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การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
พงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร1* กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์2 และ ธีรพงษ์ วิริยานนท์3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
และเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส การ
วิจัยมี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
ระยะที่ 2 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบ One-Sample KolmogorovSmirnov ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบประกอบด้วย 8 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการ
จัดการข้อมูลผู้ใช้ 2) ระบบการจัดการรายวิชา 3) ระบบการจัดการเนื้อหา 4) ระบบการจัดการข้อมูล 5) ระบบสนับสนุน
การเรียนการสอน 6) ระบบการแจ้งเตือนและนําทาง 7) ทดสอบและประเมินผล และ 8) ระบบการจัดการรายงาน
ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 5)
อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส โดยรวม
อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: ระบบการจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์พกพาแบบสัมผัส
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The Development of Learning Management System for Tablets
Pongnarin Lerdrungporn1* Krisamant Wattananarong2 and Teerapong Wiriyanon3
Abstract
The purposes of this study were to develop a learning management system for tablets and to
investigate the effects of implementing the developed learning management system for tablets.
This study consisted of 2 phases, development and implementation phases. The first phases was
designed to develop the learning management system for tablets. The second phases was designed
to implement the developed system to the students. Data were analyzed by using mean, standard
deviation, t-test and One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test statistics. The system was developed by
the researcher using the System Development Life Cycle (SDLC) methodology. It consisted of 8
components; 1) User Management System, 2) Course Management System, 3) Content Management
System, 4) Data Management System, 5) Learning Support System, 6) Notification and Navigation
System, 7) Test and Evaluation System, and 8) Reporting Management System. The results were as
follows: 1) the efficiency of overall system was validated at the “highest” levels, 2) the students’
learning achievement of experimental group showed that the post-test scores was significantly
“higher” than the pre-test scores at the level .01, 3) there was no significant difference between the
experimental group and control group at the level .01, 4) the students rated their satisfactions on
the developed system at a “high” level, and 5) the lecturers rated their satisfactions on the
developed system at a “high” level.
Keywords: Learning Management System, Tablets, iPad
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1. บทนํา
เทคโนโลยี ไ ด้ เ ข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การใช้ ชี วิ ต ของ
ผู้ ค นทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคตหลายด้ า นด้ ว ยกั น
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีหลายอย่างได้ผสานเข้ากับ
การดํารงชีวิตและความเป็นอยู่ได้อย่างกลมกลืน ซึ่งถือ
เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ทําให้ก ารใช้ชีวิตของคนในสังคม
เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น จนทําให้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จําเป็น
และขาดไม่ได้ในหลายกรณี
สํ า หรั บ ประเทศไทยได้ มี ค วามพยายามพั ฒ นา
ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับต่างประเทศอยู่ตลอด โดยมุ่งเน้นการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ ซึ่งถือ
เป็ น นโยบายหลั ก อย่ า งหนึ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศ
รัฐ บาลได้ มีก ารประกาศใช้ ก รอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับแรกระยะ พ.ศ. 2539
–2543 หรือเรียกว่า IT2000 ต่อจากนั้นก็ได้มีการ
ประกาศใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระยะ พ.ศ. 2544–2553 หรือเรียกว่า IT2010
จนปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงของกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563
หรือเรียกว่า ICT2020 โดยที่เป้าหมายอย่างหนึ่งที่
กรอบนโยบายดังกล่าวให้ความสําคัญคือ การพัฒนาใน
ด้า นการศึ ก ษาของประเทศ ได้ แก่ การลงทุน ในด้ า น
การศึกษาที่ดีของพลเมือง บุคลากรด้านสารสนเทศและ
การพั ฒนาประเทศภายใต้ยุท ธศาสตร์ e-Education
เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศดั ง กล่ า วมี ก ารพั ฒ นาที่ ร วดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงได้จัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545 - 2551) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 2556) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) ซึ่งเป็นแผน
แม่ บทที่อ ยู่ภ ายใต้ ก รอบนโยบาย IT2010
และ
ICT2020 [1] โดยแผนแม่บทนี้มียังมีเป้าหมายทางด้าน
การศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิ่มการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้าน
การศึกษาและฝึกอบรม จะเห็นได้ว่าปัจจุบันรัฐบาลได้
