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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
Development of Information System to Support Learning and Teaching 

Management  

นวพล เทพนรินทร1* 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และ 2) 

เพ่ือใหอาจารย ผูปกครอง สามารถรับรู ตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรมของนักศึกษา ผานระบบสารสนเทศโดยได
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชงานใหอยูในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น ดวยภาษา ASP.NET บน
ฐานขอมูล SQL Server รวมท้ังใช Bootstrap ใหสามารถใชผานเบราเซอรไดท้ังบน มือถือ แท็บเล็ต และพีซีท่ัวไป 
ในการวิจัยในคร้ังน้ีไดรับการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พบวา ประสิทธิภาพของ
ระบบท่ีไดพัฒนา อยูในระดับดี (4.27) สวนผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบประกอบดวยผูปกครอง
และนักศึกษา จํานวน 30 คน ในสวนของผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับดี (4.35) 
จากการประเมินจึงสรุปไดวา ระบบท่ีพัฒนาขึ้นอยูในระดับดีจากคะแนนเต็ม 5 สามารถนําไปใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการจัดการเรียนการสอนได 
คําสําคัญ: ระบบการจัดการเรียนการสอน, เว็บแอพพลิเคชั่น, ระบบฐานขอมูล  

 
Abstract  
 This research aims to 1) develop an information system to support learning and teaching 
management, and 2) allow teachers and parents to be informed, investigate, and monitor the 
behaviors of students through the information system by applying the information technology to 
be in the form of web applications with ASP.NET language on SQL Server databases. Furthermore, 
the Bootstrap can be used via the browsers of  Mobile phones, tablets, and general PCs. The 
effectiveness of the system was evaluated by 5 experts. It was found that the performance of 
the developed system was at a good level (4.27). The user satisfaction with the system was 
evaluated by 30 students and their parents. Most of the users were satisfied with the overall 
developed system at a good level (4.35). It can be concluded that the developed system was at 
a good level out of the full five points, and can be used to optimize the learning and teaching 
management.  
Keywords: learning and teaching management system, web applications, database systems. 
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บทนํา 
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอการศึกษาเปนอยางมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดาน

คอมพิวเตอรและการสื่อสาร ถูกนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การสื่อสารระหวางบุคคล ท้ังน้ีตองอาศัยขอมูลขาวสารในการวางแผน การดําเนินการ การติดตาม และประเมินผล 
ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนตองมีการเตรียมความพรอมกอนดําเนินการสอน โดยเร่ิมจาก
การวางแผนการสอน การจัดทําเอกสารประกอบการสอน เอกสารในการตรวจสอบการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา 
และแบบทดสอบตางๆ นอกจากน้ีอาจารยผูสอนตองจัดทําสรุปผลจากการสอนในแตละคร้ังและรวบรวมขอมูลตางๆ
เหลาน้ีเพ่ือจัดทําคะแนนใหนักศึกษา ทําใหอาจารยผูสอนตองใชเอกสารจํานวนมากและเสียเวลาในการดําเนินการ 
อีกท้ังขอมูลและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาไมสามารถถายทอดใหผูปกครองไดรับรู ตรวจสอบ และติดตาม
พฤติกรรมไดทันทวงที   

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เขามาชวยอํานวยความสะดวกในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแกอาจารยผูสอน อีกท้ังใหผูปกครองสามารถรับรู ตรวจสอบ และติดตาม
พฤติกรรมของนักศึกษา ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหอยูในรูปแบบ
เว็บแอพพลิเคชั่น โดยใชภาษา ASP.NET บนฐานขอมูล SQL Server เพ่ือใชบริหารจัดการฐานขอมูล และใช 
Bootstrap ใหสามารถใชผานเบราเซอรไดท้ังบน มือถือ แท็บเล็ต และพีซีท่ัวไป ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา อีกท้ังผูปกครองสามารถรับรู ตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรม
ของนักศึกษาไดตลอดเวลา  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือใหอาจารยและผูปกครองสามารถรับรู ตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาผานระบบ

สารสนเทศ 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  ภาษาในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตแบบเว็บ สกล เลี่ยมประวัติ (2553) ไดกลาวถึงลักษณะการทา งาน
ของโปรแกรมประยุกตแบบเว็บวาเปนโปรแกรมประยุกตท่ีถูกสรางขึ้นเพ่ือสนับสนุนการทา งานใดๆ โดยมีการ
เรียกใชงานผาน WebBrowser และโปรโตคอลแบบ HTTP ไปยังผูใหบริการ (Web Server)การทํางานของเว็บเพจ 
(Web page) ท่ีเปนไฟลขอมูลชนิด HTM หรือ HTML (นามสกุลเปน htm หรือ html) จะใชหลักการทํางานใน
ลักษณะผูขอใชบริการกับผูใหบริการ (Client/Server)คือระบบคอมพิวเตอรจะตองมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีทา หนาท่ี
เปน Client และ เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเปน Web Server เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเปน Web Server คือ
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งโปรแกรมท่ีทา งานเปน Web Server ไดแก Internet Information Server (IIS) หรือ 
Personal Web Server (PWS) หรือApache (Freeware) ในขณะท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเป น Client คือเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีติดตั้งโปรแกรมท่ีทํางานเปน Web Browser เชน Internet Explorer หรือ Mozilla FireFox หรือ 
Safariหรือโปรแกรมอื่นๆ 

