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บทคัดยอ

ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชทางดานการศึกษา
มากมายหลายรูปแบบ e-Learning เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารมาประยุ ก ต ใ ช การวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป น การศึ ก ษากระบวนการและแนวทางพั ฒ นาระบบ
e-Learning แบบ Interactive วิชาคณิตศาสตร สําหรับพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่เ รี ยนวิ ช าคณิ ต ศาสตร มหาวิท ยาลัย หอการค า ไทย เพื่ อ หากระบวนการ
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive วิชาคณิตศาสตร หรือ
รายวิชาอื่นตอไป เพื่อใหไดระบบตามที่ผูใชกําหนดการศึกษาคนควากระบวนการและแนวทาง
พัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive วิชาคณิตศาสตร จึงใชรูปแบบการพัฒนา 2 รูปแบบ
เขาดวยกัน คือวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC: System Development Life Cycle) รวมกับการ
ออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนของการพัฒนา
ระบบทั่วไปและครอบคลุมกับการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน
แบบ
จากการศึ กษาพบวา สามารถสรางขั้ นตอนการพัฒ นาระบบ e-Learning
Interactive โดยใชวงจรการพัฒนาระบบรวมกับการออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ
e-Learning ได ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรางตนแบบการพัฒนา e-Learning ในวิชา
คณิตศาสตรและสามารถนําไปใชสนับสนุนในเรื่องการเรียนการสอนไดเปนอยางดี อีกทั้งยังใช
เปนตนแบบในการพัฒนาระบบ e-Learning วิชาคณิตศาสตรของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยได
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปนไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน
และไดเขามามีบทบาทสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก จนอาจกลาวไดวาแทบทุก
ศาสตรทุกแขนงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาใช แมกระทั่งทางดาน
การศึกษาก็ไดมีการนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบหลายลักษณะ
เนื่ องมาจากความแหล ง ความรู ที่ มีอยูอ ย า งมากมายและเพื่อเปน การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ลด
ขอจํากัดในการเรียนการสอนใหนอยลง ปรับปรุงใหมีความยืดหยุนสําหรับการเรียน ผูเรียน
สามารถจะเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได อิสระตามความตองการ ทําใหเกิดความคลองตัว ทําให
ผูเรียนไดรับรูเนื้อหาในแบบมัลติมีเดีย ชวยลดระยะเวลาการเรียน อีกทั้งยังชวยในเรื่องคาใชจาย
ในการเรียนอีกดวย จากทั้งหมดตามที่ไดกลาวมาจึงไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาปรับปรุงในการเรียนการสอน ทําใหรูปแบบการเรียนการสอนปจจุบันไดถูกพัฒนา
และมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมเปนอยางมาก
e-Learning เปนอีกหนึ่งตัวอยางในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกตใชในดานการศึกษา นับไดวาเปนสื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อใหผูเรียนได
เขาถึงแหลงความรูไดงายและรวดเร็ว อีกทั้งในดานผูสอนก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
ไดมากขึ้น
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดเล็งเห็นถึง
ประโยชนและความสําคัญของการเรียนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวย
เสริมศักยภาพการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อชวยใหผูเรียนได
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เขาถึงเนื้อหาไดงาย สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และพัฒนารูปแบบการเรียนใหเปนที่นาสนใจ จึงไดมี
การพิจารณาการพัฒนาระบบ e-Learning เขามาใชในการเรียนการสอน
จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาควรศึกษากระบวนการและแนวทางพัฒนาระบบ
e-Learning แบบ Interactive มาประยุกตใชกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อใหสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาระบบ e-Learning ในวิชาคณิตศาสตรหัวขอหรือวิชาอื่นๆ ได
ตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ
Interactive ในสวนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใหผูเรียนสามารถ
เขาถึงเนื้อหาไดงายขึ้น ทั้งยังเพิ่มความนาสนใจในการเรียนโดยจะพัฒนาเนื้อหาที่มีเพียงแต
ตัวอักษร ใหเปนรูปแบบลักษณะของมัลติมีเดีย โดยมีการนําเสนอบทเรียนดวยตัวอักษร ภาพนิ่ง
ผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหว การแสดงกราฟ ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive สําหรับวิชา
คณิตศาสตร ของภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
1.2.2 เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive สําหรับวิชา
คณิตศาสตรในเรื่องอื่นๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย ตอไป
1.3 ขอบเขตของการศึกษา

การวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะกระบวนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive โดย
การใช ว งจรการพัฒนาระบบ ร ว มกั บ การออกแบบและพัฒ นาคอร ส แวรสําหรับ e-Learning
สําหรับวิชาคณิตศาสตร จากหนังสือแคลคลูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห ของภาควิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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1.4.1 ทราบถึงกระบวนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive สําหรับวิชา
คณิตศาสตร โดยใชวงจรการพัฒนาระบบรวมกับการออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ
e-Learning
1.4.2 สามารถใชเปนแนวทางการศึกษาหรือการพัฒนาระบบ e-Learning
Interactive สําหรับวิชาคณิตศาสตรและวิชาอื่นๆ ตอไป
1.4.3 ทําใหผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรไดงายขึ้น
1.4.4 ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนไดสะดวกและงายขึ้น

1.5 ระยะเวลาการศึกษา

การวิจัยนี้ใชระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ 2551

แบบ
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บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในบทนี้ จะเป นการศึ กษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ ย วกั บ กับการสร าง
บทเรียน e-Learning แบบ Interactive โดยมีการคัดสรรขอมูลจากแหลงตางๆไววาจะเปน
หนังสือ รายงานการวิจัย และขอมูลในอินเทอรเน็ต เพื่อใหรูจักกับ e-Learning กระบวนการ
ออกแบบและการพั ฒ นาเว็ บ เพื่ อ การเรี ย นการสอนในภาพรวม ก อ นที่ จ ะได ศึ ก ษา
กระบวนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive โดยจะกลาวตามหัวขอดังนี้
• บทเรียนแบบ e-Learning

• การออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning

• วงจรการพัฒนาระบบ

2.1 ความหมายของ e-Learning

ความหมายของ e-Learning ไดมีผูใหคําจํากัดความและความหมายไวอยางมากมาย
ตามความรูและประสบการณ ดังตอไปนี้
ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ไดใหความหมายของ e-Learning ไว 2 ลักษณะคือ
ความหมายโดยทั่วไปและความหมายเฉพาะเจาะจง ไดแก

ความหมายโดยทั่วไป คําวา e-Learning จะครอบคลุมความหมายที่กวางมาก กลาวคือ
จะหมายถึ ง การเรี ย นในลั ก ษณะใดก็ ไ ด ซึ่ ง ใช ก ารถ า ยทอดเนื้ อ หาผ า น ทางอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปน คอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ
ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญานดาวเทียม ก็ได ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศ อาจอยูในรูปแบบการ
เรี ย นที่ เ ราคุ น เคยกั น มาพอสมควร เช น คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน (Computer-Assisted
Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน (On-line Learning)

5

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรืออาจอยูในลักษณะที่ยังไมคอยเปนที่แพรหลายนัก
เชน การเรียนจากวีดิทัศนตามอัธยาศัย (Video On-Demand) เปนตน
ความหมายเฉพาะจงของ e-Learning ในปจจุบันจะหมายถึงเฉพาะ การเรียนเนื้อหา
หรื อ สารสนเทศสํ า หรั บ การสอนหรื อ การอบรม ซึ่ ง ใช ก ารนํ า เสนอด ว ยตั ว อั ก ษร ภาพนิ่ ง
ผสมผสานกั บ ใช ภ าพเคลื่ อ นไหววี ดิ ทั ศ น แ ละเสี ย ง โดยอาศั ย เทคโนโลยี ข องเว็ บ (Web
Technology) ในการถายทอด เนื้อหา รวมทั้งการใชเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course
Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆ เชน การจัดใหมีเครื่องมือการ
สื่อสารตางๆ เชน e-Mail, Web Board สําหรับตั้งคําถาม หรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหวางผูเรียน
ดวยกัน หรือกับวิทยากร การจัดใหมีแบบทดสอบ หลังจากเรียบจบ เพื่อวัดผลการเรียน รวมทั้ง
การจัดใหมีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการเรียน โดยผูเรียนที่เรียนจาก
e-Learning นี้ สวนใหญแลวจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน ซึ่งหมายถึงจากเครื่องมือที่มี
การเชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 4-5)
ดร. สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน ผูอํานวยการโครงการการเรียนรูแบบออนไลนแหง สวทช.
ไดใหคําจํากัดความของ e-Learning ดังนี้

หมายถึงการเรียนรูแบบออนไลน หรือ e-Learning การศึกษา เรียนรูผานเครือขาย
คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เปนการเรียนรูดวยตัวเอง
ผู เ รี ย นจะได เ รี ย นตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้ อ หาของบทเรี ย นซึ่ ง
ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web
Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอ
สื่อสารที่ทันสมัย(e-mail, web-board, chat) จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน, เรียนไดทุกเวลา
และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) (สุรสิทธิ์ วรรณไกร
โรจน.[ออนไลน]. เขาถึงจาก: http://elearning.nectec.or.th)
รศ.ดร. สฤษดิ์พงษ ลิมปษเฐียร ไดใหความหมายคําวา e-Learning วา e ยอมาจาก
electronic สวน L ยอมาจาก Learning ก็คือการเรียนรู ดังนั้น e-Learning จึงเปนระบบการ
เรียนรูหรื อระบบการเรียนการสอนที่ อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส เข ามาชวยเพื่อที่จะใหเกิดการ
เรี ย นรู ป จ จุ บั น การที่ จ ะให ก ารเรี ย นรู เ กิ ด ขึ้ น กว า งขวาง รวดเร็ ว ประหยั ด ซึ่ ง ตรงนี้ สื่ อ
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อิเล็กทรอนิกส หรือปจจุบันเรียกวา ICT (Information and Communication Technology) จะ
สามารถชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีตนทุนต่ําลงทําไดกวางขวางขึ้น ICT เปนเทคโนโลยีที่
สามารถที่จะบูรณาการสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ที่เราเคยใชเขามาสูระบบเพียงระบบเดียว และ
รวมทุกสิ่งทุกอยางมาไวในคอมพิวเตอรเครื่องเดียวโดยอาศัยสื่ออินเทอรเน็ต ดังนั้นจึงตองการ
เนนไปที่การบูรณาการมากกวาคือ ระบบการเรียนการสอนที่อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามาชวย
ใหเขาสูระบบเพียงระบบเดียว (สฤษดิ์พงษ ลิมปษเฐียร, 2544)

Krutus (2000) ไดใหความหมาย e-Learning วาเปนรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สรางเปน
บทเรียนสําเร็จรูป ที่ อาจใช ซีดีรอม เปนสื่ อกลางในการสงผ าน หรือใชการส งผานเครือขาย
ภายใน หรืออินเทอรเน็ต ทั้งนี้อาจจะอยูในรูปแบบคอมพิวเตอรชวยการฝกอบรม (Computer
Based Training: CBT) และการใชเว็บเพื่อการฝกอบรม (Web Based Training: WBT) หรือ
การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมก็ได (Krutus. 2000. [ออนไลน]. เขาถึงจาก
http://elearning.nectec.or.th)
Campbell (1999) ไดใหความหมาย e-Learning คือ การใชเทคโนโลยีที่มีอยูใน
เครือขายอินเทอรเน็ต สรางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผูคนทั่ว
โลกมีความสะดวก และสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ไมจํากัดสถานที่และเวลา เปนการเปด
ประตูการศึกษาตลอดชีวิตใหกับประชากร (Campbell. 1999. [ออนไลน]. เขาถึงจาก
http://elearning.nectec.or.th)
ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ ไดใหความหมายของการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ
e-Learning วาหมายถึง การเรียนรูบนฐานเทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมวิธีการเรียนรูจากหลาย
รูปแบบ อาทิการเรียนรูบนคอมพิวเตอร (Computer-Based Learning) การเรียนรูบนเว็บ
(Web-Based Learning) หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) และความรวมมือกันผาน
ระบบดิจิตัล (Digital Collaboration) เปนตน ผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุก
ประเภท อาทิ อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต การถายทอดผานดาวเทียม (satellite
broadcast) ผานแถบบันทึกเสียงและวีดิทัศน (audio / video tape) โทรทัศนที่สามารถโตตอบ
กันได (Interactive TV)และซีดีรอม (CD-ROM) (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ, 2544: 43)

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ ไดใหความหมายของ e-Learning วาความหมายจะแตกตางกัน
ตามประสบการณของแตละบุคคล แตมีสวนที่เหมือนกันคือ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ
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เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ของการเรี ย นรู และเนื่ อ งจากคอมพิ ว เตอร แ ละ
เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จึงเปนที่มาของ electronic learning หรือ
เรียกสั้นๆ วา e-Learning
e-Learning จัดเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เปนอยูเดิม เปน
การเรียนที่ใชเทคโนโลยีที่กาวหนา เชน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต ดาวเทียม วีดิ
ทัศน แผนซีดี ฯลฯ มีความหมายรวมถึง การเรียนทางไกล การเรียนผานเว็บ หองเรียนจริง เปน
ตน โดยในสถานการณดังกลาวมีสิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งคือ การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
เปนสื่อกลางการเรียน (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ, 7-15)

สยาม ลิขิตเลิศ ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบออนไลน หรือ e-Learning วา
เปนการศึกษาและเรียนรูผานระบบเครื่องมือที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนซีดีรอม เว็บ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต หรือ อินทราเน็ต เปนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน
เรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหา
บทเรียนซึ่งประกอบดวยขอความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน และมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกสงไปยัง
ผูเรียนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยที่ผูเรียน ผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน
สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้น
เรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย เชน (chat, e-mail, web board)
จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานที่ (สยาม ลิขิตเลิศ, 2545: 96102)
ผศ.ดร.ปทมาพร เย็นบํารุง ใหความหมายของ e-Learning วาหมายถึง ระบบการ
เรียนการสอนแบบใหม ที่เราไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคม คือ ICT มา
ชว ยในการบู ร ณาการเนื้ อหาความรูซึ่ง อยูใ นสื่ ออื่ นๆ ที่ เ ปน อิเ ล็ ก ทรอนิกส หรือในรูป ของ
หนังสือ ทั้งหมดนี้นํามาอยูในรูปเดียวกัน ใหสอนผานคอมพิวเตอร โดยทําใหการเรียนรูนี้ใช
ตนทุนที่ต่ําไปไดอยางรวดเร็วทั่วถึงและไดผลดีมีประสิทธิภาพ (ปทมาพร เย็นบํารุง, 2544)
รศ.ยืน ภูวรวรรณ ไดใหคํานิยามสั้นๆวา e-Learning คือ การเรียนผานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสที่ใหตนทุนถูก เรียนรูไดเร็ว ไดมาก สามารถกระจายไดอยางทั่วถึง และที่
สําคัญคือ ทําใหมีการพัฒนารูปแบบของการศึกษา การเรียนการสอนในรูปแบบใหมๆ ออกมา
มากมาย (ยืน ภูวรวรรณ, 2544)

8

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

ดร. ชุณหพงศ ไทยอุปถัมภ ไดใหความหมายของคําวา e-Learning
หรือ
Electronic Learning ในปจจุบันวา คอนขางแตกตางกันออกไปตามแหลงที่มาและการ
นําไปใช แตกลาวโดยทั่วๆ ไปแลว e-Learning หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม ที่มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกสสมัยใหม มีวัตถุประสงคที่เอื้ออํานวยใหผู
เรียนรูองคความรู (Knowledge) ไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ( Anywhere – Anytime
Learning ) เพื่อใหระบบการเรียนการสอนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อให
ผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนวิชาที่เรียนนั้นๆ
การนําระบบ e-Learning
มาใชใหเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการสอนสูงสุดนั้น
ผูสอนจําเปนอยางยิ่งที่ตองเขาใจวา รูปแบบการเรียนการสอน e-Learning นี้แตกตางจาก
ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบปกติที่เรียกกันวา face to face หรือ traditional classroom
learning อยางไร และจําเปนที่ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนดานการปรับปรุง
เรื่องเนื้อหา เทคโนโลยี เทคนิคการนําเสนอและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การนําระบบ
e-Learning เขามาใช และตองระลึกไวอยูเสมอวา คุณภาพการเรียนรูของระบบ e-Learning
ตองไมดอยไปกวาคุณภาพการเรียนรูในรูปแบบปกติ (ชุณหพงศ ไทยอุปถัมภ, 2545: 26-28)
ศักดา ไชยกิจภิญโญ ไดใหความหมายของ e-Learning วาเปนการเรียนรูแบบใหมที่
ใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อระหวางผูเรียนและผูสอน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ ทีใ่ ชใน
e-Learning ประกอบดวย
• E-Book
หนังสือ

เป น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นรู ป แบบของเอกสารหรื อ

• Virtual Lab เปนสื่อที่สรางคลายหองปฏิบัติการที่ผูเรียนสามารถเขามาทํา
การทดลอง (ในสถานการณจําลอง) ผานหนาจอคอมพิวเตอร

• Virtual Classroom
เป น สื่ อ ที่ ส ร า งให เ ป น ห อ งเรี ย นเสมื อ น โดยใช
กระดานขาว(web board) กระดานคุย (chat) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-mail) เพื่อติดตอสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต
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• Web Based Instruction เปนสื่อที่สรางเหมือนโฮมเพจหรือเว็บเพจแตเนื้อหา
เปน บทเรียนที่ใชในการเรียนการสอน และมักมีการประเมินผลผูเรียนดวย
• E-Library เปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นเพื่อใหบริการผานทางระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต เชน การสืบคนผลงานวิจัยในรูปแบบบทคัดยอหรือ
บางครั้งเปนผลงานวิจัยฉบับสมบูรณพรอมใหดาวนโหลดขอมูลไปใชดวย เปน
ตน

