
บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
3.1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 
0002701 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ผู้วิจยัได้ศกึษาด าเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. การพฒันาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
1. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
    การวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน ด าเนินงานโดยสร้างโดยใช้

โปรแกรม  Moodle โดยมีวิธีด าเนินการดงันี ้
การด าเนินการวิจยัแบง่เป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 การพฒันาระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตท าการสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม บน Moodle เพ่ือสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

ระยะท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  เป็น
งานวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือศกึษาความคดิเห็นของผู้ใช้ระบบเพ่ือน าข้อมลูมาพฒันาระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
ให้มีความสมบรูณ์ 
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                                        ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
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ระยะท่ี 1 การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตมีขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา 
ผู้วิจยัวิเคราะห์ปัญหาจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการเรียนการ

สอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  
การออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูลพบว่าในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์บน Moodle ตามวตัถุประสงค์ของการพฒันา แต่การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ยงัไม่
มีการรวบรวมท่ีเป็นระบบเพ่ือใช้ในการศึกษาของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกับสาระส าคัญของ
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ ก าหนดให้มีการพฒันาบคุลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศกึษาทัง้ผู้ผลิตและผู้ ใช้ให้ผู้ เรียนมีสิทธ์ิในการได้รับการพฒันาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือให้มีความรู้และทกัษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาส าหรับการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต อีกทัง้รัฐบาลมีการสง่เสริมให้มีการวิจยัและพฒันา การผลิต
และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จึงท าการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน 
Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  เพ่ือให้ผู้ ใช้
สามารถใช้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodleได้ ไม่จ ากัดเวลา โดยได้รับความ
สะดวกในการใช้งานได้โดยง่าย 

2. การจดัหาและรวบรวมข้อมลู 
2.1 การก าหนดขอบเขตเนือ้หา 
ในการก าหนดขอบเขตของเนือ้หาเพ่ือใช้ในการสร้างระบบการเรียนการสอน

ออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
ผู้วิจยัทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

2.2 การก าหนดขอบเขตแหลง่ข้อมลู 
การก าหนดขอบเขตแหล่งข้อมูลเพ่ือใช้ในการสร้างระบบการเรียนการสอน

ออนไลน์บน Moodle  โดยก าหนดเนือ้หาตามเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0002701 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
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ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

3. การออกแบบเนือ้หาท่ีจดัแสดง 

     3.1 การออกแบบเนือ้หาท่ีจดัแสดง ซึง่ออกแบบโดยค านึงถึงความสะดวกในการ
ใช้และการเรียกดขู้อมลู และจากการจดัเรียงเนือ้หาในเอกสารประกอบการสอน โดยมีการแสดง
เนือ้หาดงันี ้

 

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างของเนือ้หาในระบบ 
 

ทัง้นีใ้นส่วนของการจดัเก็บข้อมูลในแฟ้มข้อมูล การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ลบรายการ
ข้อมูลไม่ได้แสดงไว้บนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือเป็นการป้องกันความปลอดภัยของ
ข้อมลู ซึง่เข้าถึงได้เฉพาะผู้ดแูลระบบเทา่นัน้ 

 

โปรแกรมหลกั 

ฐานข้อมลู 

การจดัเก็บข้อมลู 

การปรับปรุงข้อมลู 

การแสดงข้อมลู 

เมนบูทเรียน 

เมนแูบบทดสอบ 

เมนกูารบ้าน 
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3.2 การออกแบบการแสดงผลบนหน้าจอ 
การออกแบบหน้าจอโดยวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานของกลุม่ผู้ใช้ระบบการเรียน

การสอนออนไลน์ สรุปความต้องการในแตล่ะด้านได้ดงันี ้
1. มีความง่ายและสะดวกในการใช้งาน 
2. สามารถเก็บข้อมลูได้ทัง้ข้อความและภาพ 
3. ง่ายตอ่การเรียนรู้ 
 