ให้ความสําคัญต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้พัฒนาในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก
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ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ของ
หน่วยงานภายในประเทศ รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบาย
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนําเอา
เทคโนโลยีดิจิทั ลเข้ามาใช้เพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทัน
กับโลกในยุ ค ปัจ จุบั น ซึ่ง เรีย กว่ า นโยบายดิ จิทั ลเพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม [2] หรือดิจิทัล อีโคโนมี (Digital
Economy) จากนโยบายดังกล่าวจะเป็นส่วนที่ผลักดัน
ให้มีการเข้าถึงพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต ได้ทุกตําบลของประเทศ
อันจะส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาของ
ไ ท ย พั ฒ น า ม า ก ขึ้ น แ ล ะ จ ะ เ ห็ น ไ ด้ จ า ก SmartEducation หรือโครงข่ายการศึกษาไปยังโรงเรียน
ห่ า งไกล ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของดิ จิ ทั ล
อีโคโนมี
เมื่ อ พิ จ ารณาตามแนวทางของพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันคือฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 [3] มีผลให้เกิดการปฏิรปู
การศึกษาโดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน อีกทั้งให้มี
การจัดการศึกษาทางไกลเป็นการจัดการศึกษาลักษณะ
หนึ่งที่จะเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่
การศึ ก ษาได้ ซึ่ ง ระบบการศึ ก ษาไทยในปั จ จุ บั น ได้ มี
ความพยายามในการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปัจจุบัน และให้การเรียนสอดคล้องกับความ
ต้องการตามวิถีชีวิตจริงในสภาพสังคมปัจจุบันของการ
เรียนรู้และการเรียนการสอน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ เ ข้ า มามี อิท ธิ พ ลทํ า ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงวิธี ก าร
สอน วิธีการเรียน วิถีชีวิต การทํางานของผู้สอนและ
ผู้ เ รี ย นเป็ น อั น มากโดยเฉพาะเมื่ อ มี ก ารบู ร ณาการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสื่อสารเข้า
ด้วยกันแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้เกิดบริบท
ของการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายและอื่น ๆ
อีกมากมาย ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมาก ทําให้ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่
มากมายในสังคมปัจจุบัน จากที่ไม่สามารถถ่ายทอด
และเรี ย นรู้ กั น ได้ ใ นองค์ ค วามรู้ ห ลายอย่ า ง ความรู้
เหล่านั้นสามารถที่จะถ่ายทอดและเผยแพร่ออกมาสู่
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สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย โดยการเชื่อมโยง
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งเครือข่ายภายในหรือ
เครื อ ข่ า ยที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ทั่ ว โลก
หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
อิ น เทอร์ เ น็ ต ทํ า ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ก ว้ า งขวางและ
กระจายไปทุกระดับทั่วโลก ทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ หรือตามอัธยาศัย ปัจจุบันความรวดเร็วในการ
นําส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารความเร็วสูงในรูปแบบต่าง
ๆ มีคุณภาพสูง สามารถรองรับงานที่เป็นการผสมผสาน
สื่อที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ เข้าด้วยกัน
ทําให้การพัฒนาสื่อผสมมีความหลากหลายทันสมัย ก่อ
เกิดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลและสืบค้นได้ตามความสนใจของแต่
ละบุคคลโดยไม่จํากัด เวลา สถานที่ ชั้นเรียน และวัย
ของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่แท้จริง
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงทําให้อุปกรณ์
การสื่อสารต่างๆ มีการพัฒนามากขึ้นจากเดิมและยังได้
มีการต่อยอดเทคโนโลยีจนทําให้เกิดอุปกรณ์ใหม่ ๆ ขึ้น
ในปัจจุบัน ได้แก่ แท็บเล็ต (Tablet) หรือคอมพิวเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเป็นเทคโนโลยีที่ต่อยอดมาจาก
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซึ่ง
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เป็นเทคโนโลยี
ซึ่ ง ได้ รั บ ความนิ ย มและเป็ น อุ ป กรณ์ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก
ในการใช้ทํางานต่าง ๆ ทั้งด้านการสื่อสาร ด้านความ
บันเทิง ด้านการศึก ษา หรื อ การใช้งานในประโยชน์
อื่นๆ อีกมาก ตัวอย่างหนึ่งของคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้ า จอสั ม ผั ส ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมากจาก
ผู้ใช้งานทั่วโลก นั่นก็คือ iPad ของ บริษัท Apple ใน
ด้ า นการศึ ก ษานั้ น ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ สํ า หรั บ การ
เรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย และได้ มี ก ารพั ฒ นา
แอปพลิเคชั่นสําหรับการศึกษาในแต่ละกลุ่มผู้ใช้ โดย
เนื้ อ หาในปั จจุ บั น นิ ย มจั ดทํ า ในลั ก ษณะของหนั ง สื อ
อิเล็คทรอนิคส์ หรือ e-book ซึ่งจัดทําได้ง่าย ผู้จัดทํา
ไม่จํา เป็น ต้อ งมีความรู้ท างด้ านเทคนิคทางฮาร์ ด แวร์
หรือโปรแกรมมากนัก แต่ในการใช้งานยังไม่สะดวกหรือ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วรสํ า หรั บ การนํ า ไปใช้ ใ นด้ า น
การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ และจากความนิยมที่
เพิ่มขึ้นอย่างมากของ iPad ส่งผลให้ปัจจุบัน หลาย
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ประเทศเริ่มให้ความสนใจที่จะนํา iPad ไปใช้ในทาง
การศึ ก ษาในหลาย ๆ ประเทศ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าล
