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Project name        :  The Development of Online Multiple Choice Test System                     
    for Base Knowledge Admissions Measured in Faculty of                   
   Engineering. 
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This research proposes Online LMS (Learning Management System) Case study 
Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Rattanakosin. Objective 
to create building tools lesson online and on line exams, Faculty of Engineering 
Rajamangala University of Technology ,For promote support the media of teaching 
online learners Inside the Rajamangala University of Technology Rattanakosin. By using 
Moodle, Is a program for teacher scan manage the content (CMS : Course 
Management System).Preparation document multimedia and learning management, 
to students into learn the respectively, According condition of teachers provided and 
assessment learning of students. The system are divided users into three groups, 
include student, teachers and admin level of access to the system will varies based 
on the deployment. Using PHP (PHP Language). In the development and (MySQL) is a 
database. The study found that the system can be created online lessons and exams 
online. System can facilitate the teacher added lessons and activities easily quick and 
variants. The students can learn without any limitation of time and place.
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความสาํคญัและที่มาของปญัหา 

การศึกษามีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ วิธีการในการได้มาซึ่งข้อมูล
ความรู้มีหลายวิธีด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูลโดยไร้พรมแดน ทําให้ทุกส่วนของ
สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไป เกิดสังคมสารสนเทศ และเทคโนโลยีความก้าวหน้าเหล่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับวิธีการในการถ่ายทอด ความรู้ จนกระทั่งเกิดการเรียนการสอนในรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)  

ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่มี
ข้อจํากัดของเวลาและสถานที่ อันเป็นความอิสระ ความคล่องตัว  

นอกจากผู้เรียนแล้วยังตอบสนองความต้องการของผู้สอน โดยผู้สอนสามารถดําเนินการสอน
โดยไม่มีข้อจํากัดของเวลาและสถานที่ และมีเครื่องมือสําหรับช่วยสร้างเนื้อหาและเครื่องมือสร้าง
ข้อสอบที่อํานวยความสะดวกให้กับผู้สอน อีกทั้งยังมีเวลาค้นคว้าและวิจัยหาความรู้ใหม่มาพัฒนา
บทเรียนได้อีกด้วย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ                
การนําไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นับเป็นวิถีทางอย่างหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการ
เรียนการสอนโดยการใช้วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
วิศวกรรม 

2.2 เพื่อทดสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยผ่านระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ต 

2.3 เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบและวัดผลความรู้พื้นฐานตามสภาพความเป็นจริง จากด้านความ
เข้าใจ ความจํา การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าของ
นักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
การพัฒนาระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษา              

ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยระบบสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้คือ 
3.1 ระบบสามารถทํางานผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยได้ 
3.2 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสามารถที่จะทําการเก็บข้อสอบวิชาพื้นฐานที่ใช้ในการสอบ

มาตรฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมได้ เช่นวิชาคณิตศาสตร์ วิชากลศาสตร์ เป็นต้น 
3.3 ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อสอบตามหลักการการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน             

แต่ละด้านได้ 
3.4 ระบบมีการรักษาความปลอดภัยและสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลได้ 

 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ได้ระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาเข้าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 

4.2 ได้คลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.3 ได้ระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อสอบและวัดผลได้ตามสภาพความเป็นจริง 
4.4 ได้ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบที่มีคุณภาพที่ดีและน่าเชื่อถือมากย่ิงขึ้น เพราะระบบ 

 สามารถทําการวิเคราะห์ข้อสอบที่วัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษาได้ตามความเป็นจริง 
4.5 เป็นการประหยัดเนื้อที่ของสถานที่สําหรับเก็บรักษาแบบทดสอบจํานวนมาก 
4.6 เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทําข้อสอบ 
4.7 เอื้ออํานวยความสะดวกสบายให้แก่คณาจารย์ที่ประสงค์จะใช้แบบทดสอบ 

 
5. นิยามศัพท์ 

5.1 ระบบการจัดการเรียนการสอน คือระบบที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลให้ผู้เรียน 
ผู้สอน โครงสร้างเนื้อหา หลักสูตร และข้อสอบ รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล
ผู้เรียน ตลอดจนจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชาโดยบรรจุ
เนื้อหา สร้างแบบทดสอบ สื่อการสอน จัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียน และจัดเก็บบันทึกข้อมูล
การเรียนของผู้เรียนด้วยตนเอง เพื่อที่ผู้สอนจะสามารถนําไปวิเคราะห์เพื่อติดตามและประเมินผลการ
เรียนการสอนในรายวิชาได้ ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหา และทํากิจกรรมต่างๆ ตามท่ีผู้สอนสร้างไว้  

5.2 บทเรียนออนไลน์ คือบทเรียนที่จัดทําขึ้นเป็นสื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ประกอบไปด้วยโครงสร้าง หลักสูตร คําอธิบายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียน และผู้สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ได้ 
ด้วยตนเอง โดยออกแบบไว้ให้โต้ตอบกับผู้เรียนได้ 
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5.3 โปรแกรมมูเด้ิล คือ ระบบจัดการเรียนการสอนแบบ Open Source ให้มีบรรยากาศ
เหมือนเรียนในห้องเรียนจริงที่ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ เป็นซอฟต์แวร์
สําหรับใช้ในการจัดการรายวิชาผ่านเว็บ โดยกําหนดให้มีระบบการจัดการเว็บไซต์ซึ่งรองรับทั้ง ผู้ดูแล
ระบบ ผู้สอน และผู้เรียน มีเครื่องมือช่วยในการจัดแหล่งความรู้ กิจกรรม และสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนการสอนผ่านเว็บให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



 
 

บทที่ 2  
ทฤษฎีแนวคดิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการทํางานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ เพื่อวัด

ความรู้พื้นฐานนักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
การพัฒนาระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังนี้ 

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์, ลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์, 
การวัดและประเมินผลแบบออนไลน์, เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการจัดสร้าง 

1.1 ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
LMS ว่าเป็นคําที่ย่อมาจาก Learning Management System หรือระบบการจัดการ

เรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชา
ตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยผ่านเว็บ ผู้สอน
และผู้เรียนติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องสนทนา กระดานถาม - ตอบ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ การเก็บ
บันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนําไปวิเคราะห์ ติดตามและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

LMS ก็เปรียบเสมือนกับโรงเรียน เมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่ระบบ LMS เพื่อเข้าเรียน ก็
เหมือนกับคุณก้าวเท้าเข้าสู่ประตูโรงเรียน คุณสามารถทําอะไรก็ได้ใน LMS เหมือนกับที่คุณทําได้ใน
โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกวิชาที่จะลงเรียน การเข้าไปอ่านเนื้อหาของบทเรียน ทําแบบฝึกหัด ทํา
แบบทดสอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน หรือนักเรียนคนอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน, ผู้ดูแลระบบ, 
ผู้จัดการ สามารถสังเกตดูพฤติกรรมการเข้าเรียนของคุณผ่านข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ 
LMS ปัจจุบันระบบของ LMS นี้จะมีอยู่สองรูปแบบคือรูปแบบของ ซอฟต์แวร์ปกติ และ ASP 
(Application Service Provider) ซึ่งแบบหลังก็เหมือนกับการใช้บริการ ซึ่งการเลือกใช้ LMS ระบบ
ใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างของหน่วยงาน   

ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่
บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมืออํานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ 
นักศึกษา ผู้ดูแลระบบ โดยที่อาจารย์นําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบ
จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก นักศึกษาเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บ อาจารย์และนักศึกษา
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ติดต่อสื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ห้องสนทนา กระดานถาม-ตอบ  
เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของ
นักศึกษาไว้บนระบบเพื่ออาจารย์สามารถนําไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนใน
รายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.1.1 องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) 
1.1.1.1  ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผู้ใช้งานแบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับคือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ 
โดยผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสามารถรองรับจํานวนผู้ใช้ และ จํานวนบทเรียนได้ไม่จํากัดและ
ระบบสามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ  

1.1.1.2  ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบ
ประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้างเนื้อหา ระบบสามารถใช้งานได้ดีทั้งกับบทเรียนในรูป และ
บทเรียนในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย

1.1.1.3  ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System)                
มีระบบคลังข้อสอบ โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการทําข้อสอบและการตรวจข้อสอบ
อัตโนมัติ พร้อมเฉลย รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน  

1.1.1.4  ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ 
ที่ใช้สื่อสารระหว่าง ผู้เรียนกับผู้สอน และ ผู้เรียนกับผู้เรียน ได้แก่ เว็บบอร์ด (Web board) และห้อง
สนทนา (Chat room)  

1.1.1.5  ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ประกอบด้วย
ระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ ผู้สอนมีเนื้อที่เก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยได้เนื้อที่ตามท่ี
ผู้ดูแลระบบ (Admin) กําหนดให้  

1.1.2 ผู้ใช้งานในระบบการจัดการเรียนรู้แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
1.1.2.1 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administrator) ทําหน้าที่ในการติดต้ังระบบการ

จัดการเรียนรู้ การกําหนดค่าเริ่มต้นของระบบ การสํารองฐานข้อมูล การกําหนดสิทธ์ิการเป็นผู้สอน  
1.1.2.2  กลุ่มอาจารย์หรือผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Teacher/Instructor)                   

ทําหน้าที่ในการเพิ่มเนื้อหาบทเรียนต่างๆเข้าระบบ เช่น ข้อมูลรายวิชา เนื้อหา เอกสารประกอบการ
สอน การประเมินผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบ ปรนัย อัตนัย การให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้เรียน ตอบ
คําถาม และสนทนากับนักเรียน  

1.1.2.3 กลุ่มผู้เรียน (Student) หมายถึงนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียน
ตามหัวข้อต่าง ๆ รวมทั้งการทําแบบฝึกหัด ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยอาจารย์สามารถทํา
การแบ่งกลุ่มผู้เรียนได้ และสามารถตั้งรหัสผ่านในการเข้าเรียนแต่ละวิชาได้  
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1.1.3  ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System) 
ระบบจัดการเนื้อหา (Content management system) คือ ระบบที่ใช้เพื่อจัด

ระเบียบ และส่งเสริมการทํางานในหมู่คณะ ให้สามารถสร้างเอกสาร หรือเนื้อหาสาระอื่นๆ บริการให้
ครูสามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย แบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.1.4  ลําดับการดําเนินงาน (Workflow)   
ระบบจัดการเนื้อหาจะมีระบบการจัดการลําดับการดําเนินงานของเนื้อหา        

ซึ่งลําดับการดําเนินงานนั้นโดยมากจะประกอบไปด้วย 
1.1.4.1   ขั้นตอนการนําเนื้อหาเข้าระบบ (Ingestion หรือ Creation)   
1.1.4.2   ขั้นตอนการตรวจสอบเนื้อหา (Staging หรือ Approval)   
1.1.4.3   ขั้นตอนการนําเนื้อหาไปเผยแพร่ (Delivery หรือ Publishing) 

1.1.5  การดําเนินงานของเนื้อหา ประกอบด้วย 
1.1.5.1   การจัดโครงสร้างหรือหมวดหมู่ (Organization) เป็นการจัดประเภท

ให้แก่เนื้อหาสาระว่าเป็นประเภทใด ควรมีโครงสร้างแบบใด เป็นการกําหนดโครงสร้างฐานของข้อมูล 
ให้แก่เนื้อหาว่าต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง   

1.1.5.2   ลําดับการดําเนินงาน (Workflow) เป็นกฎเกณฑ์หรือนโยบาย การ
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระ ของเจ้าของหรือผู้เขียน ของผู้เผยแพร่และของผู้ร่วมมือ 
เป็นลําดับขั้นตอนของการผ่านร่างของเนื้อหา ก่อนที่จะออกเผยแพร่สู่สาธารณะ   

1.1.5.3   การสร้างสรรค์ (Creation) เป็นการนําเข้าข้อมูล การเขียน อัดเสียง 
แก้ไขรวบรวม เปลี่ยนแปลง เนื้อหาสาระที่อยู่ภายในระบบ   

1.1.5.4   การจัดเก็บ (Repository) หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์                   
การจัดเก็บลงฐานข้อมูล การบันทึกลงสื่อ เพื่อให้คงอยู่ไว้ซึ่งข้อมูลภายในระบบ การกําหนดเวอร์ชันเป็น
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง โดยให้มีหมายเลขการเปลี่ยนแปลง หรือการกําหนดวันที่เปลี่ยนแปลง
และจัดเก็บสํารองข้อมูลดังเดิมไว้ เผื่อทําการเรียกคืนข้อมูลหรือแก้ไขกลับ และเพื่อให้รู้ถึงสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงของข้อมูล   