4. การพฒันาระบบ 
 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  เป็นการใช้โปรแกรม Moodle  เพ่ือสร้างส่วนท่ีใช้
ตดิตอ่กบัผู้ใช้ทัง้ 2 กลุม่ คือ อาจารย์  และนกัศกึษา ให้สามารถปฏิบตังิานได้ดงันี ้

1.1 การเพิ่มข้อมลู (Add) เป็นงานท่ีกระท าโดยอาจารย์   
1.2 การแก้ไขข้อมลู (Edit) เป็นงานแก้ไขข้อมลูซึง่กระท าโดยอาจารย์   
1.3 การลบข้อมลู (Delete) เป็นงานท่ีผู้ใช้ทัว่ไปไมส่ามารถลบข้อมลูได้ตามความ

ต้องการ 
1.4 การออกรายงาน (Report) เป็นงานท่ีอาจารย์  สามารถท าการพิมพ์ข้อมูลได้

ตามความต้องการ 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาฐานข้อมลู 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 
0002701 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตประกอบด้วยดงันี ้

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Hardware) มีสภาพท่ีสามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แสดงผลด้านกราฟิกและเก็บข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. โปรแกรม (Software) ท่ีใช้ในการสร้างเว็บไซต์ 
2.1 ระบบปฏิบตักิารวินโดส์ (Window Operating System) 
2.2 โปรแกรม Moodle 
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ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
 การประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบการเรียนการสอน 
ออนไลน์ ผู้ วิจัยน าโปรแกรมฐานข้อมูลติดตัง้บนอินเทอร์เน็ต แล้วน าแบบประเมินประสิทธิภาพ
ฐานข้อมลูท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ประกอบด้วยการประเมินประสิทธิภาพฐานข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การออกแบบหน้าจอฐานข้อมูล ด้านเนือ้หา และด้านการสืบค้นข้อมูล และด้านภาพโดยรวม ให้
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมิน จ านวน 1 กลุ่ม ได้แก่ นกัศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ จ านวน 38 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศกึษา 2556 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 
0002701 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตได้แก่ 

1.ระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตผู้วิจยัสร้างและพฒันาโดยใช้โปรแกรม Moodle  

3.แบบประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีนกัวิจยัสร้างขึน้โดยก าหนดกรอบการประเมิน
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาฐานข้อมลู 

     3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ส าหรับ
ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา ซึง่เป็นแบบประเมินประสิทธิภาพแบบเลือก 

     3.2 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ส าหรับ
ผู้ เช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแบบประเมินประสิทธิภาพแบบมาตราประมาณค่า 
5 ระดบั แบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพระบบฐานข้อมลู 
ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ 

     3.3 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ส าหรับ
ผู้ เช่ียวชาญด้านผู้ใช้โดยศกึษาระดบัความพงึพอใจแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตวัเลือก 
ตอนท่ี 2 ระดบัความพงึใจของผู้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle  
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เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบหน้าจอ
ฐานข้อมลู 2) ด้านเนือ้หา 3) ด้านการสืบค้นข้อมลู             
                         ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการพฒันาข้อมลู 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต
จากกลุ่มตวัอย่างท่ีได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ประจ าปีการศกึษา 2555 จ านวน 38 
คน ดงันี ้

1) จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน 
Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตได้ 

2) แนะน าการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตให้กบักลุม่ตวัอย่าง 

3) ให้กลุม่ตวัอยา่งใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตตลอดทัง้เทอม แล้วตอบแบบประเมินประสิทธิภาพ
ฐานข้อมลู 
           4)  น าแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมลูมาวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จทางสถิต ิดงันี ้
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาหาคา่ความถ่ีและร้อยละ 
ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของผู้ ใช้ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางชีววิทยาของสตัว์วงศ์

กระรอกในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย น ามาหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ียดงันี(้บญุชม  ศรีสะอาด.  2545 : 166) 

4.50 – 5.00 หมายถงึ เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
  3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
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  1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการพฒันาฐานข้อมลู น ามาสรุปและน าเสนอในรูปความเรียง 
 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียและ

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 


