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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการน าเสนอการพัฒนาระบบสนับสนุนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นมาใหม่ เพ่ือ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับตลาดห้องเรียนออนไลน์ให้แก่อาจารย์ได้เลือกใช้งาน เช่นเดียวกับกูเกิลคลาสรูม 

โดยมีจุดเด่นในเรื่องของระบบเก็บคะแนนที่ใช้งานได้สะดวกและหลากหลาย มาพร้อมระบบย่อยอ่ืน ๆ ได้แก่ 

การสร้างวิชาเรียนออนไลน์ การประกาศข่าวสาร การจัดการไฟสื่อการสอนต่าง ๆ การมอบหมายงาน การส่ง

งาน การท าแบบทดสอบ การรองรับการแสดงผลทุกขนาดหน้าจอ ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพของระบบสนับสนุนการสอนใหม่นี้อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของระบบ

พ้ืนฐานทั่วไป ด้านคุณภาพของระบบเก็บคะแนน ด้านคุณภาพของระบบจัดการไฟล์สื่อการสอน ด้านคุณภาพ

ของระบบแบบทดสอบและด้านคุณภาพของระบบท าโหวต 

 

ค าส าคัญ: ระบบสนับสนุนการสอน, ห้องเรียนออนไลน์ 

 

Abstract 

This article presents the development of teaching support system on the internet. As 

an alternative to the online classroom for a teacher to choose to use for teaching and learning 

with student same as Google Classroom. With outstanding in the point collection system that 

is easy to use and various. Comes with other subsystems such as create online subjects, 

announcement, the various teaching media formats, file management, assignment, sending 

homework, testing and the system's ability to support displays of all sizes, whether computer 

tablets and mobile phones. The results of this research found that experts have opinions about 

the quality of the new teaching support system was well accepted with high satisfaction levels 

in all 5 things, namely the quality of the general basic system, quality of the point collection 



system, quality of teaching media file management system, quality of the test system and the 

quality of the voting system. 
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1. บทน า 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ 

ท าให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองในโลกของยุคดิจิทัล ยุคท่ีข้อมูลข่าวสาร

และแหล่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูล

จากแหล่งความรู้สู่ผู้เรียน และได้มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สร้างแรงจูงใจในการเรียน เพ่ิมช่องทางในการ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการสอนโดยใช้วิดีโอทัศน์เชิงโต้ตอบ สื่อหลายมิติ 

สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนให้

เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี (ไพรัชนพ วิริยวรกุล และดวงกมล โพธิ์นาค, 2557) 

ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้น มีความหลากหลายรูปแบบซึ่งเกิดจาก

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เราทุกคนสามารถติดต่อ พูดคุย สืบค้น

ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ยูทูป อีเมล หรือผ่านการสื่อสารแบบสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

(กรวรรณ สืบสม และนพรัตน์ หมีพลัด, 2560) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงได้น าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการ

พัฒนาสื่อการสอน เพ่ือน าเอามาใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียน โดยห้องเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับ

ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีช่องทางมากมายส าหรับการจัดการเรียนรู้

แบบออนไลน์ อีกท้ังยังเปิดให้ใช้งานได้ฟรี เช่น กูเกิลคลาสรูม, คาน อะคาเดม่ี เป็นต้น 

ส าหรับในบทความนี้จะเป็นการน าเสนอระบบสนับสนุนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกพัฒนาขึ้น

มาใหม่ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในตลาดของคลาสรูม (Classroom) เช่นเดียวกับกูเกิลคลาสรูม เพราะผล

การศึกษาพบว่าสภาพของการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยยังมี

ค่อนข้างน้อยและใช้เป็นสื่อเสริม ในบางสถาบันก็ยังไม่ได้มีการใช้อย่างจริงจัง  (พรพงศ์ ศิริสุขเจริญพร, 2560) 

โดยระบบใหม่ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมานั้นมีจุดเด่นในเรื่องของระบบเก็บคะแนนที่สะดวกและหลากหลาย พร้อม

ด้วยฟังก์ชันพื้นฐานครบครัน และการรองรับการแสดงผลทุกขนาดหน้าจอ 

 

 

2. การพัฒนาระบบสนับสนุนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 



ระบบสนับสนุนการสอน คือ ระบบที่ถูกจัดท าขึ้นมาเพ่ือน ามาใช้ในงานด้านการศึกษาการเรียนการสอน

ผ่านเว็บไซต์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้  โดยประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ  ในการจัด

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็น

บางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ (ถนอมพร เลาจรัสแสง, 2544)  โดยระบบสนับสนุน

การสอนใหม่นี้ประกอบไปด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพ่ือใช้ในการช่วยสนับสนุนการสอนของ

