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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด  2) ประเมินคุณภาพ ของระบบ  

3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ อาจารย์ท่ีสอนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ใช้
ระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด จำนวน 30 คน ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการแบบเจาะจง ( Purposive sampling) เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด แบบประเมินคุณภาพ  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลของการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด ได้ประเมินด้านความเหมาะสม
ของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ปรากฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด คือ มีระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเฉล่ียเท่ากับ 0.91  ซ่ึงอยู่ในระดับเหมาะสม  2) ผลของการประเมินคุณภาพของระบบท่ีได้พัฒนาข้ึนได้รับ
การประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิค (Black box testing) จำนวน 5 ด้าน พบว่าผลประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่าอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลของการศึกษาพบว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
คำสำคัญ: ระบบเปิด, อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

This study strives to 1) develop a management system for open online learning  2) 
performance assessment 3) study the satisfaction of system users, where purposive sampling is 
applied to select 30 amount of computer science. The tools used in this study include: open online 
learning management system, performance assessment form, and a satisfaction questionnaire.   

The study has found that 1) the results of the development of open online  learning and its 
suitability has been assessed through the network, in which the results are of in accordance to a 
given criteria as follows: average of experts’ opinions of 0.91, which is at an appropriate level  2) the 
results of system performance evaluation, which has been evaluated by experts using  a technique 
(Black box testing) on 5 categories that led to an overall satisfaction 3) the results led to a high 
satisfactory level among system users, where the outcome is in accordance to the initial objective of 
the study. 
Keywords: open system, teachers in higher education institutions 

 
บทนำ 
 
  นโยบายของรัฐบาลได้สนับสนุนให้เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาท้ังใน
สังคมชนบทและสังคมเมืองให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศให้มีความย่ังยืน ท้ังนี้ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร          
(พ.ศ.2545-2549) ไว้ว่า “ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การบริหารจัดการ การวิจัย การพัฒนา
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อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้รับบริการอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม มีคุณภาพนำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้” ซ่ึงในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าการศึกษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
เข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวัน จึงเป็นเหตุผลท่ีได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ
และคุณภาพมากขึ้น (ถนอมพร เลาหจรัสแสง.2545)  การศึกษาไทยในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
คอมพิวเตอร์มากข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสำหรับหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ซ่ึงผู้เรียนจะต้องมีความ
รับผิดชอบ รู้จักวางแผนการเรียน (คำเพียร ปราณีราช.2542:65-67)  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นหน่วยงาน
ทางการศึกษาท่ีมุ่งม่ันและพัฒนาคุณภาพของการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านไอซีที 
พร้อมท้ังสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนด้าน ICT ท่ีทำให้ประชาชนมีโอกาสในการ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านต่าง ๆ เช่น ระบบ MIS  ระบบ e-Learning เป็นต้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้วิจัยจึงได้เห็นความสำคัญของระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเปิดจึงได้พัฒนา
ระบบจัดการเรียนการสอนแบบระบบเปิดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย ICT และเพ่ือช่วยยกระดับการศึกษาให้มีทางเลือกท่ีหลากหลายตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของเด็กยุคใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.เพ่ือพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด 
2.เพ่ือหาคุณภาพของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด 
3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด 

 
วิธีดำเนินการวิจัย  
 
 ในการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2  ระยะคือ 
 1.ระยะของการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ 
 ในระยะนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญท่ีจะช่วยพัฒนาระบบด้วยวิธีการเจาะจง ( Purposive sampling )  
เพ่ือมาพิจารณารูปแบบของระบบบริหารจัดการสอนและหาคุณภาพของระบบ จำนวน 5 ท่านซ่ึงทุกท่านมีคุณวุฒิ
ทางด้านการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาหรือมีประสบการณ์
การสอนในด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี   
 2.ระยะของการทดลองระบบ 
 ในระยะนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อมาศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติท่ีมีต่อ 
ระบบท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน ดังนี้ 
 ประชากร คือ ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา   

