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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์  2) ศึกษาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เข้าใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 30 
คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 1) ระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีสามารถนำไปใช้ได้ 2) ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.67 และ 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 
คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน, การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to 1)  develop the online learning management system, 2)  study the 
efficiency of the online learning management system, and 3) study the satisfaction of the users with 
the online learning management system, with 30 persons selected by purposive sampling methods. 
The tools used in the research consisted of 1)  the online learning management system, 2 the 
performance assessment form of the online learning management system, and 3)  the satisfaction 
questionnaire survey of the users.  The statistics used for data analysis were mean and standard 
deviation. 

The research found that 1) the online learning management system that can be used 2) the 
overall efficiency assessment of the online learning management system was at the highest level. The 
mean is 4.60 and the standard deviation is 0.67, while 2) the results of the user satisfaction evaluation 
on the online learning management system the overall level was at the high level. The mean is 4.32 
and the standard deviation is 0.72 
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บทนำ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทหน้าท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศและนับเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง
ความม่ันคงของเศรษฐกิจและการศึกษาตลอดจนพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น ในประเทศไทยนั้นได้ให้
ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีสำคัญในการท่ีจะแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ อีกท้ังยัง
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เป็นเคร่ืองมือจะเพ่ิมศักยภาพให้ประเทศเป็นผู้นำในด้านการค้า การผลิตการเงิน การขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ดีขึ้น (พัชรา คะประสิทธ์ิ, 2546) 

จากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 10  ได้เน้นทางด้านการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใช้และผู้ผลิตเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้มี
จิตสำนึก จรรยาบรรณมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตสื่อเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมท้ังพัฒนาผู้รับและผู้ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วนตนเอง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

ในอดีตเม่ือเริ่มการจัดการศึกษาในระบบของไทย การจัดการเรียนการสอนท่ียังขาดอุปกรณ์ในการเรียนการ
สอนของครู กระดานชนวนเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน โดยท่ีนักเรียนแต่ละคนจะถือกระดาน
ชนวนเพื่อใช้ในการฝึกเขียน ฝึกอ่าน เม่ืออ่านได้แล้ว จำได้แล้ว ก็จะลบแล้วเขียนบทเรียนต่อ ๆ ไป  ดังนั้นการเรียนในยุค
นี้เน้นการจำและนำไปสู่การปฏิบัติ   ในยุคถัดมา ได้มีหนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีสำคัญ ครูเปิดหนังสือฝึกอ่านให้กับ
นักเรียน ทำแบบฝึกหัดในสมุด จดบันทึกและเก็บไว้ ซ่ึงความจำอาจจะมีความจำเป็นลดลง แต่ทักษะการอ่าน ทักษะการ
เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้  (ภาสกร เรืองรอง, 2556) 

 ในยุคปัจจุบันและในอนาคต เป็นยุคท่ีหนังสือเรียนมีบทบาทน้อยลง เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำให้นักเรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ และเด็กในยุคปัจจุบันสามารถเรียนรู้ผ่าน
โปรแกรมท่ีอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ท่ีออกแบบมาสำหรับ Mobile หรืออุปกรณ์ เคลื่อนท่ี ท่ี เรียกว่า 
Application ซ่ึงในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นข้ึนมามากมายเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน โดยจะมีให้ดาวน์โหลดท้ังฟรีและจ่ายเงิน ท้ังในด้านการศึกษา ด้านการสื่อสารหรือแม้แต่ด้านความบันเทิงต่าง ๆ  
และเราสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยใช้ Web Application ซ่ึง Web Application คือโปรแกรมประยุกต์ ท่ีเข้าถึง
ด้วยโปรแกรม Internet Browser ซ่ึงทำให้เหมาะสมสำหรับงานท่ีต้องการข้อมูลแบบ Real Time จะพบข้อดีของเว็บ
แอพพลิเคชั่น คือ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีอยู่ในระบบท่ีมีการไหลเวียนในแบบ Online จึงสามารถตอบโต้กับผู้ใช้บริการแบบ Real 
Time ทำให้เกิดความประทับใจ รวมท้ังสามารถใช้งานได้ง่าย (เอกชัย แน่นอุดร และวิชา ศิริธรรมจักร, 2551) 