มนตชัย สันติเวส ไดใหความหมายของ e-Learning วาเปนการเรียนการสอนคลาย
รูปแบบเดิมๆ เพียงแตนําคอมพิวเตอรที่สามารถใชระบบเครือขายทั้งหลาย รวมไปถึงอุปกรณ
เทคโนโลยีทั้งหลายมาชวยเพิ่มความสะดวกสบายในการเรียน การวัดผล และการจัดการกับ
การศึกษาทั้งหมดที่ไมใชวิธีแบบเดิมอีกตอไป คําวา e-Learning
ยอมาจากคําวา
electronics(s) learning คือ การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิคส หรือ หมายถึง computer
learning
คือ การเรียนรูทางคอมพิวเตอร หรือจะเรียกวาเปนการเรียนรูแบบใหมโดยใช
คอมพิวเตอรก็วาได
ลักษณะของ e-Learning
เปนการเรียนบนระบบออนไลน คือ ขอมูลทาง
คอมพิวเตอรหรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส ตองอยูในสภาพที่พรอมที่จะใชงานอยูตลอดเวลา ทําให
การเรียนการสอนแบบ e-Learning เปนการเรียนที่สามารถโตตอบกันไดเหมือนการเรียน
แบบเดิ ม ๆ แต ยั ง สามารถใช เ ทคโนโลยี ที่ เ ป น ลั ก ษณะมั ล ติ มี เ ดี ย ซึ่ ง ได แ ก รู ป ภาพ เสี ย ง
ภาพเคลื่อนไหวมาใชนําเสนอ ทําใหการเรียนการสอนมีความนาสนใจกวาตัวหนังสือลวนๆ บน
กระดาษ

คุณสมบัติอีกอยางหนึ่งของการเรียนแบบ e-Learning คือ ผูเรียนและผูสอนไมตองมา
พบกัน และไมตองเดินทางใหเสียเวลา เพียงแตครูและนักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอรก็สามารถ
เชื่อมตอเขาไปในโลกของอินเทอรเน็ต และทําการเรียนการสอนกันได ดังนั้น การเรียนแบบ
e-Learning
จะเปนการศึกษาแบบไรขอบเขต สามารถที่จะทํากิจกรรมบนหองเรียนแบบ
ออนไลน ไ ด และจะเป น ที่ นิ ย มเพราะว า ไม มี ข อ จํ า กั ด เรื่ อ ง เวลา ระยะทาง สถานที่
นอกจากนั้นยังสามารถตอบสนองตอศักยภาพและความสามารถของผูเรียนไดดีอีกดวย (มนต
ชัย สันติเวส, 2545: 61-65)
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e-Learning เปนรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนในลักษณะทางไกล
(Distance Learning) เพื่อลดปญหาในดานตนทุน การเรียนการสอนและอบรม โดยผูเรียน
จะตองศึกษาเนื้อหาจาก e-learning คอรสแวร (Courseware) ซึ่งหมายถึง สื่อการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอรที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการนําเสนอ
เนื้อหาความรู ซึ่งแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ เนนขอความเนนสื่อประสมอยางงายและเนน
ความเปนมัลติมีเดียเชิงโตตอบ โดยเนื้อหาของ e-Learning Courseware จะมีการแบงไวเปน
หนวยๆ เมื่อศึกษาดวยตนเองแลว ผูเรียนมีหนาที่ในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมทั้งการสอบถามปญหาตางๆ กับเพื่อนๆ รวมชั้นออนไลน หลังจากนั้นผูสอนอาจนัดหมาย
ผูเรียนมาพบ แตไมใชเพื่อการสอนเสริมแบบการเรียนทางไกลในลักษณะเดิมเปนหลัก หาก
ผูสอนสามารถใชเวลานั้นในการทําใหเปนเวลาแหงคุณภาพ (Quality Time) ไดแก เพื่อการเนน
ย้ําประเด็นสําคัญๆ ที่ผูสอนทราบวาผูเรียนมักจะเกิดปญหาเพื่อการทํากรณีศึกษา (Cases) เพื่อ
การถามปญหาที่ผูเรียนพบจากการที่ไดศึกษาดวยตนเองแลวจาก e-Learning กอนที่จะมาเขา
ในชั้นเรียนนั้นเอง ลักษณะนี้ e-Learning จึงอาจเปนเสมือนแหลงความรูใหผูเรียนเปลี่ยนขอมูล
ที่ผูสอนไดเตรียม ไวใหกลายเปนสารสนเทศ ซึ่งมีความหมายตอการเรียนรูของตนเอง อยางไรก็
ดีการเรียนในลักษณะ e-Learning ก็สามารถนํามาปรับใชกับการเรียนในลักษณะปกติได หาก
นํามาใชอยางถูกวิธี ผูสอนก็ไมจําเปนตองใชวิธีการสอนในลักษณะบรรยายเปนสวนใหญอีก
ตอไปและสามารถใชเวลาในหองเรียนใหมีประโยชนสูงสุดเพราะ e-learning สามารถนํามาใช
แทนที่หรือเสริมในสวนของการบรรยายได โดยเฉพาะอยางยิ่งในเนื้อหาการเรียนซึ่งเนนการ
ทองจํา และทักษะทางปญญา ดังนั้น e-learning ที่ออกแบบมาดี สามารถนําเสนอเนื้อหาบาง
หัวขอที่ผูสอนไดโดยที่ผูสอนไมจําเปนตองสอนในชั้นเรียนและผูสอนสามารถใชเวลาในชั้นเรียน
อยางคุมคามากขึ้น เชนการออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนคิดวิเคราะหแทน นอกจากนี้ผูสอนอาจใช
เวลาที่ไมตองสอนในชั้นเรียนเพื่อประโยชนในการทํางานวิชาการดานอื่นๆ แทน เชน การวิจัย
หรือ การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 24-25)
2.3 พัฒนาการของ e-Learning
หากจะนับเฉพาะพัฒนาการของ e-Learning ที่สงผานคอมพิวเตอร จะเห็นไดวา
e-Learning มีพัฒนาการมาจากลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชในการศึกษา (CAI) จาก
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สถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา นับแตนั้นมาก็ไดเกิดแนวคิดในการนําคอมพิวเตอรชวย
สอนไปใชในโรงเรียนและการฝกอบรมอยางตอเนื่อง จนกระทั่งพัฒนาเปนการเรียนการสอนผาน
เครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งอาจจําแนกการพัฒนา ของ e-Learning ออกเปนยุคไดอีกแนวทาง
หนึ่งดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา, 2546: 41-43)
ยุคที่ 1 : ยุคกอนไมโครคอมพิวเตอร (กอน ค.ศ. 1982)

การนําคอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษาเริ่มมีขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณชวง
ปลาย ค.ศ. 1950 ถึงชวงตนของป ค.ศ. 1960 ซึ่งในชวงแรกนั้น คอมพิวเตอรยังมีขนาดใหญ
และมีราคาแพงและไมคอยมีปฎิสัมพันธนัก ดังนั้นการใชงานคอมพิวเตอรสวนใหญจึงเปนไป
เพื่อการศึกษาลักษณะของเครื่องกลสําหรับงานคิดคํานวณตัวเลขและสําหรับใชในงานธุรการ
เชน งานจัดเก็บขอมูล ระเบียนประวัติตางๆ มากกวาที่จะถูกนํามาใชเพื่อชวยในดานการเรียน
การสอน ตอมามีการนําบทเรียนแบบโปรแกรมมาใชเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนเสริมนอก
เวลา แตบทเรียนดังกลาวมีรูปแบบเปนการใชหนังสือนําเสนอเนื้อหา (Programmed Textbook)
ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด (Standford University) และ
มหาวิทยาลัยอิลลินนอยส แหงเออรบานา-แชมเปญจน (University of Illinois at Urbana
Champaign) จึงเปนสถาบันการศึกษาแรกที่ไดนําระบบคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียน
การสอน

อยางไรก็ตาม กอนป ค.ศ. 1982 คอมพิวเตอรยังไมมีศักยภาพและเปนที่นิยมใช
แพรหลายเชนในปจจุบันและเครือขายคอมพิวเตอรก็ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในวงจํากัดดานความ
ปลอดภัยเทานั้น แมคอมพิวเตอรชวยสอนไดถูกพัฒนาขึ้นแลว แตการเรียนและการฝกอบรมใน
ยุคนี้จะมีครูหรือผูสอนเปนหลัก โดยเปนการเรียนการสอบแบบเผชิญหนา (face to face) ซึ่ง
เปนวิธีการที่ตองใชคาใชจายสูง สําหรับองคกร กรณีที่มีผูเรียนจํานวนมากหรือผูเรียนและผูสอน
อยูหางไกลกัน และการเรียนหรือการอบรมมักจะกินเวลาการทํางานของผูเรียน ดังนั้น จึงมีการ
แสวงหาวิธีการใหมๆ เพื่อลดขอจํากัดดังกลาว
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เนื่องจากมีการนําคอมพิวเตอรไปใชในโรงเรียนอย างแพรหลายมากขึ้น จึ งได เ กิด
แนวคิดสําคัญในการนําวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน (Computer Literacy) เขาไปไวในหลักสูตร
การศึกษาของทุกโรงเรียน เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนในการกาวสูโลกสมัยใหม แต
กลับมีเสียงเรียกรองที่อยากเห็นการนําคอมพิวเตอรไปชวยในการเรียนการสอน (teaching with
computers) มากกวาการมุงเนนแตการใหความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (teaching about
computers) ดังนั้น จึงมีการอบรมครูอาจารยเกี่ยวกับการสราง CAI เพื่อใหครูอาจารย
สามารถพัฒนาบทเรียน CAI ดวยตนเองได แต CAI ที่ถูกผลิตขึ้นมาในชวงนั้นก็มักมีหนาตา
เหมือนๆ กัน เต็มไปดวยขอความและกราฟกแบบงายๆ จึงทําใหโปรแกรมที่ออกมามีลักษณะ
ที่นาเบื่อหนายสําหรับผูเรียน

ปค.ศ. 1982 นับเปนปที่มีการเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนาการของคอมพิวเตอรอยาง
ชัดเจนมีการใชไมโครคอมพิวเตอรเขามาชวยเสริมประสิทธิภาพการทํางานของมนุษย เชน
การประมวลผลคํา (word processing) ไปจนถึงการประมวลผลขอมูล (database processing)
ในชวงนี้ บริษัท Apple Computer ไดเสนอไมโครคอมพิวเตอรตระกูล Apple II เปนครั้งแรก
และ IBM
ก็ไดมีการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอรตามติดมาเชนกัน มีการเริ่มพัฒนา
microprocessor ใหมีสมรรถนะสูงขึ้นโดยลําดับ ซึ่งมีผลทําใหการใชคอมพิวเตอรแพรหลาย
อยางรวดเร็ว รวมทั้งการใชในโรงเรียนดวย ดังนั้น จึงมีแนวคิดใหมที่ใชคอมพิวเตอรเพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพการเรียนรูดวยตนเอง ยุคนี้เปนยุคที่มีการใช Windows 3.1 กันอยาง
กวางขวาง มีการใชซีดีรอมเพื่อเก็บขอมูล และใช PowerPoint เปนสื่อนําเสนอ ทําใหมีการ
Based
พัฒนาหลักสูต รการเรี ยนและการอบรมผานคอมพิ ว เตอร (Computer
Learning/Training: CBL/CBT) ใชซีดีรอมเก็บขอมูลมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอเปนบทเรียน CAI
ที่มีสีสันมากขึ้น และผูเรียนสามารถเรียนไดทุกเวลาและทุกสถานที่ดวยตนเองอยางสะดวก
ในระยะแรกนั้น การเรียนการสอนดวย CAI ไดรับการวิพากษวิจารณจากครูและ
ผูปกครองเปนจํานวนมาก แตก็มีการวิจัยผลกระทบและผลสัมฤทธิ์ของคอมพิวเตอรตอการ
เรียนการสอนและการบริหารงานตางๆ เชนกัน อยางไรก็ตามแมวาการใช CAI จะสามารถ
ลดเวลาและคาใชจายมากกวาการเรียนการสอนแบบใชครูเดินทางมาสอน แต CAI
ยังมี
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ขอจํากัดอยู เพราะไมสามารถสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน การโตตอบระหวางผูเรียน
และผูสอน ทําใหการเรียนในรูปแบบนี้ไมมีพลังเทาที่ควร
ชวงตนทศวรรษ 1980 ไดมีการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรที่เรียกกัน
วา TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) ซึ่งเสร็จสมบูรณในปลาย
ค.ศ. 1983 และถือวาเปนจุดกําเนิดของอินเทอรเน็ตในเวลาตอมา
ยุคที่ 3: e-Learning ยุคเริ่มตน (ค.ศ. 1993-1999)

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทั้งดานรูปลักษณและขนาดที่เล็กลง
แตมีศักยภาพสูงขึ้น โปรแกรมตางๆ ที่ชวงสรางบทเรียน CAI
ก็ไดรับการพัฒนาใหมี
ศักยภาพมากขึ้นดวยเชนกันทั้งในแงของความสะดวกในการใชและความสามารถในการรวมสื่อ
หลายรูปแบบหรือมัลติมีเดียเขาดวยกัน มัลติมีเดียจึงไดกลายมาเปนองคประกอบหลักของ
CAI ยิ่งไปกวานั้น เทคโนโลยีเครือขายที่มีศักยภาพทําใหมีการนําคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยง
เปนเครือขายและเกิดการเรียนการสอนรูปแบบใหมๆที่นาสนใจทําใหครูและผูเรียนสามารถ
สื่อสารกันผานเครือขายไดตลอดเวลา นอกจากนี้เครือขายอินเทอรเน็ตยังทําใหเกิดการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรทั่วโลก การกอกําเนิดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) web browser
HTML (Hypertext Markup Language) ฯลฯ สามารถเปลี่ยนโฉมหนาการเรียนการสอนโดย
ใชมัลติมีเดียในรูปแบบเดิมเพราะครูและนักเรียนสามารถติดตอสื่อสารกันไดงายขึ้น เชน ครู
สามารถใหคําปรึกษาและแนะนํานักเรียนผาน E-mail ได ผูเรียนสามารถเรียนรวมกันและ
เรียกดูเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย (CAI on the web) ไดการสอนผาน
อินเทอรเน็ตโดยใชภาพและตัวอักษรนี้เปนที่รูจักกันในนาม Web-Based Instruction หรือ
WBI หรือ Online Learning นั่นเอง
ยุคปจจุบัน : e-Learning ในยุคปจจุบัน (ค.ศ. 2000-ปจจุบัน)
ความก าวหนาของเทคโนโลยีทําใหมีการพัฒนาอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร
ใหมๆมากมาย ที่มุงเนนความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองตอความแตกตางสวนบุคคล มี
การสรางอินเทอรเน็ตความเร็วสูง การพัฒนาออกแบบเว็บไซต ทําใหผูเรียนสามารถโตตอบกับ
ผูสอนและเพื่อนรวมชั้นไดอยางรวดเร็วและไมนาเบื่อหนาย มีการฝกทักษะจากสถานการณ
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เสมือนจริง สามารถเขาถึงแหลงขอมูลรอบโลกอยางไรขีดจํากัด และผูสอนก็สามารถทําการ
สอนไดอยางมีชีวิตชีวา เปนการเรียนการสอนที่ทําไดหลายมิติ
2.4 องคประกอบของ e-Learning

การใหบริการการเรียนการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Learning มีองคประกอบที่
สําคัญ 4 สวน โดยแตละสวนจะตองไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี เพราะเมื่อนํามาประกอบ
เขาดวยกันแลวระบบทั้งหมดจะตองทํางานประสานกันไดอยางลงตัวดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ,
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา, 2546: 10-11)
• เนื้อหาของบทเรียน (Content)

เนื้อหาถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเรียนการศึกษาไมวาระบบใดก็ตาม แมแต
e-learning ก็เชนกัน คุณภาพของการเรียนการสอนของ e-learning และการที่ผูเรียนจะบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนไดนั้น นั่นก็คือเนื้อหาการเรียนซึ่งผูสอนไดจัดหาใหแกผูเรียนซึ่งผูเรียนมี
หนาที่ในการใชเวลาในการศึกษาไดดวยตนเอง แตเนื่องจาก e-learning ถือวาเปนการเรียนรู
แบบใหมสําหรับวงการการศึกษาในประเทศไทยดังนั้นเนื้อหาของการเรียนแบบนี้ที่พัฒนาเสร็จ
เรียบรอยแลวจึงมีอยูนอยมาก ไมเพียงพอกับความตองการที่จะใชในการเรียนการสอน การ
ฝกอบรม เพิ่มพูนความรู และการพัฒนาศักยภาพทั้งของบุคคลโดยสวนตัวและของหนวยงาน
ตางๆ อยางไรก็ตาม สถาบันที่เกี่ยวของไดมีความพยายามแกไขปญหานี้อยางตอเนื่อง
• ระบบบริหารการเรียน (e-Learning Management System : LMS)

