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การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศิริพล แสนบุญส่ง*
บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2) หาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบที่มีต่อระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคการประเมินแบบกล่องดําจากนั้นนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ใช้วิธีเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน
1 ห้องเรียน ได้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จํานวน 33 คน อาจารย์คณะครุศาสตร์ ใช้วิธีเลือกแบบกําหนด
โควต้าจํานวน 20 คน และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลระบบที่พัฒนาขึ้น ใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 3 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 2) ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแล
ระบบที่มีต่อระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 สรุปว่าระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนา
ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้ สามารถนําไปใช้จัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
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The Development of Learning Management System for Faculty of Education,
Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
Siripon Saenboonsong*
Abstract
The purposes of this research were; 1) to develop a learning management system for faculty of
Education, Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, 2) to find efficiency of learning management
system, and 3) to evaluate satisfaction of students, instructors and system administrators toward
learning management system. The developed learning management system was approved by 5
educational experts using Black Box Testing Techniques. The sample groups were 33 undergraduate
students, majored in Computer Education, Faculty of Education chosen by sample random sampling,
20 instructors in faculty of Education chosen by quota sampling, and 3 system administrators who
involved with the system chosen by purposive sampling. Arithmetic mean and standard deviation were
used to analyze the data. The results of the research showed that 1) the efficiency of the learning
management system by expert assessments was at the high level with means 4.43 and the standard
deviation was 0.57. 2) Satisfaction of Learning Management System by sample groups was at the highest
level with means 4.51 and the standard deviation was 0.53. Therefore, the developed learning
management system can be used to manage learning on the computer network of the Faculty of
Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.
Keywords: Learning Management System, Online Learning Management, Moodle LMS
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1. บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555
ถึง พ.ศ. 2559) ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการทํางานและการ
แข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากําลังคนที่เป็น
เลิศโดยเฉพาะการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้
ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และสามารถเลือกศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการ
[1] การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจึงจําเป็นต้อง
เร่งรัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และด้วยเหตุผลที่การ
เรียนการสอนออนไลน์มีพัฒนาการจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี [2] จึงได้มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ใน
การถ่ ายทอดความรู้ เป็ นระยะเวลามานานพอสมควร
นั บ ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
(CAI/CBT) ในระยะแรกต่อมาได้พัฒนาเป็นเว็บช่วยสอน
(WBI/WBT)
ตามกระแสของเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้เป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการใช้งานร่วมกัน
ทําให้การใช้สื่อการเรียนการสอนในลักษณะของเว็บช่วย
สอนซึ่งเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วและกว้างไกลกว่าเดิม [3]
ซึ่ งรู ปแบบการศึ กษาเนื้ อหาในลั กษณะออนไลน์ โดย
จัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีของเว็บที่อาศัยเทคโนโลยีสื่อ
ประสม และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ เรียกว่าเป็นจัดการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning)
หรือ e-Learning
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management
System : LMS) คือ ซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการ
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง มีความสามารถทั้งการ
บริ ห ารจั ด การระบบ การสร้ า งเนื้ อ หาบทเรี ย น และ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การประเมิ น ผล การติ ด ตาม
พฤติ ก รรมผู้ เ รี ย น และการรายงานสารสนเทศให้ แ ก่
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ ดังนั้น LMS จึงมี
บทบาทสําคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ในระบบอีเลิร์นนิ่งเป็นอย่างยิ่ง [4] สําหรับโปรแกรมที่ใช้
ในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งนั้น จากการศึกษางานวิจัย
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ที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ของผู้วิจัยพบว่า Moodle
เป็นซอฟต์แวร์ฟรีพัฒนาขึ้นในแนวโอเพ่นซอร์ส (Open
Source) มีลิขสิทธิ์แบบ GPL (General Public
License) หรือลิขสิทธิ์แบบฟรีนั่นเอง ผู้ใช้งานสามารถ
ดาวน์โหลดไปติดตั้งใช้งานได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์
แต่อย่างใด [5] จึงมีสถาบัน การศึกษานําไปประยุกต์ใช้
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งอย่างแพร่หลาย [6]
ในปั จ จุ บั น คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ไม่ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การเรี ย นรู้
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากขาดปัจจัยหลายด้าน
เช่ น ขาดบุ ค ลากรในการพั ฒ นาและดู แ ลระบบ ขาด
งบประมาณในการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ สํ า หรั บ เครื่ อ งที่
ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพง และไม่ตรงกับความ
ต้องการของอาจารย์ในการใช้งาน เป็นต้น ทําให้บางครั้ง
เกิ ด ความผิ ด พลาดของข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอีกทั้งยังส่งผลให้ต่อจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่มีเอกสารประกอบการเรียน
การสอนจํานวนมาก ขาดระบบรวบรวมไฟล์ที่เหมาะสม
หรื อการประกาศข่ าวสารต่ าง ๆ ในรายวิ ชา เป็ นช่ อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นาระบบ
การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่
เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการจั ด รู ป แบบการศึ ก ษาเนื้ อ หา
ในลักษณะออนไลน์ ให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมตามที่ผู้สอน
กํ า หนด สามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา
ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ชี วิ ต ชี ว า
(Active Learning) ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึน้
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2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้สอน และ
ผู้ดูแลระบบ ที่มีต่อระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) นักศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใช้วิธีเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 ได้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3
จํานวน 33 คน 2) อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีเลือกแบบกําหนดโควต้า
(Quota Sampling) จํานวน 20 คน และ 3) เจ้าหน้าที่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บการดู แลระบบที่ พั ฒนาขึ้ น ใช้ วิ ธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 3 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
3.2.1 ระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธยา ที่ พั ฒนาด้ วยระบบบริ หารจั ดการ
เรียนรู้ (LMS) Moodle เวอร์ชัน 3.1.1 เข้าถึงได้จาก
http://edu.aru.ac.th/moodle
3.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Sale) 5 ระดับ มีจํานวน 5 ด้านได้แก่ ด้าน
ความสามารถการทํ างานตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้
(Functional Requirement Test) ด้านหน้าที่ของระบบ
(Functional Test) ด้านการใช้งานของระบบ (Usability
Test) ด้านระบบความปลอดภัย (Security Test) และ
ด้านประสิทธิภาพการทํางาน (Performance Test) มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์
(IOC: Index of Item-Objective Congruence)
ทุกหัวข้อมากกว่า 0.50 ขึ้นไป [7]
3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่
มีต่อระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีจํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทํางานของระบบ ด้าน
รูปแบบการนําเสนอ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)
ทุกหัวข้อมากกว่า 0.50 ขึ้นไป [7]
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น โดยการพิจารณาค่า
ความคิดเห็นเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ย [8] ดังนี้
4.51 - 5.00 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 มีความคิดเห็นในระดับมาก
2.51 - 3.50 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1.01 - 1.50 มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ยในครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จั ยประยุ ก ต์ (Applied
Research) มีวิธีการดําเนินการตามวงจรการพัฒนา
ระบบ (Systems Development Life Cycle: SDLC)
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน [9] ดังนี้
4.1 ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจเบื้องต้น
ได้ ศึ ก ษาข้ อ เท็ จ จริ งและสรุ ป ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
พบว่าคณะครุศาสตร์ไม่มีระบบบริหารจัดการเรียนรู้บน
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และการศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นที่ส่งเสริมให้มีการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราส ได้ใช้โปรแกรม Moodle ในการ
พั ฒ นาระบบ และการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ พบว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีระบบเครือข่าย
แบบมีสาย และแบบไร้สายที่มีความเร็วในการส่งผ่าน