1.1.5.5  การเผยแพร่ (Publishing) เป็นการนําเนื้อหาเผยแพร่สู่สาธารณะ ด้วย
การจัดส่งไปยังตัวบุคคล การเผยแพร่ในที่สาธารณะ เป็นต้น   

1.1.5.6  การเก็บเอกสาร (Archives) คือ การจัดเก็บเนื้อหาที่ถูกใช้งานแล้ว หรือ
หมดอายุแล้ว โดยนํามาจัดเก็บเพื่อนําไว้ใช้เป็นฐานความรู้ หรือไว้ใช้เพื่อเตรียมนําเสนอใหม่ 

ลักษณะเด่นของระบบจัดการเนื้อหา (Content management system) ก็คือ 
มีส่วนของเมนูผู้ควบคุมระบบ (Administration panel) ที่ใช้ในการบริหารจัดการส่วนการทํางานต่างๆ
ในเว็บไซต์ ทําให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และเน้นที่การจัดการระบบผ่านเว็บ 
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(Web interface) ในลักษณะรูปแบบของระบบเว็บท่า (Portal Systems) โดยตัวอย่างของฟังก์ชัน
การทํางานได้แก่ การนําเสนอบทความ (Articles), เว็บไดเรคทอรี่ (Web directory), เผยแพร่ข่าว 
สารต่างๆ (News), หัวข้อข่าว (Headline), รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ (Weather), ข้อมูลข่าวสารที่
น่าสนใจ (Information), ถาม/ตอบปัญหา (FAQs), ห้องสนทนา (Chat), กระดานข่าว (Forums), 
การจัดการไฟล์ในส่วนดาวน์โหลด (Downloads), แบบสอบถาม (Polls), ข้อมูลสถิติ (Statistics) และ
ส่วนอื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถเพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไขแล้วประยุกต์นํามาใช้งานให้เหมาะสมตามแต่
รูปแบบและประเภทของเว็บไซต์นั้นๆ 

ระบบจัดการเนื้อหา (Content management system) เป็นโปรแกรมที่มี
ผู้พัฒนามาจากภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเว็บไซต์เช่น PHP, ASP, JSP ซึ่งในปัจจุบันมีนักพัฒนาระบบ
จัดการเนื้อหาฟรีขึ้นมามากมายอย่างเช่น Mambo, Joomla 

1.1.6 ข้อดีของระบบจัดการเนื้อหา 
1.1.6.1   ผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทําเว็บไซต์เพียงแค่เคยพิมพ์หรือ

เคยโพสต์ข้อความในอินเทอร์เน็ต ก็สามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้  
1.1.6.2   ไม่เสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ ไม่เสียเงินจํานวนมาก   
1.1.6.3  ง่ายต่อการดูแล เพราะมีระบบจัดการทุกอย่างให้   
1.1.6.4 มีระบบจัดการที่เสามารถนํามาใส่เพิ่มได้มากมาย อย่างเช่น ระบบ

แกลลอรี่ 
1.1.6.5 สามารถเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ได้ง่ายๆ เพียงแค่โหลดธีม (Theme) 

ของ ระบบจัดการเนื้อหานั้นๆ 
1.1.7  ข้อเสียของระบบจัดการเนื้อหา 

1.1.7.1  ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการออกแบบธีม (Theme) ต้องใช้ความรู้ในการ
ออกแบบมากกว่าปรกติ เนื่องจากระบบจัดการเนื้อหาหลายๆระบบมารวมกันทําให้เกิดความยุ่งยาก 
สําหรับผู้ที่ไม่มีความรู้  

1.1.7.2 ผู้ใช้จะต้องศึกษาระบบจัดการเนื้อหาที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นมา เช่น จะต้อง
ใส่ข้อความลงตรงไหน จะต้องแทรกภาพอย่างไร ซึ่งจะลําบากเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้น 

1.1.7.3 ในการใช้งานจริงนั้นจะมีความยุ่งยากในการติดต้ัง (set up) ครั้งแรก
กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server)  
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1.2 ลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน ์

 
 ภาพที ่1 ตัวอย่างบทเรียนสําเร็จรูปจากเว็บ http://www.dekthai.net/lo.html 

 
ภาพที ่2 ตัวอย่างบทเรียนสําเร็จรูปจากเว็บ http://www.thaicyberu.go.th/

                                                  
ภาพที ่3 ตัวอย่างบทเรียนสําเร็จรูปจากเว็บ http://www.dlf.ac.th/

 

http://www.thaicyberu.go.th/
http://www.dlf.ac.th/
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1.3 การวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ 
ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล 
การวัดผลการ (Measurement) หมายถึงกระบวนการหาปริมาณหรือจํานวนของ               

สิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ผลจากการวัดจะออกมาเป็นตัวเลข หรือสัญลักษณ์ 
การทดสอบการศึกษา หมายถึงกระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งที่กระทําอย่างมีระบบเพื่อใช้

ในการเปรียบเทียบความสามารถของบุคคล โดยใช้ข้อสอบหรือคําถามไปกระตุ้นให้สมองแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการตัดสินหรือวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จาก                  
การวัดผล 

1.3.1 จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา 
1.3.1.1 วัดผลเพื่อและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อดู

ว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดอย่างไร แล้วครูพยายามอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมี ความเจริญงอกงามตามศักยภาพของนักเรียน 

1.3.1.2  วัดผลเพื่อวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพื่อค้นหาจุดบกพร่องของ
นักเรียนที่มีปัญหาว่า ยังไม่เกิดการเรียนรู้ตรงจุดใด เพื่อหาทางช่วยเหลือ 

1.3.1.3 วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตําแหน่ง หมายถึงการวัดผลเพื่อจัดอันดับ
ความสามารถของนักเรียนในกลุ่มเดียวกันว่าใครเก่งกว่า ใครควรได้อันที่ 1 2 3 

1.3.1.4 วัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน หมายถึง
การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนเอง เช่น การทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนแล้ว
นําผลมาเปรียบเทียบกัน 

1.3.1.5 วัดผลเพื่อพยากรณ์ หมายถึงการวัดเพื่อนําผลที่ได้ไปคาดคะเนหรือ
ทํานายเหตุการณ์ในอนาคต  

1.3.1.6 วัดผลเพื่อประเมินผล หมายถึงการวัดเพื่อนําผลที่ได้มาตัดสิน หรือสรุป
คุณภาพของการจัดการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพสูงหรือตํ่า ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

1.3.2 หลักการวัดผลการศึกษา 
1.3.2.1  ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน คือการวัดผลจะเป็น

สิ่งตรวจสอบผลจากการสอนของครูว่า นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไว้ในจุดมุ่งหมายการสอน            
มากน้อยเพียงใด 

1.3.2.2 เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ ดีและเหมาะสม การวัดผลครูต้องพยายาม
เลือกใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ ใช้เครื่องมือวัดหลาย ๆ อย่าง เพื่อช่วยให้การวัดถูกต้องสมบูรณ์ 
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1.3.2.3 ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อจะใช้
เครื่องมือชนิดใด ต้องระวังความบกพร่องของเครื่องมือหรือวิธีการวัดของครู  

1.3.2.4 ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง เช่น คะแนนที่เกิดจาการสอนครูต้องแปล
ผลให้ถูกต้องสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม  

1.3.2.5 ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า จุดประสงค์สําคัญของการวัดก็คือ เพื่อค้นและ
พัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน ต้องพยายามค้นหาผู้เรียนแต่ละคนว่า เด่น-ด้อยในเรื่องใด และ                 
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขแต่ละคนให้ดีขึ้น 

1.4 เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการจัดสร้าง 
1.4.1 มูเดิ้ล (Moodle) ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment คือโปรแกรมที่ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทําหน้าที่ให้บริการ
ระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) ทําให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่ครูและนักเรียน ผ่านบริการ              
2 ระบบ คือ      

1.4.1.1 ระบบจัดการเนื้อหา (Course Management System: CMS) บริการ
ให้ครูสามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย แบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู้  

1.4.1.2 ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) 
บริการให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ตามลําดับ ตามช่วงเวลา ตามเง่ือนไขที่ครูได้จัดเตรียมอย่างเป็นระบบ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ 

ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ทําหน้าที่เป็นเพียงระบบซีเอ็มเอส สามารถสร้างวัตถุการเรียนรู้               
จากนอกมูเดิ้ลแล้วนําเข้าไปใช้งานในมูเดิ้ล เช่น สกอร์ม (Sharable Content Object Reference 
Model) ที่สามารถนําไปติดต้ังเป็นส่วนหนึ่งในมูเด้ิล หรือโปรแกรมเลินสแควร์ (Learnsquare) ได้ 

ผู้พัฒนามูเด้ิล คือ Martin Dougiamas โปรแกรมมีลักษณะเป็นโอเพนท์ซอร์ท                   
(Open Source) ภายใต้ข้อตกลงของจีพีแอล (General Public License) สามารถดาวน์โหลดไปใช้
งานได้ฟรีจาก moodle.org โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) นําไปติดต้ังในเครื่องบริการ (Server) ที่บริการ
เว็บเซอร์ฟเวอร์ (Web Server) รองรับภาษาพีเอชพี (PHP Language) และมายเอสคิวแอล (MySQL) 

1.4.2 ความสามารถของมูเด้ิล  (Moodle)  
1.4.2.1 เป็น โอเพนท์ซอร์ท (Open Source) ที่ได้รบัการยอมรับ  
1.4.2.2  สามารถเป็นได้ทั้งระบบจัดการเนื้อหา (Course Management 

System) และระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System)  
1.4.2.3 สามารถสร้างแหล่งข้อมูลใหม่หรือเผยแพร่เอกสารที่ทําไว้ เช่น 

Microsoft Office, Web Page, PDF หรือ Image เป็นต้น  
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1.4.2.4 มีระบบติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียน เพื่อนร่วมช้ัน และผู้สอน เช่น 
ห้องสนทนา (chat room) หรือ เว็บบอร์ด (web board) เป็นต้น  

1.4.2.5 มีระบบแบบทดสอบ การบ้าน และกิจกรรม ที่รองรับระบบให้คะแนนที่
หลากหลาย ให้ส่งงาน ให้ทําแบบฝึกหัด ตรวจให้คะแนนแล้วส่งออก (export) เป็นไฟล์ excel  

1.4.2.6 สํารองข้อมูลเป็น .zip แฟ้มเดียว ในอนาคตสามารถนําไปกู้คืนลงไปใน
เครื่องใดก็ได้  

1.4.2.7 อาจารย์เตรียมสอนเพียงครั้งเดียว แต่นกัเรียนเข้ามาเรียนกี่รอบก็ได้ จบ
ไปเข้าแล้วกลับมาอ่านทบทวนก็ได้  

1.4.3   มูเด้ิล (Moodle) สามารถแบง่ระบบการใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ 
1.4.3.1 ระบบจัดการผู้ใช้ คือ การจัดการด้านข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยสามารถ

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้เรียน สามารถกําหนดสิทธ์ิของผู้ใช้แต่ละคนในการใช้
งาน การจัดกลุ่มการเรียนของผู้เรียน บันทึกข้อมูลของผู้เรียน วัน เวลา จํานวนครั้งในการใช้งาน 
กิจกรรมที่ผู้เรียนทําในแต่ละครั้ง เป็นต้น 

1.4.3.2 ระบบจัดการการเรียน คือ การจัดการด้านข้อมูล เนื้อหาการเรียน  และ
กิจกรรมในการเรียน เช่น การสร้างรายวิชา สร้างบทเรียน การอัพโหลดไฟล์ (Upload file) กําหนด
ระยะเวลาในการเรียน กําหนดวิธีการเรียน กิจกรรมในการเรียนการสอน การสั่งงานและการส่งงาน 
การวัดและประเมินผล การสร้างข้อสอบ ซึ่งสามารถสร้างได้ถึง 9 ประเภท คือ ปรนัย ถูกผิด อัตนัย 
เติมคําตอบด้วยตัวเลข คํานวณ จับคู่ คําอธิบาย สุ่มสร้างคําถามจับคู่จากอัตนัย เติมคําในช่องว่าง และ
ช่วยในการเรียน เช่น  อภิธานศัพท์ , การค้นหาข้อมูล (Search), แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น  

1.4.3.3 ระบบจัดการการสื่อสาร คือ เครื่องมือด้านการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบ
ของมูเด้ิล (Moodle) มีหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนกับผู้สอนด้วยกันเอง เช่น ห้องสนทนา (Chat room), เว็บบอร์ด (Web 
board) สามารถใช้ได้ใน 3 ลักษณะ คือ   

