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______________________________________________________________________ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ 
    ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทในชีวิตประจำวัน เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน 
ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น และในการทำงานขององศ์กรต่าง ๆ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องใน
การทำงานเพื ่อจุดประสงค์ในการอำนวยความสะดวกเพิ ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพรวมถึงความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านศักยภาพในการทำงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรม ด้านพาณิชยกรรม เป็นต้น 
เพื่อให้ทันกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จึงทำให้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีโดยพัฒนาควบคู่ไปกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม 
 จากการสำรวจปัญหาขยะในโรงเรียนมีปริมาณจำนวนมาก  โดยเฉพาะขวดน้ำเนื่องจากมีนักเรียน
เพิ่มขึ้นทุกปี  โดยนักเรียนจะมีการนำขวดน้ำไปแลกเป็นแต้มในแต่ละวันเป็นรายห้อง  แล้วครูท่ีปรึกษานำแต้ม
ท่ีได้ไปบันทึกเป็นคะแนนพฤติกรรมนักเรียน  ทำให้เกิดความซับซ้อนและยุ่งยาก   
ไม่สามารถทำได้ท่ัวถึงกับนักเรียนทุกคน  พวกเราจึงได้คิดค้นโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลขวดน้ำพลาสติกแลก
แต้ม เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาข้างต้นจึงสรุปวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา เพื่อออกแบบและ
สร้างเครื่องช่วยคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกโดยเป็นเครื่องท่ีสามารถรองรับขวดพลาสติกจากนักเรียนเพื่อ
แลกเป็นคะแนนพฤติกรรมนักเรียนเพื่อสร้างแรงดึงดูดใจให้นักเรียนนำขวดพลาสติกมาทิ้งลง “ถังขยะแลก
คะแนนพฤติกรรม” ท่ีใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ Micro Controller ในการออกแบบและสร้าง  
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะแก้ปัญญา โดยสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนน
พฤติกรรม โดยมีรูปแบบเป็นโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถใช้ในระบบจัดเก็บข้อมูลขวดน้ำแลก
คะแนนพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
  2.1  เพื่อบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม 
 2.2  เพื่อศึกษาดัชนี และประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม         
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3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจำนวน  1,800  คน  
3.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีระบบจัดเก็บข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม

อัตโนมัต ิ
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (วิธปีฏิบัติที่เป็นเลิศ) 

ผู้จัดทำได้ดำเนินงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน 6 
ขั้นตอน ตามลำดับดังนี้ 

  1. ขั้นระบุปัญหา (Problem Identification) 
  2. ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information Search) 
  3. ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) 
  4. ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) 
  5. ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน  

(Testing, Evaluation and Design Improvement) 
  6. ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน (Presentation) 

1. ขั้นระบุปัญหา (Problem Identification) 
  ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องปัญหาการัดเก็บข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนน
พฤติกรรมโดยได้สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น จากนั้นใช้เทคนิค 5W1H วิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหา ตามตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาการจัดเก็บข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม 
โดยใช้เทคนิค 5W1H 
1. ขั้นระบุปัญหา (Problem Identification) 
 ผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องปัญหาการจัดเก็บข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรมโดยได้สำรวจ
สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น จากนั้นใช้เทคนิค 
5W1H วิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหา ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาการจัดเก็บข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม 
โดยใช้เทคนิค 5W1H 
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Who 
ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นกับใคร ? 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

Where 
ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นที่ไหน ? 
- โรงเรียน 

When 
ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นเมื่อใด ? 
- หลังจากดื่มน้ำจากขวดหมดแล้วและต้องการท้ิงขวด 

What 
ปัญหาหรือความต้องการคืออะไร ? 
- ต้องการนำขวดน้ำมาแลกเป็นคะแนนพฤติกรรม 
- ต้องทราบสถิติจำนวนขวดน้ำและคะแนนพฤติกรรม 
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Why 
ทำไม ? จึงเกิดปัญหาหรือความต้องการ 
- การนำขวดน้ำไปแลกเป็นแต้มในแต่ละวันซับซ้อนและยุ่งยาก   