กลุ่มตัวอย่าง คือ เนื่องจากงานวิจัยนี้จำเป็นต้องเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิจากหน่วยตัวอย่างจึงกำหนดตัวอย่าง 
ตามคุณลักษณะท่ีต้องการตามทฤษฏีของ Roscoe(1975) คือ ต้องมีหน่วยตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30 หน่วยและไม่
ควรเกิน 500 หน่วย (Roscoe,1975) ซ่ึงได้แก่  อาจารย์ท่ีสอนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ท่ีได้ใช้ระบบจัดการเรียนการ
สอนแบบเปิด จำนวน 30 คน  คัดเลือกด้วยวิธีการแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือเพ่ือใช้ในการทดลอง  คือ ระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด  

 2. เครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ   
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     2.1 แบบประเมินความสอดคล้องของข้อคำถาม (IOC) 
    2.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบ 
    2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 วิธีดำเนินการทดลอง 
 การสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามรูปแบบของ 
วงจรพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle: SDLC)  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาซ่ึงประกอบไปด้วย 6 
ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาความเป็นไปได้ 
 การศึกษาความเป็นไปได้เป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองความ 
ต้องการของผู้ใช้ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา สามารถพิสูจน์ความเหมาะสมของระบบและการยอมรับจากผู้ใช้ระบบ 
และการยอมรับจากผู้ใช้ระบบ ซ่ึงต้องวิเคราะห์ข้อมูลในด้านเทคนิค และด้านการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ระบบงานโดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่าการพัฒนาระบบการเรียน 
การสอนแบบเปิดนั้นควรกำหนดขอบเขตของระบบงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ระบบบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ 

2) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน 
3) ระบบของการวัดและประเมินผล 
4) ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
5) ระบบรายงาน 

 ขั้นที่ 3 ขั้นการออกแบบ 
 การออกแบบระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดนั้น ผู้วิจัยได้อออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบไว้ดังน้ี 
 

 

 
ภาพท่ี 1 องค์ประกอบของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด 

 
 จากภาพท่ี 1 องค์ประกอบของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ใช้งานท้ังหมด 3  
ระดับนั่นคือ ผู้เรียน  ผู้สอน  และผู้ดูแลระบบ  ซ่ึงผู้สอนจะมีหน้าท่ีสร้างกิจกรรมและเนื้อหาให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจะมี
หน้าท่ีเข้าเรียนและเรียนตามกิจกรรมท่ีผู้สอนได้สร้างไว้ ในส่วนของผู้ดูแลระบบมีหน้าท่ีคอยดูแลระบบท้ังหมดและ
รายงานผล 
 ขั้นท่ี 4 การพัฒนาระบบ 
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี ้
 1.ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบระบบน้ันผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดการเรียนการ 
สอนแบบเปิด 
 2.นำระบบท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่านได้ตรวจสอบความเหมาะสมและดำเนินการแก้ไขตาม 
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญพร้อมท้ังหาความสอดคล้องขององค์ประกอบและคุณภาพของระบบท่ีพัฒนาข้ึน 
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 ขั้นที่ 5 การติดต้ังและทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการติดต้ังระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด ลงในเครื่องแม่ 
ข่ายผ่านระบบ https://classroom.cn.in.th/  จากนั้นได้ติดต้ัง VDO แนะนำการใช้งานระบบติดไว้ด้วย ดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 หน้าโฮมเพจของระบบอิเลิร์นนิ่ง 

 
 ขั้นที่ 6 การประเมินผล 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินผลท้ัง 2 ด้านไว้ดังน้ี 
 1.แบบประเมินสำหรับการประเมินคุณภาพของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดโดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ 
ปรับปรุงแก้ไขด้วยแบบประเมินคุณภาพของเพ่ือหาจุดพกพร่องของระบบ (Bug,Berror) สำหรับปรับปรุงแก้ไข โดยใช้
วิธีการประเมินท่ีเรียกว่า Black Box Technique ซ่ึงผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อของการประเมินไว้ 5 ด้านคือ 
 1) ด้านความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