 -  เพื่อประกาศข่าวสาร   
 -  ใช้เพื่อการอภิปรายในประเด็นต่างๆ   
 -  ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการถามตอบ 

1.4.4  ภาษาพีเอชพี (PHP  Language) 
ภาษาพีเอชพี (PHP Language) ย่อมาจาก Personal Hypertext Processor 

ภาษาชนิดนี้เป็นที่นิยมในการนํามาใช้เขียนสคริปต์ (ชุดคําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรม                      
ซึ่งมีความยาวไม่มากและสามารถทํางานได้ดีกับเว็บไซต์เป็นอย่างมาก) ภาษาพีเอชพีเป็นภาษาสคริปต์
ที่ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server Side Script) และเป็นโอเพนท์ซอร์ท (Open Source) ที่ผู้ใช้
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ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดโค้ดได้ฟรี จุดประสงค์ที่สําคัญของภาษาพีเอชพี คือการช่วยให้นักพัฒนา           
เว็บเพจสามารถเขียนเว็บเพจที่เป็นแบบไดนามิคได้อย่างรวดเร็ว ภาษาพีเอชพีจะทํางานร่วมกับเอกสาร
เอชทีเอ็มแอล (HTML) โดยการสร้างโค้ดแทรกระหว่างแท็กเอชทีเอ็มแอล (Tag HTML) และสร้างเป็น
ไฟล์ที่มีนามสกุล .php, .php3 หรือ .php4  

เนื่องจากภาษาพีเอชพีจะทํางานโดยมีตัวแปลและเอ็กซิคิวต์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
อาจจะเรียกการทํางานว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซด์ (Server Side) ส่วนการทํางานของบราวเซอร์ของผู้ใช้
เรียนว่าไคลเอนไซด์ (Client Side) โดยการทํางานจะเริ่มตัวที่ผู้ใช้ส่งความต้องการผ่านเว็บบราวเซอร์
ทาง HTTP (HTTP Request) ซึ่งอาจเป็นการกรอกแบบฟอร์ม หรือใส่ข้อมูลที่ต้องการ หรือแสดงดู 
โดยเรียกเอกสาร PHP เช่น test.php เมื่อเอกสาร PHP เข้ามาถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกส่งต่อไปให้ 
PHP Interpreter เพื่อทําหน้าที่แปลคําสั่งแล้วเอ็กซิคิวต์คําสั่งตามบรรทัดที่ระบุคําสั่งนั้นๆ จากนั้น 
PHP จะสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบเอกสาร HTML ส่งกลับไปให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งต่อไปให้บราวเซอร์
แสดงผลทางฝั่งผู้ใช้ต่อไป (HTTP Response) ดังภาพที่ 4  

Client Browser HTML

Web Server

PHP
Interpreter

PHP Library

ODBC Other
database

MySQL

SQL Server

Access

Foxpro MySQL Connection Func.

Special Connection Func.ODBC Connection

Page request

Page request

HTML Response

HTML Response

Page request

Call Function

 
ภาพที ่4 ขั้นตอนการทํางานของพีเอชพี สคริปต์ (PHP Script)  
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จากภาพที่ 4 อธิบายขั้นตอนการทํางานของพีเอชพี สคริปต์ (PHP Script) ดังนี้ 
1.4.4.1 จากไคลเอนต์ (Client) จะเรียกพีเอชพี สคริปต์ (PHP Script) ผ่านทาง

ตัวบราวเซอร์ (Browser) 
1.4.4.2 บราวเซอร์ (Browser) จะส่งคําร้อง (Request) ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

(Web Server) ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1.4.4.3 เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) รับคํารองขอจากบราวเซอร์ 

(Browser) แล้วก็จะนําพีเอชพี สคริปต์ (PHP Script) ที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มาประมวลผลด้วย
โปรแกรมแปลภาษาพีเอชพี (PHP) ที่เป็นอินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) 

1.4.4.4 กรณีที่ พีเอชพี สคริปต์ (PHP Script) มีการเรียกใช้ข้อมูล ก็จะติดต่อ
กับฐาน ข้อมูลต่างๆผ่านทางโอดีบีซี คอนเน็กช่ัน (ODBC Connection) ถ้าเป็นฐานข้อมูลในกลุ่ม
เดียวกับ ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server), ไมโครซอฟท์ แอคเซส 
(Microsoft Access) ที่มีอยู่ในพีเอชพี ไลบรารี่ (PHP Library) ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เพื่อดึงข้อมูล
ออกมา หลังจากแปลพีเอชพี สคริปต์ (PHP Script) เสร็จแล้วจะได้รับไฟล์เอชทีเอ็มแอล (HTML) ใหม่
ที่มีแต่แท็กเอชทีเอ็มแอล (Tag HTML) ไปยังเว็บเซอร์วิส (Web Service) 

1.4.4.5 เว็บเซอร์วิส (Web Service) ส่งไฟล์เอชทีเอ็มแอล (HTML) ที่ผ่านการ
แปลแล้วกลับไปยังบราวเซอร์ที่ร้องขอผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1.4.4.6 บราวเซอร์ (Browser) รับไฟล์เอชทีเอ็มแอล (HTML) ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
(Web Server) ส่งมาให้แปล เอชทีเอ็มแอล (HTML) แสดงผลออกมาทางจอภาพเป็นเว็บเพจ โดยใช้
ตัวแปลภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ที่อยู่ในบราวเซอร์ (Browser) 

1.4.5  ความสามารถของภาษาพีเอชพี (PHP) 
ภาษาพีเอชพี (PHP) เป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของภาษาโปรแกรมมิ่ง

ชนิดอื่นๆ เช่น C, C++ และ Perl ทําให้มีลักษณะเด่นของภาษาต้นแบบแต่ละชนิดรวมกันอยู่ 
ความสามารถของภาษาพีเอชพี (PHP) ที่เด่นชัด สามารถจําแนกออกได้ดังนี้ 

1.4.5.1 เป็นภาษาที่ทําความเข้าใจและใช้งานง่ายไม่เหมือนกับ JAVA หรือ C++ 
และมีส่วนที่สนับสนุนการทํางานได้กับทุกเว็บไซต์ 

1.4.5.2 เป็น Open Source ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด และนํา source code 
ของ PHP ไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

1.4.5.3 เป็นสคริปต์แบบเซิร์ฟเวอร์ไซด์ ดังนั้นจึงทํางานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่
ส่งผลกับการทํางานของเครื่องไคลเอนต์ โดยพีเอชพี (PHP) จะอ่านโค้ด และทํางานที่เซิร์ฟเวอร์จากนั้น
จึงส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาที่เครื่องของผู้ใช้ในรูปแบบของเอกสาร HTML  
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1.4.5.4 ภาษาพีเอชพี (PHP) สามารถทํางานได้ในระบบปฏิบัติการที่ต่างชนิดกัน 
เนื่องมาจาก PHP เป็นสริปต์ที่ต้องทํางานบนเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับเรียกคําสั่ง PHP 
จึงจําเป็นต้องติดต้ังโปรแกรมประเภทเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ด้วยเพื่อให้สามารถประมวลผล PHP ได้ซึ่งเป็น
เหตุผลที่ทําให้ PHP สมารถทํางานได้กับหลายระบบปฏิบัติการหลายชนิด 

1.4.5.5 ภาษาพีเอชพี (PHP) สามารถทํางานได้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์หลายชนิด เช่น 
Personal Web Server (PWS), Apache, Microsoft Internet Information Server (IIS) เป็นต้น 

1.4.5.6 สนับสนุนการเขียนสริปต์ที่ใช้หลักของ Object Orientation 
1.4.5.7 ภาษาพีเอชพี (PHP) สามารถสร้างเว็บไซต์ที่บรรจุข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ 

ลงในเว็บ เช่น รูปภาพไฟล์ PDF หรือ Flash Movie เป็นต้น 
1.4.5.8 คุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ PHP คือความสามารถในการ

ทํางานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลายซึ่งระบบการจัดการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการ
ทํางานของ PHP มีตัวอย่างดังนี้ ORACLE, Access, MySQL เป็นต้น 

1.4.5.9 ภาษาพีเอชพี (PHP) อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเว็บไซต์ซึ่งทํางานผ่าน
โปรโตคอล (Protocol) ชนิดต่างๆได้ 

2.  ภาพรวมของงานวิจัย 
ภาพรวมของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5  

 
ภาพที่ 5 ภาพรวมของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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จากภาพที่ 5 เมื่ออาจารย์ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนแล้วก็จะส่งวัตถุเรียนรู้เข้าสู่
ระบบ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์รูปภาพ แล้วนักศึกษาก็จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตามบทเรียน                 
ที่อาจารย์วางไว้ หรือตามต้องการ อาจารย์จะทําหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ควบคุมการเรียนรู้และดูแล
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบ้าน แบบทดสอบ กระดานสนทนา แล้วประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
แบบทดสอบ 
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 บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการออกแบบและการทดลองการพัฒนาระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ 

เพื่อวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์และออกแบบ
ของการพัฒนาระบบ โดยได้แบ่งขั้นตอนการดําเนินงานเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

1. ผังงานของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
2. คอนเท็กซ์ไดอะแกรมของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
3. แผนภาพกระแสข้อมูลระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
4. แบบจําลองข้อมูล (Data Model) ของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
5. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

1.  ผังงานของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

ระบบการจั ดการ เรี ยนการสอนออนไลน์ สามารถ เขี ยน เป็นผั ง งาน  (Flowchart)                     
แสดงกระบวนการทํางานของระบบซึ่งแบ่งกระบวนการทํางานออกเป็น 6 กระบวนการได้ดังนี้ 

1.1  การสมัครสมาชิก 
 

 
 

ภาพที ่6 ผังงานการสมัครสมาชิก 
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จากภาพที่ 6 การสมัครสมาชิกเริ่มต้นด้วยการกรอก User name และ Password ที่ต้องการ
และง่ายต่อการจดจําแต่ยากต่อการคาดเดาของคนอื่นจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่สมัครและ
ทําการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว Username และ Password ว่ามีการกรอกข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วน
หรือไม่หากกรอกไม่ครบระบบก็จะฟ้องและให้กรอกในส่วนที่เหลือใหม่ แต่ถ้าหากกรอกครบถ้วนแล้ว
ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลผู้ใช้เป็นการเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิกและสามารถเข้าใช้งานระบบได้ 

 
1.2  การเข้าสู่ระบบ 

 

 
 

ภาพที ่7 ผังงานการเข้าสู่ระบบ 
 

จากภาพที่ 7 การเข้าสู่ระบบเริ่มต้นด้วยการกรอก Username และ Password ที่ได้จากการ
สมัครสมาชิกจากนั้นระบบจะทําการตรวจสอบ Username และPassword ว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าหาก
กรอกผิดระบบก็จะฟ้องให้กรอกใหม่แต่ถ้าหากกรอกได้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะเข้าใช้งานระบบได้ก็
จะเสร็จสิ้นการเข้าสู่ระบบ 
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1.3  การเพิ่มบทเรยีน 
 

 

ภาพที ่8 ผังงานการเพิ่มบทเรียน 
 

จากภาพที่ 8 การเพิ่มบทเรียนของครูอาจารย์เริ่มต้นด้วยการเลือกประเภทรายวิชาที่ต้องการ
เพิ่มรายวิชาจากนั้นก็ต้องมากําหนดค่าต้ังต้นของรายวิชาเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รายวิชา
ใหม่ขึ้นมาแต่จะยังไม่มีเนื้อหารายวิชาจากนั้นก็จะเข้าสู่การเพิ่มกิจกรรมต่างๆในรายวิชาเมื่อเพิ่ม
กิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็จะทําการเลือกแหล่งข้อมูลให้กับบทเรียนใหม่และเลือกรูปแบบการแสดงผล
ของบทเรียนแล้วก็จะทําการเพิ่มเนื้อหารายวิชาเข้าไปและทําการบันทึกข้อมูลรายวิชาเป็นการเสร็จสิ้น
การเพิ่มบทเรียน 
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1.4  การเข้าสู่บทเรียน 
 

 

