะมีความแตกต่างกัน
ออกไป การออกแบบกระบวนการทางานของโปรแกรมควรพิจารณาถึงประเด็นนี้
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