2) ด้านความถูกต้องการทำงานของระบบ 
3) ด้านการใช้งานระบบ 
4) ด้านการประมวลผลของระบบ 
5) ด้านความปลอดภัยของระบบ 

 จากนั้นได้นำแบบประเมินคุณภาพท่ีสร้างข้ึนไปพบผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่านพบว่ารายการประเมินคุณภาพของ 
ระบบทุกข้อมีค่า IOC =1 ขึ้นไป แสดงว่าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้นั้น มีความเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีจะนำข้อคำถามไปใช้
ประเมินคุณภาพของระบบได้ 
 2.การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบท่ีมีต่อระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดซ่ึงผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้าง 
เครื่องมือท่ีใช้วัดความพึงพอใจดังนี้ 
 2.1 ศึกษาแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวิจัยจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2.วางแผนการสร้างเคร่ืองมือวิจัยซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 
  2.2.1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการทำงานของระบบ 

2.2.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนำเสนองาน 
2.2.3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อประโยชน์ท่ีได้รับ 

 

 จากนั้นได้นำแบบประเมินคุณภาพท่ีสร้างข้ึนไปพบผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่านพบว่ารายการประเมินความสอดคล้อง 
ของข้อคำถามทุกข้อมีค่ามีความเหมาะสมที่จะนำข้อคำถามไปใช้ประเมินความพึงพอใจของระบบได้ 
 2.3.สร้างแบบทดสอบวัดความพึงพอใจซ่ึงได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค 
 การสร้างตามวิธีของ Likert ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าตัวเลือก 5 ระดับ 
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 ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ไม่มีความพึงพอใจ  

  ซ่ึงมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของระระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการเรียน 
 การสอนแบบเปิด ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่มีความพึงพอใจ 

  ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของคำถามปลายเปิดสำหรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด 
  2.4 นำแบบสอบถามที่สร้างข้ึนปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมแล้วจึงนำไป 
 เก็บข้อมูล 

  
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
 
 
 

                                                          
 
 

  
 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 
 ผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
ระบบ หาคุณภาพของระบบและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบท่ีมีต่อระบบท่ีพัฒนาข้ึนดังนี้ 
 

1. ผลของการการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดแสดงดังภาพประกอบต่อไปนี้   
 ผู้วิจัยได้นำระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปหาความสอดคล้องขององค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
เปิดซ่ึงได้นำเสนอกับผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่าน เพ่ือประเมินความสอดคล้องด้านผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่านมีควมคิดเห็นว่าระบบสามารถนำไปใช้งานได้จริงให้ระดับความเห็นโดยรวมอยู่ท่ี 0.91 ซ่ึงแปลว่า
ระบบสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซ่ึงผู้วิจัยได้พัฒนาระบบดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 
 

ตัวแปรต้น 

คุณภาพและความพึงพอใจท่ีมีต่อการพัฒนาระบบ
จัดการเรียนการสอนแบบเปิด 

ตัวแปรตาม 

ระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด 
1.ความต้องการใช้ระบบ 
2.ผู้สอนและผู้เรียน 
3.การพัฒนาระบบ 
4.กิจกรรม ซอร์ฟแวร์ อุปกรณ์ 
5.การพัฒนาระบบ 
6.การจัดการทรัพย์ยากร 
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1.1 ผลของการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดหน้าแรก แสดงภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4 หน้าแรกของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด 
 

 จากภาพท่ี 4 แสดงหน้าแรกของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดซ่ึงผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้
งานถึงสามารถเข้าบริหารจัดการห้องเรียนได้ 

1.2 หน้าลงทะเบียนของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดแสดงภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าลงทะเบียนของระบบ 
 

 จากภาพท่ี 5 แสดงหน้าลงทะเบียนของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด ซ่ึงผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานจะต้อง
เลือกสถานะของตนว่าเป็น ผู้สอน หรือ ผู้เรียน เพ่ือเข้าบริหารจัดการระบบของตนเอง 
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1.3 ผลของการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดในหน้าหลักของระบบสำหรับผู้สอน แสดงภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ผลของการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดหน้าหลักของระบบสำหรับผู้สอน 
 