ภาพที ่9 ผังงานการเข้าสู่บทเรียน 
 

จากภาพที่ 9 การเข้าสู่บทเรียนของนักเรียนเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบและทําการเลือก
ประเภทรายวิชาที่ต้องการเรียนแล้วเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนระบบก็จะตรวจสอบว่ารายวิชาเรียน
นั้นมีรหัสผ่านหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะสามารถเข้าเรียนได้เลยแต่ถ้าหากมีรหัสนักเรียนก็ต้องทําการกรอก
รหัสผ่านที่ได้จากครูอาจารย์เจ้าของรายวิชาและระบบก็จะทําการตรวจสอบว่ากรอกรหัสผ่านถูกต้อง
หรือไม่ถ้ากรอกไม่ถูกก็ต้องกรอกใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ากรอกถูกแล้วก็จะเข้าสู่บทเรียนได้ 
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1.5  การสร้างกิจกรรมต่างๆ  
 

 

ภาพที ่10 ผังงานการสร้างกิจกรรมต่างๆ 
 

จากภาพที่ 10 การสร้างกิจกรรมต่างๆเริ่มต้นด้วยการเลือกประเภทกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มซึ่ง
ทุกกิจกรรมที่เพิ่มจะมีหน้าจอแสดงค่าเบ้ืองต้นให้ทําการกรอกค่าต่างๆของกิจกรรมนั้นๆ จากนั้นก็จะ
กําหนดค่าต่างๆ ของกิจกรรมที่เลือกและทําการเพิ่มเนื้อหารายละเอียดของกิจกรรมและทําการบันทึก
กิจกรรมเป็นการเสร็จสิ้นการสร้างกิจกรรม การสร้างกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ กิจกรรม
แบบทดสอบ, กิจกรรมกระดานเสวนา,กิจกรรมการบ้าน และกิจกรรมห้องสนทนา 

1.5.1  กิจกรรมแบบทดสอบ 
1.5.2   กิจกรรมกระดานเสวนา 
1.5.3  กจิกรรมการบา้น 
1.5.4   กิจกรรมห้องสนทนา 
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1.5.1  กิจกรรมแบบทดสอบ 
 

 

ภาพที ่11 ผังงานการสร้างกิจกรรมแบบทดสอบ 
 

จากภาพที่ 11 การสร้างกิจกรรมแบบทดสอบเริ่มต้นด้วยการเลือกเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
และก็กําหนดค่าต่างๆของแบบทดสอบจากนั้นก็สร้างประเภทแบบทดสอบและเลือกชนิดของคําถาม
แล้วทําการสร้างคําถามใหม่โดยมีให้เลือกสร้างคําถามทั้งสิ้น 6 รูปแบบดังต่อไปนี้ 
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1.5.1.1 แบบปรนัยเป็นการสร้างคําถามแบบตัวเลือกให้เลือกตอบ 
1.5.1.2  แบบถูกผิดเป็นคําถามที่มีให้เลือกเพียง 2 คําตอบ คือถูกหรือผิดซึ่งมี

การเพิ่มคําถามในลักษณะเดียวกันกับแบบปรนัยแต่ไม่มีขอ้ให้เลือกจะมแีค่คําว่าคําตอบถูกหรือผิด 
1.5.1.3  แบบอัตนัยเป็นแบบทดสอบให้เติมคําในช่องว่างตามที่กําหนดให้ 
1.5.1.4 คําถามแบบตัวเลขเป็นคําถามที่ใช้กับโจทย์ที่เป็นการตอบแบบตัวเลข

ซึ่งสามารถกําหนดค่าความคาดเคลื่อนของคําตอบได้ 
1.51.5 แบบจับคู่เป็นคําถามที่ให้ผู้ที่เข้ามาเรียนทําแบบทดสอบแบบจับคู่ได้แต่

จะเป็นภายในข้อเดียวกัน 
1.5.1.6 แบบคําอธิบายเป็นการสร้างคําอธิบายข้ันระหว่างข้อของคําถามเช่น

ตอนที่หรือคําอธิบายสั้นๆที่ใช้ขั้นระหว่างข้อเพื่ออธิบายในการทําแบบสอบถามเพิ่มคําตอบเพิ่ม Feed 
back ของการตอบแล้วทําการบันทึกแบบทดสอบเป็นการเสร็จสิ้นการสร้างกิจกรรมแบบทดสอบ 
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1.5.2   กิจกรรมกระดานเสวนา 
 

 

ภาพที ่12 ผังงานการสร้างกิจกรรมกระดานเสวนา 
 

จากภาพที่ 12 การสร้างกิจกรรมกระดานเสวนาเริ่มต้นด้วยระบบทําการตรวจสอบก่อนว่า
เป็นวิชาของผู้สอนคนนั้นหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็จะทําการสร้างไม่ได้แต่ถ้าใช่ก็จะเข้าสู่  การเลือกเพิ่ม
กระดานเสวนาและก็จะกําหนดค่าต่างๆของกระดานเสวนาซึ่งประกอบด้วยช่ือกระดานประเภทของ
กระดานวิธีใช้กระดานการอนุญาตให้โพสต์ข้อความในกระดานเป็นต้นเมื่อต้ังค่าต่างๆ ของกระดาน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นระบบก็จะทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทําไปน้ันและระบบก็จะ
ตรวจสอบอีกว่าผู้สร้างต้องการที่จะต้ังกระทู้ใหม่หรือไม่ถ้าไม่ต้องก็จะสิ้นสุดการทํางาน  แต่ถ้าต้องการ
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ต้ังกระทู้ใหม่จะต้อง ทําการกําหนดค่าต่างๆ ของกระทู้ใหม่ ได้แก่ หัวข้อข้อความการเป็นสมาชิกและ
แนบไฟล์เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วและก็โพสต์กระทู้นั้นไว้แล้วก็ทําการบันทึกกระทู้นั้นเป็นการ
เสร็จสิ้นการสร้างกิจกรรมกระดานเสวนา 

 
1.5.3  กจิกรรมการบา้น 

 

 

ภาพที ่13 ผังงานการสร้างกิจกรรมการบ้าน 
 

จากภาพที่ 13 การสร้างกิจกรรมการบ้านเริ่มต้นด้วยเลือกเพิ่มกิจกรรมการบ้านและทําการ
กรอกข้อมูลต่างๆแล้วเลือกประเภทของการส่งการบ้านซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเภท 

1.5.3.1 ส่งให้อัพโหลดไฟล์คือการให้นักเรียนอัพโหลดดิจิตอลไฟล์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เวิร์ดรูปภาพซิบไฟล์เป็นต้นอาจารย์สามารถตรวจการบ้านหรือไฟล์
ต่างๆเหล่านี้บนเว็บได้และให้คะแนนได้ 

1.5.3.2 ส่งงานนอกเว็บคือการให้นักเรียนส่งการบ้านเป็นชิ้นงานนอก                     
เว็บนักเรียนสามารถดูการบ้านได้จากเว็บนี้แต่ไม่สามารถที่จะอัพโหลดไฟล์เพื่อส่งให้อาจารย์
ตรวจสอบบนเว็บได้ 
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1.5.3.3 Online text คือการให้นักเรียนพิมพ์ข้อความจากนั้นอาจารย์จะให้
คะแนนออนไลน์และสามารถใส่ค่าแนะนําหรือข้อเปลี่ยนแปลงต่างๆได้จากนั้นก็จะทําการกรอก
รายละเอียดหรือกําหนดค่าต่างๆตามชนิดของประเภทการส่งการบ้านแล้วก็ทําการบันทึกการบ้านเป็น
การเสร็จสิ้นการสร้างกิจกรรมการบ้าน 

 

1.5.4   กิจกรรมห้องสนทนา 
 

 

ภาพที ่14 ผังงานการสร้างกิจกรรมห้องสนทนา 

 

จากภาพที่ 14 การสร้างกิจกรรมห้องสนทนาเริ่มต้นด้วยระบบทําการตรวจสอบก่อนว่าเป็น
วิชาของผู้สอนคนนั้นหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็จะทําการสร้างไม่ได้แต่ถ้าใช่ก็จะเข้าสู่การเลือกเพิ่มกิจกรรมห้อง
สนทนาจากนั้นกําหนดค่าต่างๆของห้องสนทนาได้แก่ช่ือห้องคํานาเวลาสนทนาครั้งต่อไปการสนทนา
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เรื่องนี้ซ้ําบันทึกการสนทนาครั้งที่ผ่านมาและทุกคนสามารถดูการสนทนาครั้งที่ผ่านมาได้จากนั้นระบบ
ก็จะทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้นั้นและระบบก็จะสร้างหน้าต่างการสนทนาให้ และเมื่อมี
การสนทนาระบบก็จะทําการบันทึกการสนทนาในแต่ละครั้งเป็นการเสร็จสิ้นการสร้างกิจกรรม                
ห้องสนทนา 
 

1.6  การแก้ไขข้อมลูส่วนตัว 
 

 

ภาพที ่15 ผังงานการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 

จากภาพที่ 15 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบจากนั้นก็ทําการเลือกประเภท
ข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและทําการกรอกข้อมูลที่ต้องการทําการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งจะประกอบไป
ด้วย 2 หัวข้อด้วยกันคือส่วนที่จําเป็นและส่วนที่ไม่จําเป็นต้องกรอกส่วนที่จําเป็นจะต้องกรอกข้อมูล
รายละเอียดต่างๆให้ครบเมื่อกรอกเสร็จแล้วระบบจะทําการตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
ถ้ากรอกไม่ครบระบบก็จะแจ้งให้กรอกใหม่อีกทีแต่ถ้ากรอกครบแล้วระบบก็จะบันทึกข้อมูลที่ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ในระบบต่อไปเป็นการเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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1.7  การแจ้งขอเปิดรายวิชา 
 

 

ภาพที ่16 ผังงานการแจ้งขอเปิดรายวิชา 
 

จากภาพที่ 16 การแจ้งขอเปิดรายวิชาเริ่มต้นด้วยการกรอกข้อมูล จากน้ันจะทําการยืนยัน
ข้อมูลหากยกเลิกก็จบการทํางาน หากส่งคําขอสําเร็จระบบจะแสดงผลว่าส่งคําขอสร้างรายวิชาสําเร็จ 
จบการทํางาน 
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2. คอนเท็กซ์ไดอะแกรมของระบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน ์
ผู้จัดทําได้มีการนําความต้องการต่างๆมาวิเคราะห์หารายละเอียดเพื่อเตรียมไว้สําหรับการ

เขียนแผนภาพกระแสข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งแสดงไว้ดังภาพที่ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 List รายละเอียดที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย List of External Entities, List of Data 
และ List of Processes 

List of Processes 
1. ปรับปรุงแฟ้มข้อมูล 
 1.1 ค้นหาข้อมูล 
 1.2 แก้ไข/ปรับปรุง 
 1.3 บันทึกข้อมูล 
 1.4 แสดงข้อมูล 
2. สมัครสมาชิก 
 2.1 กรอกข้อมูล 
 2.2 ยืนยันการสมัคร 
 2.3 บันทึกข้อมูล 
3. เข้าสู่ระบบ 
 3.1 กรอก Username-Password 
 3.2 บันทึกการเข้าเรียน 
4. เพิ่มบทเรียน 
 4.1 ค้นหารายวิชา 
 4.2 เพิ่มข้อมูล 
 4.3 บันทึกข้อมูลรายวิชา 
5. เข้าสู่บทเรียน 
 5.1 ค้นหารายวิชา 
 5.2 แสดงรายละเอียดวิชา 
 5.3 บันทึกการเข้าเรียน 
6. สร้างกิจกรรมต่างๆ 
 6.1 เลือกกิจกรรม 
 6.2 เพิ่มข้อมูลกิจกรรม 
 6.3 บันทึกข้อมูลกิจกรรม 
7. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 7.1 ค้นหาข้อมูลส่วนตัว 
 7.2 แก้ไขข้อมูล 
 7.3 บันทึกข้อมล 

List of External Entities 
1. ผู้สอน 
2. ผู้เรียน 
3. ผู้ดูแลระบบ 
4. ผู้มาเยี่ยมชม 

List of Data 
1. ข้อมูลผู้เรียน 
2. ข้อมูลผู้สอน 
3. ข้อมูลรายวิชา 
4. ข้อมูลการเป็นสมาชิก 
5. ข้อมูลประเภทรายวิชา 
6. ข้อมูลประเภทกิจกรรม 
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จากนั้นก็ดําเนินการวาดคอนเท็กซ์ไดอะแกรมของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์            
ซึ่งแสดงไว้ดังภาพที่ 18 

 

 
ภาพที ่18 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
จากภาพที่ 18 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เกี่ยวข้อง

กับเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติต้ี (External Entities) ดังนี้ 
2.1  External ผู้ดูแลระบบเป็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบในการนําเข้าและ