สกล เลี่ยมประวัติ (2556) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนเรียนการสอนหรือ ALSIS ใน
กระบวนการวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบตนแบบดวย
เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกตเว็บ สําหรับใชในการเรียนการสอนใชวิธีการพัฒนาดวยภาษา PHP ดวยโปรแกรม 
AdobeDreamvawer บนฐานขอมูล MySQL ในการจัดการฐานขอมูล ไดไปทดสอบใชงาน พบวา ฟงกชันการ
ทํางานของ ALSIS เปนไปตามความตองกาของผูใชงาน และเมื่อนักศึกษาไดฝกปฎิบัติ พบวาการรูในเน้ือหา
กระบวนการวิชาของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  
 สถิตย เรียนพิศ (2556) ไดใหความหมายเกี่ยวกับหลักการและทฤฎีท่ีเก่ียวของกับหลักการออกแบบ 
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Responsive Web Design เปน Font-end Framework ท่ีชวยใหเราสามารถสรางเว็บแอปพลิเคชันไดอยาง
รวดเร็วและสวยงาม Boostrap มีท้ัง CSS Component และ JavaScript Plugin ใหเราเรียกใชงานไดอยางหลาย
หลาย ถูกออกแบบมาใหรองรับทํางานท่ีเขียนเว็บแคคร้ังเดียวสามารถนําไปรันผานบนมือถือ แท็บเล็ต และพีซีท่ัวไป
ไดโดยไมตองเขียนใหม และมีความทันสมัยมีการปรับปรุงตลอดเวลา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาพรวมเปนงานวิจัยเชิงพัฒนา 

(Research & Development) ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของการพัฒนาระบบ ใช SDLC (Software 
Development Life Cycle)                    

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมลูและความตองการระบบ 
 ศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลความตองการของผูปกครองจํานวน 20 ทาน โดยผูปกครองมีความ

ตองการทราบขอมูลคือ ขอมูลคะแนนสอบ ขอมูลผลการเรียน ขอมูลการเรียน ขอมูลตารางเรียน ขอมูลคะแนน
ความประพฤติในหองเรียน ขอมูลรายวิชา และขอมูลตารางสอบ รวมท้ังศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยและนักศึกษา 

2. ขั้นตอนวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 นําขอมลูมาจากการเก็บรวบรวมขอมลูมาวิเคราะหและออกแบบระบบใหสามารถใชงานรวมกันได 3 

สวน ประกอบไปดวย สวนท่ี 1 อาจารย ใหสามารถเพ่ิม ลบ แกไข ขอมลูเอกสารประกอบการสอน เพ่ือใหนักศึกษา
ใชประกอบการเช็คชือ่ การใหคะแนนความประพฤติ การกําหนดคะแนน ถาม-ตอบ สรางแบบทดสอบ และประกาศ
ขาวสารท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน  
สวนท่ี 2 นักศึกษา ดาวนโหลดเอกสารประกอบการเรียน ประกาศขาวประชาสัมพันธ ทําแบบทดสอบ  
สวนท่ี 3 ผูปกครอง ตรวจสอบการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ตรวจสอบคะแนนตางๆ มีระบบแจงเตือนกรณีมีการ
ขาดเรียนและไดคะแนนสอบนอย นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหความตองการมาออกแบบระบบเพ่ือใหตรงกับความ
ตองการของผูใชงานท้ัง 3 สวน ดังรูปท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 1 แผนภาพยูสเคส 
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รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงภาพรวมของระบบ 

  3. ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบระบบ 
  การลงมือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใชเคร่ืองมือหลักในการ
พัฒนาระบบไดแก ภาษาสําหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น คือ ภาษา ASP.NET  ฐานขอมูล SQL Server เพ่ือใชใน
การจัดการฐานขอมูล และ Boostrap สําหรับใหรองรับหนาจอทุกชนิดอุปกรณ (Responsive) และมีการทดสอบ
กอนนําไปใชงานจริง ซ่ึงเปนการตรวจสอบหาขอผิดพลาดและความครบถวนของระบบ กอนนําไปใชงานจริง 

  4. ผลจากการพัฒนาระบบ 
  หลังจากไดพัฒนาและทดสอบระบบ ในขั้นตอนการทดสอบระบบงานจริง ไดทําการอัปโหลดชุดคําสั่ง
ของระบบพรอมท้ังฐานขอมูล ขึ้นไปบนเคร่ืองแมขายของมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตั้งและใชงานจริงโดยมีหนาจอดังน้ี 