จากการลงพื้นท่ีไปสำรวจปัญหาท่ีโรงเรียนด่านทับตะโกราชอุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี พบว่า คุณครูผู้สอนไม่มี
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังคงใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม และ
สื่อการเรียนการสอนท่ีมีก็ไม่ทันสมัย ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน และไม่สนใจเรียน เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  

จากปัญหาและความสำคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ทำวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ขึ้นเพ่ือให้ผู้สอนสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองได้ ทุกท่ี ทุกเวลา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1.1 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
1.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

2. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
2.1 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 

 2.1.1 ศึกษาปัญหาการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ
นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 
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   2.1.2 ศึกษาหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

   2.1.3 ออกแบบและสร้างต้นแบบร่างระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
   2.1.4 เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ออกแบบต้นแบบร่างระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
   2.1.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   2.1.6 เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

 2.2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี  เอกสาร และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 2.2.2 สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

            5   หมายถึง      มีประสิทธิภาพระดับดีมาก  
            4   หมายถึง      มีประสิทธิภาพระดับดี   
            3 หมายถึง      มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง   
            2 หมายถึง      มีประสิทธิภาพระดับพอใช้   
            1 หมายถึง      มีประสิทธิภาพระดับปรับปรุง  
 2.2.3 นำแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 2.2.4 นำแบบประเมินท่ีผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC Index of Consistency) เกณฑ์ท่ี
ใช้พิจารณา คือ ข้อคำถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบประเมิน
ท้ังฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่ามีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 
.87 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

 2.2.5 นำผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล และ
ผลการประเมินดังนี้ โดยเทียบกับเกณฑ์ประมาณค่า ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

   4.51  - 5.00   หมายถึง   ดีมาก 
   3.51  - 4.50   หมายถึง   ดี 
   2.51  - 3.50  หมายถึง   ปานกลาง  
   1.51  - 2.50   หมายถึง   พอใช้ 
   1.00  - 1.50   หมายถึง   ปรับปรุง  

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีขั้นตอนการ
สร้าง ดังนี้ 

 2.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 2.3.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

5   หมายถึง      มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด    
4   หมายถึง      มีความพึงพอใจระดับมาก    
3 หมายถึง      มีความพึงพอใจระดับปานกลาง   
2 หมายถึง      มีความพึงพอใจระดับน้อย    
1 หมายถึง      มีความพึงพอใจระดับน้อยท่ีสุด  

 2.3.3 นำแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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 2.3.4 นำแบบประเมินท่ีผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC Index of Consistency) เกณฑ์ท่ี
ใช้พิจารณา คือ ข้อคำถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบประเมิน
ท้ังฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่ามีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 
.87 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

   2.3.5 นำผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล และ
ผลการประเมินดังนี้ โดยเทียบกับเกณฑ์ประมาณค่า ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

   4.51  - 5.00   หมายถึง   มากท่ีสุด 
   3.51  - 4.50   หมายถึง   มาก  
   2.51  - 3.50  หมายถึง   ปานกลาง  
   1.51  - 2.50   หมายถึง   น้อย 
   1.00  - 1.50   หมายถึง   น้อยท่ีสุด 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ซ่ึงมีขั้นตอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

        3.1 นำระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีพัฒนา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
                    3.2 ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

        3.3 นำระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน ์ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
        3.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซ่ึงการเก็บข้อมูลใน

ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และสรุปผลการนำไปใช้ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเชิงปริมาณจากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                                                                  X ,S.D.                                                                     
  

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบความคิดการวิจัย 
 

6. ขอบเขตของการวิจัย 
        6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              6.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
              6.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ประกอบด้วย ผู้สอนจำนวน 1 คน และนักเรียนจำนวน 29 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
        6.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
  6.2.1 ตัวแปรต้น คือ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

 

การใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ตัวแปรต้น  
1) ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีต่อระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ตัวแปรตาม 
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  6.2.2 ตัวแปรตาม คือ 
   6.2.2.1 ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

            6.2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
       6.3 ความสามารถของระบบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  6.3.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
       6.3.1.1 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของทุกรายวิชาได้ 