ได้รับจากระบบซึ่งจากภาพผู้ดูแลระบบจะนําเข้าข้อมูลระบบเพื่อการสํารองข้อมูล ข้อมูลผู้สอน 
ผู้เรียน เพื่อกําหนดสิทธ์ิและได้รับข้อมูลจากระบบคือรายงานการเข้าระบบ รายงานการสํารองข้อมูล 
รายงานบทบาทสมาชิกตามที่ได้กําหนดไว้ 

2.2 External ผู้มาเยี่ยมแสดงถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้มาเยี่ยมเข้าสู่ระบบมีเข้าสู่ระบบในฐานะ
บุคลทั่วไปเลือกวิชาที่ต้องการส่วนข้อมูลที่ได้รับจากระบบคือรายละเอียดวิชา/มีสิทธ์ิไม่สามารถ                
เข้าเรียนได้/ไม่มีสิทธ์ิ 

2.3 External ผู้สอนแสดงถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้สอนเข้าสู่ระบบมีข้อมูลการสร้างบทเรียน 
ข้อมูลการสร้างแบบทดสอบส่วนข้อมูลที่ได้รับจากระบบคือรายงานการเข้าเรียนของผู้เรียน รายงาน
คะแนนของผู้เรียน  

2.4 External ผู้เรียนแสดงข้อมูลที่ได้รับจากผู้เรียนเข้าสู่ระบบมีเลือกรายวิชาที่ต้องการ 
ข้อมูลการบ้านและแบบทดสอบ ส่วนข้อมูลที่ได้รับจากระบบคือข้อมูลเนื้อหาบทเรียน รายงานสรุป 
ผลคะแนน การบ้าน แบบทดสอบ 
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จากคอนเท็กซ์ไดอะแกรมทําให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมของระบบการจัดการเรียน               
การสอนออนไลน์ด้วยมูเด้ิล (Moodle) ว่าเกี่ยวข้องกับเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติต้ีอะไรบ้าง โดยแต่ละ                     
เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติต้ี มีการส่งข้อมูลอินพุตและเอาต์พุตอะไรบ้างให้กับระบบและระบบมีการส่งอินพุต
และเอาต์พุตอะไรบ้าง ให้กับเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติต้ี และจากการดําเนินการ List of Processes                 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าในระบบมีโปรเซสใดบ้างก็จะนํามาเขียนอยู่ในรูปของแผนภาพกระแสข้อมูล       
(Data Flow Diagram) เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการต่างๆในแผนภาพกระแสข้อมูลแต่ละระดับ 
ซึ่งจะแสดงได้ ดังภาพที่ 19 
 
3. แผนภาพกระแสข้อมลูระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

3.1  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่ง                
แสดงในภาพที่ 19 

จากภาพที่ 19 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประกอบไปด้วยการทํางานทั้งหมด 7 โปรเซสได้แก่โปรเซสปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักโปรเซสสมัคร
สมาชิกโปรเซสเข้าสู่ระบบโปรเซสเพิ่มบทเรียนโปรเซสเข้าสู่บทเรียนโปรเซสการสร้างกิจกรรมโปรเซส
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวโดยมีหลักการทํางานดังนี้ 

โปรเซสปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักเป็นโปรเซสที่ใช้รองรับการเรียกดูข้อมูลการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลักๆของระบบซึ่งกระทําโดยผู้ดูแลระบบเมื่อเกิดการปรับปรุงหรือการเรียกดูข้อมูลก็จะ                
มีการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหลักเช่นข้อมูลผู้เรียนข้อมูลผู้สอนข้อมูลรายวิชาข้อมูลประเภทรายวิชา 

โปรเซสสมัครสมาชิกเป็นโปรเซสที่เตรียมไว้สําหรับการสมัครสมาชิกหรือผู้ใช้งานระบบ
โดยที่ผู้ที่ต้องการสมัครกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบและรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ 

โปรเซสเข้าสู่ระบบเป็นโปรเซสที่ เตรียมไว้รองรับการเข้าสู่ระบบของสมาชิกโดย            
มีแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลการเป็นสมาชิก 

โปรเซสเพิ่มบทเรียนเป็นโปรเซสที่เตรียมไว้รองรับการเพิ่มบทเรียนของอาจารย์โดย                     
มีแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลรายวิชาข้อมูลประเภทรายวิชา 

โปรเซสเข้าสู่บทเรียนเป็นโปรเซสที่เตรียมไว้รองรับการเข้าสู่บทเรียนของนักศึกษาและ    
ผู้มาเยี่ยมชมโดยมีแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลประเภทรายวิชาข้อมูลรายวิชาข้อมูลผู้สอนข้อมูล
การเป็นสมาชิก 

โปรเซสการสร้างกิจกรรมเป็นโปรเซสที่ เตรียมไว้รองรับการสร้างกิจกรรมต่างๆ                     
ของอาจารย์โดยมีแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลประเภทกิจกรรมข้อมูลกิจกรรม 

โปรเซสแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเป็นโปรเซสที่เตรียมไว้รองรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ
สมาชิกโดยมีแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลผู้เรียนข้อมูลผู้สอนข้อมูลการเป็นสมาชิก 
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 ภาพที ่19 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

30 
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3.2  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที ่1 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 

 
ภาพที ่20 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 

 
จากภาพที่ 20 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 1 (โปรเซสปรับปรุงแฟ้มข้อมูล

หลักในแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1) เป็นโปรเซสที่ใช้รองรับการเรียกดูข้อมูลการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลักๆของระบบซึ่งกระทําโดยผู้ดูแลระบบเมื่อเกิดการปรับปรุงหรือการเรียกดูข้อมูลก็จะมี
การดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลผู้เรียนข้อมูลผู้สอนข้อมูลรายวิชาข้อมูลประเภท
รายวิชาโดยประกอบไปด้วยโปรเซสย่อยๆ 3 โปรเซสคือ 

โปรเซสที ่1.1 ค้นหาข้อมูล 
โปรเซสที ่1.2 แก้ไข/ปรับปรุง 
โปรเซสที ่1.3 บันทึกข้อมูล 
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3.3  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที2่ การสมคัรสมาชิก 

 
ภาพที ่21 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสการสมัครสมาชิก 

 
จากภาพที่ 21 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 2 (โปรเซสการสมัครสมาชิกใน

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1) เป็นโปรเซสสําหรับการสมัครสมาชิกหรือผู้ใช้งานระบบโดยที่ผู้ที่
ต้องการสมัครต้องกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบและรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ข้อมูลการสมัครสมาชิก
จะถูกบันทึกโดยมีแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลผู้สอน ข้อมูลการเป็นสมาชิกโดย
ประกอบไปด้วยโปรเซสย่อยๆ 3 โปรเซสคือ 

โปรเซสที ่2.1 กรอกข้อมูล 
โปรเซสที ่2.2 ยืนยันการสมัคร 
โปรเซสที ่2.3 บันทึกข้อมูล 
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3.4  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที3่ เข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที ่22 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสเขา้สู่ระบบ 

 
จากภาพที่ 22 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 3 (โปรเซสเข้าสู่ระบบใน

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1) เป็นโปรเซสสําหรับการเข้าสู่ระบบของสมาชิกโดยมีแฟ้มข้อมูล                   
ที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลการเป็นสมาชิกโดยประกอบไปด้วยโปรเซสย่อยๆ 3 โปรเซส คือ 

โปรเซสที ่3.1 กรอก Username Password  
โปรเซสที ่3.2 ตรวจสอบ Username Password  
โปรเซสที ่3.3 บันทึกการเข้าใช้งาน 
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3.5  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที ่4 เพิ่มบทเรียน 

 
ภาพที ่23 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสเพิ่มบทเรียน 

 
จากภาพที่ 23 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 4 (โปรเซสเพิ่มบทเรียน        

ในแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1) เป็นโปรเซสสําหรับการเพิ่มบทเรียนของผู้สอนเมื่อเกิดการเรียกดู
ข้อมูลหรือเพิ่มบทเรียนจะมีการดึงหรือบันทึกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลรายวิชา                     
ข้อมูลประเภทรายวิชาข้อมูลประเภทกิจกรรม ข้อมูลกิจกรรม โดยประกอบไปด้วยโปรเซสย่อยๆ                   
3 โปรเซสคือ 

โปรเซสที ่4.1 ค้นหาข้อมูล 
โปรเซสที ่4.2 เพิ่มข้อมูล 
โปรเซสที ่4.3 บันทึกข้อมูล 
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3.6  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที ่5 เข้าสู่บทเรียน 

 
ภาพที ่24 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสเขา้สู่บทเรียน 

 
จากภาพที่ 24 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 5 (โปรเซสเข้าสู่บทเรียนใน

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1) เป็นโปรเซสสําหรับการเข้าสู่บทเรียนของนักศึกษาและผู้มาเยี่ยมชม
โดยมีแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลประเภทรายวิชาข้อมูลรายวิชาข้อมูลผู้สอนข้อมูลการเป็นสมาชิก
ประกอบไปด้วยโปรเซสย่อยๆ 3 โปรเซสคือ 

โปรเซสที ่5.1 ค้นหาวิชา 
โปรเซสที ่5.2 แสดงรายละเอียดวิชา 
โปรเซสที ่5.3 บันทึกการเข้าเรียน 
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3.7 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2ของโปรเซสที6่ การสร้างกิจกรรมต่างๆ 

6.3

แสดง
กิจกรรม

D7

กิจกรรมที่เพ่ิมแล้ว

6.1

เลือกกิจกรรม

6.2

เพ่ิม
ข้อมูลกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

ผู้สอน ข้อมูลกิจกรรมที่เลือก

6.4

บันทึก
ข้อมูลกิจกรรม

D6 ข้อมูลประเภทกิจกรรม

D6 ข้อมูลประเภทกิจกรรม

D7 ข้อมูลกิจกรรม

D6 ข้อมูลประเภทกิจกรรม

กิจกรรมท่ีสร้าง

ต้ังค่ารายละเอียดกิจกรรมท่ีเลือก

เพ่ิมเนื้อหารายละเอียดกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

เลือกประเภทกิจกรรมที่ต้องการเพ่ิม
รายละเอียดประเภทกิจกรรม

 
ภาพที ่25 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสการสร้างกิจกรรม 

 
จากภาพที่ 25 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 6 (โปรเซสการสร้างกิจกรรม

ต่างๆในแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1) เป็นโปรเซสสําหรับการสร้างกิจกรรมต่างๆ                 
ของอาจารย์โดยมีแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลประเภทกิจกรรมข้อมูลกิจกรรมประกอบไปด้วย
โปรเซสย่อยๆ 4 โปรเซสคือ 

โปรเซสที ่6.1 ค้นหากิจกรรม 
โปรเซสที ่6.2 เพิ่มข้อมูลกิจกรรม 
โปรเซสที ่6.3 แสดงผลกิจกรรม 
โปรเซสที ่6.4 บันทึกข้อมูลกจิกรรม 
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3.8  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที ่7 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
ภาพที ่26 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
จากภาพที่ 26 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซสที่ 7 (โปรเซสการแก้ไขข้อมูล

ส่วนตัวต่างๆ ในแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1) เป็นโปรเซสสําหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว                    
ของสมาชิกโดยมีแฟ้มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องคือข้อมูลผู้ เรียนข้อมูลผู้สอนข้อมูลการเป็นสมาชิก                  
ประกอบไปด้วยโปรเซสย่อยๆ 3 โปรเซสคือ 

โปรเซสที ่7.1 ค้นหาข้อมูลส่วนตัว 
โปรเซสที ่7.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
โปรเซสที ่7.3 บันทึกข้อมูลสว่นตัว 
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4. แบบจําลองข้อมูล (Data Model) ของระบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน ์
4.1 ความสัมพันธ์ (Relationships) 

 
ภาพที ่27 ความสัมพันธ์ตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบกับตารางข้อมูลผู้สอน 

 
จากภาพที่ 27 เอ็นติต้ี (Entities) ผู้ดูแลระบบจะประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์(Attributes) 

รหัสผู้ดูแลระบบ ช่ือ-สกุล อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเอ็นติต้ีผู้สอน ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ 
รหัสผู้สอน ช่ือ-สกุล อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยผู้ดูแลระบบ 1 คน สามารถกําหนดสิทธ์ิในการสอน
ของผู้สอนได้หลายคน 
 

 
ภาพที ่28 ความสัมพันธ์ตารางข้อมูลผู้สอนกับตารางข้อมูลรายวิชา 

 
จากภาพที่ 28 เอ็นติต้ีผู้สอน ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสผู้สอน ช่ือ-สกุล อีเมล์                  