อาจารย์ผู้สอนได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างชุดระบบย่อยประจ ารายวิชาในระบบสนับสนุนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

2.1 ระบบประกาศข่าวสาร เป็นระบบที่ใช้ส าหรับให้อาจารย์ผู้สอนสามารถประกาศข่าวต่าง ๆ หรือแจ้ง

เรื่องต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาในคลาสเรียนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังสามารถ

ก าหนดเวลาในการประกาศข่าวนั้น ๆ ได้อีกด้วย และนักศึกษาสามารถทราบข่าวประกาศจากอาจารย์ผู้สอนได้

ทันทีผ่านเว็บไซต์ 
 

 
รูปที ่2 หน้าจอของระบบประกาศข่าวสาร 



2.2 ระบบเก็บคะแนน เป็นระบบหลักของเว็บไซต์ ช่องคะแนนสามารถก าหนดได้สองรูปแบบคือ แสดง

รหัสใบงาน และแสดงผลการค านวณตามสูตร โดยช่องคะแนนแสดงรหัสใบงานจะเป็นการเก็บคะแนนของเรียน

ตามที่ผู้สอนได้ตั้งไว้ หรือจะเป็นการแจกตั๋วคะแนนให้เรียนไปกรอกรับคะแนนเองก็ได้ โดยการกรอกคะแนน

ของนักเรียนนั้นสามารถกรอกคะแนนได้สองแบบคือสแกน QR Code ที่อยู่บนตั๋วคะแนนหรือจะเป็นการกรอก

รหัสของตั๋วคะแนนนั้น ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักเลยโดยไม่ผ่านแอพพลิเคชั่นใด ๆ ส่วนช่องคะแนนแสดงผล

การค านวณตามสูตร จะไม่เก็บคะแนนแต่เป็นการน าช่องเก็บคะแนนต่าง ๆ มาค านวณตามสูตรและแสดงผล

ตามที่ผู้สอนได้ตั้งไว้ คะแนนในระบบจะแสดงผลออกมาในรูปแบบตาราง และผู้สอนสามารถดาวน์โหลดเป็น

ไฟล์ Excel กลับไปใช้งานต่อได้ เช่น น าไปตัดเกรดประจ าภาคการศึกษา 
 

           
 

           รูปท่ี 3 หน้าจอของระบบเก็บคะแนน                  รูปที่ 4 หน้าจอของระบบจัดการไฟล์ 
 

2.3 ระบบจัดการไฟล์ คือระบบที่สามารถอัปโหลดไฟล์ไว้ให้นักเรียนได้ดาวน์โหลด โดยที่ผู้สอนนั้น

สามารถอัปโหลดไฟล์อะไรก็ได้ลงไปในเมนู เช่น ไฟล์ Presentation, PDF, Microsoft Word เป็นต้น เพ่ือให้

นักเรียนเข้ามาดาวน์โหลดและน าไปใช้งาน 

 

2.4 ระบบงานที่มอบหมาย เป็นระบบที่ใช้ส าหรับให้อาจารย์สามารถสั่งงาน หรือการบ้านต่าง ๆ ให้แก่

นักศึกษาในห้องเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถเขียนรายละเอียดของการบ้านหรืองานที่สั่งได้ และยังสามารถ

ก าหนดระยะเวลาในการส่งงานของนักศึกษาได้อีกด้วย ในส่วนของนักศึกษานั้น สามารถอัปโหลดไฟล์ต่าง ๆ 

เพ่ือส่งงาน หรือการบ้านตามที่อาจารย์ผู้สอนนั้นมอบหมาย 

 



2.5 ระบบแบบทดสอบ ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบเพ่ือประเมินความเข้าใจและเก็บคะแนนของ

ผู้เรียนได้ อีกทั้งยังสามารถก าหนดรูปแบบคะแนนและสุ่มค าตอบได้หลากหลาย 
 

                
          รูปท่ี 5 หน้าจอของระบบงานที่มอบหมาย                รูปที่ 6 หน้าจอของระบบแบบทดสอบ

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นมาใหม่  

ส าหรับเป็นเครื่องมือให้ผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งศึกษาคุณภาพในการใช้งานของระบบใน

ด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เกี่ยวข้องกับการใช้งานคลาสรูมหลากหลายยี่ห้อในการจัดการเรียนการสอนภายในคณะวิทยาการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพในการ

ใช้งานระบบสนับสนุนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน 1 ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ด้าน 

จ านวน 40 ข้อ ด้วยการวัดและแปรผลแบบค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ตามหลักของ Likert Scale คือ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.01-1.50 ระดับน้อยที่สุด 

ขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 



1. น าแบบสอบถาม ไปแจกผู้บริหารพร้อมกับให้ทดลองใช้งานระบบ ตามจ านวนของกลุ่มตัวอยา่ง 

2. น าผลที่ไดม้าหาค่าความพึงพอใจในคุณภาพการใช้งานระบบ 
 

4. ผลการวิจัย 

 จากการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสนับสนุนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งสร้าง

แบบสอบถามความคิดเห็นคุณภาพในการใช้งานระบบด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญและน าไปสอบถามจาก

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ด้านคุณภาพของระบบพื้นฐานทั่วไป 

ล าดับ หัวข้อประเมิน x̄  SD การแปลผล 

1 ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง 4.67 0.58 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.67 0.58 มากที่สุด 
3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.67 0.58 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.33 0.58 มาก 
5 ความเหมาะสมขององค์ประกอบในหน้าจอ 3.67 0.58 มาก 
6 การออกแบบกราฟิกหน้าจอมีความสวยงาม 3.67 0.58 มาก 

7 
การออกแบบกราฟิกหน้าจอให้รองรับการแสดงผลในขนาด
หน้าจอที่หลากหลาย (Desktop, Tablet, Mobile) 

4.67 0.58 มากที่สุด 

8 การเชื่อมโยงกันของส่วนต่าง ๆ มีความสะดวก 4.00 1.00 มาก 
9 ความง่ายของต าแหน่งเมนู 3.67 0.58 มาก 
10 ปุ่มการใช้งานออกแบบได้ดี สื่อความหมาย 3.67 0.58 มาก 
11 ปุ่มการใช้งานออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย 3.67 0.58 มาก 
12 ไม่เกิดปัญหาขณะใช้งาน 3.33 0.58 ปานกลาง 
13 การออกจากโปรแกรมไม่ยุ่งยาก 4.00 1.00 มากที่สุด 
14 ความถูกต้องในการประมวลผล 4.67 0.58 มากที่สุด 
15 ความรวดเร็วในการตอบสนอง 5.00 0.00 มากที่สุด 
16 หน้าต่างการใช้งานไม่ซับซ้อน 4.00 1.00 มาก 
17 ความสะดวกในการเข้าใช้งานในรายวิชา 4.33 1.15 มาก 

18 
ประโยชน์ของการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูต่าง ๆ ให้กับ
อาจารย์ผู้ช่วยสอนในรายวิชา 

4.33 1.15 มาก 

ผลการประเมินโดยรวม 4.16 0.68 มาก 



จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของระบบด้านคุณภาพของระบบพ้ืนฐานทั่วไป จากผู้เชี่ยวชาญ 

พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ในเรื่องของความเร็วในการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ย เต็ม 5.00 ความ

ถูกต้องในการประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 4.67 ช่วยให้ระบบมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของข้อมูลในการใช้งาน ส่วน

ข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก ท าให้ผลการประเมินอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ 

 

ตารางท่ี 2 ด้านคุณภาพของระบบเก็บคะแนน 

ล าดับ หัวข้อประเมิน x̄  SD การแปลผล 

1 การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 4.33 1.15 มาก 
2 ความง่ายต่อการเก็บคะแนน 4.33 1.15 มาก 
3 ลดขั้นตอนในการเก็บคะแนน 4.33 1.15 มาก 
4 ความหลากหลายในการกรอกคะแนนเข้าสู่ระบบ 4.33 1.15 มาก 
5 ความเหมาะสมของสูตรที่ใช้ในการค านวณคะแนน 4.67 0.58 มากที่สุด 
6 ความเหมาะสมของการแสดงคะแนนในรูปแบบตาราง 4.33 1.15 มาก 
7 ความเหมาะสมของสี ขนาดตัวอักษร และรูปแบบที่น ามาใช้ 4.67 0.58 มากที่สุด 

ผลการประเมินโดยรวม 4.42 0.98 มาก 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของระบบด้านคุณภาพของระบบเก็บคะแนน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี

ความเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดอยู่ในส่วนของความเหมาะสมของสูตรที่ใช้ในการค านวณคะแนน 

กับความเหมาะสมของสี ขนาดตัวอักษร และรูปแบบที่น ามาใช้ ที่มีค่าเฉลี่ยถึง 4.67 แสดงให้เห็นว่าตัวระบบ

เก็บคะแนนนั้นมีความเหมาะสมมากในการใช้งานถึงแม้จะเป็นส่วนของสูตรที่ใช้ในการค านวณคะแนนนั้นเป็น

ส่วนที่ต้องใช้ความเข้าใจในการใช้งานสูง แต่กลับได้ค่าเฉลี่ยมาสูงสุดในระบบนี้ 

 