How 
จะทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหาหรือความต้องการนี้ได้ 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถบันทึกข้อมูลสถิติจำนวนขวดน้ำ 
- ใช้เครื่องนับขวดท่ีสามารถเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ 

 
 จากวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาในเบื้องต้นเบื้องต้นผู้จัดทำสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนทีป
ราษฎร์พิทยาส่วนใหญ่จะนิยมด่ืมน้ำจากขวด เมื่อด่ืมน้ำเสร็จต้องการต้องการท้ิงขวด หรือนำขวดน้ำมาแลกเป็น
คะแนนพฤติกรรม และต้องการทราบสถิติจำนวนขวดน้ำและคะแนนพฤติกรรมสะสม แต่การนำขวดน้ำไปแลก
เป็นแต้มในแต่ละวันซับซ้อนและยุ่งยาก ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถบันทึก
ข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถบันทึกข้อมูลสถิติจำนวนขวดน้ำและเครื่องนับขวดที่สามารถเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ได้โดยคาดหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
 
2. ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา (Related Information Search) 
 เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์นับขวดสำหรับแก้ปัญหาในขั้นตอนที่ 1 ผู้จัดทำได้
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นนำมาสรุปเป็นแผนผัง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แผนผังข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

 

 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลขวดน้้า
แลกคะแนน
พฤติกรรม

ซอฟต์แวร์

ภาษาคอมพิวเ
ตอร์

ภาษา C

ภาษา SQL

ภาษา php

ภาษา Html

ระบบ
ฐานข้อมูล MySql

ฮาร์ดแวร์

ไมโครคอนโทรล
เลอร์ arduino

เซ็นเซอร์

เซนเซอร์วัด
ระยะทาง

โหลดเซลล์
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 จากรวบรวมข้อมูลผู้จัดทำสรุปประเด็นหัวข้อที่ต้องศึกษา เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบ
บันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม ได้ดังนี้ 
 2.1 ด้านซอฟต์แวร์  
  ผู้จัดทำโครงงานเลือกใช้ภาษา C ในการพัฒนาระบบเพราะเป็นภาษามาตรฐานเป็นที่นิยมใช้ใน
การเขียนโปรแกรม รูปแบบการเขียนง่ายไม่ซับซ้อน และใช้ MySql เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจากเป็น
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้ใช้ฟรี และใช้ภาษา php ร่วมกับ Html ในการสร้างเว็บเพจเพื่อให้นักเรียนคนอื่น ๆ 
สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลสถิติการจัดเก็บข้อมูลขวดน้ำและคะแนนพฤติกรรม 
 2.2 ฮาร์ดแวร์ 
  ผู้จัดทำโครงงานเลือกใช้บอร์ด Arduino ในการสร้างเครื ่องนับขวด เพราะบอร์ด Arduino 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลโอเพนซอร์ และสามารถใช้เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ได้ง่าย วิธีการนับขวด ผู้จัดทำ
โครงงานใช้ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ Sharp infrared distance sensor เป็นอุปกรณ์ในการนับขวด 

 
3. ข้ันออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) 
 หลังจากรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี ่ยวข้องที่จำเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาจากขั้นตอนที่ 1 
ผู้จัดทำโครงงานได้ออกวิธีการแก้ปัญหาเป็นภาพร่างกระบวนการทำงานของระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลก
คะแนนพฤติกรรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2 ภาพร่างกระบวนการทำงานของระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม 

 จากภาพร่างกระบวนการทำงานของระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม ผู้จัดทำ
โครงการสรุปวิธีการแก้ปัญหาได้ 3 ข้ันดังนี้ 
  1) พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม 
  2) สร้างสำหรับสืบค้นข้อมูลสถิติขวดน้ำและคะแนนพฤติกรรม 
  3) สร้างเครื่องเครื่องนับขวด 
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4. ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) 
 ผู้จัดทำโครงงานได้วางแผนการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม โดยใช้เวลา
เรียนช่ัวโมงกิจกรรมชุมนุม และเวลาว่างหลังเลิกเรียน และกำหนดแผนการในการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
 4.1 ผู้จัดทำโครงงานได้กำหนดเวลาในการดำเนินโครงงานเป็นระยะ 40 ชั่วโมง รายละเอียดตาม
ตารางกิจกรรม ตารางท่ี 2 และ 3  