เนื่องจาก e-Learning เปนการเรียนที่สนับสนุนใหผูเรียนไดศึกษา เรียนรูไดดวย
ตนเอง ดังนั้นระบบบริหารการเรียนจึงทําหนาที่เปนศูนยกลางที่กําหนดลําดับของเนื้อหาใน
บทเรียน นําสงบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร ไปยังผูเรียน ทั้งยังประเมินผลความสําเร็จ
ของบทเรียน ควบคุม และสนับสนุนการใหบริการทั้งหมดแกผูเรียน จึงถือวาเปนองคประกอบ
ของ e-learning ที่สําคัญมากเชนกัน และไดเรียกระบบนี้วาระบบบริหารการเรียน (LMS :
E-Learning Management System) ซึ่งเปนเสมือนระบบที่รวบรวมเครื่องมือซึ่งออกแบบไว
เพื่อใหความสะดวกแกผูใชในการจัดการการเรียนของ e- learning อนึ่ง LMS จะทําหนาที่ตั้งแต
ผูเรียนเริ่มเขามาเรียน โดยจัดเตรียมหลักสูตรและบทเรียนทั้งหมดเอาไวพรอมที่จะใหผูเรียนได
เขามาเรียน เมื่อผูเรียนไดเริ่มตนบทเรียนแลวระบบจะเริ่มทํางานโดยสงบทเรียนตามคําขอของ
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ผูเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร (อินเทอรเน็ต, อินทราเน็ต หรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่นๆ)
ไปแสดงที่ Web browser ของผูเรียน จากนั้นระบบก็จะติดตามและบันทึกความกาวหนา รวมทั้ง
สรางรายงานกิจกรรมและผลการเรียนของผูเรียนในทุกหนวยการเรียนอยางละเอียด จนกระทั่ง
จบหลักสูตร
• การติดตอสื่อสาร (Communication)

การเรียนทางไกลโดยทั่วไปแลวมักจะเปนการเรียนดวยตัวเอง โดยไมตองเขาชั้น
เรียนปกติ ซึ่งผูเรียนจะเรียนจากสื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และสื่ออื่น การเรียนแบบ e-Learning ก็เชนกันถือวาเปนการเรียนทางไกลแบบหนึ่ง
แตสิ่งสําคัญที่ทําให e-Learning มีความโดดเดนและแตกตางไปจากการเรียนทางไกลทั่วๆ ไปก็
คือการนํารูปแบบการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง มาใชประกอบในการเรียนเพื่อเพิ่มความสนใจ
ความตื่นตัวของผูเรียนที่มีตอบทเรียนใหมากยิ่งขึ้น เชนในระหวางเรียนถามีคําถามซึ่งเปนการ
ทดสอบยอยในบทเรียนเมื่อคําถามปรากฏขึ้นมาผูเรียนก็จะตองเลือกคําตอบและสงคําตอบ
กลับมายังระบบในทันที เหตุการณดังกลาวจะทําใหผูเรียนรักษาระดับความสนใจในการเรียนได
เปนระยะเวลามากขึ้น นอกจากนี้วัตถุประสงคสําคัญอีกประการของการติดตอแบบ 2 ทางก็คือ
ใชเ ปน เครื่ องมือที่ จ ะช ว ยให ผู เ รียนไดติ ดตอ สอบถาม ปรึก ษาหารือ และแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นระหวางตัวผูเรียนกับครู อาจารยผูสอน และระหวางผูเรียนกับเพื่อนรวมชั้นเรียนคนอื่นๆ
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารอาจแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้
- ประเภท real-time

ไดแก Chat (message, voice) , White board/Text slide ,
Real-time Annotations , Interactive poll , Conferencing
และอื่นๆ

- ประเภท non real-time ไดแก Web-board, e-mail
• การสอบ/วัดผลการเรียน (Evaluation)
องคประกอบสุดทายของ e-learning แตไมไดมีความสําคัญนอยสุดนั้นก็คือการสอบ
หรือการวัดผลการเรียน อาจจะเปนแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ ดังนั้นการสอบ/วัดผลการเรียน
จึงเปนสวนประกอบสําคัญที่จะทําใหการเรียนแบบ e-Learning เปนการเรียนที่สมบูรณ กลาวคือ
ในบางวิชาจําเปนตองวัดระดับความรูกอนเขาสมัครเขาเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนใน
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บทเรี ย น หลั ก สู ต รที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารเรี ย นที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เป น การเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเขาสูบทเรียนในแตละหลักสูตรก็จะมีการสอบยอยทายบท และการสอบ
ใหญกอนที่จะจบหลักสูตร ระบบบริหารการเรียนจะเรียกขอสอบที่จะใชมากจากระบบบริหารคลัง
ขอสอบ (Test Bank System) ซึ่งเปนสวนยอยที่รวมอยูในระบบบริหารการเรียน (LMS :
e-Learning Management System) ทําใหสามารถสนับสนุนผูสอนการออกขอสอบของผูสอนได
หลากหลายลักษณะ กลาวคือ สามารถออกแบบการวัดผลการเรียนในลักษณะของ อัตนัย ปรนัย
ถูกผิด การจับคู (การลากและวาง) เปนตน

2.5 บทบาทของ e-Learning

การเรียนการสอนในระบบออนไลนนั้นอาจแบงออกไดเปน 2 ระบบ คือ

2.5.1 ระบบ Asynchronous ผูเรียนและผูสอนไมจําเปนตองอยูในเวลาเดียวกันผูเรียน
สามารถเขามาดูเนื้อหาวิชาหรือบทเรียนบนเว็บ ณ เวลาใดก็ได

2.5.2 ระบบ Synchronous คื อ การเรี ย นการสอนที่ ผู เ รี ย นและผู ส อนจํ า เป น ต อ งมี
ปฏิสัมพันธ ณ ขณะเดียวกัน เชน การใช online chat การถายทอดสดภาพและเสียง การใช
โทรศัพท และการประชุมทางวีดิทัศน (video conferencing) เปนตน

จากคุณสมบัติที่ยืดหยุนของระบบ e-Learning นี้ทําใหมีการนํา e-Learning มาใชใน
การสอนและการอบรมไดหลายระดับและหลายรูปแบบ ซึ่ง ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ไดแจก
แจงถึงรูปแบบของการนํา e-Learning มาใชในการสอนและการฝกอบรมวาขณะนี้มีอยู 3
รูปแบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา, 2546: 11-12)
ลักษณะที่ 1 เปนสวนเสริม (Supplementary)
e-Learning ในลักษณะนี้ไมไดถูกใชเปนสื่อหลักในการเรียนการสอน นอกจากเนื้อหา
ที่ปรากฏในลักษณะออนไลนแลว ผูเรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาลักษณะเดียวกันนี้ในลักษณะ
อื่นๆ ไดอีก เชน จากเอกสาร (sheet) ประกอบการสอนจากวีดิทัศน (video) ฯลฯ การสอน
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ในลักษณะนี้ เทากับวาผูสอนเพียงตองการจัดหาทางเลือกใหมอีกทางหนึ่งสําหรับผูเรียนในการ
เขาถึงเนื้อหา เพื่อเปนการใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผูเรียนเทานั้น
ลักษณะที่ 2 เปนสื่อเติม (Complementary)

เปนการนํา e-Learning ไปใชในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอื่นๆ เชน
นอกจากการบรรยายในหองเรียนแลว ผูสอนยังออกแบบเนื้อหาใหผูเรียนเขาไปศึกษาเนื้อหา
เพิ่มเติมจาก e-Learning ดวย ระดับนี้ การนําเสนอแบบออนไลนจัดวาเปนรูปแบบหลักของ
การนําเสนออันหนึ่ง หรือถูกนํามาใชตั้งแตตนของกระบวนการเรียนการสอน หนาที่ของสิ่ง
ตางๆ ที่อยูออนไลน คือ เปนการใหสิ่งแวดลอมการเรียนอยางสมบูรณของเนื้อหากระบวนวิชา
นั้นๆ
ลักษณะที่ 3 เปนสื่อหลัก (Comprehensive Replacement)

หมายถึงการนํา e-Learning ไปใชในลักษณะแทนที่การบรรยายในหองเรียน ผูเรียน
จะตองศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน ปจจุบันนี้ในตางประเทศ e-Learning สวนใหญจะไดรับ
การพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการใชเปนสื่อหลักสําหรับแทนครูในการสอนทางไกล ดวย
แนวคิดที่วามัลติมีเดียที่นําเสนอทาง e-Learning
สามารถชวยในการถายทอดเนื้อหาได
ใกลเคียงกับการสอนจริงของครูผูสอนโดยสมบูรณได

2.6 ขอดีของ e-Learning

ขอดีของการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เห็นไดชัดคือ ชวยลดขอจํากัดดาน
ระยะทางระหว างผูสอนและผูเ รี ยน เชน การสอนทางไกลโดยวิ ท ยุกระจายเสีย งและวิท ยุ
โทรทัศน และอาจใชเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศนชวยแกปญหากรณีที่ผูเรียนและผูสอนวางไม
ตรงกัน ซึ่งนับเปนการชวยลดชองวางทางการศึกษาไดทางหนึ่ง สําหรับขอดีของการเรียนการ
สอนผานเว็บ ซึ่งถือวาเปนแกนหลักของ e-Learning
ในความหมายปจจุบัน เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในหองเรียนแบบเดิมๆ สามารถอธิบายไดหลายประเด็นดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา,
2546: 13-15)
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ผูเรียน e-Learning จะสามารถเขาถึงเนื้อหาหลักสูตร ณ เวลาและสถานที่ใดก็
ไดตามแตความสะดวก ซึ่งเปนการขจัดขอจํากัดทางกายภาพที่เกิดจากการเรียนในหองเรียน
แบบเดิม การเรียนผานเว็บ สามารถเรียนไดจากที่บาน ที่ทํางาน หรือที่สถานศึกษาตาม
ความสะดวกของผูเรียน เปนการลดคาใชจายในการเดินทางและคาใชจายในการใชหองเรียน
ดวย
2.6.2 เรียนไดทันใจตามตองการ (Just in time Learning)

นักเรียนสามารถเรียนผานเว็บไดทุกขณะที่ตองการ การเรียนแบบ e-Learning
จึงสามารถชักจูงใจและทําใหผูเรียนไดเปนเวลานานโดยไมเบื่อ ผูเรียนสามารถคนหาและเขาถึง
ความรูใหมๆ ไดทันเวลาและความตองการ นอกจากนี้เนื้อหาบนเว็บที่ถูกสรางและปรับปรุงขึ้น
ใหมทุกขณะ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต และนําไปใชไดอยางทันเหตุการณ
2.6.3 ผูเรียนเปนฝายควบคุม (Learner control)

ในสภาพการเรียนการสอนผานเว็บ ผูเรียนจะมีเสรีภาพในการคนควาและเรียนรู
สิ่งที่ตนสนใจซึ่งบางครั้งอาจเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือความคาดหวังของผูสอน ผูเรียนสามารถ
ตัดสินใจเรื่องจังหวะการเรียนและประเด็นสําคัญของเนื้อหาการเรียน จึงทําใหเสนทางของการ
เรียนแบบ e-Learning ของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันตามความตองการของตน ถา
ผูเรียนมีวินัยในตนเอง มีเปาหมาย และความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของเว็บ จึงจะทํา
ใหผูเรียนควบคุมการเรียนผานเว็บไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.6.4 รูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Format)

เวิล ด ไวด เว็ บ ช ว ยใหการนําเสนอเนื้ อหามีรูป แบบที่ หลากหลาย รวมทั้ ง
ตัวอักษร เสียงวีดิทัศน และการติดตอสื่อสาร ณ เวลาจริง คุณสมบัตินี้ชวยใหผูเรียนสามารถ
เลือกรูปแบบการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพตอการเรียนของคนมากที่สุด และครูผูสอนก็สามารถ
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับหลักสูตรมากที่สุดได
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มีปจจัย 2 ประการที่ทําใหเว็บเปนแหลงทรัพยากรทางขอมูลที่สําคัญ ประการ
แรกคือทุกวันนี้ขอมูลที่หลากหลายจํานวนมหาศาลอยูบนเว็บ
ไมวาจะเปนขอมูลจากแหลง
การศึกษา ธุรกิจหรือจากภาครัฐทัว่ โลก ปจจัยประการที่ 2 คือรูปแบบ hypertext ของเวิลด
ไวด เว็บ ทีช่ วยใหผใู ชสามารถคลิกเชื่อมไปสูเว็บอื่นได นักเรียนจึงสามารถกาวผานหองเรียน
ออกไปสูแหลงขอมูลภายนอกไดงายดายโดยการเรียนผานเว็บ
2.6.6 ความทันสมัย (Currency)

เนื้ อ หาที่ ใ ช ใ นการเรี ย นบนเว็ บ นั้ น สามารถปรั บ ปรุ ง ให ทั น สมั ย ได ง า ยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับหนังสือเรียน จึงทําใหครูสามารถนําเสนอขอมูลที่ทันสมัยที่สุดเทาที่มีอยูใหแก
ผูเรียน
2.6.7 ชวยเผยแพรผลงาน (Publishing Capabilities)

นักเรียนที่สงงานไวบนเว็บ ถือวาเปนโอกาสที่จะไดเผยแพรผลงานของตนเอง
ออกสูสาธารณะเว็บเปนแหลงประกาศผลงานที่ดีเลิศ เพราะคนทั่วไปสามารถเขาถึงไดงายโดย
ไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่และผูเรียนก็มีโอกาสที่จะไดเห็นผลงานของผูอื่นบนเว็บดวย
เชนกัน
2.6.8 เพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี (Increase Technology Skills)

การเรียนผานเว็บ ทําใหผู เรียนไดใ ชทักษะและเพิ่มพูนความสามารถในการใช
เทคโนโลยียิ่งขึ้น เพราะวานักเรียนจะมีโอกาสไดรับประสบการณใหมๆ และฝกฝนทักษะไดจาก
เทคโนโลยีอันหลากหลาย

2.7 ขอจํากัด e-Learning
ถึงแมวา e-Learning
จะมีประโยชนและขอดีมากมายทางดานการศึกษา แตใน
ขณะเดี ย วกั น การศึ ก ษาการเรี ย นการสอนผ า นเว็ บ ยั ง คงมี ข อ จํ า กั ด บางประการ ได แ ก
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(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา,
2546: 17-18)
2.7.1 ขอเสียของรูปแบบมัลติมีเดีย (Format Weaknesses)
แมวาเว็บจะสามารถนําเสนอมัลติมีเดียรูปแบบตางๆ ไดมากมาย แตรูปแบบของ
สื่อแตละชนิดยังเปนปญหาอยูบาง การนําเสนอดวยตัวอักษรทําใหผูเรียนสามารถอานและพิมพ
ออกมาไดงายในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ ในขณะที่วีดีโอบนเว็บเคลื่อนไหวชากวาวีดิทัศนหรือ
โทรทัศนธรรมดา นอกจากนี้การติดตอสื่อสาร ณ เวลาจริง (real-time communication) ยังไม
สามารถใหความรูสึกไดเหมือนของจริง และดวยขอจํากัดเรื่อง bandwidth ทําให Download
ขอมูล Multimedia ใชเวลานานและนาเบื่อหนายสําหรับผูเรียน
2.7.2 ปญหาของเสนทางการเขาสูเนื้อหา (Navigation Problems)
แม hypertext จะชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงออกไปสูเนื้อหาภายนอกตอไป
ไดก็ตามแตถาการออกแบบบทเรียนไมดีพอแลว ผูเรียนอาจหลงทางและหลงประเด็นไปได ทํา
ใหการเรียนมีปญหาและไมไดผลตามเปาหมาย
2.7.3 การขาดการติดตอระหวางบุคคล (Lack of Human Contact)
ในการเรียนผานเว็บ ผูสอนไมมีโอกาสไดเห็นวานักเรียนเกิดความสงสัยหรือไม
เขาใจและนักเรียนบางคนก็มีความพึงพอใจกับการเรียนแบบดั้งเดิมมากกวา อยางไรก็ตามมี
ความพยายามแกไขปญหา โดยการทดแทนความสัมพันธระหวางบุคคลดวยการใช E-mail หรือ
การจัดใหมี Discussion forum เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถมีการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ไดบาง
2.7.4 แรงจูงใจ (Motivation)
นักเรียนในชั้นเรียนที่มีการสอนผานเว็บตองมีแรงจูงใจสวนตัวและมีการจัดระบบ
การเรียนการขาดการวางแผนการเรียนจะทําใหนักเรียนไมประสบความสําเร็จกับการเรียนและ
อาจสอบไมผานในหลักสูตรนั้นๆ ได
2.7.5 เนื้อหาที่ไมมีขอยุติ (Open – Ended Content)
เนื้อหาของการเรียนการสอนผานเว็บที่เสนอใหกับผูเรียนนั้นบางครั้งผูเรียนจะ
ไมรูวาขอบเขตของเนื้อหาสิ้นสุดที่ใด และอาจเปนเหตุใหผูเรียนเกิดความสับสนได
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2.8 ลักษณะสําคัญของ e-Learning
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ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ไดใหลักษณะสําคัญทีด่ ีของ e-Learning ที่ดีควรจะ
ประกอบไปดวย ดังนี้

2.8.1 Anywhere, Anytime หมายถึง e-Learning ควรตองชวยขยายโอกาสในการ
เขาถึงเนื้อหาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง ผูเรียนสามารถเรียกดูเนื้อหาตามความสะดวกของ
ผูเรียน
2.8.2 Multimedia หมายถึง e-Learning ควรตองมีการนําเสนอเนื้อหาโดยใชประโยชน
จากสื่อประสมเพื่อชวยในการประมวลผลสารสนเทศ ของผูเรียนเพื่อใหเกิดความคงทนในการ
เรียนรูไดดีขึ้น
2.8.3 Non-linear หมายถึง e-Learning ควรตองมีการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไม
เปนเชิงเสนตรง กลาวคือ ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาตามความตองการโดย e-learning จะตอง
จัดหาการเชื่อมโยงที่ยืดหยุนแกผูเรียน
2.8.4 Interaction หมายถึง e-Learning ควรตองมีการเปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบกับ
เนื้อหาหรือกับผูอื่นได
- e-Learning ควรตองมีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบกับ
เนื้ อ หา รวมทั้ ง มี ก ารจั ด เตรี ย มแบบฝ ก หั ด และแบบทดสอบให ผู เ รี ย น
สามารถตรวจสอบความเขาใจดวยตนเองได