         6.3.1.2 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ท่ีเข้ามาเรียนได้ 
         6.3.1.3 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้สอนได้ 
         6.3.1.4 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ได้ 
         6.3.1.5 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข การตั้งค่าเว็บไซต์ได้ 
  6.3.2 ส่วนของผู้สอน สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

       6.3.2.1 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของรายวิชาตัวเองได้ 
       6.3.2.2 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ผู้เข้ามาเรียนได้ของรายวิชาตัวเองได้ 
       6.3.2.3 สามารถจัดการคะแนนสอบก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนสอบท้ายบทได้ 

         6.3.2.4 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ได้ 
  6.3.3 ส่วนของผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชาท่ีต้องการได้แต่ต้องได้รับรหัสเข้าห้องเรียนจาก
ผู้สอนประจำรายวิชานั้น ๆ 
 
ผลการวิจัย 
 

1. ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงหน้าแรกของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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ภาพท่ี 3 หน้าแสดงรายวิชาท่ีมีอยู่ในระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าเพ่ิมรายวิชาสำหรับผู้สอน 
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ภาพท่ี 5 หน้าสำหรับบริหารจัดการ เกี่ยวกับแบบทดสอบ จัดการผู้เรียน จัดการคะแนน  
และจัดการหน่วยการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6 หน้าสำหรับเพ่ิมแบบทดสอบก่อนเรียนและหลักเรียน 
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ภาพท่ี 7 หน้าสำหรับเช็คชื่อก่อนเข้าเรียน 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าแสดงเนื้อหาบทเรียน 
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ภาพที่ 9 หน้าแสดงแบบทดสอบ 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10 หน้าบริหารจัดการเว็บไซต์สำหรับ Admin 
 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ผู้วิจัยได้นำระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมรวม อยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.60, S.D. = 
0.67) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับประสิทธิภาพ 
1.ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
  1.1 ระบบมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน 4.00 0.98 ดี 
  1.2 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีความเสถียร 4.33 0.84 ดี 
  1.3 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการระบบได้ 

4.67 0.41 ดีมาก 

  1.4 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีฟังก์ชันการใช้งาน
ท่ีเหมาะสม 

5.00 0.41 ดีมาก 

  1.5 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีความสะดวกใน
การ ใช้งาน ผ่านคอมพิวเตอร์, แล็บท้อป, สมาร์ทโฟน, 
ไอโฟนและไอแพด 

4.67 0.41 ดีมาก 

ภาพรวมด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 4.53 0.74 ดีมาก 
2.ด้านความสวยงาม 
  2.1 ความเหมาะสมของการใช้สีพ้ืนหลัง 5.00 0.41 ดีมาก 
  2.2 ความเหมาะสมขององค์ประกอบในหน้าจอ 4.67 0.52 ดีมาก 
  2.3 รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.67 0.52 ดีมาก 
  2.4 สีตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.67 0.84 ดีมาก 
  2.5 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.33 1.15 ดี 

ภาพรวมด้านความสวยงาม 4.67 0.62 ดีมาก 
ภาพรวมทุกด้าน 4.60 0.67 ดีมาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ประสิทธิภาพ
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.60, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสวยงาม มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.67, S.D. = 0.62) ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก ( X  = 4.53, S.D. = 0.74) ตามลำดับ 

 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ผู้วิจัยได้นำระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไปให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจ ผล

การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.72) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้ท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
   1.1 ระบบมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน 4.63 0.56 มากท่ีสุด 
   1.2 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีความเสถียร 4.30 0.95 มาก 
   1.3 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการระบบได้ 

4.10 0.71 มาก 

   1.4 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีฟังก์ชันการใช้งาน
ท่ีเหมาะสม 

4.30 0.79 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
   1.5 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีความสะดวกใน
การ ใช้งาน ผ่านคอมพิวเตอร์, แล็บท็อป, สมาร์ทโฟน, 
ไอโฟนและไอแพด 

4.30 0.47 มาก 

ภาพรวมด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 4.33 0.73 มาก 
2. ด้านความสวยงาม 
   2.1 ความเหมาะสมของการใช้สีพ้ืนหลัง 4.47 0.51 มาก 
   2.2 ความเหมาะสมขององค์ประกอบในหน้าจอ 4.37 0.56 มาก 
   2.3 รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.30 0.79 มาก 
   2.4 สีตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.20 0.81 มาก 
   2.5 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.20 0.89 มาก 