ข้อมูลสูงมีความพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่าย ทําให้สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
4.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ
4.2.1 การรวบรวมความต้องการใช้งานของผู้ใช้
จากการสอบถามอาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โดยการสุ่มสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง
จํานวน 30 คน พบว่า อาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์
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ต้องการให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้บน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน และอํานวยความสะดวกใน
การส่งงานของนักศึกษา
4.2.2 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลความต้ อ งการของ
ระบบ จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้กําหนด
ขอบเขตงาน และคุณสมบัติตามความจําเป็นต่อการใช้
งานมีองค์ประกอบการทํางานพื้นฐาน 3 องค์ประกอบ
ได้แก่
1) ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก ประกอบด้วย
1.1) ระบบสมัครสมาชิกและลงทะเบียน
1.2) ระบบอนุมัติการลงทะเบียน
1.3) ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก
1.4) ระบบจัดการสิทธิก์ ารเข้าใช้งาน
2) ระบบจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
2.1) ระบบจัดการเนื้อหาบทเรียน
2.2) ระบบส่งเสริมการเรียน (กิจกรรม)
2.3) ระบบทดสอบและประเมินผล
3) ระบบติดตามและรายงานผล ประกอบด้วย
3.1) ระบบการสนทนาและเว็บบอร์ด
3.2) ระบบส่งข้อความและข่าวประกาศ
3.3) ระบบการรายงานผลคะแนน
3.4) ระบบสํารองและกู้คืนข้อมูล
4.3 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบเชิงตรรกะ
ได้มีการออกแบบ 4 ส่วน ดังนี้ 1) การออกแบบใน
ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ได้แก่ ลักษณะหน้าจอผลลัพธ์
จากการค้นหาข้อมูล และการรายงานผล 2) การออกแบบ
ในส่วนการนําเข้าข้อมูล ได้แก่ รูปแบบไฟล์ข้อมูลที่สามารถ
นําเข้าระบบ และช่วงของค่าที่เป็นไปได้ของข้อมูลก่อน
นําเข้าสู่ระบบได้ 3) การออกแบบส่วนของกระบวนการ
ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้
ด้วยการค้นหาโมดูล และส่วนเสริมที่จําเป็นในระบบ และ
4) ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ได้ออกแบบส่วน
ประสานกับผู้ใช้ โดยเลือกรูปแบบธีมที่สมัยน่าใช้งาน
4.4 ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบเชิงกายภาพ
ได้ กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์ แ วร์ ที่ เ หมาะสม โดยเลื อ กโปรแกรมจํ า ลอง
ฐานข้อมูล Xampp รุ่น 5.6.11 ประกอบด้วย Apache
รุ่น 2.4.16, MySQL รุ่น 5.6.25 และ PHP รุ่น 5.6.11
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ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 32 bit และใช้
โปรแกรม Moodle รุ่น 3.1.1 เพื่อมาพัฒนาระบบในส่วน
ของความปลอดภัยของข้อมูล ใช้วิธีการกําหนดบัญชีผู้ใช้
และรหัสผ่านสําหรับการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งจะมีเพียง
ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถจัดการกับระบบได้
4.5 ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาระบบ
เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบตามการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ จากนั้นได้ทําการทดสอบระบบ แบ่งเป็น
2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การทดสอบขั้นอัลฟา (Alpha Testing)
เป็นการทดสอบระบบจากผู้วิจัย โดยใช้ข้อมูลที่จําลอง
ขึ้นมาป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อประมวลผลและทําการทดสอบ
ซ้ําหลายๆ ครั้งเพื่อค้นหาข้อผิดพลาด หลังจากนั้นจะทํา
การแก้ ไขปรั บปรุ งระบบและนํ าไปทดสอบในขั้ นตอน
ต่อไป 2) การทดสอบขั้นเบต้า (Beta Testing) เป็นการ
ทดสอบความสมบูรณ์ของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ ใช้ งานระบบ โดยทํ าการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบโดยใช้เทคนิคการทดสอบกล่องดํา (Black Box
Testing) [10] เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และค้นหา
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น แล้วปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้
มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้ น จากนั้นนําระบบที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ติดตั้งลงในเครื่องแม่ข่าย (Server)
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ด ทํ า
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น แล้วจัดการฝึก
อบรมการใช้งานระบบโดยกําหนดวันเวลาอบรม จํานวน
3 ชั่วโมงให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ
ครุ ศาสตร์ ที่ เ ป็ นกลุ่ มตั ว อย่ า ง โดยมี ขั้ น ตอนดั งนี้ 1)
แนะนําการใช้งานระบบ 2) สาธิตการใช้งานระบบของ
แต่ ละประเภทของผู้ ใช้ งาน แล้ วให้ ผู้ เข้ ารั บการอบรม
ปฏิบัติตามคู่มือ 3) เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม
ซักถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนคําแนะนําในการใช้งาน
ระบบ 4) สรุปผลการใช้งาน และให้ผู้เข้ารับการอบรม
ประเมินผลหลังใช้งานระบบ
4.6 ขั้นตอนที่ 6 การบํารุงรักษาระบบ
เป็นการติดตามผลการใช้งาน และให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ จนกระทั่งสิ้นสุดการดําเนินการวิจัย แล้ว
ส่งมอบต่อให้ผู้ดูแลระบบได้ติดตามดูแล ซึ่งผู้ดูแลระบบ
จะต้ อ งตรวจสอบระบบและให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