- e-Learning ควรตองมีการจัดหาเครื่องมือในการใหชองทางแกผูเรียนใน
การติดตอสื่อสารเพื่อการปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับ
ผูสอน วิทยากร ผูเชี่ยวชาญ หรือเพื่อนๆ

2.8.5 Immediate Response หมายถึง e-Learning ควรตองมีการออกแบบใหมีการ
ทดสอบ การวั ด ผลและการประเมินผล ซึ่งใหผ ลป อนกลับโดยทั นที แกผู เ รียนไมวาจะอยู ใ น
ลักษณะของแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) หรือ แบบทดสอบหลังเรียน (posttest) ก็ตาม
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 21-22)
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2.9 เปรียบเทียบ e-Learning กับ หองเรียนปกติ
หองเรียนปกติ

หองเรียนออนไลน
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ลักษณะ

สถานที่เรียน

ตองมีสถานที่สําหรับทําการเรียน จะมี ห อ งเรี ย นหรื อ ไม มี ก็ ไ ด ซึ่ ง
การสอน เชน โรงเรียน หรือนอก นับวาเปนจุดเดนอยางหนึ่งในการ
สถานที่ก็ได
เรี ย นแบบออนไลน เพี ย งแต
จะตองมีเครื่องคอมพิวเตอร

การเตรียมการสอน

ห อ งเรี ย นปกติ นี้ จ ะง า ยกว า การ
เรียนในหองเรียนออนไลน เพราะ
การเตรียมตัวแบบปกติ ซึ่ งสว น
ใหญก็เปนลักษณะของคูมือ เชน
การเตรียมเอกสารการสอน การ
เตรียมแผนใส การเตรียม วีดีโอ
หรื อ การเตรี ย มในรู ป แบบของ
การพรีเซนเตชัน

หองเรียนออนไลนจะยากกวามาก
เพราะเมื่ออาจารยเตรียมการสอน
สํ า หรั บ ห อ งเรี ย นปกติ เ รี ย บร อ ย
แลว ก็ตองนําทุกอยางที่เตรียมไว
มาเปลี่ยนใหอยูในรูปของไฟลใน
คอมพิวเตอรซึ่งสามารถนําไปเปด
ใชงานไดจากโปรแกรมบราวเซอร
ต า งๆ ซึ่ ง อาจจะถื อ ได ว า การ
เตรี ย มการสอนแบบห อ งเรี ย น
ปกติเปนเพียงจุดเริ่มตนของการ
เตรี ย มสํ า หรั บ สอนในห อ งเรี ย น
แบบออนไลน

การเรียนพรอมกัน

จํ า เป น มากที่ จ ะต อ งมาเรี ย น
พร อ มๆ กั น ในการเรี ย นใน
ห อ งเรี ย นปกติ ถ า ใครไม ม าก็ มี
โอกาสตามไมทันสูง

การเรี ย นในห อ งเรี ย นออนไลน
ใครมาเรียนเมื่อไหรก็ไดเวลาไหน
ก็ได ที่ไหนก็ได การเรียนนี้จะเปด
โอกาสใหคนที่ตามไมทันสามารถ
ที่ จ ะเข า ไปทบทวนบทเรี ย นที่
ตัวเอง ดังนั้นชองวางในการเรียน
ก็จะลดลง
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หองเรียนปกติ

หองเรียนออนไลน

คุณภาพในการสอน

ในหองเรียนปกติ คุณภาพในการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น จ ะ ขึ้ น อ ยู กั บ
อาจารย ผู ส อนเป น ส ว นใหญ
ถึงแมวาจะเปนหลักสูตรเดียวกัน
วิ ช าเดี ย วกั น หรื อ แม แ ต จ ะใช
หนังสือเลมเดียวกันก็ตามทั้งนี้ ก็
เพราะอาจารย แ ต ล ะท า นก็ จ ะมี
เทคนิดการสอนที่แตกตางกันไป
ตามประสบการณ

การเรี ย นในห อ งเรี ย นออนไลน
คุ ณ ภาพในการเรี ย นการสอนจะ
เทากันหมด เพราะวาแบบเรียนที่
นั ก เรี ย นใช จ ะเป น แบบเรี ย น
เดียวกันหมด อานขอมูลเดียวกัน
เห็นภาพ ๆ เดียวกัน แตจะขึ้นกับ
ผูเรียนวามีความสามารถ มีความ
ตั้งใจที่จะเรียนแคไหน

ตนทุนเตรียมการสอน

ต่ํากวา

สูงกวา

ตนทุนเมื่อทําการสอน

สูงกวา

ต่ํากวา
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ลักษณะ

จํากัดจํานวน ขึ้นอยูกับวิชาที่
สอนวาเหมาะกับการสอน
นักเรียนจํานวนมากหรือไม

ลิข

จํานวนนักเรียนใน
หองเรียน

ความเปนสวนตัว

สามารถสอนได ไ ม จํ า กั ด จํ า นวน
ใครจะเรี ย นเมื่ อ ไหร ที่ ไ หนก็ ไ ด
และจะเขามาเรียนพรอม ๆ ก็ได
เพราะไมขึ้นกับหองเรียนวาจะรับ
นักเรียนไดมากหรือนอย นักเรียน
หาที่ เ รี ย นกั น เอง แต ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น
การเตรียม Infrastructure ตาง ๆ
รวมไปถึ ง ขนาดโฮสติ้ ง ที่ เ ก็ บ
แบบเรียนก็ต องเตรียมพรอมกับ
จํานวนนักเรียนที่จะเขาไปเรียน

นอยกวา
ตารางที่ 2-1 เปรียบเทียบ e-Learning กับหองเรียนปกติ

ที่มา : หนังสือเปดโลก e-learning การเรียนการสอนบนอินเทอรเน็ต (2545: 41-45)

มากกวา
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2.10 การออกแบบ e-Learning คอรสแวร
ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรั ส แสง ได ใ ห ค วามหมาย คอร ส แวร หมายถึ ง สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส (คอมพิวเตอร) ซึ่งเปนการเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอบทเรียนจาก
เอกสารตํ า ราให อ ยู ใ นรู ป ของสื่ อ การเรี ย นการสอนทางคอมพิ ว เตอร โดยเน น การ
ออกแบบซึ่งใชประโยขนของขอไดเปรียบของคอมพิวเตอรในดานการนําเสนอสื่อประสม
(Multimedia) และในดานการใหผลปอนกลับแกผูเรียนโดยทันที (immediate response)
โดยที่ ผู เ รี ย นสามารถเข า ถึ ง เนื้ อ หาได ต ามต อ งการในลั ก ษณะที่ ไ ม เ ป น เชิ ง เส น ตรง
(non-linear) และมี ก ารออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นเพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ก ารโต ต อบ
(interaction)
กับเนื้อหา รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถ
ตรวจสอบความเขาใจได (ถนอมพร เลาหจรัสแสง,2545: 91-118)

การออกแบบและพัฒนา e-Learning คอรสแวร ประกอบดวย 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเตรียมตัว (Preparation Stage)

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการเลือกเนือ้ หา (Content Selection)

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการวิเคราะหหลักสูตร (Curriculum Analysis Stage)

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional Development Stage)

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการประเมินผล (Evaluation Stage)

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นการบํารุงรักษา (Maintenance Stage)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 : ขั้นการเตรียมตัว (Preparation Stage)
คอรสแวรสําหรับ e-Learning นั้นสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ ดวยกันไดแก ระดับ
ขอความเปนสวนใหญ (Text-Based Courseware) ระดับมัลติมีเดียอยางงาย (Low cost
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Interactive
Courseware) และระดับมัลติมีเดียเชิงโตตอบคุณภาพสูง (High
Quality
Courseware) ซึ่งเปนคอรสแวรใน 2 ลักษณะแรกนั้น ผูสอนสามารทําการออกแบบและสรางสื่อ
การสอนดวยตนเองเนื่องจากการที่ระบบบริหารจัดการรายวิชา (CMS) ของระบบ e-Learning
สามารถชวยผูสอนในการสรางและปรับเนื้อหาใหทันสมัยไดอยางสะดวกและคอนขางงายดวย
ตนเอง อยางไรก็ดีในการออกแบบและพัฒนาคอรสแวรระดับมัลติมีเดียเชิงโตตอบคุณภาพสูงนั้น
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูเชี่ยวชาญในหลายดานดวยกัน ทีมงานในการออกแบบและ
พัฒนาคอรสแวรควรประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา (content expert) ดานการออกแบบ
การสอน (instructional designer) ดานการออกแบบกราฟก (graphic designer) ดานสื่อ
(media specialist) และดานการเขียนโปรแกรม (programmer)
ขั้นที่ 2 : ขั้นการเลือกเนื้อหา (Content Selection)
ในขั้นนี้ สิ่งสําคัญคือการเลือกเนื้อหาวิชาที่ตองการจะนํามาออกแบบและพัฒนาเปน
e-Learning คอรสแวร นอกจากในดานของทีมงานในการผลิตแลวขอแตกตางสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่แยกคอรสแวรระดับมัลติมีเดียเชิงโตตอบคุณภาพสูงออกจากคอรสแวรระดับขอความเปน
สวนใหญ และระดับมัลติมีเดียอยางงาย ไดแก เวลาและความชํานาญที่ตองใชในการผลิต
ขั้นที่ 3 : ขั้นการวิเคราะหหลักสูตร (Curriculum Analysis Stage)
หลังจากที่เลือกเนื้อหาในการออกแบบและพัฒนาคอรสแวรแลว จะตองทําการวิเคราะห
หลักสูตร ซึ่งวิเคราะหหลักสูตร ประกอบดวย ขั้นตอนตางๆ ดังนี้

• การตั้งเปาหมายการเรียน
คือการกําหนดวัตถุประสงคกวางๆ หรือผลการเรียนโดยรวมที่ผูเรียนพึงไดรับจาก
การเรียนในรายวิชานี้

• การกําหนดคุณลักษณะของผูเรียน
คือ การรวบรวมขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผูเรียน ซึ่งเปนกลุมเปาหมาย หรือผูใชตัวจริง
ของคอรสแวรที่พัฒนาขึ้นนั่นเอง คุณลักษณะของผูเรียนอาจหมายถึงพื้นฐานความรูในเนื้อหา
นั้นๆ (ผูเรียนกลุมเกงหรือผูเรียนกลุมออน) ความชอบเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน (ผูเรียนเรียนรู
เร็ว ผูเรียนตองใชเวลาในการเรียนมาก) ระดับความกระตือรืนรนของผูเรียน (ผูเรียนสวนใหญ
คอนขางกระตือรือรนหรือผูเรียนสวนใหญขาดความกระตือรือรน) ทักษะทางดานคอมพิวเตอร
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(ผูเรียนมีทักษะคอมพิวเตอร หรือ ผูเรียนขาดทักษะคอมพิวเตอร) เปนตน การออกแบบคอรส
แวรเชิงโตตอบคุณภาพสูงจะตองมีการออกแบบอยางระมัดระวังเพื่อใหตรงกับความตองการของ
กลุมผูเรียนกอนที่จะมีการลงทุนในดานงบประมาณในการออกแบบพัฒนาจริง

• การวิเคราะหสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเรียน
ในการออกแบบคอรสแวรนั้น จําเปนจะตองมีการพิจารณาสิ่งแวดลอมทางการเรียน
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เนื่องจากบริบทการเรียนรูที่แตกตางกันสงผลโดยตรงกับการออกแบบคอรสแวร
ตัวอยางเชน คอรสแวรที่ออกแบบสําหรับผูเรียนทางไกล ซึ่งนําไปใชในลักษณะแทนที่การเรียน
การสอนในชั้นเรียนปรกติจะตองออกแบบใหมีความสมบูรณในตัวมากที่สุด (self-contained)
ในขณะที่การออกแบบคอรสแวรสําหรับใชเพื่อการสอนเสริมอาจไมจําเปนตองมีความสมบูรณใน
ตัวเทากับในลักษณะแรก

• การวิเคราะหภาระงาน
การวิเ คราะหภาระงานถือเป น งานที่สําคัญ มากสํ าหรับการพั ฒนาคอรส แวรเ ชิ ง
โตตอบคุณภาพสูง การกําหนดเนื้อหาที่มีความเหมาะสุดที่จะสอนและวิเคราะหทักษะที่ตองการ
สอน ซึ่งอาศัยการแตกเนื้อหาที่ซับซอนออกเปนเนื้อหายอยๆ เพื่อที่จะหาลําดับการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การวิเคราะหภาระงานผูออกแบบพัฒนาจะตองตอบคําถามวา การที่จะทํา
ใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามที่ไดตั้งไว ผูเรียนจะตองเรียนรูทักษะอะไรบางเสียกอน ดังนั้นใน
การวิเคราะหภาระงาน จะตองจัดประเภทการเรียนรูกอ น
ขั้นที่ 4: ขั้นการออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)
การออกแบบหลักสูตร ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม การวางแผนวิธีการวัดผล การทบทวนทรัพยากรสําหรับการออกแบบการสงผาน
เนื้อหา และการกําหนดกลยุทธการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดของแตละขั้นตอน ดังนี้
• การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม หมายถึง การกําหนดสิ่งที่ผูเรียนควรจะ
ประสบความสําเร็จหลังจากที่ไดเรียนรูเนื้อหาในหนวยการเรียนนั้น ๆ แลวผูสอนจะตองเขียน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนและสามารถที่จะวัดผลได เพราะวัตถุประสงคที่ชัดเจนและ
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• การวางแผนวิธีการวัดผล
วิธีการวัดผลซึ่งสามารถชวยผูเรียนในการตรวจสอบความสําเร็จของตนเอง ตาม
วัตถุประสงคซึ่งผูสอนไดกําหนดไวลวงหนาเปนขั้นตอนที่จําเปน เพราะหากผูสอนไมมีวิธีการ
วั ด ผลที่ ดี ทั้ ง ผู เ รี ย นและผู ส อนก็ จ ะไม มี ท างทราบได เ ลยว า ผู เ รี ย นได รั บ ความรู ทั ก ษะหรื อ
เปลี่ยนแปลงเจตคติตามที่ผูสอนคาดหวังไวหรือไมอยางไร วิธีการวัดผลจะชวยผูพัฒนาในการ
ออกแบบกิ จ กรรม แบบฝ ก หั ด หรื อ แบบทดสอบในลั ก ษณะที่ เ หมาะสมและเป น ไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวสําหรับแตละหนวยการเรียนในแตละรายวิชา วิธีการวัดผล ขึ้นอยูกับ
ชุดคําสั่งในการสรางและนําเสนอขอสอบตามที่แตละโปรแกรมไดจัดหาไวเพื่อใหผูสอนใชในการ
วัดผลผูเรียน อยางไรก็ดี ในขั้นนี้ผูสอนสามารถวางแผนลวงหนาอยางคราว ๆ ไวกอนเกี่ยวกับ
สื่อที่ตองการใชในการวัดผล เชน กราฟก วีดิทัศน คลิปเสียง ซึ่งใชพรอม ๆ กับขอคําถามหรือ
โจทย รวมทั้งวางแผนไวกอนในเรื่องของรูปแบบของขอคําถามที่ตองการ เชน ลากและปลอย
(Drag and Drop) เติมคําหรือขอความในชองวาง ขอสอบแบบอัตนัย หรือปรนัย เปนตน

• การทบทวนทรัพยากรสําหรับการออกแบบและการสงผานเนื้อหา
ผูพัฒนาคอรสแวรจําเปนที่จะตองทราบเกี่ยวกับทรัพยากรสําหรับการออกแบบ และ
การสงผานเนื้ อหาที่ มีอยูเ พื่อใช ในการพัฒนาคอรสแวร ในขั้นนี้จึงจํา เปนตองมีการทบทวน
เอกสาร (Materials) ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเนื้อหา ไมวาจะอยูในรูปของหนังสือตํารา สมุดจดคํา
บรรยาย (Lecture note) เทปเสียง ภาพวีดิทัศน (video) สไลด ภาพถาย ฯลฯ ผูสอนหรือผูชวย
สอนควรจะจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของ กับการออกแบบใหแกผูพัฒนา ในกรณีที่เอกสารยังไม
สมบูรณ ก็จําเปนที่จะตองจัดหาขอมูล เอกสารรวมทั้งสื่อตาง ๆ เพิ่มเติมใหสมบูรณ
• การกําหนดกลยุทธการเรียนการสอน
การกํ า หนดกลยุ ท ธก ารเรี ย นการสอนเปน ขั้นตอนหนึ่ งที่มี ค วามจํา เปนอย างยิ่ ง
เพราะเปนขั้นตอนซึ่งแนะนําวิธีการเรียนแตละคนเพื่อใหไดรับผลสําเร็จในการเรียน เทคนิคและ
กลยุทธการเรียนการสอนควรจะไดรับการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญเนื้อหารวมทั้งนักออกแบบ
การสอนเพราะในสวนนี้จะตองมีการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธที่ตองการใช 5 ประเด็นดวยกัน
ไดแก
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• กิจกรรมกอนการเรียนการสอน (Pre-instructional Activities)
ในขั้นกิจกรรมกอนการเรียนการสอน สิ่งที่จะตองตัดสินใจประกอบดวย วิธีการ
ในการเร า ความสนใจผู เ รี ยน รวมทั้ ง การแนะนํ า วิธี ก ารเรี ย นแก ผู เ รี ย น รวมทั้ ง การ
นําเสนอวัตถุประสงคแกผูเรียน รวมทั้งมีวิธีการทําใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิมของตน
• การนําเสนอเนื้อหา (Information Presentation)
สําหรับขั้นการนําเสนอเนื้อหานั้น จะตองกําหนดกลยุทธในการจัดลําดับและ
โครงสร า งเนื้ อหาใหเ หมาะสมกั บ ผู เ รี ยน ดั งนั้ นในขั้ น ตอนนี้ ก ารออกแบบใหผู เ รี ย น
สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางยืดหยุนจึงเปนสิ่งจําเปน
• การฝกฝน (Practice)
ในขั้นนี้ผูออกแบบจะตองจัดใหผูเรียนมีโอกาสในการฝกฝนความรูที่ไดศึกษา
จากคอรสแวรเพื่อตรวจสอบความเขาใจของตนเอง สิ่งสําคัญยิ่งในการฝกฝน คือ การจัด
ใหมีผลยอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับผลการเรียนของผูเรียน ซึ่งอาจอยูในรูปของ
คะแนน หรือ ข อความซึ่งแสดงใหผู เ รียนทราบเกี่ย วกับระดับความสามารถของตน
หลังจากที่ไดศึกษาเนื้อหาแลว
• การวัดผลการเรียนรู (Assessment of Learning Outcomes)
ในขั้นนี้ จะเปนการกําหนดรายละเอียดของการวัดผลการเรียนซึ่งไดกําหนดไว
คราว ๆ แลวในชวงแรกของการพัฒนา โดยครอบคลุมการกําหนดขอคําถามสําหรับการ
ทดสอบกอนเรียนระหวางเรียนและหลังเรียน และเกณฑในการวัดผลการเรียน
• การติดตามผลและการซอมเสริม (Follow-up and Remediation)
ในขั้นนี้ ผูออกแบบอาจจัดหากิจกรรมการเรียนเพิ่มเติมสําหรับผูเรียนซึ่งไม
สามารถสอบผานเกณฑตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ซึ่งอาจอยูในรูปของการซอมเสริม
หรือการเรียนเสริมก็ได
ขั้นที่ 5: ขั้นการพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional Development Stage)