ภาพรวมด้านความสวยงาม 4.31 0.72 มาก 
ภาพรวมทุกด้าน 4.32 0.72 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลของการศึกษาความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้ท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.32, S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33, S.D. = 0.73) ด้านความสวยงามมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.72) ตามลำดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้กับWeb Browser 
สามารถทำงานได้ดีท้ังในโปรแกรม Internet Explorer , Firefox และ Google Chrome โดยค่าความละเอียดหน้าจอที่
เหมาะสมท่ีสุดคือ 1920 x 1080 Pixel ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อระบบสารสนเทศน้ีว่าระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดยระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ส่วนของผู้ดูแล
ระบบสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 1.1 สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของทุกรายวิชาได้ 1.2 
สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ท่ีเข้ามาเรียนได้ 1.3 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้สอนได้ 1.4 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข 
หน่วยการเรียนรู้ได้ 1.5 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข การตั้งค่าเว็บไซต์ได้  2) ส่วนของผู้สอนสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 2.1 
สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของทุกรายวิชาได้ 2.2 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ท่ีเข้า
มาเรียนได้ 2.3 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้สอนได้ 2.4 สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไขหน่วยการเรียนรู้ได้ และ 3) ส่วนของ
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชาท่ีต้องการได้แต่ต้องได้รับรหัสเข้าห้องเรียนจากผู้สอนประจำรายวิชานั้น ๆ 
  2. ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ท่ีได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.60, S.D. = 0.67) อาจเป็นเพราะระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนออกแบบและพัฒนาตามหลักการและทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2555) 
และตามความต้องการของของผู้ใช้ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1.วางแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 2. วิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูล โดยศึกษาจากปัญหาของระบบการจัดการเรียนการสอนเดิม และความตอ้งการของผู้ใช้ 3. ออกแบบระบบ
ตามข้อมูลปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ 4. การพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP, HTML5, Laravel และโปรแกรม 
Visual Studio Code, XAMPP, phpMyAdmin, MySQL ในการพัฒนาระบบ 5. ทดลองการใช้งานระบบ เพ่ือเป็นการ
ทดสอบว่าการทำงานของระบบงานย่อยแต่ละส่วนสามารถทำงานได้ตรงความต้องการและทำงานได้อย่างเชื่อมโยงกันท้ัง
ระบบหรือไม่ก่อนนำไปติดต้ังเพ่ือทดลองใช้งานจริง และ 6. การประเมินผลการใช้งานระบบเพ่ือนำผลที่ได้มาพัฒนาและ
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ปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลาวัณย์ ดุลยชาติ, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ 
และสุดารัตน์ สุขเจริญ (2558) ได้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เร่ือง การเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานสำหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า บทเรียน e-Learning เรื่อง การเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานสำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2. ความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน ซ่ึงได้แก่ คุณครูและนักเรียนท่ีได้เข้ามาใช้
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.32, S.D. = 0.72) โดยเฉพาะด้าน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผู้ใช้มีความพึงพอใจมาก ( X  = 4.33, S.D. = 0.73) อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้มีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามหลักการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 1. 
ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานได้ 3 ระดับ คือ ผู้เรียน ผู้สอนและผู้ดูแลระบบ 
2. ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ประกอบด้วยเคร่ืองมือในการช่วยสร้างเนื้อหาท่ีเป็นบทเรียนใน
รูปแบบของข้อความหรือบทเรียนในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล 4. ระบบส่งเสริมการเรียน 
(Course Tools) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ 5. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management 
System) ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชาและสร้างบทเรียนท่ีมีเนื้อท่ีเก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง จึงทำให้ผู้สอน
สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุธีร์ นาทร (2553) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บวิชาภาษาไทย เร่ืองการสร้างคำ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.51 ด้านออกแบบอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.43 ด้านรูปแบบการนำเสนออยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.53 ด้านประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด
ค่าเฉลี่ย 3.69  
 
ข้อเสนอแนะ  
 
 1. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน กับ
รูปแบบการสอนอ่ืน ๆ  

2. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเม่ือนำระบบบริหารจัดการเรียนการสอนไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
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