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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อย ได้ก าหนดกลยุทธ์
ของโรงเรียนไว้ 4 ด้านคือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา พัฒนา
คุณภาพนักเรียน ส่งเสริมครูอาชีพ และการบูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ขณะท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสถานศึกษาทุกแห่งได้รับในปัจจุบัน มาจากทุกช่องทาง เช่น 
ทางระบบไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม และอื่นๆ ในช่องทางของโซเชียลมีเดีย รวมถึงทีวี วิทยุ และ
ส่ิงพิมพ์ ท าให้ข้อมูลมหาศาลจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลเข้ามาในสถานศึกษาท้ังครู นักเรียน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง การจะด าเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงจ าเป็นต้องมี
วิธีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อคัดกรอง และเลือกใช้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มาใช้ร่วมกัน 
โดยไม่เกิดความซ้ าซ้อน จึงได้ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline)   (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นท่ี ภาค และประเทศ)” นี้ขึ้นเพื่อให้
สถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกสามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายเหล่านี้มาเป็นสารสนเทศ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกันต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO Online merge Offline) และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.3 เป้าหมาย    

เชิงผลผลิต (Output)   
เพื่อให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีระบบบริหารจัดการ 

สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO Online merge Offline) ครบ 100 % 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีทักษะการใช้งานระบบบริหาร 

จัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO Online merge Offline) 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 

targetgap)**   
นักเรียนมีสมรรถนะในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะการใช้

เทคโนโลยีครบเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปล่ียนแปลง ในศตวรรษท่ี 21    
ผลที่คาดว่าจะเกิด 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ขนาด
ใหญ่ร่วมกัน 
1.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
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 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรม ภายใต้ โครงการ “ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ  
(OMO-Online merge Offline) (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นท่ี ภาค และประเทศ)” 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้เอกสารรายงานการด าเนินงานโครงการ“ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ  

2. (OMO-Online merge Offline)   (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นท่ี ภาค และประเทศ)” 
3. ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
4. โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร 

ขนาดใหญ่ร่วมกันเพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาร่วมกัน 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมิน โครงการว่าเป็น
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการด าเนินโครงการ เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด 
และควรท่ีจะด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ 
      โสภา แซ่ ลี  (2558 : 9) ได้ ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ี
ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น
เพื่อการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคท่ี
พบในการประเมินโครงการน าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินโครงการท่ีมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้
เป็นแนวทางการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน หรือน าไปประกอบการพิจารณา
ตัดสิน ผลส าเร็จของโครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินว่า  
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรด าเนินการต่อไป ปรับปรุง 
หรือยกเลิกโครงการ 
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 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไร
เป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และท าให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าท่ีของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะ
โรงเรียนท่ีมีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม 
ความต้องการของสังคมเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าท่ีสอน
เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียน
จ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการท่ีก าหนด
จากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อให้งานด าเนิ นไปตาม
วัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการมีจุดมุ่งหมายส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และน าไปปรับปรุง 
แก้ไข การด าเนินโครงการ 
       3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแสดงถึงเหตุผลท่ีชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการตัดสินใจว่า 
ลักษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและ
ข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ 

2. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลท่ีจ าเป็น เพื่อน าไปสู่การพิจารณา
ประสิทธิผลของโครงการ 

3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณ ค่าของ
โครงการ เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไป
ตัดสินใจและน าไปใช้ได้ โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง 
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมี
ประโยชน์ดังต่อไปนี ้

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมี
ความชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนท่ีจะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
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ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดท่ีไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาด
ความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มท่ี ท้ังนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ
ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณ
ท่ีเหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน 
และทรัพยากรใดท่ีขาดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) ของ
โครงการ และท าให้โครงการมีข้อท่ีท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานท่ีดี
เป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้องท้ังปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนด
นโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน
โครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่า
จะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายข้ึน ท้ังการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง หรือการยุติโครงการ 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ“ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นท่ี ภาค และ
ประเทศ)”ประจ าปีการศึกษา 2563  ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ 4 
ขั้นตอนดังนี ้

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2 จัดท าโครงการ “ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ  
(OMO-Online merge Offline)   (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นท่ี ภาค และประเทศ)”เสนอ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตาม

ความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี พาหนะในการเดินทาง 
1.6 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการตามโครงการ “ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี

โอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นท่ี ภาค และประเทศ)” ใน
ระหว่างภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น  คณะคุณครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
และคณะผู้บริหารและบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีโดยมีกิจกรรมด าเนินการ
ดังนี้ 

 2.2.1. ติดต่อและประชาสัมพันธ์ โรงเรียน สหวิทยาเขต และเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
ทราบถึงความส าคัญและประโยชน์ของการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline) 

 2.2.2. จัดท าก าหนดการการอบรม 
 2.2.3. จัดการอบรมตามแผนปฏิบัติงาน 
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 3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check) 

3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโครงการ “ขยายผลการใช้ระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) (ขยายสู่สหวิทยา
เขต เขตพื้นท่ี ภาค และประเทศ) โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็น  

3.2 ข้อมูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉล่ีย 
(X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3 ข้อมลูท่ีเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
(Content Analysis) 
 3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉล่ีย (X) 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บทท่ี  4 
ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ“ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นท่ี ภาค และ
ประเทศ)ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปตามข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกัน

ระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
การท าโครงการเป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติ
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนด
แนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี ลักษณะกิจกรรม 
พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 
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ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 

 การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ
ผู้บริหารเพื่อขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการ
ตามโครงการ“ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online 
merge Offline)   (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นท่ี ภาค และประเทศ) ในระหว่างภาคเรียนท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น  คณะคุณครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
และคณะผู้บริหารและบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีพบว่า กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge 
Offline) ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี  

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ“ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นท่ี ภาค และ
ประเทศ) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น/สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 

      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) จาก
แบบสอบถาม โดยแปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) 
ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 

            1.00-1.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ได้ผลการประเมิน ดังนี ้
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้เข้ารับการอบรมต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม 
ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 

(OMO-Online merge Offline)  
(ขยายผลสู่โรงเรียนในสหวิทยาเขตแควน้อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กาญจนบุรี) เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2564 
 

ข้อ รายการ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1 เนื้อหาการใช้ระบบ SMSS ในการอบรมครบถ้วน 91.76 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
2 เวลาท่ีใช้ในการอบรมเหมาะสม 89.41 4.47 0.50 มาก 
3 สถานท่ีใช้ในการอบรมเหมาะสม 84.71 4.24 0.55 มาก 
4 อาหารมีความเหมาะสมเพียงพอ 85.88 4.29 0.75 มาก 
5 ความรู้ในการใช้งานระบบ SMSS ก่อนการอบรม 70.59 3.53 1.09 มาก 
6 ความรู้ในการใช้งานระบบ SMSS หลังการอบรม 90.59 4.53 0.50 มากท่ีสุด 
7 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 95.29 4.76 0.42 มากท่ีสุด 
8 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
90.59 4.53 0.61 มากท่ีสุด 

9 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 85.88 4.29 0.46 มาก 
10 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมครั้งนี ้ 91.76 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.59 มาก 
 

สรุป   ผลการประเมินความพึงพอใจการอบรมของผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครูของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตแควน้อย ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 7. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.76 ข้อ 1. เนื้อหาการใช้
ระบบ SMSS ในการอบรมครบถ้วน ค่าเฉล่ีย 4.59  ข้อ 10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรม 
ค่าเฉล่ีย 4.59 ข้อ 6 ความรู้ในการใช้งานระบบ SMSS หลังการอบรม ค่าเฉล่ีย 4.53 และข้อ 8. 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉล่ีย 4.53 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด ตามล าดับ และข้อ 2. เวลาท่ีใช้ในการอบรมเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.47 ข้อ 4. อาหารมีความ
เหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.29 ข้อ 9. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉล่ีย 
4.29 ข้อ 3. สถานท่ีใช้ในการอบรมเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.24 และ ข้อ 5. ความรู้ในการใช้งานระบบ 
SMSS ก่อนการอบรม ค่าเฉล่ีย 3.53 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ การใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline) 

(โรงเรียนร่วมตกลงบันทึกความร่วมมือ)” 
เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

ข้อ รายการ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1 เนื้อหาท่ีจัดอบรมตรงประเด็นตามความต้องการ

ใช้งาน 
87.27 4.36 0.64 มาก 

2 เนื้อหาท่ีจัดอบรมเรียงล าดับเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน
เหมาะสม 