ในขั้นการพัฒนาการเรียนการสอนนี้จะครอบคลุมการออกแบบและการผลิตคอรสแวร
รวมทั้งการจัดระบบและจัดการระบบสนับสนุน
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• การออกแบบและการผลิตคอรสแวร
ในการออกแบบและการผลิตคอรสแวรจะครอบคลุมการอัดเทปการสอนของผูสอน
ทั้งหมดไว นอกจากนี้ในสวนของการออกแบบสามารถแบงออกเปน 2 สวนหลัก ๆ ไดแก สวน
ของเทมเพลตซึ่งหมายถึงโครงสรางของเว็บเพจ ที่จะนําเนื้อหาแตละสวนมาใส และสวนของ
เนื้อหาคอรสแวรซึ่งการออกแบบอาจอยูในลักษณะของสตอรี่บอรดบนกระดาษหรือในลักษณะ
อิเล็คทรอนิกสก็ได สําหรับการออกแบบคอรสแวรระดับสูง ขั้นตอนของการออกแบบคอรสแวร
เปนสิ่งสําคัญมากที่สุด เพราะเนื้อหาของคอรสแวรจะนาสนใจหรือกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู
หรือไมขึ้นอยูกับวาวิธีการที่ผูออกแบบเนื้อหานั้น ๆ มีประสิทธิภาพหรือไม การออกแบบสาร
(Message design) หรือการออกแบบสื่อที่ใชเพื่อการสงสาร (message) ไปยังผูเรียน ซึ่งจะตอง
กระทําอยางรัดกุมและใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในขั้นตอนนี้จะมีการเลือกสื่อที่ใชในการ
นําเสนอเนื้อหาซึ่งการจะเลือกใชสื่อใดนั้นขึ้นอยูกับธรรมชาติของเนื้อหาแตละสวนซึ่งคอรสแวร
สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีมัลติมีเดียในปจจุบันในการนําเสนอเนื้อหาในหลากรูปแบบ
ไม ว า จะเป น ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว กราฟ ก
วี ดิ ทั ศ น ข อ ความ และเสี ย ง หลั ง จาก
ออกแบบแล ว ผู พั ฒ นาจะต อ งเขี ย นสคริ ป ต เ นื้ อ หาและอธิ บ ายอย า งชั ด เจนในรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับสิ่งที่ตองการจะนําเสนอในแตละหนาจอ หลังจากออกแบบในลักษณะสตอรี่บอรดแลว
จะตองใหผูเชี่ยวชาญเนื้อหาตรวจสอบจนกวาจะพอใจในคุณภาพ เมื่อสตอรี่บอรดไดผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเนื้อหาแลว จะถูกสงผานไปยังนักออกแบบ กราฟกและผูเชี่ยวชาญ
ดานสื่ อตอไป ซึ่งก็ จะนํ าสตอรี่บอรดที่ไดรั บ ไปพัฒนาเปนสื่อที่ เหมาะสมตามที่นั กออกแบบ
เนื้อหาไดออกแบบไวตอไป เมื่อพัฒนาเสร็จแลว นักออกแบบการสอนตรวจสอบคุณภาพของสื่อ
กอนที่จะสงผานไปยังโปรแกรมเมอรผูซึ่งจะรวบรวมสื่อหลาย ๆ ชนิดเขาดวยกันเปนแพลท
ฟอรมเดียวกัน
• ขั้นการจัดระบบและจัดการระบบสนับสนุน
ระบบสนั บ สนุ น ในที่ นี้ หมายถึ ง ทรั พ ยากรต า งๆ ที่ ส นั บ สนุ น การสอนรวมทั้ ง
กิจกรรมการเรียนตางๆ ตัวอยางเชน คูมือ ใบงาน ตํารา เปนตน ในการพัฒนาคอรสแวรสําหรับ
e-Learning
มีความจําเปนที่จะตองมีการจัดระบบและการจัดการกับระบบสนับสนุนที่ดี
เนื่องจากคอรสแวรที่สรางขึ้นมักจะไดรับการออกแบบสําหรับการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน
ซึ่งนอกจากความชวยเหลือที่จัดหาไวใหในเว็บแลว ผูออกแบบพัฒนาก็ควรที่จะผลิตคูมือการใช
งานคอรสแวรควบคูกัน การสรางคูมือจะมีประโยขนตอผูเรียนมาก เพราะจะสามารถชวยให
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ผูเรียนเริ่มใชคอรสแวรไดอยางมั่นใจและสามารถขอคําแนะนําจากคูมือไดทุกเมื่อที่มีปญหา
เกี่ยวกับการใชงาน ไมวาผูเรียนจะอยูหนาคอมพิวเตอรหรือไมก็ตาม
สําหรับคูมือการใชงานที่ดีนั้นจะตองประกอบดวย
- รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณและซอฟตแวรที่จําเปน
- แนะนําคอรสแวร
- วัตถุประสงคของคอรสแวร
- การใชคอรสแวร
- ปญหาที่อาจมี
- เอกสารอางอิง
- รูปเลมที่สรางสรรค

ขั้นที่ 6 : ขั้นการประเมินผล (Evaluation Stage)
การประเมินผล ในที่นี้หมายถึง การประเมินผลที่ไดจากการใชคอรสแวรที่ไดสรางขึ้น
ซึ่งเปนผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนโดยตรงวา เมื่อเรียนจากคอรสแวรที่ไดสรางขึ้นแลวผูเรียนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไวหรือไม และผลที่ไดรับนั้นเปนไปตามเกณฑหรือต่ํากวา
เกณฑการประเมิน โดยปกติแลว การประเมินผลสื่อการเรียนการสอนมีดวยกัน 3 ระดับ ไดแก
การประเมินตัวตอตัว (one on one) การประเมินกลุมเล็ก และการประเมินกลุมใหญ
การประเมินตัวตอตัว หมายถึง มีผูประเมินหนึ่งคนตอผูเรียนหนึ่งคน ในขั้นนี้จะเปนการดูปญหา
ที่ (อาจ) เกิดขึ้นกับผูเรียนระหวางการใชคอรสแวร ผูออกแบบการเรียนการสอนอาจสัมภาษณ
ผูเ รียน หรือใหผูเรียนพูดความคิดเห็นของตัวเองออกมาในขณะที่กําลังเรียนบทเรียน
การประเมินกลุมเล็ก หมายถึง การใหผูเรียน 6-8 คนทดลองใชคอรสแวรที่ไดสรางขึ้น
ในขั้ น นี้ จ ะเป น การศึ ก ษาว า ผู เ รี ย นใช สื่ อ การเรี ย นการสอนอย า งไร ผู เ รี ย นต อ งการความ
ชวยเหลือมากนอยเทาใด โดยขอมูลที่ไดมาจะชวยใหบทเรียนมีความสมบูรณ (self-contained)
ในตัวเองมากขึ้น และยังชวยใหผูออกแบบการเรียนการสอนสามารถคาดคะเนถึงประสิทธิผล
ของสื่อการเรียนการสอนที่จะใชกับกลุมใหญไดดวย
การประเมินกลุมใหญ หมายถึง การใหผูเรียนทั้งชั้นเรียนทดลองเรียนดวยคอรสแวรที่
สรางขึ้น หลังจากที่ไดทําการปรับปรุงแลวใน 2 ขั้นตอนที่ผานมา การประเมินกลุมใหญสามารถ
ทําไดทั้งในลักษณะระหวางการเรียน (Formative Evaluation) และการประเมินหลังการเรียน
(Summative Evaluation) การประเมินผลระหวางการเรียนการสอนนี้เปนกิจกรรมที่สอดแทรก
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ไปกับการเรียนการสอน โดยจะตองใหผูเรียนเรียนจากคอรสแวรที่ไดสรางขึ้นและหลังการเรียน
แลว ผูเรียนจะตองทําขอสอบเพื่อศึกษาวาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนที่กําหนดไวหรือไม
เพียงใด มีขอบกพรองในจุดประสงคใด เพื่อจะนําขอมูลเหลานี้มาปรับปรุงและพัฒนาคอรสแวรที่
สรางขึ้น นอกจากนี้ในการสรางคอรสแวร จําเปนที่ตองมีการประเมินหลังการเรียน ทั้งนี้เพื่อให
ผูสอนรวบรวมขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียนดวยคอรสแวร หรืออาจเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของการเรียนการสอนสองแบบที่มีจุดมุงหมายในการเรียนการสอนอยางเดียวกัน
ขั้นที่ 7: ขั้นการบํารุงรักษา (Maintenance Stage)
การบํารุงรักษาคอรสแวรที่ไดสรางขึ้นเปนกระบวนการที่ตอเนื่องทั้งนี้เพราะผูสอนความ
จําเปนในการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศใหม ๆ ใหทันสมัยอยูตลอดเวลานอกจากนี้ขั้นตอนนี้ยัง
ถือวาเปนการตอบสนองตอคําแนะนําในการปรับปรุงคอรสแวรใหดีขึ้น นอกจากนั้นควรมีการ
สรางแฟมคําถามบอย (FAQs) เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคําถามที่ถามซ้ําๆ เดิมดวย

2.11 วงจรการพัฒนาระบบ

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) คือ กระบวนการทาง
ความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแกปญหาทางธุรกิจและ
ตอบสนองความตองการของผูใชได โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มดวยการพัฒนาระบบใหม
เลยหรือนําระบบเดิมที่มีอยูแลวมาปรับเปลี่ยนใหดียิ่งขึ้น ขั้นตอนในวงจรการพัฒนาระบบ ชวย
ใหนักวิเคราะหระบบสามารถดําเนินการไดอยางมีแนวทางและเปนขั้นตอน ทําใหสามารถ
ควบคุ ม ระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิ บั ติ ง านของโครงการพั ฒ นาระบบได (ความรู
เบื้องตนในการวิเคราะหและออกแบบระบบ. [ออนไลน]. เขาถึงจาก: http://learners.in.th)

วงจรการพัฒนาระบบ หมายถึง วงจรที่แสดงขั้นตอนที่เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบ โดย
แบงเปน 7 ขั้นตอนไดแก (รัชนี กัลยาวินัย, 2545: 11-13)
ขั้นตอนที่ 1 การระบุปญหา โอกาส และจุดมุงหมาย
ขั้นตอนที่ 2 การสืบความตองการของผูใช
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหระบบ
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบระบบ
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ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาระบบ ทดสอบ และจัดทําเอกสาร
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินงานและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 7 การบํารุงรักษาระบบ

เชลลี่ (Shelly, 1999) ไดนําเสนอวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development
Life Cycle) ไวดังนี้
• ขั้นการวางแผน
• ใหมีการพิจารณาถึงความตองการของโครงการ
• มีการพิจารณาลําดับของความจําเปน
• กําหนดทรัพยากรที่สนับสนุน เชน บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ
• กําหนดทีมงานสําหรับการพัฒนาโครงการ
• ขั้นการวิเคราะห
• ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนา
• วิเคราะหภารกิจโดยลงถึงรายละเอียด ซึ่งประกอบไปดวย
- ใหศึกษาวาระบบจะมีการทํางานอยางไร
- การสนองตอบตอความตองการของผูใชระบบ

• ขั้นการออกแบบ
• พัฒนารายละเอียดทั้งหมดของระบบ โดยจัดทําโครงรางใหเห็นภาพ
• คําพิจารณาถึงซอรฟแวรและฮารดแวร
• ขั้นการนําไปใช
• การดําเนินพัฒนาระบบ
• การดําเนินการติดตั้งและการทดสอบระบบ
• การฝกอบรมและการใหคําแนะนําแกผูใชระบบ
• การเปลี่ยนไปใชระบบใหม

• ขั้นการสนับสนุน
• พิจารณางานหรือกิจกรรมตางๆ หลังการใชระบบ
• หาและระบุขอผิดพลาดเพื่อนําไปปรับปรุงใหดีขึ้น
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• การดูแล และสังเกตการทํางานของระบบ
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การพัฒนาวงจรระบบที่ดี จะเปนการเตรียมภารกิจที่จะตองกระทําเพื่อเปนแนวทางไปสู
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดีขององคกร สวนภารกิจงานในองคกรที่จะตองมีการจัดการไดแก
• โครงการจัดการ ซึ่งเปนกระบวนการวางแผน กําหนดตารางการทํางาน และการ
ควบคุมการทํากิจกรรมตางๆ ของการพัฒนาระบบ
• การประเมินความเปนไปได ในดานระบบการทํางาน ระยะเวลาของการทํางานให
สําเร็จดานเทคนิคสนับสนุน และดานความมีประโยชนและคุมทุน

• การรวบรวมเอกสาร ตลอดจนรายงาน ไดอะแกรม และโปรแกรมงานตาง ๆ การ
รวบรวมสารสนเทศและงานดานเทคนิค
(เชลลี่. 1999. เขาถึงจาก: http://www.drpaitoon.com)
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บทที่ 3

ขั้นตอนดําเนินการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงกระบวนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ระบบ e-Learning แบบ Interactive สําหรับวิชาคณิตศาสตร ของภาควิชาคณิตศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดังนั้นในบทนี้จะกลาวถึงวิธีการดําเนินการพัฒนา
ระบบ โดยผูศึกษาไดเลือกใชรูปแบบการพัฒนาแบบผสมระหวาง วงจรการพัฒนาระบบ SDLC
(System Development Life Cycle) และการออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning
โดยมีขั้นตอนดังนี้
• ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ

• ศึกษาการออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning
• ศึกษาโปรแกรมในการพัฒนา

3.1 ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาระบบรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขัน้ ตอนการวางแผนการพัฒนาระบบ (Planning)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ (Analysis)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design)

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาและการนําไปใช (Implementation)
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสนับสนุน (Support)
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รูปที่ 3-1 แสดงวงจรการพัฒนาระบบ

3.2 ศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสาํ หรับ e-Learning

ศึ ก ษาขั้ น ตอนการออกแบบและพั ฒ นาคอร ส แวร สํ า หรั บ e-Learning มี ขั้ น ตอน
ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเตรียมตัว (Preparation Stage)

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการเลือกเนือ้ หา (Content Selection)

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการวิเคราะหหลักสูตร (Curriculum Analysis Stage)

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional Development Stage)

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการประเมินผล (Evaluation Stage)
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นการบํารุงรักษา (Maintenance Stage)
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รูปที่ 3-2 แสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning

3.3 ศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive สําหรับวิชา
คณิตศาสตรใน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยไดผสมผสานกระบวนการพัฒนาระบบโดยใช
รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ เขากับออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการพัฒนาระบบ (Planning)

เปนขั้นตอนการผสมระหวางขั้นตอนที่ 1 ของ SDLC กับ ขั้นตอนที่1 และ 2 ของการ
ออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning
ขั้ น ตอนการวางแผนการพั ฒ นาระบบ เป น ขั้ น ตอนที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อที่ จ ะเตรี ย ม
รายละเอียดในสวนของขั้นตอนในการพัฒนาระบบ e-learning ทั้งหมดสําหรับขั้นตอนนี้จะมี
การกําหนดงานที่ตองทําทั้งหมดของโครงการ รายละเอียดในการวางแผนงานโครงการและ
รายละเอียดในการวางแผนดานเทคนิค ทั้งยังเปนขั้นตอนที่ตองกําหนดทีมงานในการออกแบบ
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และพัฒนาระบบ ยังรวมไปถึงในสวนของการคัดเลือกเนื้อหาบทเรียนในระบบ เพื่อใหผูพัฒนาใน
โครงการทราบถึงบทบาทและความรับผิดชอบในโครงการนี้รวมทั้งแผนการอบรมสําหรับทีมงาน
ในโครงการ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
• กําหนดวัตถุประสงคของโครงการ
กําหนดวัตถุประสงคของโครงการรวมกันระหวางผูใชและผูพัฒนาระบบ เพื่อให
สามารถกําหนดแผนพัฒนาระบบ e-Learning ไดอยางเหมาะสม
• กําหนดเปาหมายของโครงการ
กําหนดเปาหมายของโครงการรวมกันระหวางผูใชและผูพัฒนาระบบ เพื่อให
สามารถกําหนดแผนระบบ e-Learning ไดตรงตามวัตถุประสงค
• กําหนดขอบเขตและขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินแผนพัฒนาระบบ e-Learning
สําหรับขอจํากัดที่ควรพิจารณาถึง คือ
• ขอจํากัดทางดานเทคนิคในการพัฒนาระบบ
• ขอจํากัดทางดานบุคลากร จะตองมีการกําหนดทีมงานในการออกแบบ
และพัฒนาในเหมาะสมพรอมทั้งคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ของทีมงานแต
ละคน
• กําหนดขอบเขตและเนื้อหาของบทเรียนในระบบทั้งหมด