ตารางท่ี 3 ด้านคุณภาพของระบบท าโหวต 

ล าดับ หัวข้อประเมิน x̄  SD การแปลผล 

1 ความสะดวกของการสร้างโหวต 4.33 0.58 มาก 
2 รูปแบบของการแสดงผลโหวตดูง่ายและทันสมัย 4.33 0.58 มาก 

ผลการประเมินโดยรวม 4.33 0.58 มาก 



จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพของระบบท าโหวตจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการสร้างและการโหวตที่คิดขึ้นมานั้น

สามารถใช้งานได้โดยง่ายผู้ใช้งานที่เข้ามาโหวตหรือผู้ใช้งานที่สร้างโหวตนั้นสามารถท าความเข้าใจได้โดยไม่ยาก 

ตารางท่ี 4 ด้านคุณภาพของระบบจัดการไฟล์สื่อการสอน 

ล าดับ หัวข้อประเมิน x̄  SD การแปลผล 

1 รูปแบบของการประกาศข่าวสารเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.33 1.15 มาก 

2 
ความง่ายในการน าสื่อการเรียนการสอน (ไฟล์ ภาพ เสียง และ
วีดีโอ) เข้าสู่ระบบ 

4.33 1.15 มาก 

3 ความง่ายของการมอบหมายงานให้นักเรียน 4.33 1.15 มาก 
4 ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเองได้ 4.33 1.15 มาก 
5 ความง่ายต่อการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 4.33 1.15 มาก 
6 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 4.67 0.58 มากที่สุด 
7 นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ง่าย 4.67 0.58 มากที่สุด 

ผลการประเมินโดยรวม 4.42 0.98 มาก 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพของระบบด้านคุณภาพของระบบจัดการไฟล์สื่อการสอน จาก

ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดอยู่ในหัวข้อ 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และ นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ง่าย ที่มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 การที่ค่าเฉลี่ยของส่วนนี้เยอะนั้นแสดงให้เห็นว่าระรบบสื่อการสอนที่ได้ออกแบบมานั้นไม่

มีความซับซ้อน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ท าให้การเรียนการสอนมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น 

ตารางท่ี 5 ด้านคุณภาพของระบบแบบทดสอบ 

ล าดับ หัวข้อประเมิน x̄  SD การแปลผล 

1 ความสะดวกของการสร้างแบบทดสอบ 4.00 1.00 มาก 
2 รูปแบบการแสดงแบบทดสอบเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.00 1.00 มาก 
3 คะแนนของแบบทดสอบมีความหลากหลาย 3.33 0.58 ปานกลาง 

4 
ความสะดวกในการส่งคะแนนแบบทดสอบเข้าสู่ระบบเก็บ
คะแนน 

4.33 1.15 มาก 

5 ประโยชน์ของแบบทดสอบรูปแบบสุ่มตัวเลือก 4.67 0.58 มากที่สุด 
6 ประโยชน์ของแบบทดสอบที่สามารถสร้างตัวเลือกได้ไม่จ ากัด 4.33 1.15 มาก 

ผลการประเมินโดยรวม 4.11 0.91 มาก 



จากตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพของระบบด้านคุณภาพของระบบแบบทดสอบ จากผู้เชี่ยวชาญ มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.11 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดอยู่ที่ประโยชน์ของแบบทดสอบรูปแบบสุ่ม

ตัวเลือกโดยมีค่าเฉลี่ยถึง 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เราเห็นว่าแบบทดสอบรูปแบบสุ่มตัวเลือกนั้นมี

ประโยชน์มาก และเป็นที่น่าสนใจแก่การใช้งาน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา 

เช่นเดียวกับ Google for Education ที่มีประโยชน์อย่างมากในการน ามาประยุกต์ใช้งานเพ่ือประโยชน์ในงาน

ด้านการศึกษาในด้านต่างๆ โดยภายในประกอบด้วยเครื่องมือที่มีฟังก์ชันการท างานเฉพาะที่แตกต่างกันที่

พัฒนาขึ้นมา (ดนัยศักดิ์ กาโร, 2561) ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ขึ้น จากผลประเมินคุณภาพในการใช้งานระบบทุกด้านจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระดับมาก ถือเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ด้วยความสามารถของระบบที่ครบครัน 

ได้แก่ การสร้างรายวิชาออนไลน์ การประกาศข่าว การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดการไฟล์

การสอน การมอบหมายงาน การส่งการบ้าน การเก็บและติดตามคะแนนระหว่างเรียน การท าแบบทดสอบ 

และการเข้ามาทบทวนบทเรียนย้อนหลังแบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา 
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