ตารางท่ี 2 ตารางการวางแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม 

ท่ี กิจกรรม เวลาที่ใช้ 

1 ระบุปัญหาและความต้องการ  3 ช่ัวโมง 
2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา  5 ช่ัวโมง 
3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  5 ช่ัวโมง 
4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 20 ช่ัวโมง 
5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข  5 ช่ัวโมง 
3 ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา  2 ช่ัวโมง 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแผนการดำเนินการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา (ชั่วโมง) 

5 10 15 20 25 30 35 40 
1 ระบุปัญหาและความต้องการ         
2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา         
3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา         
4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา         
5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข         
3 ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา         
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 4.2 ผู้จัดทำได้ออกแบบผังงานการทำงานของระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ผังงานการทำงานของระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม 

   4.3 หลังจากพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรมเสร็จแล้วผู้จัดทำได้ทดลองเก็บ
ข้อมูลโดยให้นักเรียนในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามาทดลองใช้งานระบบ 

5. ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน  
(Testing, Evaluation and Design Improvement) 
 การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานผู้จัดทำโครงงานได้เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
และประเมินประสิทธิภาพของการใช้ระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม ซึ่งมีครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 5 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของการใช้ระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำ
แลกคะแนนพฤติกรรม โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
5 ด้าน ได้แก่  
  1) คุณภาพด้านการใช้งาน (Usability)  
  2) คุณภาพด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)  
  3) คุณภาพด้านความทนทาน (Reliability)  
  4) คุณภาพด้านการบำรุงรักษา (Maintainability) 
  5) คุณภาพด้านการนำมาใช้ใหม่ (Resusability) 
 

พบข้อมูล 

ไม่พบขอ้มูล 
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 โดยกำหนดความมากน้อยของระดับ ความคิดเห็น ดังนี้ 
  5 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเย่ียม 
  4 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
  3 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ 
  1 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปรับปรุง 
 หลังจากผ ู ้ เช ี ่ยวชาญประเม ินประส ิทธ ิภาพการทำงานของระบบแล้ว ผู้ จ ัดทำโครงการ 
ได้ปรับแก้ไขระบบบางส่วนตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ เช่น ส่วนของหน้าจอ การกำหนดสีพื้นหลังของระบบ 
และสีพื้นหลังของเว็บเพจ จากนั้นสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของการใช้ระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลก
คะแนนพฤติกรรมไว้ใน เนื้อหาบทท่ี 4 ของโครงงาน 

6. ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation) 
 หลังจากผู้จัดทำโครงงานพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม ได้มีการนำเสนอ
ผลงานโดยใช้ป้ายนิเทศและเชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามาร่วมใช้งานระบบ และเผยแพร่
ผลงานผ่านเว็บไซต์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา หลังจากมีการทดลองใช้งานระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลก
คะแนนพฤติกรรมมาในระยะหนึ่ง ผู้จัดทำโครงงานได้ขอความร่วมมือนักเรียนที่เคยใช้งานระบบร่วมประเมิน
ประสิทธิภาพของการใช้ระบบบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับคุณภาพซอฟต์แวร์ 5 ด้าน ได้แก่ 
 1) การใช้งานเรียบง่าย (User  friendliness) 
 2) ความถูกต้องของระบบ (Correctness) 
 3) ความน่าเช่ือถือ (Reliability)   
 4) การทำงานได้ต่อเนื่อง (Robustness) 
 5) สามารถใช้งานได้ในหลายระบบ (Compatible) 
 โดยกำหนดความมากน้อยของระดับ ความคิดเห็น ดังนี้ 
  5  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเย่ียม 
  4  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
  3  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ 
  1  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปรับปรุง 
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5. ผลการดำเนินงาน 

 ผลการศึกษาระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม ผู้จัดทำได้วิเคราะห์ผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ โดยจัดลำดับการนำเสนอผลการศึกษาดังนี้ 
   1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และข้อมูลทั่วไปของ
นักเรียนท่ีใช้งานระบบ 
  ตอนที ่  2 ผลการตรวจสอบและประเม ินประส ิทธ ิภาพของระบบโดยผู ้ เ ช่ี ยวชาญและ  
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากนักเรียนท่ีใช้งาน 
 5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ  และข้อมูลทั่วไปของ
นักเรียนท่ีใช้งานระบบ 

ตารางท่ี 4  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ของผู้เช่ียวชาญ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ร้อยละ 
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 100 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 2 40 
จบการศึกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์ 4 80 

รวม 5 คน 

 จากตาราง 4 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบบันทึกข้อมูล
ขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม ทั้งหมดเป็นครูสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 20 และส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

 ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และข้อมูลท่ัวไปของ
นักเรียนท่ีใช้งานระบบ 

ตารางท่ี 5 ผลการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1) คุณภาพด้านการใช้งาน (Usability)  4.6 0.48  92  ดี 
2) คุณภาพด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)  4.8 0.4  96  ดี 
3) คุณภาพด้านความทนทาน (Reliability)  4.4 0.48  88  ดี 
4) คุณภาพด้านการบำรุงรักษา (Maintainability) 3.8 0.75  76  ปานกลาง 
5) คุณภาพด้านการนำมาใช้ใหม่ (Resusability) 4.4 0.48  88  ดี 

ภาพรวม 4.44  0.51   89  ดี 
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 จากตาราง 5 พบว่า ผลการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 (= 4.44, S.D. = 0.51) คิดเป็นร้อยละ 
89 คุณภาพด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 ( = 4.6, S.D. = 0.48) 
คิดเป็นร้อยละ 92 คุณภาพด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4. 8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4  
(  = 4.8, S.D. = 0.4) คิดเป็นร้อยละ 96 คุณภาพด้านความทนทาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 4.4 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.48 ( = 4.4, S.D. = 0.48) คิดเป็น ร้อยละ 88 คุณภาพด้านการบำรุงรักษาอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย 3.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ( = 3.8, S.D. = 0.75) คิดเป็นร้อยละ 76 คุณภาพด้านการ
นำมาใช้ใหม่อยูในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 4.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 (= 4.4,S.D. = 0.48) คิดเป็นร้อยละ 88 
  

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากนักเรียนท่ีใช้งาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1) การใช้งานเรียบง่าย (User friendliness)  4.55   0.50   91.00  ดี 
2) ความถูกต้องของระบบ (Correctness)  4.45   0.50   89.00  ดี 
3) ความน่าเช่ือถือ (Reliability)    4.40   0.49   88.00  ดี 
4) การทำงานได้ต่อเนื่อง (Robustness)  4.55   0.50   91.00  ดี 
5) สามารถใช้งานได้ในหลายระบบ (Compatible)  4.40   0.49   88.00  ดี 

ภาพรวม 4.47 0.5 89.4 ดี 

 จากตาราง 5 พบว่า ผลการตรวจสอบและประเมินประสิทธ ิภาพของระบบจากนักเร ียน  
ท่ีใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 4.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5 ( = 4.47, S.D. = 0.5) คิดเป็น
ร ้อยละ 89.4 การใช ้งานเร ียบง ่ายอย ู ่ในระด ับด ี  ม ีค ่าเฉล ี ่ย 4.55 ส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  
(= 4.55 , S.D. = 0.50) คิดเป็นร ้อยละ 91 ความถูกต้องของระบบอย ู ่ ในระดับดี ม ีค ่าเฉลี ่ย 4.45  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 (= 4.45, S.D. = 0.50) คิดเป็นร้อยละ 91 ความน่าเชื ่อถืออยู่ในระดับดี มี
ค ่าเฉลี ่ย 4.40 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 (= 4.40, S.D. = 0.49) คิดเป็นร ้อยละ 88 การทำงาน 
ได ้ต ่อเน ื ่องอย ู ่ ในระด ับด ี  ม ีค ่าเฉล ี ่ย 4.55 ส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 (= 4.55, S.D. = 0.50)  
คิดเป็นร้อยละ 91  สามารถใช้งานได้ในหลายระบบอยูในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 
( = 4.4, S.D. = 0.49) คิดเป็นร้อยละ 88 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
6.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 6.1.1  นักเรียนได้ใช้ระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม มีความสะดวก ทันสมัย  