• จัดทําแผนพัฒนาระบบ e-Learning
เนื่องจากการวางแผนระบบ เปนสวนที่สําคัญในการดําเนินโครงการใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางไว นอกจากนั้นยังสามารถติดตามความกาวหนาในการทํางาน และ
ตรวจสอบการทํ า งานของผูมี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการพั ฒ นาระบบงาน ดั งนั้ น การแตก
รายละเอียดของงานใหเปนงานยอยมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานและการจัดการ
แผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ (Analysis)
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เปนขั้นตอนการผสมระหวางขั้นตอนที่ 2 ของ SDLC กับ ขั้นตอนที่ 3 ของการออกแบบ
และพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning

สําหรับขั้นตอนนี้จะเปนการรวบรวมและวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ พรอมทั้ง
ศึกษาวาระบบจะตองทํางานอยางไร จะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลทีจ่ ําเปนเกี่ยวกับการพัฒนา
และระบบวิเคราะหความตองการระบบของผูใช นอกจากนี้จะเปนขั้นตอนการวิเคราะหหลักสูตร
การเรียน เพื่อใชในการออกแบบระบบงานมีขั้นตอนดังตอไปนี้
• วิเคราะหในสวนของหลักสูตรโดยการ
ตั้งเปาหมายการเรียน
คุณลักษณะของผูเรียน วิเคราะหสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับผูเรียน

กําหนด

• วิเคราะหภาพรวมของระบบทั้งหมด

• เก็บรวบรวมและวิเคราะหความตองการของผูใชงานในแตละสวน
• การวิเคราะห Software และ Hardware ที่ใชในการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design)

เปนขั้นตอนการผสมระหวางขั้นตอนที่ 3 ของ SDLC กับ ขั้นตอนที่ 4 ของการออกแบบ
และพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning
• การออกแบบหลักสูตร

• การกําหนดวัตถุประสงค

• การวางแผนวิธีการวัดผล
• การกําหนดกลยุทธการเรียนการสอน
• การออกแบบระบบ
• การออกแบบฟงกชั่นตางของระบบทั้งหมด
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• นําเสนอและจัดทํา Prototype (โครงรางระบบงาน) เพื่อนําเสนอใหกับผูใชระบบ
เพื่ อยื นยั น ความตอ งการและขอบเขตของระบบงานก อ นดํ า เนิน การพั ฒ นา
โปรแกรมในลําดับตอไป

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาและการนําไปใช (Implementation)

เปนขั้นตอนการผสมระหวางขั้นตอนที่ 4 ของ SDLC กับ ขั้นตอนที่ 5 และ6 ของ
ออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning
• สรางโครงสรางตนแบบของระบบ e-Learning

• พัฒนาระบบ e-Learning (เนื้อหา ,แบบฝกหัดและกราฟฟงกชั่น)
• ผนวกฟงกชั่นตางของระบบใหเปนแพลทฟอรมเดียวกัน
• ติดตั้งระบบ e-Learning

• การนําระบบไปทดลองใชงาน

• การแนะนําการใชงานระบบใหแกผูสอนและผูเรียน

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสนับสนุน (Support)

เปนขั้นตอนการผสมระหวางขั้นตอนที่ 5 ของ SDLC กับ ขั้นตอนที่ 7 ของออกแบบและ
พัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning
• พิจารณาภารกิจหลังการใชระบบ

• ระบุขอผิดพลาดและปรับปรุงใหดีขึ้น
• การดูแล และสังเกตการณการทํางานของระบบ
• การปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยตลอดเวลา ขยายขอบเขตเนื้อหา รูปแบบให
กวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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3.4 ศึกษาโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา
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• Microsoft visual studio 2008

เปนโปรแกรมสําหรับใชในการพัฒนา Application, Web Application และ
Web Service ไดอยางสะดวก โดยมีภาษาโปรแกรมที่ชวยใหนักพัฒนาไดเลือกพัฒนากวา 4
ภาษา อาทิเชน Visual C# , Visual C+ , Visual Basic , Visual Web Develop
• Adobe Photoshop CS3

เป น โปรแกรมทางด า นกราฟ ก ที่ คิ ด ค น โดยบริ ษั ท Adobe
ที่ ใ ช กั น ใน
อุตสาหกรรมการพิมพเปนที่รูจักกันดีในกลุมนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพทั่วไป มีความสามารถใน
การจัดการไฟลขอมูลรูปภาพที่มีประสิทธิภาพ
• Cute FTP 8 Professional

โปรแกรมสํ า หรั บ ใช ก ารนํ า ข อ มู ล จากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ข องผู ใ ช ขึ้ น สู
เซิ ร ฟ เวอร ซึ่ ง มี ค วามสามารถในการอั พ โหลดไฟล เปลี่ ย นแปลงชื่ อ ไฟล ลบไฟล และ
เปลี่ยนแปลง Permission เปนตน
• Macromedia Dreamweaver

เปนโปรแกรมที่ใชในการเขียนภาษา HTML (Hypertext Markup Language)
สําหรับการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) กับ
การควบคุมของสวนแกไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเขา
ดวยกัน
• Adobe Captivate 3.0
โปรแกรมถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองการจั ด ทํ า บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Learning) ที่มีคุณภาพ รวมถึงการสรางมาตรฐานของการผลิตสื่อบทเรียนแบบ SCORM มา
ดวย ในปจจุบันโปรแกรม Adobe Captivate ขีดความสามารถสูงในการพัฒนาสื่อบทเรียนดวย
ตนเอง รวมถึงรูปแบบการจัดทําขอสอบออนไลนแบบใหม
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• Microsoft word 2007
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โปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะกับ งานพิมพเอกสารตาง ๆ โดยมีเครื่องมือชวยใน
การพิ ม พ ง านเอกสารมากมาย ทั้ ง ยั ง สามารถพิ ม พ ตั ว อั ก ษรและสั ญ ลั ก ษณ ต า งๆ ทาง
คณิตศาสตรได

จากทั้งหมดที่ไดกลาวมาในเรื่องของกระบวนการออกแบบและพัฒนาโดยการ
ใชรู ป แบบการพั ฒ นาแบบผสมผสาน ระหว า งวงจรการพัฒ นาระบบ SDLC
(System
Development Life Cycle) และการออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning เพื่อ
พัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive สําหรับวิชาคณิตศาสตร ของภาควิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย สําหรับการอธิบายรายละเอียดการพัฒนาในแต
ละขั้นตอนจะกลาวในบทที่ 4
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บทที่ 4

การดําเนินการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive

จากการศึกษา วิเคราะหวงจรการพัฒนาระบบ หลักการออกแบบและพัฒนาคอรสแวร
สําหรับ e-Learning ในบทที่ 3 ไปแลว ผูศึกษาจึงไดสรางตนแบบการพัฒนาระบบ e-Learning
แบบ Interactive สําหรับวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทยได ดังรูปที่ 4-1

รูปที่ 4-1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบ e-learning แบบ Interactive วิชาคณิตศาสตร

สําหรับขั้นตอนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive วิชาคณิตศาสตรอธิบาย
ไดดังตอไปนี้
4.1 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการพัฒนาระบบ (Planning)

ผูศึกษาไดประชุมทีมงานรวมกับผูใชระบบ (User) เพื่อรับทราบวัตถุประสงคและ
กําหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบ ซึ่งหลังจากการประชุมไดขอมูลดังนี้
4.1.1 วัตถุประสงคของการพัฒนา e-Learning
• เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย น การสอน ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ทันสมัยมากขึ้น
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• เพื่อเปนการเพิ่มชองทาง ลดขอจํากัดและลดชองวางในการเรียน โดยสามารถ
ใหเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา
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• เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในเรื่องอนุพันธไดงายขึ้น
4.1.2 กําหนดขอบเขตและขอจํากัดตางๆ
ขอบเขตและขอจํากัดทางดาน เนื้อหา เทคนิค และบุคคลากร การพัฒนาระบบ
e-Learning ในวิจัยฉบับนี้ มีดังนี้
• พัฒนาระบบ e-Learning ในรูปแบบ Interactive

• เนื้ อ หาจะครอบคลุ ม เฉพาะในส ว นของวิ ช าคณิ ต ศาสตร ในเรื่ อ ง อนุ พั น ธ
(Derivative)

• ระบบมีองคประกอบหลักๆ 3 สวน ไดแก
• สวนเนื้อหาการเรียน
• สวนแสดงผลกราฟ
ระบบจะตองสามารถใหผูเรียนสามารถเปลี่ยนสมการไดดวยตนเองและดู
การแสดงผลรูปกราฟไดทันที
• สวนแบบฝกหัด
จะตองมีตัวเลือกคําตอบ โดยใหผูเรียนเปนผูเลือกคําตอบใหแตละขั้นตอน
ของการเรียนได และนอกจากนี้ระบบจะตองสามารถเก็บคะแนนของผูเรียนได
• ระบบจะตองทํางานไดบน Web Browser เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนผาน

Internet ได

• ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ 3 เดือน (สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2551)

• ทีมงานในการดําเนินการพัฒนาในสามารถแบงไดดังนี้
• นักออกแบบสื่อการสอน / ผูบริหารโครงการ
• นักออกแบบกราฟก
• โปรแกรมเมอร ในสวนของการพัฒนาการแสดงผลกราฟ
• โปรแกรมเมอร ในสวนของการพัฒนาแบบฝกหัด
• ผูสอน
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รูปที่ 4-2 แสดงทีมงานในการพัฒนา

4.1.3 สรุปความตองการของผูใชระบบ

• ระบบ e-Learning ในการศึกษานี้จะตองเปนรูปแบบ Interactive โดยตองให
ผูเรียนสามารถโตตอบ (มีปฏิสัมพันธ) กับระบบได ไมวาจะเปนในสวนเนื้อหา แบบฝกหัดและ
กราฟแสดงผลฟงกชั่น
• เนื้ อ หาของระบบ e-Learning ในการศึ ก ษานี้ จะเป น เนื้ อ หาของวิ ช า
คณิ ต ศาสตรจากหนังสือแคลคู ลั สและเรขาคณิต วิเคราะห แตงโดย ผศ.ดร.สมพร ปนโภชา
เฉพาะในเรื่อง อนุพันธ ประกอบดวย 8 หัวขอยอยดังนี้
• อนุพันธของฟงกชั่น
• ความเร็วและอัตราการเปลีย่ นแปลง
• กฎของอนุพันธ
• อนุพันธอันดับสูง
• อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ
• กฎของลูกโซ
• การหาอนุพันธโดยปริยาย
• การประมาณคาเชิงเสนและผลตางอนุพนั ธ

• องคของระบบ e-Learning ในการศึกษานี้ ประกอบไปดวย 4 สวน ไดแก
• สวนเนื้อหา
การคัดเลือกจากเนื้อหาในเรื่อง อนุพันธ ที่จะนํามาแสดงบนระบบนั้นผูสอน
จะเปนผูเลือกเนื้อหาโดยดึงเฉพาะในสวนที่สําคัญจากในหนังสือ

45

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

• สวนแบบฝกหัด
- สวนของแบบฝกหัดก็จะเปนเชนเดียวกับในสวนของเนื้อหาคือ ผูสอนก็จะ
เปนผูสรางโจทยขึ้นมาเองและบางสวนมาจากแบบฝกหัดจากในหนังสือโดยแบบฝกหัดจะมีครบ
ทั้ง 8 หัวขอ
- ผูพัฒนาจะตองตัดขั้นตอนการทําแบบฝกหัดออกเปนสวนๆ เพื่อนําไป
จัดทําแบบฝกหัดทีละขั้นตอน พรอมสรางตัวเลือกคําตอบจํานวนขั้นตอนละ 3 ตัวเลือก
- แบบฝกหัดจะตองมีสวนของการเก็บคะแนนในการทํา การคิดคะแนนจะมี
หลักการคิดโดยนับจากจํานวนที่ยืนยันคําตอบที่ถูกตองพรอมทั้งคิดเปอรเซ็นตความถูกตอง
- ระบบจะตองมีสวนของคําอธิบายการใชงานในการทําแบบฝกหัดเพื่อให
ผูใชงานสามารถอานและทําความเขาใจในการทําแบบฝกหัดไดงาย
• สวนแสดงผลกราฟ
- การแสดงผลกราฟ จะตองสามารถตอบสนองผูใชงานไดทันที
- ตองสามารถปรับคาแกน X และแกน Y ไดทั้งคาบวกและลบ
- ตองสามารถใหผูใชระบบสามารถใสสมการอนุพันธได ตองแสดงผลคา
แกน X และ แกน Y ได เมื่อมีการ Mark จุดบนกราฟได
- ระบบจะตองมีสวนคําอธิบายการใชงานการสรางกราฟเพื่อใหผูใชงาน
สามารถอานและทําความเขาใจในการใชงานไดงาย
• ระบบจะตองทํางานไดบน Web Browser
ทุกๆ องคประกอบของระบบ e-Leaning จะตองประกอบและผสมผสานกันเปน
ระบบเดียวไดและจะตองสามารถทํางานและประมวลผลผาน Web Browser ทั้งนี้เพื่อใหผูใช
ระบบ (ผูสอนและผูเรียน) สามารถเขาสูระบบผาน Internet ไดทุกที่ ทุกเวลา

• ระยะเวลาในการพัฒนากําหนดไว 3 เดือนตั้งแตเริ่มเก็บ Requirement จน
สามารถใชระบบได
4.1.4 จัดทําแผนพัฒนาระบบ e-Learning
หลังจากไดรับทราบวัตถุประสงคและขอบเขตการดําเนินงานแลว เพื่อใหการ
พัฒนาระบบดําเนินการไดตามเปาหมายจึงไดจัดทําแผนพัฒนา โดยแตกรายละเอียดของงานให
เปนงานยอยมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานและการจัดการแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมดังนี้
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รูปที่ 4-3 แสดงแผนการดําเนินงาน

4.2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ (Analysis)

หลังจากไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ในสวนของการวางแผนการพัฒนาระบบ
(Planning) ไปแลวนั้น ลําดับถัดไปจะเปนในสวนของการวิเคราะห ซึ่งในขั้นนี้ผูศึกษาจะแบงการ
วิเคราะหออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก 1. วิเคราะหหลักสูตร และ 2. วิเคราะหระบบ เพื่อให
ครอบคลุมทั้งหลักการออกแบบพัฒนาระบบและหลักการออกแบบพัฒนาการสรางเว็บเพื่อการ
เรียนการสอน
4.2.1 วิเคราะหบทเรียน
การวิเคราะหบทเรียน จะประกอบไปดวยขั้นตอนดังนี้

• การตั้งเปาหมายการเรียน
สําหรับเปาหมายการเรียนในระบบ e-Learning ในเรื่อง อนุพันธ นั้น ก็เพื่อให
ผูเรียน มีความรู ความเขาใจ ถึงอนุพันธ และการประยุกตใชอนุพันธในแงมุมตางๆ ไดมากขึ้น
ทั้งนี้เพราะระบบ e-Learning จะชวยใหผูเรียนไดทราบถึงเนื้อหาความหมายไดอยางเปน
รูปธรรม อาทิเชน เมื่อมีการเขียน สมการในรูปแบบตางๆ แลวลักษณะของกราฟจะเปนอยางไร
ผูเรียนจะสามารถเห็นการแสดงผลไดทันที ทําใหผูเรียนไดเขาใจเนื้อหาไดอยางรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น สงผลใหการเรียนและการสอนมีประสิทธิภาพ
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• การกําหนดคุณลักษณะของผูเรียน
สําหรับกลุมเปาหมายหรือผูเรียนที่จะเขามาใชระบบ e-Learning ในเรื่อง
อนุพันธ นั้น จะเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่เรียนวิชา
คณิตศาสตร

• การวิเคราะหสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเรียน
การออกแบบ e-Learning นั้นจะตองมีการพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมทางการเรียน
ที่มีสวนเกี่ยวของดว ย เพราะสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเรียนนั้นจะสงผลกระทบตอการ
ออกแบบระบบ สําหรับการศึกษานี้ไดพิจารณาดังนี้
• ระดับการนําไปใช
จะเปนในลักษณะสวนเสริม (Supplementary) นั้นหมายถึงระบบ
e-Learning ในเรื่อง อนุพันธ ไปใชในลักษณะสวนเสริมจากในหองเรียนหรือในหองบรรยาย
ผูสอนตองการจัดหาทางเลือกใหมอีกทางหนึ่งสําหรับผูเรียนในการเขาถึงเนื้อหาและเพื่อเปนการ
ใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผูเรียน
• ลักษณะกลุมผูเรียน
ผูเรียนกลุมใหญจะเปนนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยหอการคา ที่เรียนวิชา
คณิตศาสตร ทั้งนี้ในการออกแบบจึงไมเปนลักษณะของเชิงเสน (Non-linear) ซึ่งใหผูเรียน
สามารถเขาถึงเนื้อหาในแตละบทไดตามที่ตองการ โดยการออกแบบจะแบงเปนลักษณะบท
ยอยๆ ทั้งหมด 8 บท ซึ่งแตละบทมีความเปนอิสระตอกัน
4.2.2 วิเคราะหระบบ
• จัดทําภาพรวมเพื่อวิเคราะหภาพรวมของระบบงานที่เกี่ยวของ