 จากภาพท่ี 6 แสดงผลของการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดหน้าหลักของระบบจัดการเรียนการ
สอนแบบเปิดท่ีเข้าโดยสถานะผู้สอนซ่ึงผู้สอนจะสามารถเข้าบริหารจัดการห้องเรียนของตนเองได้  ผู้สอนหนึ่งคนสามารถ
สร้างห้องเรียนได้หลายห้องโดยแต่ละห้องจะสามารถแยกกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
 

2. ผลของการหาคุณภาพของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ในการวิเคราะห์คุณภาพของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด นี้ทำการประเมินด้วยวิธีการ Black Box 
Testing Technique เพ่ือเป็นการหาคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนโดยได้รับการประผลจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ดัง
รายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 การประเมินด้านคุณภาพของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด  

 
รายการ X  S.D การแปลความหาย 

1) ด้านความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
    1.1 การติดต่อกับผู้ใช้งาน 3.67 0.58 มาก 
    1.2 การจัดประเภทของข้อมูล 4.00 1.00 มาก 
    1.3 การจัดระบบการเชื่อมโยง  4.00 1.00 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.89 0.24 มาก 
2) ด้านความถูกต้องการทำงานของระบบ 
   2.1 ความถูกต้องของการทำงาน 4.00 1.00 มาก 
   2.2.ความถูกต้องของข้อมูล 4.00 1.73 มาก 
   2.3.ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล 4.00 1.00 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.00 0.42 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
 

รายการ X  S.D การแปลความหาย 
3) ด้านการใช้งานระบบ 
  3.1  ความง่ายต่อการใช้งาน 4.00 1.00 มาก 
  3.2  ความชัดเจนของข้อความที่แสดง 3.70 1.20 มาก 
  3.3 ความน่าใช้งานของระบบในภาพรวม 4.00 1.00 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.90 0.12 มาก 
4) ด้านการประมวลผลของระบบ 
   4.1.ความเร็วในการทำงาน 4.00 1.00 มาก 
   4.2.ความเร็วในการติดต่อฐานข้อมูล 4.00 0.00 มาก 
   4.3.ความเร็วในการนำเสนอข้อมูล 4.00 1.00 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.00 0.58 มาก 
5) ด้านความปลอดภัยของระบบ 
   5.1.ความเหมาะสมในการกำหนดรหัสผู้ใช้ 4.00 0.00 มาก 
   5.2.ความเหมาะสมของการรักษาความปลอดภัย 3.67 0.58 มาก 
   5.3.ความปลอดภัยโดยรวม 4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.89 0.33 มาก 
ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน 3.94 0.17 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 ผลของการประเมินเพ่ือหาคุณภาพของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน

ซ่ึงใช้การประเมินด้วยเทคนิค Black Box Testing technique ท้ัง 5 ด้านจากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่าน พบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.94, S.D=0.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเพ่ือหาคุณภาพของระบบ      
ในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ด้านความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้งานระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก             
( X =3.94, S.D=0.17)ด้านความถูกต้องการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก ( X =3.94, S.D=0.17) ด้าน
การใช้งานระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก ( X =3.94, S.D=0.17) ด้านการประมวลผลของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.94, S.D=0.17)ด้านความปลอดภัยของระบบ  มีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก ( X =3.94, S.D=0.17)                    

 
3. ผลของการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการเรียนการสอน 
หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ระบบท่ีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จึงนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ 

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึน ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด  
 

รายการ X  S.D การแปลความหาย 
1) ความพึงพอใจการทำงานของระบบ 
    1.1 การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 4.17 0.70 พึงพอใจมาก 
    1.2 การประมวลผลรายวิชา 4.13 0.63 พึงพอใจมาก 
    1.3 การบันทึกและแก้ไขข้อมูล  4.17 0.59 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.16 0.06 พึงพอใจมาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)   
 