5. ผลการวิจัย
ด
ยนรู้บน
5.1 ผผลการพัฒนารระบบบริหารจัดการเรี
เครือข่ายคคอมพิวเตอร์ของคณะครุศาสสตร์ มหาวิทยาาลัย
ราชภัฏพรระนครศรีอยุธยา
ย ผู้วิจัยได้พัพฒ
ั นาระบบโดยใช้
ระบบบริหหารจัดการเรียนรู
ย ้ ด้วยโปปรแกรม Mooodle
เรียกใช้งาานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทุกอุอปกรณ์ที่สามาารถ
เชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยคอ มพิ ว เตอร์ โดดยเข้ า ถึ ง ได้ จจาก
moodle โดยยในหน้ า แรกกจะ
http://eddu.aru.ac.th/m
แสดงสไลลด์ ภาพ ข่าวแลละประกาศ ช่องค้นหารายวิวิชา
ที่มีในระบบบ บล็อกเมนู และส่วนการกกรอกชื่อบัญชีแและ
รหัสผ่านขของผู้ใช้เพื่อเข้าสู
า ่ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 1

สามารถเลื อกเมนูรายงานผลเเพื่อดูคะแนนขของตนเอง
หลัลังจากทํากิจกรรรมต่าง ๆ ในรระบบได้อีกด้วย ดังแสดง
ในรูรูปที่ 2