87.27 4.36 0.64 มาก 

3 เวลาท่ีใช้ในการอบรมเหมาะสม 85.45 4.27 0.69 มาก 
4 คุณภาพของระบบภาพ เสียง ท่ีใช้ออนไลน์ชัดเจน 88.18 4.41 0.65 มาก 
5 ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ด้วยเทคโนโลยี OMO ก่อนการอบรม 
85.45 4.27 0.75 มาก 

6 ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี OMO หลังการอบรม 

87.27 4.36 0.48 มาก 

7 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 89.09 4.45 0.58 มาก 
8 ความรู้ท่ีได้รับ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
87.27 4.36 0.71 มาก 

9 ความรู้ท่ีได้รับ สามารถน าไปเผยแพร่/ขยายผลได้ 85.45 4.27 1.14 มาก 
10 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมครั้งนี ้ 88.19 4.41 0.65 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 0.69 มาก 
 

ข้อเสนอแนะ   เป็นโครงการจัดการอบรมท่ีดีในด้านการให้ความรู้ เเละเเลกเปล่ียนความรู้ รวม
ถึงเเนว ทางการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี ในเรื่องของNAS ท่ีดี 
 

สรุป   ผลการประเมินความพึงพอใจการอบรมของผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครูของโรงเรียน
ร่วมตกลงบันทึกความร่วมมือ ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้ ข้อ 7. วิทยากรถ่ายทอดความรู้
ชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.45 ข้อ 4. คุณภาพของระบบภาพ เสียง ท่ีใช้ออนไลน์ชัดเจน และข้อ 10. ความพึง
พอใจโดยรวมต่อการอบรมครั้งนี้ ค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.41 ข้อ 1. เนื้อหาท่ีจัดอบรมตรงประเด็นตาม
ความต้องการใช้งาน ข้อ 2. เนื้อหาท่ีจัดอบรมเรียงล าดับเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจนเหมาะสม ข้อ 6. ความรู้
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี OMO หลังการอบรม และข้อ 8. ความรู้ท่ี
ได้รับ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.39 ข้อ 3. เวลาท่ีใช้ในการ
อบรมเหมาะสม ข้อ 5. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี OMO ก่อนการ
อบรม และข้อ 9. ความรู้ท่ีได้รับ สามารถน าไปเผยแพร่/ขยายผลได้ ค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.27   
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ การอบรม การบริหารเว็บไซต์ และการใช้งานระบบสนับสนุนการ

บริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support : SMSS) 
วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 
  ข้อท่ี รายการ (X) (S.D.) ระดับความ

พึงพอใจ 
1 เนื้อหาท่ีจัดอบรมตรงประเด็นตามความ

ต้องการใช้งาน 
4.37 0.74 มาก 

2 เนื้อหาท่ีจัดอบรมเรียงล าดับเป็นขั้นตอนท่ี
ชัดเจนเหมาะสม 

4.37 0.74 มาก 

3 เวลาท่ีใช้ในการอบรมเหมาะสม 4.16 0.93 มาก 
4 คุณภาพของระบบภาพ เสียง ท่ีใช้ออนไลน์

ชัดเจน 
4.26 0.78 มาก 

5 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต์ และการ
ใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา SMSS ก่อนการอบรม 

3.37 1.49 ปานกลาง 

6 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต์ และการ
ใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา SMSS หลังการอบรม 

4.11 
 

0.85 
 

มาก 

7 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 4.26 0.78 มาก 
8 ความรู้ท่ีได้รับ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานได้ 
4.37 0.81 มาก 

9 ความรู้ท่ีได้รับ สามารถน าไปเผยแพร่/ขยาย
ผลได้ 

4.26 0.96 มาก 

10 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการอบรมครั้งนี ้ 4.37 0.80 มาก 
เฉล่ีย 4.18 0.89 มาก 

   จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อย
ท่ีสุด ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 1.เนื้อหาท่ีจัดอบรมตรงประเด็นตามความ
ต้องการใช้งาน 2. เนื้อหาท่ีจัดอบรมเรียงล าดับเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจนเหมาะสม 3.ความรู้ท่ีได้รับ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.ภาพรวมความพึงพอใจต่อการอบรมครั้งนี้  ( X=4.37  
,SD = 0.80 ) รองลงมาคือ 1. คุณภาพของระบบภาพ เสียง ท่ีใช้ออนไลน์ชัดเจน 2.วิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ชัดเจน 3.ความรู้ท่ีได้รับ สามารถน าไปเผยแพร่/ขยายผลได้  ( X= 4.26 ,SD = 0.96  ) น้อย
ท่ีสุด คือ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต์ และการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา SMSS ก่อนการอบรม ( X=3.37  ,SD =1.49 )ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  

อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศท่ีได้น าเสนอต่อผู้บริหารและ
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เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บทท่ี 5 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน ตามโครงการ“ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นท่ี ภาค และ
ประเทศ) ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีมีระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO Online merge Offline) และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต (Output)   
 เพื่อให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO Online merge Offline) ครบ 100 % 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีทักษะการใช้งานระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO Online merge Offline) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ใหก้ับผู้เข้าร่วมการอบรม
ผ่าน google form 

2.  ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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สรุปผลการด าเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
 1.   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ภายใต้
โครงการโดยด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารท้ังส้ิน จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-
Online merge Offline) ระดับสหวิทยาเขต และ กิจกรรม อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) ระดับเขตพื้นท่ี
สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีจัดขึ้นภายใต้โครงการ“ขยายผลการใช้ระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   (ขยายสู่สห
วิทยาเขต เขตพื้นท่ี ภาค และประเทศ)”ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความ
ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1. ความหลากหลายของผู้เข้าร่วมอบรมมีมาก จึงจะเป็นต้องจัดการอบรมหลายรอบเพื่อ

ความเข้าใจและน าความรู้ไปใช้งานได้จริง 
2. ผู้ดูแลระบบจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านเครือข่ายในการติดต้ังและใช้ระบบ 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) 

 โรงเรยีนในสหวิทยาเขตแควน้อย 24 มีนาคม 2564 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) 

 โรงเรยีนในสหวิทยาเขตแควน้อย 24 มีนาคม 2564 
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การอบรม การบริหารเว็บไซต์ และการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

สถานศึกษา (School Management Support : SMSS) วันจันทร์ ท่ี 2 สิงหาคม 
2564 ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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การอบรมขยายผลการใช้งานระบบ SMSS ออนไลน์ ให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากาญจนบุรี วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 
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บันทึกข้อความ 
 

 
 

ส่วนราชการ    
 
ส่วนราชการ          โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ท่ี    “”                                       วันที่   23 กรกฎาคม 2564 
เร่ือง    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการขยายผลและอบรมออนไลน์การใช้งานระบบบริหาร
จัดการ สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO: Online Merge Offline) 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   
สิ่งที่ส่งมาด้วย   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ   
 

 ด้วยข้าพเจ้านางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินประเมินความพึงพอใจต่อการการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO: Online Merge Offline)  โดยได้ด าเนินงาน เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 
2564 และ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564  
 บัดนี้  การด าเนินงานได้เสร็จส้ินแล้ว  ข้าพเจ้าขอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว
ตามส่ิงท่ีแนบมาข้างต้น  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

 
 
 

      .............................................. 
                    (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
      .......................................... 
             (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)   
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

 

ทราบ
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้เข้ารับการอบรมต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม 
ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 

(OMO-Online merge Offline)  
(ขยายผลสู่โรงเรียนในสหวิทยาเขตแควน้อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กาญจนบุรี) 
เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2564 

 

ค าช้ีแจง ผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้บริหารและครูผู้เข้ารับการอบรมของโรงเรียนในสหวิทยาเขตแคว
น้อย    
  จ านวน 17 คน  โรงเรียนในสหวิทยาเขตแควน้อยประกอบด้วย  

1. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
2. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
3. โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุร ี
4. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
5. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

  

 ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศ ชาย   7 คน   คิดเป็นร้อยละ 58.8   
  หญิง 10 คน   คิดเป็นร้อยละ 41.2 
 อายุ ต่ ากว่า 30 ปี 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.6  
  31.40 ปี 13 คน   คิดเป็นร้อยละ 76.5 
  41.50 ปี 1 คน   คิดเป็นร้อยละ   5.9  
     