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเอ็นติต้ีรายวิชา ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสรายวิชา ช่ือวิชา รูปแบบ วัน
เริ่มต้นรายวิชา ระยะเวลาเข้าเรียน ประเภทวิชา รหัสผ่านเข้าเรียน โดยผู้สอน 1 คน สามารถเพิ่ม
เนื้อหารายวิชาได้หลายวิชา 
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ภาพที ่29 ความสัมพันธ์ตารางข้อมูลผู้สอนกับตารางข้อมูลผู้เรียน 

 
จากภาพที่ 29 เอ็นติต้ีผู้สอน ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสผู้สอน ช่ือ-สกุล อีเมล์ ที่อยู่ 

เบอร์โทรศัพท์ และเอ็นติต้ีผู้เรียน ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสผู้เรียน ช่ือ-สกุล อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ โดยผู้สอน 1 คน สามารถกําหนดกลุ่มเรียนได้หลายคน 

 

 
ภาพที ่30 ความสัมพันธ์ตารางข้อมูลผู้เรียนกับตารางข้อมูลรายวิชา 

 
จากภาพที่ 30 เอ็นติต้ีผู้เรียน ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสผู้เรียน ช่ือ-สกุล อีเมล์              

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเอ็นติต้ีการเรียน ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสผู้เรียน รหัสรายวิชา                    
วันเวลา ประเภทรายวิชา และเอ็นติต้ีรายวิชา ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
รูปแบบ วันเริ่มต้นรายวิชา ระยะเวลาเข้าเรียน ประเภทวิชา รหัสผ่านเข้าเรียน โดยผู้เรียน 1 คน 
สามารถเข้าเรียนได้หลายครั้งและรายวิชา 1 รายวิชาสามารถเรียนได้หลายครั้ง 
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ภาพที ่31 ความสัมพันธ์ตารางข้อมูลผู้เรียนกับตารางข้อมูลกิจกรรม 

 
จากภาพที่ 31 เอ็นติต้ีผู้เรียน ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสผู้เรียน ช่ือ-สกุล อีเมล์                

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเอ็นติต้ีกิจกรรม ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสกิจกรรม ประเภทกิจกรรม 
เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาทํากิจกรรม โดยผู้เรียน 1 คน สามารถทํากิจกรรมได้หลายกิจกรรม 
 

 
ภาพที ่32 ความสัมพันธ์ตารางข้อมูลรายวิชากับตารางข้อมูลกิจกรรม 

 
จากภาพที่ 32 เอ็นติต้ีรายวิชา ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา รูปแบบ 

วันเริ่มต้นรายวิชา ระยะเวลาเข้าเรียน ประเภทวิชา รหัสผ่านเข้าเรียน และเอ็นติต้ีกิจกรรม ประกอบไป
ด้วยแอตตริบิวต์ รหัสกิจกรรม ประเภทกิจกรรม เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาทํากิจกรรม           โดย
รายวิชา 1 รายวิชาสามารถมีกิจกรรมได้หลายกิจกรรม 
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ภาพที ่33 ความสัมพันธ์ตารางข้อมูลผู้สอนกับตารางข้อมูลกิจกรรม 

 
จากภาพที่ 33 เอ็นติต้ีผู้สอน ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสผู้สอน ช่ือ-สกุล อีเมล์             

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเอ็นติต้ีกิจกรรม ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสกิจกรรม ประเภทกิจกรรม 
เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาทํากิจกรรม โดยผู้สอน1 คนสามารถสร้างกิจกรรมได้หลายกิจกรรม 
 

 
ภาพที ่34 ความสัมพันธ์ตารางข้อมูลประเภทรายวิชากับตารางข้อมูลรายวิชา 

 
จากภาพที่ 34 เอ็นติต้ีประเภทรายวิชา ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ ประเภทรายวิชา                     

ช่ือประเภทรายวิชา และเอ็นติต้ีรายวิชา ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสรายวิชา ช่ือวิชา รูปแบบ            
วันเริ่มต้นรายวิชา ระยะเวลาเข้าเรียน ประเภทวิชา รหัสผ่านเข้าเรียน โดยประเภทรายวิชา 1 ประเภท
สามารถมีได้หลายวิชา 
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ภาพที ่35 ความสัมพันธ์ตารางข้อมูลประเภทกิจกรรมกบัตารางข้อมูลกิจกรรม 

 
จากภาพที่ 35 เอ็นติต้ีประเภทกิจกรรม ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ประเภทกิจกรรม             

ช่ือประเภทกิจกรรม และเอ็นติต้ีกิจกรรม ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ รหัสกิจกรรม ประเภทกิจกรรม 
เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาทํากิจกรรม โดยประเภทกิจกรรม1 ประเภทสามารถมีได้หลายกิจกรรม 
 

4.2  อีอาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) 

 
ภาพที ่36 อีอาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) ของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
จากภาพที่ 36 อีอาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธ์ิใน               

การสอนของอาจารย์ได้หลายคน อาจารย์สามารถเพิ่มเนื้อหารายวิชาได้หลายวิชาและกําหนดกลุ่ม
เรียนได้หลายคน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้หลายครั้งและรายวิชา 1 รายวิชาสามารถเรียนได้            
หลายครั้ง นักศึกษาสามารถทํากิจกรรมได้หลายกิจกรรม อาจารย์สามารถสร้างกิจกรรมได้                  
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หลายกิจกรรม ประเภทรายวิชา 1 ประเภทสามารถมีได้หลายวิชา และประเภทกิจกรรม 1 ประเภท
สามารถมีได้หลายกิจกรรม 

 
5. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
ตารางที ่1 ตารางผู้ดูแลระบบ (Admin) 
Attribute Description Data Type Key Domain 

Admin_Id รหัสผู้ดูแลระบบ Char(8) PK เก็บรหัสผู้ดูแลระบบ 

Name ชื่อ/สกุล Varchar2(100)  ประกอบไปด้ วย  2  ส่ วนคื อ 
ชื่อ และนามสกุล 

E-mail E-mail Varchar2(50)  เก็บ E-mail ผู้ดูแลระบบ 

Address  ท่ีอยู่ Varchar2(255)  เก็บท่ีอยู่ของ ผู้ดูแลระบบ 

Telephone เบอร์โทรศัพท์ Number(10)  เก็บหมายเลขเบอร์ โทรศัพท์
ผู้ดูแลระบบ 

 
ตารางที ่2 ตารางผู้สอน (Teacher) 
Attribute Description Data Type Key Domain 

Teacher_Id รหัสผู้สอน Char(8) PK เก็บรหัสผู้สอน 

Name ชื่อ/สกุล Varchar2(100)  เก็บชื่อและนามสกุล 

E-mail E-mail Varchar2(50)  เก็บ E-mail ผู้สอน 

Address  ท่ีอยู่ Varchar2(255)  เก็บท่ีอยู่ของผู้สอน 

Telephone เบอร์โทรศัพท์ Number(10)  เก็บหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ 

 
ตารางที ่3 ตารางผู้เรียน (Student)  
Attribute Description Data Type Key Domain 

Student_Id รหัสผู้เรียน Char(8) PK เก็บรหัสผู้เรียน 

Name ชื่อ/สกุล Varchar2(100)  ประกอบไปด้ วย  2  ส่ วนคื อ 
ชื่อ และนามสกุล 

E-mail E-mail Varchar2(50)  เก็บ E-mail ผู้เรียน 

Address  ท่ีอยู่ Varchar2(255)  เก็บท่ีอยู่ของผู้เรียน 

Telephone เบอร์โทรศัพท์ Number(10)  เก็บหมายเลขเบอร์โทรศัพท์
ผู้เรียน 
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ตารางที ่4 ตารางกิจกรรม (Assignment) 
Attribute Description Data Type Key Domain 

Assignment_Id รหัสกิจกรรม Char(8) PK เก็บรหัสกิจกรรม 

Assignment_Name ชื่อกิจกรรม Varchar2(100)  เก็บชื่อกิจกรรม 

Assignmenttype ประเภทกิจกรรม Varchar2(100) FK เป็นแอตตริบิวต์ท่ีมี
ความสําคัญกับแอตตริบิวต์ใน
ตารางประเภทรายวิชา 

Time ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า รทํ า
กจิกรรม 

Time  เก็บเวลาทํากิจกรรม  

 
ตารางที ่5 ตารางประเภทรายวิชา (Subjecttype) 
Attribute Description Data Type Key Domain 

Subject_Id ประเภทวิชา Varchar2(100) PK เก็บรหัสประเภทวิชา 

Subject _Name ชื่อวิชา Varchar2(100) FK เป็นแอตตริบิวต์ท่ีมีความสําคัญ
กับแอตตริบิวต์ Subject_Name
ในตารางประเภทรายวิชา 

 
ตารางที ่6 ตารางรายวิชา (Subject) 
Attribute Description Data Type Key Domain 

Subject_Id รหัสรายวิชา Char(8) PK เก็บรหัสรายวิชา 

Subject_Name ชื่อวิชา Varchar2(100)  เก็บชื่อรายวิชา 

Subjecttype ประเภทรายวิชา Varchar2(50) FK เป็นแอตตริบิวต์ท่ีมีความสําคัญ
กับแอตตริบิวต์ Subjecttype 
ในตารางประเภทรายวิชา 

Formet รูปแบบ Varchar2(255)  เก็บรูปแบบรายวิชา 

Day วันเริ่มต้นการเรียน Date  เป็นข้อมูลวันที่ท่ีมีรูปแบบข้อมูล
คือ mm/dd/yy 

Time ระยะเวลาเข้าเรียน Char(8)  เก็บระยะเวลาการเข้าเรียน 

Password รหัสผ่านเข้าเรียน Char(8)  เก็บรหัสผ่านของรายวิชา 
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ตารางที่ 7 ตารางประเภทกิจกรรม (Assignmenttype) 
Attribute Description Data Type Key Domain 

Assignmenttype ประเภทกิจกรรม Varchar2(100) 
 

PK ประกอบไปด้วย11 ส่วน 
1.Scorm 
2.wiki 
3.กระดานเสวนา 
4.การบ้าน 
5. ฐานข้อมูล 
6.บทเรียนสําเร็จรูป 
7. ห้องสนทนา 
8. อภิฐานศัพท์ 
9.แบบทดสอบ 
10.แบบสอบถาม 
11.โพลล์ 

Assignmentname ชื่อกิจกรรม Varchar2(100) 
 

FK เป็นแอตตริบิวต์ 
ท่ีมีความสําคัญกับแอตตริบิวต์
Assignmentname ในตาราง
กิจกรรม 

Time ระยะเวลาการทํา
กจิกรรม 

Time  เก็บข้อมูลระยะเวลาของการ
ทํากิจกรรม 

 
ตารางที ่8 ตารางการเรียน (Study) 
Attribute Description Data Type Key Domain 

Student_Id รหัสผู้เรียน Char(8) PK เก็บรหัสรายวิชา 

Subject_Id รหัสวิชา Char(8) FK มีความสําคัญกับแอตตริบิวต์
Subject_Id ในตารางรายวิชา 

Subjecttype ประเภทรายวิชา Varchar2(100) FK มีความสําคัญกับแอตตริบิวต์
Subjecttype ในตาราง
ประเภทรายวิชา 

Date วันเวลาเข้าเรียน Date  เป็นข้อมูลเวลาและข้อมูลวันที่
ซ่ึงข้อมูลวันที่ ทีรูปแบบข้อมูล
วั น ที่ ท่ี มี รู ป แ บ บ ข้ อ มู ล คื อ 
mm/dd/yy 

 
 

 



 

บทที่ 4  
ผลการดําเนนิการวิจัย 

 
การดําเนินการพัฒนาระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน

นักศึกษาท่ีสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ มีผลพัฒนา
โปรแกรมที่มีส่วนช่วยในการดําเนินงานบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยลักษณะของการใช้งาน 4 ส่วน คือ ส่วนการใช้งานทั่วไป, ส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ, ส่วนของผู้สอน และส่วนของผู้เรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
1.  ผลการพฒันาโปรแกรม 

1.1   ส่วนการใช้งานทั่วไป 
ส่วนการของการใช้งานทั่วไปนั้นจะประกอบด้วย หน้าที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่าง                 

ผู้ดูแลระบบ, ผู้สอน และผู้เรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
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1.1.1  หน้าแรกจะต้องเข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์เพื่อเข้าระบบหรือสมัครสมาชิกก่อน จึงจะ
เข้าไปสู่หน้าการใช้งานของเว็บไซต์ต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 37 