จนถึงอุดมศึกษา บางแห่งมีการจัดหาให้กับผู้เรียน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา แม้แต่ใช้ลดภาระเด็ก
นักเรียนในการถือ กระเป๋า ที่เต็มไปด้วยสมุดโน้ตและ
ตําราเรียนหนักๆ มากมาย ในการใช้งานผู้เรียนสามารถ
ที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและสามารถดาวน์โหลด
หนั ง สื อ ตํ า ราเรี ย น เนื้ อ หาต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การเรี ย น
โรงเรียนหรือแม้กระทั่งข้อสอบและผู้เรียนสามารถที่จะ
จดบันทึกโน้ตการเรียนลงในเครื่อง iPad หรือการทํา
การบ้านส่งผู้สอน จากการทดลองในเบื้องต้นพบว่า มี
ความสะดวกมาก
โรงเรียนเลือกใช้เครื่อง iPad
เพราะว่าเป็นเครื่องที่เหมาะสมในการพัฒนาการเรียน
การสอน
ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เปิดโลกการเรียนรู้ได้กว้างขึ้น
สําหรับประเทศไทยที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดทํา
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet
Per Child) [4] โดยโครงการดังกล่าวเป็นการจัดหา
แท็ บ เล็ ต และให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการศึ ก ษาสํ า หรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในส่วนของระดับอุดมศึกษา
จะเป็นการนํามาใช้ในแต่ละสถานศึกษาเอง และได้มี
การจัดทําแอพพลิเคชัน เนื้อหาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
รูปแบบการศึกษาดังกล่าว โดยนํามาใช้เพื่อเป็นส่วน
เสริมของการเรียนการสอนแบบปกติ
จะเห็นได้ว่า iPad มีความน่าสนใจในด้านต่างๆ ซึ่ง
ผู้ วิ จั ย ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของอุ ป กร ณ์
คอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบหน้าจอสัมผัสนี้จะสามารถ
ส่งเสริมทางด้านการศึกษาในทุกระดับ โดยการพัฒนา
ระบบการจั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ คอมพิ ว เตอร์
พกพาแบบหน้ า จอสั ม ผั ส เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ทั้ ง
ผู้สอนและผู้เรียน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
เพื่อให้ระบบเกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา ได้แก่ การใช้ระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในรู ป แบบปกติ ห รื อ การเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) รวมถึงการนํามาใช้
ในระบบการศึกษาทางไกลเพื่อแทนที่ระบบเดิม ซึ่งจะ
ช่วยให้การศึกษามีความสะดวกมากขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นการสอน
สําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียน
การสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาและ
อาจารย์ ที่ ใ ช้ ร ะบบการจั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา
จาก 3 สาขาวิชา โดยการคัดเลือกแบบ เจาะจง
(Purposive Sampling) คือ
3.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
3.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
3.1.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการวิจัยทางศิลปะ ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ ระบบการจัดการเรียนการสอน
สําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
ตัวแปรตาม คือ
1) ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนการสอน
สําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อระบบ
การจั ด การเรี ย นการสอนสํา หรับ คอมพิว เตอร์ พ กพา
แบบหน้าจอสัมผัส
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
4.1.1 การสังเคราะห์องค์ประกอบระบบการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสัมผัส ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบรูปแบบระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้
ผ่านคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส แนวคิดการ
ออกแบบแบบ Minimalism การหาประสิทธิภาพ
ระบบ การพัฒนาระบบ รวมไปถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์
บน iOS ซึ่งมีความสามารถในการแจ้งเตือนและนําทาง
นํามาเป็นข้อมูลสังเคราะห์องค์ประกอบของระบบ
4.1.1.1 สร้างแบบประเมินความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 6 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของระบบ
4.1.1.2 นํามาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
องค์ ป ระกอบของระบบการจั ด การเรี ย นการสอน
สําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ก่อนที่จะ
นําไปพัฒนาระบบได้องค์ประกอบ 8 ระบบ ได้แก่ 1)
ระบบการจัดการข้อมูลผู้ใช้ 2) ระบบการจัดการ
รายวิชา 3) ระบบการจัดการเนื้อหา 4) ระบบการ
จัดการข้อมูล 5) ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 6)
ระบบการแจ้งเตือนและนําทาง 7)
ทดสอบและ
ประเมิ นผล และ 8)
ระบบการจั ด การรายงาน
องค์ประกอบทั้ง 8 ระบบแสดงดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 องค์ประกอบระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
4.1.2 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
4.1.2.1 สังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาระบบตาม
แผนของ SDLC
4.1.2.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
4.1.2.3 ประเมินประสิทธิภาพระบบ
การจั ด การเรี ย นการสอนสํา หรับ คอมพิว เตอร์ พ กพา
แบบหน้าจอสัมผัส
4.1.2.4 ประเมินประสิทธิภาพระบบ
การจั ด การเรี ย นการสอนสํา หรับ คอมพิว เตอร์ พ กพา
แบบหน้าจอสัมผัสโดยผู้เชี่ยวชาญ นําแบบประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบที่ ไ ด้ ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เรียบร้อยแล้ว
ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศ จํานวน 7 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการจั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ คอมพิ ว เตอร์
พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
4.2 การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยระบบการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอ
สัมผัส
4.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุพรรณบุรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
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ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
กลุ่มประชากรทั้ง 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Sampling) จํานวน 2 ห้อง จากนั้นสุ่ม 1
ห้องเป็นกลุ่มทดลองและอีก 1 ห้องเป็นกลุ่มควบคุม
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่เรียนรู้โดยระบบการจัดการเรียน
การสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
และกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่เรียนรู้ตามปกติ
4.2.2 แบบแผนการทดลอง
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม
สอบก่อน การทดลอง สอบหลัง
E
T1
X1
T2
C
T1
X2
T2
จากตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลองดั ง นี้
เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
X1 แทน การเรียนด้วยระบบการจัดการเรียน
การสอนสําหรับคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส
X2 แทน การเรียนตามปกติ
E แทน กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่มทดลอง
C แทน กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่มควบคุม
4.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
4.2.3.1 แบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบระบบการจัดการเรียน
การสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบสัมผัส
4.2.3.2 แบบประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการจั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ คอมพิ ว เตอร์
พกพาแบบสัมผัส
4.2.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ใช้ระบบการจัดการเรียน
การสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
4.2.4 รวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้
ของนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็นเวลา
8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 1
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พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดังนี้
4.2.4.1 กลุ่มทดลองอาจารย์และ
นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ทําการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบการจัดการเรียนสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพา
แบบหน้า จอสัมผั ส โดยมีอาจารย์ผู้ส อนเป็นผู้ดํ าเนิ น
กิจกรรมการเรียนการสอน ก่อนการทดลองผู้วิจัยได้
ตรวจสอบและทดลองใช้ โ ปรแกรมด้ว ยคอมพิ ว เตอร์
พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ผู้วิจัยได้ทําการอบรมการใช้
งานให้กับกลุ่มทดลองอาจารย์และกลุ่มทดลองนักศึกษา
4.2.4.2 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทั้ง 3 กลุ่ม ทําแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะเริ่มทํา
การทดลองการจัดการเรียนการสอน
4.2.4.3 กลุ่มควบคุมใช้วิธีการจัดการ
เรียนในห้องเรียนแบบปกติ
4.2.4.4 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทั้ง 3 กลุ่ม ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2.4.5 กลุ่มทดลองอาจารย์และ
นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่ อ การใช้ ร ะบบการจั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
4.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้
4.2.5.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการจัดการ
เรียนสอนสําหรับคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส โดย
การทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระกัน (ttest for Dependent Samples)
4.2.5.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบ
การจัดการเรียนสอนสําหรับคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอ
สัมผัสกับนักศึกษาที่เรียนแบบปกติโดยการทดสอบค่าที
แบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระกัน
(t-test
for
Independent Samples)
4.2.5.3 ศึกษาความพึงพอใจของ
นัก ศึ ก ษาที่ มีต่ อ การเรี ย นด้ ว ยระบบการจัด การเรี ย น
สอนสําหรับคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส โดยหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4.2.5.4 ศึกษาความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่มีต่อการเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนสอน
สําหรับคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส โดยหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบการกระจายของ
การประเมิน
5. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ผลประเมินประสิทธิภาพระบบการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสัมผัส ด้วยวิธีการ Black Box Testing
Technique เพื่อเป็นการดําเนินการหาประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้นําแบบ
ประเมิ นพร้ อมกั บระบบให้ ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศทําการประเมิน จํานวน 7 ท่าน ผลการ
ประเมิ น เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบแต่ ล ะด้ า นมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อการใช้งานระบบ
รายการประเมิน
1. ด้านการตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ
2. ด้านการทํางานได้
ตามฟังก์ชันงานของ
ระบบ
3. ด้านความง่ายต่อการ
ใช้งานระบบ
4. ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบ
5. ด้านประสิทธิภาพ
การทํางานของ
ระบบ
โดยรวมการประเมิน