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการอบรม ความรู้ การน าไปใช้ 
 
ข้อ รายการ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1 เนื้อหาการใช้ระบบ SMSS ในการอบรมครบถ้วน 91.76 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
2 เวลาท่ีใช้ในการอบรมเหมาะสม 89.41 4.47 0.50 มาก 
3 สถานท่ีใช้ในการอบรมเหมาะสม 84.71 4.24 0.55 มาก 
4 อาหารมีความเหมาะสมเพียงพอ 85.88 4.29 0.75 มาก 
5 ความรู้ในการใช้งานระบบ SMSS ก่อนการอบรม 70.59 3.53 1.09 มาก 
6 ความรู้ในการใช้งานระบบ SMSS หลังการอบรม 90.59 4.53 0.50 มากท่ีสุด 
7 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 95.29 4.76 0.42 มากท่ีสุด 
8 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
90.59 4.53 0.61 มากท่ีสุด 

9 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 85.88 4.29 0.46 มาก 
10 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมครั้งนี ้ 91.76 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.59 มาก 
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ข้อเสนอแนะ   - 
 

สรุป   ผลการประเมินความพึงพอใจการอบรมของผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครูของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตแควน้อย ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 7. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.76 ข้อ 1. เนื้อหาการใช้
ระบบ SMSS ในการอบรมครบถ้วน ค่าเฉล่ีย 4.59  ข้อ 10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรม 
ค่าเฉล่ีย 4.59 ข้อ 6 ความรู้ในการใช้งานระบบ SMSS หลังการอบรม ค่าเฉล่ีย 4.53 และข้อ 8. 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉล่ีย 4.53 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด ตามล าดับ และข้อ 2. เวลาท่ีใช้ในการอบรมเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.47 ข้อ 4. อาหารมีความ
เหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.29 ข้อ 9. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉล่ีย 
4.29 ข้อ 3. สถานท่ีใช้ในการอบรมเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.24 และ ข้อ 5. ความรู้ในการใช้งานระบบ 
SMSS ก่อนการอบรม ค่าเฉล่ีย 3.53 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล จากผลการประเมินความพึงพอใจการอบรมของผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครู
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตแควน้อย ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากทางโรงเรียน
ไทรโยคน้อยวิทยา มีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมท่ีจะขยายผลแบ่งปันความรู้ การใช้
งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (Online Merge Offline) ท่ีได้พัฒนาขึ้น
มา เพื่อให้โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตแควน้อยได้น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยเฉพาะงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ซึ่งเป็นระบบงานท่ีช่วยในการ
ด าเนินกิจการงานของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี สามารถน าสารสนเทศจากระบบไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนด าเนินกิจกรรมท้ัง 4 กลุ่มงานของสถานศึกษาให้ เกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
หมายเหตุ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
แบบสอบถาม โดยแปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) 
ดังนี ้

     4.51-5.00    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ การใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline)  

(โรงเรียนร่วมตกลงบันทึกความร่วมมือ)” 
เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

 

ค าช้ีแจง ผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้บริหารและครูผู้เข้ารับการอบรมของโรงเรียนร่วมตกลงบันทึกความ
ร่วมมือ  จ านวน 22 คน  
  โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ประกอบด้วย  

1. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  (สพม.กาญจนบุรี) 
2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  (สพม.กาญจนบุรี) 
3. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  (สพม.กาญจนบุรี) 
4. โรงเรียนประชามงคล  (สพม.กาญจนบุรี) 
5. โรงเรียนธญับุรี  (สพม.ปทุมธานี) 
6. โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม (สพม.จันทบุรี ตราด) 
7. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม (สพป.นครปฐม เขต 1) 
8. โรงเรียนบ้านคอแลน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศ ชาย    8 คน   คิดเป็นร้อยละ 36.4   
  หญิง 14 คน   คิดเป็นร้อยละ 63.6 
 อายุ ต่ ากว่า 30 ปี 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.3  
  31.40 ปี 10 คน   คิดเป็นร้อยละ 45.5 
  41.50 ปี   6 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.3 
     

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการอบรม ความรู้ การน าไปใช้ 
 
ข้อ รายการ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1 เนื้อหาท่ีจัดอบรมตรงประเด็นตามความต้องการ