 
ภาพที่ 37 หน้าแรกของระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน

นักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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1.1.2  หน้าหลักของเว็บไซต์เป็นหน้าหลักของระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
ออนไลน์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยโปรแกรมมูเด้ิล 
(moodle) ซึ่งจะปรากฏรายละเอียดต่างๆ ของเว็บไซต์ ดังแสดงในภาพที่ 38 

 
ภาพที่ 38 หน้าหลักของระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน

นักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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11.3  การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบออนไลน์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นั้นต้องทําการ
สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ก่อน โดยคลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิก ดังแสดงในภาพที่ 39 

 
ภาพที่ 39 หน้าการสมัครสมาชิกของระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ เพื่อวัด

ความรู้พื้นฐาน นักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

หลังจากคลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิกแล้วนั้น ระบบก็จะให้กรอกรายละเอียดของการสมัครอีกทีหนึ่ง 
โดยผู้ที่จะสมัครต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มี * สีแดง ให้ครบจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มสร้าง Account ใหม่ 
หรือถ้าหากไม่ต้องการสมัครก็กดปุ่มยกเลิก ดังแสดงในภาพที่ 40 

 
ภาพที่ 40 การกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกของระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ เพื่อ

วัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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1.1.4  การเข้าสู่เว็บไซต์การเข้าสู่เว็บไซต์ระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ 

เพื่อวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมีการ Login ก่อน โดยไปที่         
เข้าสู่ระบบในบล็อกทางด้านซ้ายของหน้าต่าง ดังแสดงในภาพที่ 41 จากนั้นป้อน ช่ือผู้ใช้ และ 
รหัสผ่าน ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ หรือ Enter ถ้าช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้องก็จะสามารถ             
ใช้งานเว็บไซต์ได้  
 

 

ภาพที่ 41 ส่วนการเข้าสู่ระบบของระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ 
 

1.1.5  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหลักจากที่ทําการเข้าสู่ระบบแล้วถ้าหากต้องการดูข้อมูล
หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้คลิกที่ช่ือผู้เข้าสู่ระบบที่ด้านขวาบนดังแสดงในภาพที่ 42 

 
ภาพที่ 42 ส่วนแสดงชื่อของผู้เข้าสู่ระบบของระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ 

 
หลังจากที่คลิกที่ช่ือแล้วจะมหีน้าเว็บแสดงดังในภาพที่ 43 

 
ภาพที่ 43 แท็กข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าสู่ระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ 
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จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากน้ันให้กรอกข้อมูลใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ได้เลย และเมื่อทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม อัพเดทประวัติส่วนตัว  ดังแสดงในภาพที่ 44 

 
ภาพที่ 44 หน้าการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าสู่ระบบ 
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1.2   ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
1.2.1  การจัดการระบบ 
เมื่อผู้ดูแลระบบทําการเข้าสู่ระบบก็จะปรากฏบล็อกของการจักการระบบสําหรับ ผู้ดูแล

ระบบ ซึ่งจะสามารถทําการต้ังค่าต่างๆของเว็บไซต์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 45 

 
ภาพที่ 45 บล็อกการจัดการระบบ 

 
1.2.2  แสดงรายชื่อสมาชิก  
เป็นส่วนที่แสดงรายช่ือสมาชิกทั้งหมดของระบบ พร้อมทั้งประวัติการเข้าใช้งานระบบ 

โดยท่ีผู้ ดูแลระบบสามารถทําการแก้ ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้โดยคลิกที่  แก้ ไขหรือ                   
ลบสมาชิกออกจากระบบโดยคลิกที่ ลบ และยังมาสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้โดย
การคลิกที่ช่ือของสมาชิกคนนั้น ๆ  ดังแสดงในภาพที่ 46 

 
ภาพที่ 46 ส่วนแสดงรายชื่อสมาชิกของระบบ 
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และนอกจากนั้นแล้วยังสามารถเพิ่มสมาชิกได้ด้วยการคลิกที่ เพิ่มสมาชิกจากภาพด้านบน              
ดังแสดงในภาพที่ 47 

 
ภาพที่ 47 การเพิ่มสมาชิกโดยผู้ดูแลระบบ 

 
1.2.3  การกําหนดบทบาทของสมาชิกผู้ดูแลระบบ 
สามารถที่จะกําหนดบทบาทให้กับสมาชิกได้โดยการเข้าเมนู Assign system roles จาก

บล็อกการจัดการระบบ ดังแสดงในภาพที่ 48 

 
ภาพที่ 48 การกําหนดบทบาทให้กับสมาชิก 
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จากภาพที่ 48 ช่องทางด้านซ้ายมือจะแสดงรายชื่อที่ของผู้ที่อยู่ในบทบาทนั้นๆ ส่วนช่องทาง
ขวามือแสดงรายชื่อของผู้ที่จะสามารถกําหนดบทบาทให้ได้ จากนั้นสามารถทําได้โดยคลิกเลือกที่ช่ือ 
แล้วเลือกเพิ่มลูกศรชี้ไปทางซ้าย หรือถ้าหากต้องการเอาบุคคลใดออกจากบทบาทนั้นๆก็ทําได้โดยเลือก
ช่ือที่อยู่ในช่องทางซ้ายมือแล้วเลือก ปลดออก ลูกศรชี้ไปทางขวา 

 
1.2.4  การเพิ่มประเภทรายวิชาผู้ดูแลระบบ 
สามารถทําการเพิ่มประเภทรายวิชาก่อนที่จะทําการเพิ่มรายวิชา โดยสามารถเพิ่มช่ือ

ประเภทรายวิชา และเพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับประเภทรายวิชาในช่องคําอธิบาย เมื่อเพิ่มทุกอย่าง
เรียบร้อยแล้วจากนั้นกดปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือหากต้องการยกเลิกก็ให้กดปุ่ม ยกเลิก ดังแสดง
ในภาพที่ 49 

 
ภาพที่ 49 การเพิ่มประเภทรายวิชา 
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1.2.5 แก้ไขรายวิชาผู้ดูแลระบบ 
สามารถที่จะทําการแก้ไขรายวิชาต่างๆที่มีอยู่ในระบบได้ สามารถที่จะเลื่อนตําแน่งของ

รายวิชา หรือ ทําการแก้ไขเนื้อหา และรายละเอียดต่างๆของรายวิชาได้โดย คลิกที่รูปมือ ที่อยู่ต่อจาก
รายวิชานั้นๆดังแสดงในภาพที่ 50 

 
ภาพที่ 50 การแก้ไขรายวิชาโดยผู้ดูแลระบบ 
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1.2.6 การสํารองข้อมูลของระบบผู้ดูและระบบ 
สามารถทําการสํารองข้อมูลของระบบได้จากการเลือกเมนูสํารองข้อมูลจากบล็อกจัดการ

ระบบของผู้ดูแลระบบ และสามารถที่จะเลือกทําการสํารองข้อมูลได้ทีละรายการหรือสามารถที่จะ
เลือกทําการสํารองข้อมูลในทุกๆ รายการก็ได้ดังแสดงในภาพที่ 51 

 
ภาพที่ 51 การสํารองข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 
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1.3   ส่วนของผู้สอน 
1.3.1 การแก้ไขรายวิชาการแก้ไขรายวิชา 
สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียด หรือการตั้งค่าต่างๆ ของรายวิชา เมื่อทําการตั้ง

ค่าเป็นที่ เรียนร้อยแล้วให้กดที่ ปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือถ้าหากไม่ต้องการก็สามารถ           
คลิกที่ปุ่มยกเลิกได้ดังแสดงในภาพที่ 52 

 
ภาพที่ 52 การตั้งค่ารายวิชา 
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1.3.2 การเพิ่มแหล่งข้อมูลในรายวิชา 
หลังจากที่ทําการตั้ งค่า ต่างๆให้รายวิชาแล้วก็ถึ งขั้นตอนการเพิ่มแหล่งข้อมูล             

โดยแหล่งข้อมูลนั้นมีให้เลือกหลายแบบ คือ แหล่งข้อมูล ที่เป็น Label หน้าตัวหนังสือธรรมดา                 
หน้าเว็บเพจ ไฟล์หรือเว็บไซต์ ไดเรคทอรี่ ดังแสดงในภาพที่ 53 

 
ภาพที่ 53 การเพิ่มแหล่งข้อมูลในรายวิชา 
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1.3.3 การเพิ่มเนื้อหาในรายวิชา 
หลังจากที่ทําการเลือกแหล่งข้อมูลแล้วนั้นก็สามารถเพิ่มเนื้อหาลงไปได้ดังตัวอย่างการ

เพิ่มแหล่งข้อมูลเป็นแบบ หน้าไฟล์หรือเว็บไซต์แสดงในภาพที่ 54 
 

 
ภาพที่ 54 การเพิ่มเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลไฟล์หรือเว็บไซต์ 

 

 หลังจากที่เลือกแหล่งข้อมูลได้แล้วคือ แบบไฟล์หรือเว็บไซต์ก็สามารถเพิ่มเนื้อหา
ต่างๆตามส่วนของเนื้อหา และตั้งค่าต่างๆจากนั้นกดที่ปุ่ม Save and return to course เพื่อกลับสู่
หน้าเดิม หรือ กดปุ่ม Save and display เพื่อไปยังเนื้อหาที่เพิ่มลงไป หรือ กดปุ่ม ยกเลิก เพื่อออก
จากการเพิ่มเนื้อหา 

1.3.4  การเพิ่มกิจกรรมในรายวิชา 
หลังจากที่เพิ่มเนื้อหารายวิชาแล้วนั้น ก็สามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมในรายวิชาสามารถเลือก

ได้หลายแบบ คือ ScormWiki กระดานเสวนา ฐานข้อมูล บทเรียนสําเร็จรูป ห้องสนทนา อภิธานศัพท์ 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม โพลล์ และการบ้าน นอกจากนั้นการบ้านยังแบ่งเป็น การอัพโหลดไฟล์ขั้น
สูง คําตอบออนไลน์ ส่งโดยให้อัพโหลดไฟล์ ส่งรายงานนอกเว็บ ดังแสดงในภาพที่ 55 
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ภาพที่ 55 การเพิ่มกิจกรรมต่างในรายวิชา 

 
1.3.4.1  กิจกรรมการบ้าน จากช่องส่วนของ กิจกรรม เลือก กิจกรรมการบ้าน 

โดยกิจกรรมการบ้านนั้นประกอบไปด้วยประเภทของการส่งการบ้าน อยู่ 4 ประเภท คือ 
- อัพโหลดไฟล์ขั้นสูง วิธีนี้คือให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ

ต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เวิร์ด รูปภาพ ซิปไฟล์เป็นต้น โดยขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 8 เมกะไบต์ ซึ่งงาน
ที่ทําการอัพโหลดไปแล้ว นักเรียนสามารถทําการลบไฟล์ได้ และส่งงานสูงสุดได้ 3 ไฟล์ อาจารย์
สามารถตรวจการบ้านหรือไฟล์ต่างๆ เหล่านี้บนเว็บหรือให้คะแนนได้  

- คําตอบออนไลน์ คือการให้นักเรียนพิมพ์ข้อความ จากนั้นอาจารย์ จะให้
คะแนนออนไลน์และสามารถใส่คําแนะนําหรือข้อเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ 

- ส่งโดยให้อัพโหลดไฟล์ คือ ให้นักเรียน อัพโหลดไฟล์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เวิร์ด รูปภาพ ซิปไฟล์ เป็นต้น โดยขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ 
อาจารย์สามารถตรวจการบ้านหรือไฟล์ต่างๆ เหล่านี้บนเว็บหรือให้คะแนนได้  

- ส่งงานนอกเว็บ คือ การให้นักศึกษาส่งงานเป็นช้ินงาน นอกเว็บไม่เกี่ยวข้องกับ
การใช้คอมพิวเตอร์หลังจากเลือกประเภทของการส่งการบ้านแล้ว  
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ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการส่งโดยให้อัพโหลดไฟล์ขนาดไฟล์สูงสุด ไม่เกิน 1 เมกะไบต์ นักเรียน
สามารถอัพโหลดไฟล์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบต่างๆ ได้ ดังภาพที่ 56  ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เวิร์ด รูปภาพ 
ซิปไฟล์ เป็นต้น โดยที่อาจารย์สามารถตรวจการบ้านหรือไฟล์ต่างๆ เหล่านี้บนเว็บ หรือให้คะแนนได้  