รายการ X  S.D การแปลความหาย 
2) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนำเสนอ 
   2.1 การแสดงข้อมูล 3.97 0.67 พึงพอใจมาก 
   2.2.ความชัดเจน สวยงาม 3.93 0.64 พึงพอใจมาก 
   2.3.การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ 4.13 0.68 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.01 0.02 พึงพอใจมาก 
3) ความพึงพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับ 
  3.1  การช่วยเหลือ 4.13 0.68 พึงพอใจมาก 
  3.2  ช่วยในการเรียนรูปแบบใหม่ 4.17 0.71 พึงพอใจมาก 
  3.3 ความสะดวกต่อการใช้งาน 4.13 0.68 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.11 0.28 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน 4.09 0.14 พึงพอใจมาก 

     
จากตารางท่ี 2 ผลของการหาความพึงพอใจของระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน พบว่า

โดยรวมทุกด้านมีความพึงพอใจมาก ( X = 4.09, S.D=0.14) ซ่ึงความพึงพอใจการทำงานของระบบ พบว่ามีความ         
พึงพอใจมาก ( X = 4.16, S.D=0.06)ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนำเสนอพบว่ามีความพึงพอใจมาก ( X =4.01, S.D = 
0.02) ความพึงพอใจกับประโยชน์ท่ีได้รับ พบว่ามีความพึงพอใจมาก ( X = 4.11, S.D = 0.28) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลของการพัฒนารูปแบบของระบบ ซ่ึงประเมินด้านความสอดคล้องขององค์ประกอบของระบบจัดการเรียน
การสอนแบบเปิดท่ีได้พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่านพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.91 ซ่ึงอยู่ในระดับเหมาะสมสามารถ
นำไปใช้งานได้จริงเนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบเปิดจากการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรียนการสอนท่ีนำมาซอฟท์แวร์หลากหลายมาประยุกต์ใช้งานเพ่ือให้
ได้ระบบท่ีตรงตามความต้องการ จากนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามข้ันตอนของวงจรพัฒนาระบบ (Systems Development 
Life Cycle :SDLC)  ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาความเป็นไปได้ 2) การวิเคราะห์ระบบ 3)การออกแบบ
ระบบ  4)การพัฒนาระบบ 5)การติดต้ัง นำไปใช้ 6)การประเมินผล  จนสามารถนำไปใช้งานได้จริงซ่ึงเม่ือนำไปประเมิน
เพ่ือหาคุณภาพด้วยเทคนิค Black Box Testeing  Techniqup ท้ัง 5 ด้าน บพว่าด้านความเหมาะสมและความต้องการ
ของผู้ใช้งานระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ด้านความถูกต้องการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับ มากด้านการ
ใช้งานระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก ด้านการประมวลผลของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และด้านความ
ปลอดภัยของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก เฉลี่ยทุกด้านพบว่า อยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
Sinthaworn (2010) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักใน
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเท และทักษะการเรียนรู้ขอนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัก พบว่า 
นักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนท่ีได้พัฒนาข้ึนมีความรู้ทางด้านสารสนเทศ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ารูปแบบท่ีได้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอนมากและยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Office of the Education council (2012) พบว่าการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศตววรษท่ีสอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงการพบว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้ได้นำเสนอชิ้นงานอย่างสะดวกและเหมะสมจาก
ผลของการศึกษาความพอใจจากผู้ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิด พบว่า พบว่าโดยรวมทุกด้านมีความพึงพอใจ
มาก ซ่ึงความพึงพอใจการทำงานของระบบ พบว่ามีความพึงพอใจมากความพึงพอใจต่อรูปแบบการนำเสนอ พบว่ามี
ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจกับประโยชน์ท่ีได้รับ พบว่ามีความพึงพอใจมาก  
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ข้อเสนอแนะ  
 
  ผู้ท่ีสนใจสามารถนำระบบท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนไปวิเคราะต่อเพ่ือพัฒนาระบบให้มีคุณภาพมากขึ้น และควรมีการวิจัย
รูปแบบให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้แบบเลียวไทม์มากข้ึน 
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