ใช้งาน 
87.27 4.36 0.64 มาก 

2 เนื้อหาท่ีจัดอบรมเรียงล าดับเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน
เหมาะสม 

87.27 4.36 0.64 มาก 

3 เวลาท่ีใช้ในการอบรมเหมาะสม 85.45 4.27 0.69 มาก 
4 คุณภาพของระบบภาพ เสียง ท่ีใช้ออนไลน์ชัดเจน 88.18 4.41 0.65 มาก 
5 ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ด้วยเทคโนโลยี OMO ก่อนการอบรม 
85.45 4.27 0.75 มาก 

6 ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี OMO หลังการอบรม 

87.27 4.36 0.48 มาก 

7 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ชัดเจน 89.09 4.45 0.58 มาก 
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ข้อ รายการ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
8 ความรู้ท่ีได้รับ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
87.27 4.36 0.71 มาก 

9 ความรู้ท่ีได้รับ สามารถน าไปเผยแพร่/ขยายผลได้ 85.45 4.27 1.14 มาก 
10 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมครั้งนี ้ 88.19 4.41 0.65 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 0.69 มาก 
 

ข้อเสนอแนะ   เป็นโครงการจัดการอบรมท่ีดีในด้านการให้ความรู้ เเละเเลกเปล่ียนความรู้ รวม
ถึงเเนว ทางการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี ในเรื่องของNAS ท่ีดี 
 

สรุป   ผลการประเมินความพึงพอใจการอบรมของผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครูของโรงเรียน
ร่วมตกลงบันทึกความร่วมมือ ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้ ข้อ 7. วิทยากรถ่ายทอดความรู้
ชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.45 ข้อ 4. คุณภาพของระบบภาพ เสียง ท่ีใช้ออนไลน์ชัดเจน และข้อ 10. ความพึง
พอใจโดยรวมต่อการอบรมครั้งนี้ ค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.41 ข้อ 1. เนื้อหาท่ีจัดอบรมตรงประเด็นตาม
ความต้องการใช้งาน ข้อ 2. เนื้อหาท่ีจัดอบรมเรียงล าดับเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจนเหมาะสม ข้อ 6. ความรู้
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี OMO หลังการอบรม และข้อ 8. ความรู้ท่ี
ได้รับ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.39 ข้อ 3. เวลาท่ีใช้ในการ
อบรมเหมาะสม ข้อ 5. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี OMO ก่อนการ
อบรม และข้อ 9. ความรู้ท่ีได้รับ สามารถน าไปเผยแพร่/ขยายผลได้ ค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.27   
อภิปรายผล จากผลการประเมินความพึงพอใจการอบรมของผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครู
ของโรงเรียนร่วมตกลงบันทึกความร่วมมือ ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โรงเรียนไทรโย
คน้อยวิทยาได้พัฒนางานระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (Online Merge 
Offline) ขึ้นมาซึ่งต่อยอดมาจากระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdnetOMS มีการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินกิจกรรมท่ีจะขยายผลแบ่งปันความรู้ การใช้งานระบบดังกล่าวให้กับโรงเรียนอื่นๆ 
ในสังกัด สพฐ. เพื่อได้ใช้ประโยชน์จากระบบงานดังกล่าว ช่วยในการพัฒนากิจการงานของโรงเรียนให้
เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไปสอดคล้องกับรูปแบบการท างาน “TRUST” ซึ่ง T ตัว
สุดท้าย คือ Technology (เทคโนโลยี) ท่ีจะท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และ
ประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทุกโรงเรียนควรมีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีท้ังในเชิงโครงสร้าง และเชิงการเรียนรู้ เพื่อจะช่วยให้การด าเนินกิจการงานของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเกิดคุณภาพต่อไป 
หมายเหตุ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
แบบสอบถาม โดยแปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) 
ดังนี ้

     4.51-5.00    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 

 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ............................................................... 

                                                                     (นายบัณฑิต บุญเพชร) 
 

ความเห็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 

ลงช่ือ............................................................... 
                                                                              (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
            รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
ความเห็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 

ลงช่ือ............................................................... 
                                                                               (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

ทราบ ดําเนนิการตามเสนอ

ADMIN
Typewriter
เห็นสมควรตามที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการเสนอ และควรนำผลที่ได้จากการดำเนินงาน
เผยแพร่ต่อไป