รูปที่ 4-4 แสดงภาพรวมระบบ e-Learning
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• วิเคราะหในสวนของเนื้อหา
การวิ เ คราะห บ ทเรี ย นนั้ น จะพิ จ ารณาความต อ งการของผู ใ ช ร ะบบ โดย
สวนประกอบของ e-Learning ในเรื่องอนุพันธ จะสามารถแบงและจัดวางรูปแบบการแสดงผล
เพื่อออกแบบการแสดงผลทางเว็บไซตไดดังนี้

รู
ป
ที่

รูปที่ 4-5 แสดงหัวขอในบทเรียน

ลิข

• วิเคราะหในสวนของแบบฝกหัด
การวิเคราะหในสวนของแบบฝกหัดนั้นจะพิจารณาลักษณะของแบบฝกหัดและ
วิธีการเลือกคําตอบที่ผูใชตองการ เพื่อใหสามารถออกแบบโครงสรางและวิธีการในการเขียน
โปรแกรมไดอยางถูกตองตรงกับความตองการ ดังตัวอยางรูปที่ 4-6

รูปที่ 4-6 แสดงการแยกสวนของโจทยมาทําตัวเลือกในแบบฝกหัด
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จากรูปที่ 4-6 โจทยที่ไดมาจะตองนํามาดําเนินการแยกสวนของโจทยกับสวนที่เปน
ผลลัพธเพื่อนํามาทําตัวเลือกใหผูเรียนไดเลือกคําตอบหรือผลลัพธที่ถูกตอง
ในสวนของการใชงานตองมีคําอธิบายการใชงานหรือการทําแบบฝกหัดเพื่อให
ผูใชสามารถเขาใจไดงาย

• วิเคราะหในสวนการแสดงผลกราฟจากสมการ
การวิ เ คราะห ใ นส ว นการสร า งกราฟแสดงผลจากสมการนั้ น จะพิ จ ารณาใน
และ
ลักษณะการออกแบบ ในสวนนี้จะตองสามารถรับขอมูลทางคณิตศาสตร(สมการ)
ประมวลผลแสดงออกมาเปนรูปแบบกราฟตามแตละสมการนําเสนอผานเว็บเพจได โดย จะตอง
สามารถปรับคาแกน X และ แกน Y ได
เมื่ อ วิ เ คราะห ใ นส ว นการแสดงผลกราฟจากสมการแล ว จะต อ งดํ า เนิ น การ
ออกแบบระบบไดโดยจะตองมีองคประกอบดังนี้
• Input จะตองรองรับการใสคาสูตรหรือสมการตางๆ ได และ ในแกน X และ
แกน Y จะตองสามารถปรับคาได
• Process จะตองมีการนําคาสมการตางๆ ไปประมวลผลเพื่อใหแสดงเปน
กราฟและแสดงคาตางๆ บนเสนสมการได
• Output จะตองสามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟได

• วิเคราะหในสวนการแสดงผลหนาแรก
เนื้อหาหนาแรก (Homepage) จะกําหนดใหแสดงผลในรูปแบบของ HTML
(Hypertext Markup Language) โดยใสรายละเอียดภาพเคลื่อนไหว เพื่อสรางความหนา
นาสนใจและดึงดูดการใชงาน โดยจะตองมีการผนวกสวนประกอบหลัก 3 สวนเขาดวยกันอัน
ไดแก เนื้อหา แบบฝกหัด และการแสดงผลกราฟสมการ
4.2.3 การวิเคราะหและประเมินผล Hardware และ Software ที่ใช
จากการเก็บขอมูล Requirement
ของผูใชระบบ วิเคราะหหลักสูตรและ
วิเคราะหการออกแบบ จึงไดกําหนด Software ที่จะใชในการพัฒนาระบบ e-Learning โดยมี
ดังตอไปนี้
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Visual Studio 2008
Macromedia Flash8
SwishMax2
Microsoft visual studio 2008
Adobe Photoshop CS3
Cute FTP 8 Professional
Macromedia Dreamweaver
Adobe Captivate 3.0
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•
•
•
•
•
•
•
•

สําหรับ Hardware มีดังนี้
•
•
•
•
•

Basic Quad-Core XEON Tower Server
Quad Core Intel Xeon Processor X3210 (2x4MB Cache, 2.13GHz)
4GB DDR-2 ECC Memory
160GB SATA II Hard Drive
DVD ROM

4.3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design)

หลังจากไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1,2 ในสวนของการวางแผนการพัฒนาระบบ
(Planning) และการวิเคราะหไปแลวนั้น ขั้นตอนถัดไปจะเปนในสวนของการออกแบบระบบ ซึ่ง
ในขั้นนี้ผูศึกษาจะแบงการออกแบบออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก 1. ออกแบบหลักสูตร และ
2. ออกแบบระบบ เพื่อใหครอบคลุมทั้งหลักการออกแบบพัฒนาระบบและหลักการออกแบบ
พัฒนาการสรางเว็บเพื่อการเรียนการสอน
4.3.1 การออกแบบหลักสูตร
• การกําหนดวัตถุประสงค
ในออกแบบหลักสูตรการเรียนในระบบ e-Learning วิชาคณิตศาสตรในเรื่อง
อนุพันธ ไดกําหนดสิ่งที่ผูเรียนควรจะประสบความสําเร็จหลังจากการเรียน คือ เพื่อใหผูเรียนได
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ใช e-Learning ระบบเปนสวนเติมความเขาใจเรื่องอนุพันธ ที่ไดจากการบรรยายใหหองเรียน
มากขึ้น
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• การวางแผนวิธีการวัดผล
เพื่อใหการวัดผลซึ่งสามารถชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบความสําเร็จของตนเอง
ตามวัถตุประสงคของผูสอน จึงไดมีออกแบบวิธีการวัดผลโดย ใหมีแบบฝกหัดในลักษณะของ
ตัวเลือก (อัตนัย) ทีละขั้นตอน ขั้นตอนละ 3 ตัวเลือกของการทําโจทย

• การกําหนดกลยุทธการเรียนการสอน
การกําหนดกลยุทธการเรียนการสอน ในระบบ e-Learning วิชาคณิตศาสตรใน
เรื่อง อนุพันธ จะดําเนินการดังนี้
• กิจกรรมกอนการเรียนการสอน
หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนในหองบรรยายแลวจะตองมีการกําหนดกิจกรรม
ใหผเู รียน มาทดลองใชระบบ e-Learning เพื่อดูลักษณะของกราฟในรูปแบบของสูตรหรือสมการ
ได โดยสามารถใสคาสูตรหรือสมการตางๆไดดวยตนเอง เพื่อเชื่อมโยงความรูในหองบรรยายกับ
ความรูในระบบ e-Learning และเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนผานระบบ
• การนําเสนอเนื้อหา
เป น การกํ า หนดโครงสร า งของเนื้ อ หาให เ หมาะสมกั บ ผู เ รี ย น โดยการ
ออกแบบการเขาถึงเนื้อหานั้นจะไมเปนลักษณะเชิงเสน (Non-linear) เพื่อใหผูเรียนสามารถไป
ยังเนื้อหาตางๆ อิสระ
• การฝกฝน
ในการออกแบบการฝกฝนการเรียนใหแกผูเรียนนั้น จะกําหนดใหผูเรียน
สามารถทําแบบฝกหัดและมีการกําหนดและใหคะแนนเพื่อทดสอบความเขาใจรายบุคคล
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• การออกแบบฟงกชั่นการทํางานทั้งหมดของระบบ

รูปที่ 4-7 แสดงการฟงกชั่นการทํางานแตละสวน

ลิข

• การออกแบบการแสดงผลบนเว็บเพจในสวนหนาแรกและสวนเนื้อหา
สําหรับการแสดงผลในหนาแรก จะมีการออกแบบโครงสรางสวนประกอบตางๆ
ของวิชาคณิตศาสตรในหัวขอเรื่องอนุพันธ ดังนี้

รูปที่ 4-8 แสดงการออกแบบหนาแสดงผลหนาแรก

หนาแรกของ e-Learning การออกแบบหนาแสดงผลหนาแรกจะกําหนดให
แสดงผลโดยรูปแบบของ HTML (Hypertext Markup Language) โดยใสลักษณะ
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อสรางความหนาสนใจ และดึงดูดผูเรียน โดยจะมีเมนูแบบ interactive 4
เมนูดังนี้
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• สวนบทนํา
จะเปนสวนที่แนะนํา วิชาคณิตศาสตรในเรื่อง “อนุพันธ”
• สวนเนื้อหา
จะเปนสวนแสดงเนื้อหาบทเรียนตางๆ ทั้ง 8 เรื่องพรอมตัวอยางการ
ออกแบบหนาแสดงผลใน
• สวนแบบฝกหัด
เนื่องจากในสวนแบบฝกหัด จะตองมีการเขียนโปรแกรม เพื่อแสดงผลแบบ
Interactive ในการรับคาตัวแปรจากผูเรียน พรอมทั้งจะแสดงการหาคําตอบแบบลําดับขั้นทีละ
ขั้นตอน ดังนั้นการออกแบบเพื่อที่จะใหระบบสามารถรองรับชุดคําสั่งแบบฝกหัดไดจะตองเปน
แบบโครงสรางเว็บไซต และเวนตําแหนงสําหรับลงรหัสชุดคําสั่ง
• สวนแสดงผลกราฟ
การออกแบบการแสดงผลกราฟจากหนาแรกจะใหระบบสามารถรองรับ
ชุดคําสั่งการแสดงผลกราฟไดจะตองเปนแบบโครงสรางเว็บไซต และเวนตําแหนงสําหรับลงรหัส
ชุดคําสั่ง เชนเดียวกับสวนแบบฝกหัด
• การออกแบบการแสดงผลบนเว็บเพจในสวนเนื้อหา
การออกแบบจะวางโครงสรางการแสดงผล จะเปนลักษณะการเรียงลําดับเขาสู
เนื้อหา ซึ่งในเนื้อหาแตละสวนจะถูกจัดเรียงตามหัวขอเรื่องทั้ง 8 เรื่อง โดยสามารถเชื่อมโยงไป
ยังเนื้อหากอนหนา หรือสวนที่ตองการเรียนไดและการออกแบบเนื้อหานั้น จะออกแบบใหผูเรียน
มีปฏิสัมพันธ (Interactive) กับบทเรียน โดยเลือกใชการแสดงผลแบบสัมผัส (Rollover) ในการ
แสดงผล เพื่อผูเรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนที่ตนเองสนใจไดแบบไมตายตัว (Non Linear)
• สวนการแสดงผลกราฟจากสมการ
การออกแบบระบบในสวนของแสดงผลกราฟจากสมการมีองคประกอบดังนี้
• Input จะตองรองรับการใสคาสูตรหรือสมการตางๆ ได และ ในแกน X และ
แกน Y จะตองสามารถปรับคาได

รูปที่ 4-9 แสดงสวน Input การรับคาสมการ
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• Process จะมีเขียนโปรแกรมเพื่อดึงคาสมการตางๆ ในชอง Input ไป
ประมวลผล และนํ ามาแสดงโดยการวาดใหเปนเสนกราฟ และแสดงคา
ตางๆ บนเสนสมการไดเมื่อนํา mouse ไปชี้ที่จุดแตละจุดบนเสนกราฟ
• Output จะตองสามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟไดทันที ที่มีการ
ประมวลผลเสร็จ ดังรูปที่ 4-10

รูปที่ 4-10 แสดงสวน Output การแสดงกราฟ

• สวนของแบบฝกหัด
การออกแบบระบบในสวนของแบบฝ กหัดนั้นผลที่ไดจะเป นแบบฝกหัดที่ใ ห
ผูเรียนไดเลือกคําตอบ (อัตนัย) ทีละขั้นตอนจนผูเรียนทําถูกตองทุกขั้นตอน และเมื่อทําครบแลว
ระบบจะตองมีการดึงวิธีการทําและคําตอบที่ถูกตองมาแสดงทั้งหมด โดยการออกแบบจะเริ่ม
ตั้ ง แต ขั้ น ตอนการออกแบบการแปลงโจทย สู ร ะบบ การเขี ย นโปรแกรม จนถึ ง ขั้ น ตอนที่ ไ ด
แบบฝกหัด ดังรูปที่ 4-11
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รูปที่ 4-11 แสดงการออกแบบ ผลการแสดงแบบฝกหัดในระบบ e-Learning

4.4 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาและการนําไปใช (Implementation)

หลังจากไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-3 ตามรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบไปแลวนั้น
ในสวนนี้จะเปนขั้นตอนในการพัฒนาและการนําไปใชและในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะแบงการออกเปน
2 กลุมหลัก ไดแก ขั้นตอนการพัฒนา และการนําไปใช
4.4.1 ขั้นตอนการพัฒนา มีดังนี้

• การพัฒนาสวนการแสดงผลหนาแรกและสวนเนื้อหา
• การเตรียมเนื้อหาบทเรียน
- การนําเนื้อหาเขาสูระบบ จะทําโดยการแยกเนื้อหาในเรื่อง อนุพันธตาม
หัวขอยอยกอนแลวนํามาจัดเปนหมวดหมูยอย จากนั้นนําเนื้อหาแยกไวแลวไปทําการสแกน
(Scan) เปนไฟลภาพ
- นําไฟลภาพที่ไดจากการ Scan มาตัดเพื่อแยกระหวางสูตรทาง
คณิตศาสตรกับรูปภาพประกอบ โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 เพื่อตัดแยกให
เพื่อใหคุณภาพของไฟลภาพมีขนาดลดลงแตยังคงไวซึ่งคุณภาพของภาพไว เพื่อนําไปใชในการ
สรางบทเรียนตอไป
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• การพัฒนาการแสดงผลเนื้อหา
สําหรับในสวนนี้การพัฒนาจะใชโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
เพื่อพัฒนาใหเปนภาษา HTML และเพิ่มลูกเลน ความนาสนใจของเนื้อหาดวยโปรแกรม
Macromedia Flash โดยมีเมนูหลักใหผูเรียนไดเลือก 3 เมนู ไดแก บทนํา เนื้อหาและ
แบบฝกหัด
- สวนบทนํา จะเปนหนาที่ถูกเชื่อมโยง (Link) มาจากหนาแสดงผลในสวน
หนาแรก จะแนะนําเนื้อหาของบทเรียนในเรื่อง“อนุพันธ” (Derivative) ดังรูปที่ 4-12

รูปที่ 4-12 แสดงสวนการแสดงผลหนาบทนํา

- สวนเนื้อหา จะเปนสวนที่แสดงบทเรียนในเรื่องอนุพันธ ทั้ง 8 เรื่องโดยมี
เมนูยอยในแตละเรื่อง ในระหวางการเรียนในสวนเนื้อหาตางๆ เมื่อผูเรียนตองการไปดูเนื้อหาใน
สวนอื่น หรือยอนกลับไปในการแสดงผลกอนหนาสามารถทําไดอยางอิสระ
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รูปที่ 4-13 แสดงสวนการแสดงผลเนื้อหาบทเรียน

- สวนแบบฝกหัด ในสวนนี้การพัฒนาจะกําหนดใหมีการประสานกับการ
เขียนโปรแกรมทําแบบฝกหัด เพื่อควบคุมการแสดงผลแบบฝกหัด ใหสามารถรับคาตัวแปรจาก
คําตอบที่ผูเรียนเปนผูเลือกไดและแสดงผลอยูในเฟรมเดียวกับเนื้อหาโดยไมตองเปดหนาตาง
ขึ้นมาใหม
• การพัฒนาสวนการแสดงผลกราฟ
การพัฒนาในสวนการแสดงผลกราฟไดถูกแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ คือ
• Input
ในการพัฒนาสวน Input จะใชโปรแกรม SwishMax 2.0 เปนเครื่องมือใน

การพัฒนา

การพัฒนาในสวนนี้จะเริ่มจากการสรางชองรับขอมูล (Text Box) เพื่อให
สามารถรองรับการใสสูตรหรือสมการตางๆ พรอมกับสรางปุม Draw และ Re Draw ดังรูป
4-14 หลังจากนั้นจะเขียน Script โดยใชภาษาจาวา (Java) ใสลงสวนของปุม Draw (คําสั่งสราง
กราฟ) และ Re Draw (คําสั่งลางกราฟเพื่อสรางใหม) เพื่อใชในการสงคาสมการไปยังสวน
ประมวลผล
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รูปที่ 4-14 แสดงสวนการรับคาสมการ

สรางชองรับขอมูล(Text Box) เพื่อรับคาการปรับขนาดของกราฟใน ที่แกน
X และแกน Y ทั้งคาสูงสุด (Max) และคาต่ําสุด (Min) โดยจะตองสามารถปรับคาไดทั้งคาบวก
และคาลบ ตําแหนงในการวางชองรับขอมูลจะอยูในชองสวนการแสดงผลกราฟ ดังรูป 4-15
ชองรับคา แกน Y ที่ตําแหนง Max