รูปที่ 2 ภาพหหน้าจอแสดงเนืนื้ อหาและกิจกรรรมของ
ผู้เรียนในระบบ
น
5.2 ผลการหหาประสิทธิภาพพของระบบบริหารจั
ห ดการ
เรียนรู
ย ้บนเครือข่ายคอมพิ
า
วเตอรร์ที่พัฒนาขึ้น จากการนํ
จ
า
ระ บบให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคคนิ ค และการรออกแบบ
จํานวน
น 5 คน ประเมินประสิทธิภภาพการทํางานนของระบบ
ได้ผลการประเมิ
ผ
นดั
น งตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลกาารประเมินประะสิทธิภาพของรระบบ
ที่พฒนาขึ
ัฒ น้ โดยภาพพรวม
รายการปรระเมิน

รูปที่ 1 ภาพหน้าจอหหน้าแรกของระบบที่พฒ
ั นาขึ้น
เมื่ อผู้ เรี ยนเข้ าสู่ ระบบบ แล้ วคลิ กเข้
เ าสู่ รายวิ ชาทีที่ ได้
ลงทะเบียนนไว้จะปรากฏหหน้าจอแสดงเนืนื้อหาและกิจกรรรม
ที่ ผู้ ส อนไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ นระบบ
น
ผู้ เ รี ยนสามารถศึ
ย
กกษา
เนื้อหา แลละมีปฏิสัมพันธ์
น กับกิจกรรมที่แสดงในหน้าาจอ
ได้แก่ อ่านนข่าวประกาศจากผู้สอน การสนทนาออนไไลน์
กับเพื่อนรร่วมชั้นเรียนและผู้สอน การถามตอบกระททู้ใน
เว็ บบอร์ ด การทํ าแบบทดสอบ หรื อการส่ งงานตาามที่
ผู้สอนกําหหนดทั้งกลุ่มและเดี
แ ่ยว นอกจากนั้นผู้เรียนนยัง
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ด้านความสามารถก
า
การทํางาน
ตาามความต้องการขของผูใ้ ช้
ด้านหน้
า าที่ของระบบบ
ด้านการใช้
า
งานของงระบบ
ด้านระบบความปล
า
ลอดภัย
ด้านประสิ
า
ทธิภาพกการทํางาน
ภาพรวมของกาารประเมิน

x�

S.D.

4.35 0.61
4.64
4.40
4.63
4.37
4.43

ระดับ
มาก

0.48 มากทีส่ ุด
0.55
มาก
0.49 มากทีส่ ุด
0.49
มาก
0.57 มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิมินประสิทธิภาพพของระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายยคอมพิวเตอร์ทีท่พี ัฒนาขึ้น
พบบว่าโดยภาพรววมอยู่ ในระดับบมาก มี ค่า เฉฉลี่ยเท่ากั บ
4.443 ส่วนเบี่ยงเบบนมาตรฐานเท่าากับ 0.57 แสดดงว่าระบบ
ทีพั่พฒ
ั นาขึ้น มีประะสิทธิภาพสามมารถนําไปใช้ได้้
5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้สอนและ
ผูดู้ดูแลระบบที่มีตอระบบบริ
่อ
หารจัจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
คออมพิวเตอร์ที่พฒนาขึ
ัฒ ้น โดยหหลังจากเข้ารับการอบรม
บ
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ตามวันและเวลาที่กําหนด แล้วประเมินความพึงพอใจต่อ
ระบบหลังเข้ารับการอบรม ได้ผลการประเมินดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวม
รายการประเมิน

ผู้เรียน
ผู้สอน
ผู้ดูแลระบบ
ภาพรวมของการประเมิน

x�

4.46
4.58
4.63
4.51

S.D.