รวดเร็ว 
 6.1.2  นักเรียนมีทักษะใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักเรียนมี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  ส่งผลให้นักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันทักษะใน
ระดับประเทศได้รับรางวัลเหรียญทอง 

6.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 
   จากการท่ีครูผู้สอนได้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม  ทำให้นักเรียน 

มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า สามารถแก้ปัญหา และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิดมี
กระบวนการในการทำงาน มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตาม ในการทำงาน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกำหนด ส่งผลให้ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศในการแข่งขันทักษะ
วิชาการครั้งท่ี  69 ประจำปีการศึกษา 2562 

6.3 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  นักเรียนมีคุณภาพ  ส่งผลให้ ชุมชน 

ให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนท่ีสถานศึกษาแห่งนี้  ทำให้โรงเรียนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ได้เป็นโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ  มีจำนวนนักเรียนมากถึง 1,800  คน  
7. ปัจจัยความสำเร็จ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม   
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (3R8C)  ได้แก่ ครูผู้สอนซึ่ง มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ และ มีความ
พยายามท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยภายนอก ท่ีทำให้กิจกรรม
ต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จ ได้แก่   

- ผู้บริหาร ซึ่งให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิ ชาการทุกด้าน กำหนด
นโยบายให้มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการไว้ชัดเจนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาครู และพัฒนานักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง   

- การพัฒนา บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียน ได้จัดอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดประชุม
ปฏิบัติการทางวิชาการเป็นประจำ ทำให้บุคลากรมีการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนางานและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง การทำงานเป็นระบบยิ่งขึ้น งานทุกงานท่ีทำได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนของโรงเรียนจนเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร ทำให้การพัฒนางานทุก ๆ ระบบมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย นักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มตามศักยภาพ   

ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เป็น
อย่างดีช่วยเหลือในการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนในเรื่องแหล่งเรียนรู้ 
และเป็นวิทยากรแก่นักเรียน 
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8. บทเรียนที่ได้รับ 
1. การดำเนินการตามแนวทางพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม  ทำให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ในสถานศึกษา  สามารถนำระบบมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี มี
บุคลากรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหามากขึ้น 

2.  การพัฒนางานรว่มกัน  ความจริงใจในการปฏิบัติงาน  การทำงานเป็นทีม  การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน  ความร่วมมือร่วมใจ  การเอาใจใส่  เสียสละ  ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จ 

3. เกิดความภาคภูมิใจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์  สามารถพัฒนางานได้ตามเป้าหมายและการ
นำองค์กรสู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง  เป็นท่ียอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน  
สถานศึกษาในสังกัด  และหน่วยงานภายนอก 

9. การเผยแพร่/รางวัลที่ได้รับ 
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  www.tpp.ac.th 
- รางวัลท่ีได้รับ 

ผลงานระดับชาติ  พ.ศ. 2562   
  ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์  
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3  ปีการศึกษา 2562  วันท่ี 6 - 8 มกราคม 2563  ณ   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลงานระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. 2562  
  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟแวร์  ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 วันท่ี 9 - 10 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- ได้รับการยอมรับ 
- การศึกษาดูงานของคณะบุคลากรจากโรงเรียนต่างๆ 
- นำเสนอผลงานตัวแทนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tpp.ac.th/
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การประกวดโครงงานคอมพวิเตอร์ประเภทซอฟแวร์ 
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3  ปีการศึกษา 2562  วันท่ี 6 - 8 มกราคม 2563  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
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นำเสนอผลงานตัวแทนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ปี 2563 