ชองรับคา แกน X ที่ตําแหนง Max

ชองรับคา แกน X ที่ตําแหนง Min

ชองรับคา แกน Y ที่ตําแหนง Min

รูปที่ 4-15 แสดงสวนการรับคาแกน Xและแกน Y

• Process
การพัฒนาในสวนนี้จะเปนที่ในการประมวลผลที่จะไดจากการสงคาสมการ
มาจากในสวน Input เพื่อใหแสดงผลออกมาในรูปของกราฟ โดยในสวนนี้จะมีการสรางไฟล
หลักโดยใชภาษาจาวาพัฒนาขึ้นมาและกําหนดรูปแบบใหเปนไฟล swf ซึ่งจะประกอบไปดวย
สูตรทางคณิตศาสตรตางๆ เพื่อใชเปนฟงกชั่นในการคํานวณหาคากราฟโดยในไฟลนี้จะเก็บคา
Event ตางๆ ที่เปนตัวกําหนดการทํางานไวตัวอยาง เชน OnSelfEvent (load), OnSelfEvent
(rollover) ,OnSelfEvent (rollOut), OnSelfEvent (dragOut) เปนตน
นอกจากในการพัฒนาสวน Process ยังไดมีเขียนโปรแกรมโดยไดแบง
คลาส (Class) เพื่อใหงายตอการพัฒนาออกเปน 2 คลาส ไดแก
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- Class Math Util
หนาที่ของคลาสนี้จะเปนการคํานวณหาคาตางๆ ที่ไดจากการใสขอมูลสูตร
ทางคณิตศาสตรและผลลัพธจะถูกนําไปประมวลผลออกมาในรูปแบบของกราฟดังรูปที่ 4-16

รูปที่ 4-16 แสดงการเรียกใชงานฟงกชั่น MathUtil ของ Java ที่อยูใน function calculate

อธิบายรูปที่ 4-16 สวน function calculate มีลักษณะการทํางาน คือการใชสัญลักษณ
แทน เนื่ อ งจากข อ จํ า กั ด ของสมการในการแสดงผลผ า นเว็ บ บราวเซอร ไ ด เช น การเขี ย น
สัญลักษณแทนเครื่องหมายยกกําลัง ในระบบจะเขียนสัญลักษณแทนดวย 3^2 เปนตน
- Class Plot

หนาที่ของคลาสนี้จะเป นการนําขอมูลที่ ไดจากการคํานวณจากในคลาส
Math Util มาวาดลงบนฟอรมและแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟตาง ๆ
• Output
การพัฒนาในสวนนี้แสดงผลที่ไดจากการประมวลผลในสวน Input จะให
แสดงผลออกมาในรูปของกราฟ โดยเริ่มจากการทําโครงสรางการแสดงผลกราฟมีขนาด
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800*600 Pixels เพื่อใหการแสดงผลของกราฟและสวนการรับขอมูล (Input) สามารถแสดง
ผลไดในหนาเดียวเพื่อใหสะดวกตอการใชงานของผูเรียน
สําหรับการพัฒนาจะมีการนํา Class Graph เขามาเปนเครื่องมือเพื่อชวย
ในการสรางกราฟโดยใน Class Graph จะมีการรับคามาจากในสวน ใน Class Math Util เพื่อใช
การสรางกราฟ ดังรูปที่ 4-17

รูป 4-17 แสดงฟงกชั่นในการสรางกราฟ

อธิบายรูปที่ 4-17 ในสวนของ function Roundedrect จะใชในการสรางการวาดจุดลง
บนพื้นที่กราฟเพื่อใหไดกราฟที่ไดตามสมการที่ไดใสคา เขาไป โดยมีหลักการการทํางานของ
ฟงกชั่นนี้คือจะมีลักษณะของการรับคา X,Y ทั้งคาบวกและลบ
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ฟงกชั่น this.curveTo(-dw,-dh,dx,-dh) ใชในการกําหนดความโคงของเสนสมการ สวน
this.lineto(dw,dy) ใชในการกําหนดเสนบนกราฟ จากคา dw เทากับ คา x และ dy ที่มีคา
เทากับคา Y

เมื่อไดมีการพัฒนาในสวนการแสดงผลกราฟแลวทั้งในสวนของ Input
,Output จะสามารถสรางสวนแสดงผลกราฟไดดังรูป 4-18

,Process

รูปที่ 4-18 แสดงผล สวนของ Input ,Process ,Output

• การพัฒนาสวนแบบฝกหัด
• การเตรียมเนื้อหาแบบฝกหัด
- การนําแบบฝกหัดเขาสูระบบ จะทําโดยการแยกขั้นตอนการทําโจทยใน
เรื่อง อนุพันธ แตละบรรทัดเพื่อนํามาทําเปนตัวเลือก ดังรูปที่ 4-19
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รูปที่ 4-19 แสดงขั้นตอนการทําแบบฝกหัด

- จัดทําขั้นตอนการทําโจทยแตละขั้นตอนมาทําใหเปนในลักษณะของไฟล
ภาพ เพื่อใชในการประกอบการสรางตัวเลือกของแบบฝกหัดตางๆ โดยใชโปรแกรม Microsoft
Office Word 2007 ในสวนของการสัญลักษณทางคณิตศาสตร (เมนู Insert –>Symbols ->
Equation) เมื่อดําเนินการสรางแลวจะไดตัวเลือกดังรูปที่ 4-20

รูปที่ 4-20 แสดงขั้นตอนการแปลงโจทยใหเปนไฟลภาพ

- ดําเนินการแปลงตัวเลือกแตละตัวเลือกที่จะนําไปทําเปนแบบฝกหัดให
เปนไฟลรูปโดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 และดําเนินการตัวเลือกแตละตัวที่ไดทําไว
มาทําเปนแบบฝกหัดโดยใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 เพื่อพัฒนาโดยกําหนดให
แตละขั้นตอนมี 3 ตัวเลือก โดยใชฟงกชั่น Radio Button ดังรูปที่ 4-21
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รูปที่ 4-21 แสดงขั้นตอนการสรางตัวเลือกในแบบฝกหัด

•
ขั้ น ตอนการเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ กํ า หนดคํ า สั่ ง ต า งๆ เพื่ อ ใช ใ นการ
ตรวจสอบความถูกตองการทําแบบฝกหัดผูเรียนในแตละขั้นตอน พัฒนาโดยใชภาษา Visual C#
ตัวอยางดังรูป

รูปที่ 4-22 แสดงการกําหนดคาการทํางานใหปุม submit

รูปที่ 4-22 แสดงตัวอยางเขียนโปรแกรมเพื่อกําหนดคําสั่งการทํางานของปุม
Submit ดวยฟงกชั่นที่สรางขึ้น
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เมื่อไดมีการพัฒนาในสวนแบบฝกหัดไปแลวตามขั้นตอน จะไดสวนของแบบฝกหัดดังรูปที่ 4-23

รูปที่ 4-23 แสดงหนาจอสวนแบบฝกหัด

• การประกอบรวมฟงกชั่น
หลังจากพัฒนาในแตละสวนของ e-Learning ทั้ง 3 สวนไดแก สวนการแสดงผล
หน า แรกและส ว นเนื้ อ หา ส ว นการแสดงผลกราฟและส ว นแบบฝ ก หั ด แล ว ในขั้ น นี้ จ ะเป น
สวนประกอบรวมแตละสวนเขาดวยกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
•
สรางแฟม (Folder) หลักเพื่อนําฟงกชั่นแตละสวนมารวมกันโดยใชสวน
การแสดงผลผานเว็บ (เนื้อหา) เปนหลักและนําการแสดงผลกราฟและแบบฝกหัดเขามารวมโดย
•
สราง index file ในแตละฟงกชั่นเพื่อสงการเชื่อมตอจากหนาหลักไปสง
สวนการแสดงผลกราฟและแบบฝกหัด
4.4.2 การนําไปใช (Implementation)
เมื่อดําเนินการพัฒนาระบบแลวเสร็จ ในกระบวนการตอไปจะเปนการนําไปใช โดยการ
การติดตั้งดังนี้
• ขั้นตอนการติดตั้งสวนของเซิรฟเวอร (Server)
ระบบจะถูกติดตั้งลงบน
Windows 2003 Server โดยผูทําการติดตั้งจะตองลงรายละเอียดดังนี้
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• ติดตั้ง Internet Information Service (IIS 7.0)
• ติดตั้ง Dot Net Framework 2.0
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• นําระบบ e-Learning ขึ้นสู Server
• ติดตั้ง CuteFTP
• ทําการ Upload ระบบ e-Learning แตละฟงกชั่นขึ้นสู WebServer
• ทดสอบงานใชงานทั้ง 3 สวนไดแก สวนการแสดงผลหนาแรกและสวน
เนื้อหา สวนการแสดงผลกราฟและสวนแบบฝกหัด
• แนะนําการใชงานระบบใหผูสอนและผูเรียนไดรับทราบวิธีการใชงาน

4.5 ผลการพัฒนา

การศึก ษานี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให ท ราบถึง กระบวนการพัฒ นาและแนวทางในการ
พัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive โดยจะพัฒนาเนื้อหาทางคณิตศาสตรเรื่องอนุพันธ
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ผลการศึกษากระบวนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive คือสามารถพัฒนา
ระบบ e-Learning แบบ Interactive เนื้อหาทางคณิตศาสตรเรื่องอนุพันธ โดยใชรูปแบบการ
พัฒนาที่ผสมผสานระหวางวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle)
และการออกแบบและพั ฒนาคอร ส แวรสํ าหรั บ e-Learning ได บ ทเรีย นในระบบ e-Learning
ทั้งหมด 8 เรื่อง พรอมสรางฟงกชั่นการแสดงกราฟสมการและสวนแบบฝกหัด เพื่อใหการเรียน
วิชาคณิตศาสตรเรื่องอนุพันธมีสวนเสริม นอกจากการบรรยายในหองเรียนหรือตําราเอกสาร
และเพื่อเปนการใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผูเรียน และนอกจากนี้ยังสามารถนําเอาแนว
ทางการพัฒนาระบบ e-Learning ในการวิจัยนี้ไปประยุกตหรือปรับปรุง ในการพัฒนาเพิ่มเติมใน
เรื่องอื่นๆ ของวิชาคณิตศาสตรหรือวิชาอื่นๆ ได

ลักษณะการนําเสนอบทเรียนไมเปนลักษณะเชิงเสน (Non-linear) โดยมีคุณสมบัติการ
นําเสนอภาพในรูปแบบ กราฟกและภาพเคลื่อนไหว และมีคุณสมบัติดานการมีปฏิสัมพันธกับ
ผูเรียน (Interactive) เชน การกดแปมพิมพ การใชเมาส (Mouse) การสื่อสารสามารถเรียนผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตได
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รูปที่ 4-24 แสดงหนาแรกเขาระบบ

รูปที่ 4-25 แสดงหนาบทเรียน
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รูปที่ 4-26 แสดงผลการสรางกราฟจากสมการ

รูปที่ 4-27 แสดงหนาจอแบบฝกหัด
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บทที่ 5

สรุปผลและขอเสนอแนะ

การศึกษาการกระบวนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive สําหรับวิชา
คณิตศาสตร ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษากระบวนการและหา
แนวทางการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive ในระบบตนแบบ เพื่อวางรากฐานใน
การพัฒนาระบบ e-Learning ในเนื้อหาสวนอื่นเพิ่มเติมหรือตอยอด ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้น โดยจะสามารถทําใหผูพัฒนาหรือผูที่กําลังจะพัฒนาระบบไดใชตนแบบหรือ
ใช เ ป น แนวทางอี ก แนวทางหนึ่ ง ในการพั ฒ นาหรื อ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการพั ฒ นาระบบ
e-Learning ใหดีขึ้นตอไป ทั้งนี้เมื่อทราบกระบวนการพัฒนาและมีแนวทางที่ชัดแลวจะสามารถ
ทําใหลดระยะเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาระบบไดอยางมาก
ทั้งยังเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังทําใหผูเรียนมีความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรที่เรียนไดงายขึ้น มี
ความสนุกสนานในการเรียนและสามารถศึกษาไดดวยตัวเอง สําหรับผูสอนก็จะสามารถพัฒนา
หรือปรับปรุงวิธี การเรียนการสอนไดดีขึ้น อีกทั้งยังชวยแบงภาระ ทําใหผูสอนมี เวลาศึกษา
คนควา วิจัย หาความรูใหมๆ มานําเสนอไดมากขึ้น
5.1 สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาคนควากระบวนการและแนวทางพัฒนาระบบ e-Learning
แบบ
Interactive วิชาคณิตศาสตร เพื่อใหไดระบบ e-learning ตามที่ผูใชกําหนดจึงใชรูปแบบการ
พัฒนา 2 รูปแบบเขาดวยกัน คือวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC: System Development Life
Cycle) กับการออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาเปนไป
ตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบโดยทั่วไปและครอบคลุมกับการพัฒนาเว็บเพื่อใชในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้สามารถสรางในรูปแบบ e-Learning เพื่อนําไปใช
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สนับสนุนการเรียนการสอนและยังเปนตนแบบการจัดทํา e-Learning ในวิชาคณิตศาสตรของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยได
ผูศึกษาไดสรางขั้นตอนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive สําหรับวิชา
คณิตศาสตร ไดโดยใชวงจรการพัฒนาระบบรวมกับการออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ
e-Learning ไดมีอยู 5 ขั้นตอนไดแก การวางแผน การวิเคราะห การออกแบบ การนําไปใช
และการสนับสนุน ซึ่งในการศึกษาคนควาดวยตนเองนี้ผูศึกษาไดจัดทําไปเพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้
5.1.1 กระบวนการวางแผนการพัฒนาระบบ (Planning)

กระบวนการนี้ จ ะทํ า ให ผู พั ฒ นาทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย ขอบเขต
ขอจํากัดในการพัฒนาและความตองการของผูใชระบบ ทําใหสามารถประมาณการทรัพยากรที่
จะใชในการพัฒนาระบบได
5.1.2 กระบวนการวิเคราะหระบบ (Analysis)

กระบวนการนี้จะทําใหผูพัฒนาไดทราบถึง องคประกอบที่สําคัญตางๆ ในการ
พัฒนาระบบไมวาจะเปนองคประกอบการพัฒนาระบบหรือแมกระทั่งองคประกอบการเรียน
(เชน วัตถุประสงคการเรียน กลุมผูเรียน ลักษณะการเรียน เปนตน)
5.1.3 กระบวนการออกแบบระบบ (Design)

กระบวนการนี้จะทําใหผพู ัฒนาและผูใชระบบไดเห็น ระบบตนแบบ (Prototype)
เบื้องตน เพื่อใหทั้ง 2 ฝายมีความเขาใจในระบบตรงกันมากขึ้นและจะชวยใหการพัฒนาตรงกับ
ความตองการของผูใชระบบมากขึ้น ทั้งยังการกําหนดกลยุทธในการเรียนการสอนและการวัดผล
ผูเรียน ทั้งหมดจะทําใหขั้นตอนนี้
5.1.4 กระบวนการพัฒนาและการนําไปใช (Implementation)
กระบวนการนี้จะทําใหผพู ัฒนาไดทราบถึง การสราง การเชื่อมโยงระบบทุกๆ
สวน เขาดวยกันตามที่ไดออกแบบไว ในกระบวนการนี้จะเปนวิธีการในรายละเอียดการพัฒนา
ทุกๆสวน ไววาจะเปนการสรางหนาเว็บ การแสดงเนื้อหา การแสดงกราฟจากสมการหรือสูตร
ตาง การสรางแบบฝกหัด ทั้งยังไดบอกถึงการเขียนโปรแกรมและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการ
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พัฒนา รวมไปถึงการสงมอบระบบใหกับผูใชงานโดยการแนะนําขัน้ ตอนการใชงานใหกับผูใช
ระบบทราบ เพื่อใหสามารถใชระบบ e-Learning แบบ Interactive ได
สําหรับกระบวนการสนับสนุน (Support) จะอยูในขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป

5.2 ปญหาและอุปสรรค

ในระหวางการพัฒนาระบบไดพบปญหาและอุปสรรคดังนี้

5.2.1 ความเขาในเนื้อหาสําหรับบทเรียนคณิตศาสตร ที่จะนํามาใชในการพัฒนาระบบ
e-Learning

5.2.2 ในการศึกษากระบวนการ การพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive ที่
ประกอบไปด ว ย วงจรการพั ฒ นาระบบร ว มกั บ การออกแบบและพั ฒ นาคอร ส แวร สํ า หรั บ
e-Learning
ต อ งมี ก ารรอผลการพั ฒ นามาจริ ง เพื่ อ ใช ใ นการอ า งอิ ง เปรี ย บเที ย บ
กระบวนการพัฒนาที่ศึกษา
5.2.3 การศึกษากระบวนการสําหรับวิจัยนี้ที่มีการอางอิงถึงผลการพัฒนาระบบนั้นยัง
ไมไดครอบคลุมถึงการใชงานระบบโดยผูเรียน
5.3 ขอเสนอแนะ

5.3.1 ควรมีการนําระบบไปใหผูเรียนไดใชงานจริง เพื่อหาขอผิดพลาดมาปรับปรุงให
ตรงกับวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบ พรอมทั้งควรมีการ Update เนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมให
ทันสมัยอยูเสมอ ทั้งนี้จะสามารถทําใหกระบวนพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive
ครบถวนตามที่ไดสรางกระบวนการไว
5.3.2 ควรมีการอบรมในสวนของเนื้อหาของบทเรียน e-Learning ใหผูพัฒนาเขาใจกอน
การพัฒนาระบบ
5.3.3 ควรใหมีการศึกษาการพัฒนาระบบจัดการผูเรียน
5.3.4 ควรใหมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบ e-Learning อื่น เพื่อเปรียบเทียบผล
จากการใชแนวทางการพัฒนาระบบที่แตกตางกัน
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ประวัติผูเขียน
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