 
รูปท่ี 3 หนาหลักสวนของอาจารย 

 จากรูปท่ี 3 หนาจอหลักในสวนของอาจารย ประกอบไดวยเมนูรายะลเอียดของรายวิชา รายละเอียดการ
ตรวจสอบการเขาชั้นเรียนนักศึกษา(เช็คชื่อ) สถิติการเขาชั้นเรียน เอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบ 
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รูปท่ี 5 หนาหลักสวนของผูปกครอง 

 จากรูปท่ี 5 หนาจอสวนของผูปกครองประกอบไปดวยการดูรายงานผลรายละเอียดรายวิชา และสถิติการ
เขาชั้นเรียนของนักศึกษา  

 5. ขั้นตอนการประเมินผล (E:Evaluation) 
  การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีไดพัฒนาขึ้น มีการประเมิน 2 สวนคือ สวนท่ี1ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบจํานวน 15 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน สวนท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชงาน จํานวน 30 ทาน ซ่ึงผลการประเมินสรุปไดดังน้ี 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  

รายการประเมิน 
ผลประเมินประสิทธิภาพ 

x  ความหมาย 
1.ดานความสามารถในการทํางานตามความตองการของผูใช 4.36 ด ี
2.ดานความสามารถของระบบโดยรวม 4.20 ด ี
3.ดานการออกแบบ 4.22 ด ี
4.ดานความปลอดภัย 4.30 ด ี

ภาพรวม 4.27 ดีมาก 

 สวนผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวามีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยูในระดับดี ( x =4.27) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลประเมินดาน
ความสามารถในการทํางานตามความตองการของผูใชมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( x =4.36)  และสวนประมวลผลมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด ( x =20)  
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ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงาน  

รายการประเมิน 
ผลประเมินประสิทธิภาพ 

x  ความหมาย 
1.ความสะดวกในการเขาใชงานผานระบบไดตลอดเวลา 4.10 ดี 
2.การใชงานเรียบงายไมซับซอน 4.15 ดี 
3.ขอมูลมีท่ีไดรับตรงตามตองการของผูใชงาน 4.50 ดีมาก 
4.ขอมูลมีความถูกตองเปนปจจุบัน 4.60 ดีมาก 
5.ขอมูลมีความปลอดภัย 4.44 ดี 

ภาพรวม 4.35 ดี 

สรุปผลการวิจัย 
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีผูใชงานผานเว็บ

แอพพลิเคชั่น ท้ัง 3 สวนประกอบดวย อาจารย ผูปกครอง และนักศึกษา โดยอาจารยสามารถลดการใชเอกสาร
จํานวนมาก รวมท้ังชวยลดระยะเวลาในการดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการสอน ไดแก การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารในการตรวจสอบการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา แบบทดสอบ การจัดทําสรุปผลจากการ
สอนในแตละคร้ัง รวบรวมขอมูลตางๆ อีกท้ังทําคะแนนใหนักศึกษา  สวนผูปกครองและนักศึกษาสามารถรับรูขอมูล
และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา รวมท้ังสามารถปองกันปญหาพฤติกรรมท่ีอาจเดิดขึ้นกับนักศึกษาไดทันทวงที 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ไดมีการพัฒนาเปนรูปแบบของเว็บ

แอพพลิเคชั่น  รองรับการดําเนินการใชงานสําหรับอาจารย ผูปกครองและนักศึกษา เพ่ือใชสําสําหรับการจัดการการ
เรียนการสอน และเพ่ือใหผูปกครองสามารถสอดสองความประพฤติของนักศึกษา รวมท้ังเพ่ิมชองทางในการ
รับทราบคะแนนแบบทดสอบตางๆ และเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการวิจัยชิ้นนี้มีสวนท่ี
สอดคลองกับงานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชสนับสนุนการเรียนการสอนกระบวนวิชาสารสนเทศของสกล 
เลี่ยมประวัติในสวนของการพัมนาระบบตนแบบดวยเว็บแอพพลิเคชั่น สําหรับใชในการเรียนการสอน อยางไรก็ตาม
งานวิจัยดังกลาวไดพัมนาในสวนการใชในการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาและอาจารยเทาน้ัน แตงานวิจัยน้ีได
พัฒนาเพ่ิมเติมสําหรับการใชงานในสวนของผูปกครองดวย 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปใชงานไดกับมหาวิทยาลัยรวมไปถึง

โรงเรียนไดทุกท่ี และหากมีการศึกษาและพัฒนาในสวนของรายงานใหมีความหลากหลายตรงกับความตองการของ
ผูใชงานก็จะเปนประโยชนในการใชงานไดมากยิ่งขึ้น 
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