�
X
4.55

S.D.
.62

ระดับ
ดีมาก

4.62

.50

ดีมาก

4.75

.48

ดีมาก

4.47

.62

ดี

4.46

.56

ดี

4.57

.56

ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมของระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก (X� = 4.57, S.D. =
.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก (X� =
4.75, S.D. = .48) รองลงมาได้แก่ ด้านการทํางานได้
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ตามฟังก์ชันงานของระบบ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
มาก (X� = 4.62, S.D. = .50)
การประเมิ น ผลประสิ ท ธิ ภ าพระบบของ
ผู้เชี่ยวชาญทุกคน มีความเห็นไปในทางเดียวกัน โดยใช้
ค่า One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
5.1.2 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการจัด
การเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอ
สัมผัส
5.1.2.1 นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยระบบ
การจั ด การเรี ย นการสอนสํา หรับ คอมพิว เตอร์ พ กพา
แบบหน้าจอสัมผัสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
5.1.2.2 นักศึกษาที่เรียนด้วยระบบ
การจั ด การเรี ย นการสอนสํา หรับ คอมพิว เตอร์ พ กพา
แบบหน้ า จอสั ม ผั ส กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นตามปกติ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน
5.1.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษา
ทั้ง 3 กลุ่มที่มีต่อระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสอยู่ในระดับมาก
โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36, 4.35 และ 4.35 ตามลําดับ
5.1.2.4 ความพึงพอใจของอาจารย์ที่
มีต่อระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสัมผัสอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
การพั ฒนาระบบการจั ดการเรี ยนการสอนสํ าหรั บ
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสได้พัฒนาขึ้นตาม
หลั กการพั ฒนาซอฟต์ แวร์ และประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ระบบ
สามารถทํางานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน ซึ่งได้ใช้กระบวนการ SDLC เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าทุกองค์ประกอบ
ครอบคลุ ม การจั ด การเรี ย นการสอนเหมาะสมกั บ
คอมพิวเตอร์พกพาแบบสัมผัส ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ใช้ได้ง่าย เพราะผู้ใช้ระบบได้มีความรู้จากการใช้อุปกรณ์
ที่พัฒนาบนระบบ iOS เป็นพื้นฐาน เนื่องจากระบบมี
ความสามารถในการใช้ งานครบทุ กด้ านในการจัดการ
เรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของนริศ [5] ได้ทํา
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โครงการวิจัยและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ขั้นตอนหนึ่งที่
สําคัญของการวิจัยได้ระบุไว้ว่าเพื่อให้ระบบซอฟต์แวร์ที่
พั ฒนาขึ้ นนั้ นมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ดในการทํ างานเป็ น
ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และถู ก ต้ อ งตามความ
ต้ องการของผู้ ใช้ งานสิ่ งสํ าคั ญนั่ นคื อขั้ นตอนของการ
ทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพของระบบที่ ได้ พั ฒนาขึ้ น คื อ
การทดสอบประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการประเมิน Black
Box Testing Technique โดยเทคนิคการประเมิน
ดังกล่าวสามารถทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
ซอฟต์แวร์ได้ครบทุกด้าน ระบบซอฟต์แวร์ที่ได้ประเมิน
จะมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการทางธุรกิจที่ได้
ระบุ ไ ว้ ใ นข้ อ กํ า หนดทางความต้ อ งการของระบบ
ซอฟต์แวร์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภูวดล [6] ได้
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นระบบ
เครือข่าย ระดับอุดมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นโดยผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลของการประเมินใน
ภาพรวมของระบบมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก
ระบบที่พัฒนาขึ้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสวนันท์
[7] ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบที่
พัฒนาสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมากขึ้นไป
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ควรพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสื่อ
สําหรั บการจั ดการเรี ยนการสอนสํ าหรั บคอมพิ วเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เนื่องจากยังมีข้อจํากัดในด้าน
การนําเสนอสําหรับไฟล์บางประเภท
5.3.2 ควรมีการวิจัยด้านประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
5.3.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนาเนื้อหากิจกรรม
การเรียนการสอนสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอ
สัมผัสกับวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
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