0.55
0.49
0.49
0.53

ระดับ

มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน
ที่มีต่อระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่พัฒนาขึ้น พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.51 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ
0.53 แสดงว่ าสามารถนํ าระบบที่ พั ฒนาขึ้ นไปใช้ เป็ น
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้บน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าถึงระบบบริหารจัดการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศแล้ว
พบว่า ส่วนใหญ่ได้เลือกใช้โปรแกรม Moodle ในการ
พัฒนาระบบ เนื่องจากเป็นระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอน (LMS) ในรูปแบบฟรีซอฟท์แวร์ (Free Software)
หรือโอเพ่นซอร์ส (Open Source) มีส่วนประกอบ 2 ส่วน
คือ ส่วนที่ทําการบริหารเนื้อหา และส่วนที่ทําการติดตาม
ผลการเรียน [11] ประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้าง
เนื้อหา ที่เป็นบทเรียนในรูปแบบของข้อความหรือสื่ อ
มัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีระบบคลังข้อสอบที่สามารถทํา
ข้อสอบและตรวจข้อสอบอัตโนมัติพร้อมเฉลย รายงาน
สถิ ติ คะแนน และสถิ ติ การเข้ าเรี ยนของนั กเรี ยน [12]
ทําให้โปรแกรม Moodle ได้รับการยอมรับจากองค์กร
การศึกษาทั่วโลกเลือกใช้ Moodle เป็นระบบจัดการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้งเป็นสื่อการเรียน
ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียนอีกด้วย [13],
[14] จึงเป็นระบบที่ผู้วิจัยเลือกในการพัฒนาครั้งนี้
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6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทพี่ ัฒนาขึน้ พบว่า ระบบ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้
แนวคิ ดการพั ฒนาระบบตามรู ปแบบวงจรการพั ฒนา
ระบบ (SDLC) เป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้
โดยนั กวิ เคราะห์ ระบบที่ จะพั ฒนาระบบรวมถึ งความ
ต้ องการการทดสอบความถู กต้ อง การวิ เคราะห์ การ
ออกแบบเครื่องมือ และการรักษาไว้ ซึ่งจะส่งผลในระบบ
ที่มีคุณภาพสูง [9] สอดคล้องกับแนวคิดของ Ruparelia
[15] ที่กล่าวว่า รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบเป็นขั้นตอน
การพั ฒนาระบบซอฟต์ แวร์ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ มี ข้ อดี
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์
เลือกใช้และเป็นวิธีการที่นักพัฒนาระบบเลือกใช้มากใน
ปัจจุบัน สอดคล้องกับของงานวิจัยของ Jakchaikul และ
Wattananarong [16] ที่ได้พัฒนาระบบระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการมอดูลการเรียนตามรูปแบบวงจร
การพั ฒนาระบบมีผลการประเมินประสิ ทธิภาพอยู่ ใน
ระดับดีมาก อีกทั้งยังได้ทดสอบระบบด้วยเทคนิคการ
ประเมินแบบกล่องดําเป็นการทดสอบระบบโดยที่ไม่ต้อง
รู้คําสั่งภายในโปรแกรม เป็นเพียงการทดสอบการทํางาน
จากการป้อนค่าเข้าแล้วแสดงผลออกมาอย่างไรเป็นไป
ตามที่ต้องการหรือไม่ [17], [18] สามารถตรวจสอบ
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดได้ครบถ้วน ช่วยให้ผู้วิจัยหรือ
ผู้พัฒนาระบบสามารถปรับปรุงแก้ไขระบบที่พัฒนาขึ้นได้
ก่อนนําไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งาน
6.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบประกอบด้วย
ผู้ เ รี ย น ผู้ ส อน และผู้ ดู แ ลระบบที่ มี ต่ อ ระบบบริ ห าร
จั ด การเรี ย นรู้ บ นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้
ด้วยโปรแกรม Moodle ที่แสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่
รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์แบบปรับเปลี่ยนหน้าจอ
ได้ (Responsive Web Design) ทําให้สามารถพัฒนา
เว็ บไซต์ ได้ ง่ าย และมี รู ปแบบที่ สวยงามสอดคล้ องกั บ
แนวคิดของ Hussain และ Mkpojiogu [19] ที่กล่าวว่า
การออกแบบหน้าเว็ บแบบปรับขนาดการแสดงผลบน
หน้าจออุปกรณ์ใดๆ โดยไม่คํานึงถึงประเภทของอุปกรณ์
ได้นั้น จะทําให้ผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้มากกว่า
การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และส่งผลดีต่อการใช้
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งานและทัศนคติของผู้ใช้ อีกทั้งระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นด้วย Moodle ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย ตั้งแต่การลงทะเบียน
การศึกษาเนื้อหา การเก็บข้อมูล การมีปฏิสัมพันธ์ เช่น
อีเมล กระดานข่าว ห้องสนทนา เป็นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Jaruchitsophon, Wannapiroon และ
Piriyasurawong [20] ที่ได้พัฒนาบทเรียนบนเว็บ โดยใช้
เครื่องมือทางปัญญาด้วย Moodle กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 การใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีการใช้งานข้อมูลในปริมาณมาก และมี
ความซับซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล จําเป็น
ต้องมีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการทํางานของระบบ ความ
รวดเร็วในการประมวลผล และความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลจํานวนมากได้
7.2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของระบบจากการทดลองกั บผู้ ใ ช้ งานระบบในระดั บ
อุดมศึกษา ควรมีการศึกษาผลการทดลองใช้งานระบบกับ
ผู้ใช้งานกลุ่มอื่น ๆ เช่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
หรือบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
7.3 ควรมีการศึกษาผลการทดลองใช้งานระบบใน
รายวิชาที่สามารถจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ได้ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน
ด้วยระบบที่พัฒนาขึน้
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