 
ภาพที่ 56 การตั้งค่าการบ้านแบบอัพโหลดไฟล์ 
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อาจารย์สามารถกําหนดขนาดสูงสุดของไฟล์ อนุญาตให้นักเรียนส่งการบ้านซ้ําอีกครั้งได้หรือไม่ 
รวมทั้งให้ส่งอีเมล์แจ้งอาจารย์หรือไม่ หลังจากกําหนดเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึก จากนั้นจะได้
การบ้านดังภาพที่ 57 

 
ภาพที่ 57 ตัวอย่างการบ้านที่มอบหมายใหน้ักเรียน 
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1.3.4.2  กิจกรรมแบบทดสอบกิจกรรมแบบทดสอบ 
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สอนสามารถเพิ่มเข้าเป็นกิจกรรหลักให้นักเรียนได้เข้ามา

ทําแบบทดสอบนี้รูปแบบของแบบทดสอบมีอยู่หลายรูปแบบอาทิ เช่น แบบปรนัย แบบอัตนัย แบบเติม
คํา แบบจับคู่และแบบสุ่มเริ่มด้วยการคลิกที่เพิ่มกิจกรรมแล้วเลือกแบบทดสอบซึ่งจะแสดงดังภาพที่ 58 

 
ภาพที่ 58 การตั้งค่าแบบทดสอบ 

 
หลังจากที่ได้เลือกแบบทดสอบแล้วกําหนด “ช่ือ” ของแบบทดสอบ และกําหนดช่วงวันเวลา

และเวลาที่อนุญาตให้นักเรียนทําแบบทดสอบได้ “สลับคําถาม” การสลับคําถามจะทําให้แต่ละครั้งที่
นักเรียนเข้ามาทําแบบทดสอบนี้คําถามจะเปลี่ยนข้อไปมานักเรียนแต่ล่ะคนที่เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์
พร้อมกันจะมีลําดับคําถามที่ต่างกันเป็นการป้องกันการลอกกัน หรือจําคําตอบเป็นลําดับ “สลับ
คําตอบ” เหมือนกับการสลับคําถามแต่จะเปลี่ยนลําดับของคําตอบให้สลับกันไปมา ภายในคําถามนั้นๆ 
ซึ่งจะใช้ในคําถามแบบปรนัยและจับคู่ “จํานวนครั้งที่ให้ตอบ” ระบุจํานวนที่ต้องการให้นักเรียน
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สามารถทําแบบทดสอบได้ ถ้าหากระบุมากกว่า 1 ครั้ง คะแนนแต่ล่ะครั้งที่นักเรียนทําได้จะมีการ
บันทึกไว้ในแฟ้มของนักเรียนที่ทํา ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง “วิธีตัดเกรด” ถ้าหาก
ผู้สอนให้นักเรียนทําแบบทดสอบนี้มากกว่า 1 ครั้ง ก็ให้เลือกว่าจะคิดคะแนนในการทําทั้งหมดอย่างไร 
ซึ่งจะมีคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ยของทุกครั้ง คะแนนที่ได้จากการทําครั้งแรก หรือคะแนนที่ได้จาก
การทําครั้งสุดท้าย เมื่อต้ังค่าเรียนร้อยแล้วจะได้ดังภาพที่ 59 
 

 
ภาพที่ 59 การเพิ่มแบบทดสอบ 
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คําถามแบบปรนัยคําถามแบบปรนัยมีสองแบบ คือแบบคําตอบเดียวและแบบหลายคําตอบ 
คําถามแบบคําตอบเดียวจะให้เลือกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น ส่วนใหญ่คะแนนที่ได้จากคําถามประเภทนี้จะ
เป็นค่าบวก คําถามแบบหลายคําตอบอาจสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เช่น ถ้ามี 2 คําตอบ
อาจารย์จะต้ังค่าให้แต่ล่ะคําตอบมีคะแนน 50 % จะต้ังค่าให้ตอบผิดมีคะแนนติดลบก็ได้เช่นกัน ซึ่ง
สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ ดังภาพที่ 60 

 
ภาพที่ 60 การเพิ่มข้อสอบแบบปรนัย 
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หลังจากที่ทําการตั้งค่าต่างๆ และเพิ่มแบบทดสอบแบบปรนัยลงไปแล้วจะได้ตัวอย่าง
แบบทดสอบดังภาพที่ 61 

 
ภาพที่ 61 ตัวอย่างแบบทดสอบแบบปรนัย 

 
1.4   ส่วนของผู้เรียน 

1.4.1  สามารถอ่านเอกสารหรือบทเรียนนักเรียนสามารถเข้าเรียนในรายวิชาที่ตนเอง             
มีสิทธ์ิโดยเนื้อหาบทเรียนนั้นประกอบไปด้วย ข้อความ หน้าเว็บเพ็จ ดังภาพที่ 62 

 
ภาพที่ 62 ส่วนเนื้อหาบทเรียน 
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1.4.2  การทําการบ้านหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเนื้อหารายวิชาที่ผู้สอนได้จัดทํา
เอาไว้ นักเรียนยังสามารถที่จะทําการบ้านในกรายวิชานั้นตามที่ได้รับมอบหมายได้อีกด้วย ซึ่งการบ้าน
นั้นจะประกอบไปด้วย 2 ประเภทใหญ่ คือ แบบออนไลน์ และแบบ ส่งครู แบบออนไลน์ก็ได้แก่ แบบ
คําตอบออนไลน์ อัพโหลดไฟล์ และอัพโหลดไฟล์ขั้นสูง ส่วนแบบ ส่งครู เช่นการทํารายงานเข้าเล่มแล้ว
ส่งงานได้กับผู้สอนนั้นๆเป็นต้น ซึ่งได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อ 1.3.4.1 กิจกรรมการบ้าน ดังแสดงใน 
ภาพที่ 63 ซึ่งเป็นแบบตอบออนไลน์ 
 

 
ภาพที่ 63 การส่งการบ้าน 

 

1.4.3 การทําแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆนั้นนอกจากจะมีเนื้อหารายวิชา การบ้านแล้ว 
ยังมีเรื่องของแบบทดสอบ ที่ให้นักเรียนได้เข้ามาทําแบบทดสอบตามที่ผู้สอนได้กําหนดเอาได้ ดังแสดง
ในภาพที่ 64 เป็นตัวอย่างแบบทดสอบแบบปรนัย 

 
ภาพที่ 64 แบบทดสอบแบบปรนัย 
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1.4.4  การดูคะแนนหลังจากที่นักเรียนได้ทําการบ้านหรือแบบทดสอบ เป็นที่เรียบร้อย
แล้วนั้น รอผู้สอนให้คะแนน และเมื่อผู้สอนได้ทําการตรวจสอบและให้คะแนน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นักเรียนสามารถเข้ามาดูคะแนนของคนเองได้ ดังภาพที่ 65 

 
ภาพที่ 65 การดูคะแนน 

 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
1. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยการพัฒนาระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน
นักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหาโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับการสร้างระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ เพื่อสร้างระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน์สําหรับใช้ภายใน                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้    
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อย่าง
แพร่หลายมากขึ้น 

ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานได้เริ่มจากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบระบบ
ตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรมมูเด้ิล (Moodle) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ 
สามารถสรุปความสามารถในการทํางานตามผู้ใช้ ได้ดังนี้ 

1.1 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไขรายชื่ออาจารย์ รายช่ือนักศึกษา ประเภทรายวิชา
รายวิชาและการสํารองข้อมูลของระบบ 

1.2  อาจารย์สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายวิชา เนื้อหารายวิชา รายช่ือนักศึกษากิจกรรมต่างๆ 
เช่น แบบทดสอบ การบ้าน กระดานเสวนา และการให้คะแนน 

1.3 นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกสมัครเข้าเรียนแต่ละวิชาด้วยตนเองสามารถอ่านเอกสาร 
หรือบทเรียน ที่อาจารย์กําหนดให้เข้าไปศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสมสามารถทํากิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ทําแบบทดสอบ หรือส่งการบ้านและสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ 

จากผลการทดลองพบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์กล่าวคือระบบสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ 
และข้อสอบออนไลน์ได้ระบบสามารถอํานวยความสะดวกให้อาจารย์ผู้สอนทําการเพิ่มบทเรียนและเพิ่ม
กิจกรรมต่างๆได้ง่าย รวดเร็ว และระบบสามารถอํานวยความสะดวกให้นักศึกษาทําการเรียนรู้ได้ใน
หลายรูปแบบไฟล์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหารายวิชานั้นๆได้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ โดย
นักศึกษาสามารถเรียนได้โดยไม่มีข้อจํากัดของเวลา และสถานที่ 

 
2.  อภิปรายผล 

2.1  เกิดการไม่เข้าใจรูปแบบของภาษากันในฐานข้อมูลทําให้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นไม่
แสดงภาษาไทย ทําให้เข้าใจยากขึ้น 

2.2  เนื่องจากมูเด้ิล (Moodle) ฟังก์ชันให้ใช้หลากหลายและบางฟังก์ช่ันนั้นยังไม่สามารถที่จะ
เรียกใช้งานได้เพราะยังขาดซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดทํา 
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2.3  คู่มือประกอบการศึกษาและการติดต้ังโปรแกรมส่วนมากยังเป็นของเวอร์ช่ันเก่า ในส่วน
ของเวอร์ชันใหม่ ยังไม่มีผู้ใดจัดทําจึงทําข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับเวอร์ช่ันที่ใช้งาน 

2.4   การออกแบบธีม (Theme) ต้องใช้ความรู้มากกว่าปรกติเนื่องจากมูเด้ิล (Moodle)               
ที่มีหลายๆ ระบบมารวมกันทําให้เกิดความยุ่งยาก 

 
3.  ข้อเสนอแนะ 

3.1  การนําไปใช้ประโยชน์ 
3.2   แนวทางพัฒนาและประยุกต์ต่อยอดในลักกษณะอื่นๆ 

3.2.1   ใช้ เป็นเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนของอาจารย์                   
และนักศึกษา 

3.2.2 ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนนุและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทําให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นมีความพยายามใฝ่หาความรู้โดยที่สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองและตามศักยภาพของ
นักศึกษาเองตลอดจนมีทักษะในการเลือกรับข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ 

3.2.3 ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างข้อสอบออนไลน์ 
 

3.3   แนวทางพัฒนาและประยุกต์ต่อยอดในลักกษณะอื่นๆ 
3.3.1  ในการจัดทําควรทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดให้ได้ข้อมูล                   

ที่เพียงพอและถูกต้องก่อนทําการติดต้ังโปรแกรม และการประยุกต์การใช้งาน 
3.3.2  ควรศึกษาและเรียนรู้โปรแกรมมูเด้ิล (Moodle) ที่ใช้ในการสร้างบทเรียน

ออนไลน์นี้ ให้เกิดความรู้เข้าใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้โดยการขยันหมั่นเพียรหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อสร้างความชํานาญและเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป 

 3.3.3  ออกแบบรูปลักษณ์และธีม (Theme) ที่ใช้ให้สอดคล้องกับหน่วยงานหรือองค์กร
ให้มากที่สุดและสามารถเรียนรู้และเข้าใจง่ายเพื่อส่งผลต่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3.3.4  เนื้อหาบทเรียนและข้อสอบ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ทราบว่าสมารถใส่ข้อมูล
ประเภทนี้ได้ 

 3.3.5  หากต้องการนําระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไปใช้ จะต้องนําไปติดต้ัง
กับ Server ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และควรมีผู้ดูแลระบบเพื่อควบคุมดูแลการใช้งานของระบบ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสํารวจความพึงพอใจและใบรับรองการนําไปใช้ประโยชน ์
การพัฒนาระบบคลังข้อสอบปรนยัแบบเลือกตอบออนไลน์  

เพื่อวัดความรูพ้ื้นฐานนักศึกษาที่สอบเขา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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แบบสํารวจความพึงพอใจ การพัฒนาระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน ์

เพื่อวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

...................................................................... 
     คําชี้แจง:   1. แบบสํารวจฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลจากการสํารวจมาพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบ เพื่อให้ได้ระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

          2. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  4 หมายถึง พึงพอใจมาก  3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย  1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด   
ข้อมูลพื้นฐาน 

1) เพศ ชาย หญิง 

2) อายุ  20-25 ปี  26-30 ปี  31-35 ปี  36-40  40 ปีขึ้นไป 
3) การศึกษา ………………………………………… 

  

ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การประเมินดา้นความเหมาะสมในหนา้ทีก่าร
ทํางาน 

     

1.  ความสามารถของระบบในการวัดความรู้      

2.  ความสามารถของระบบในการตรวจสอบคะแนน      

การประเมินด้านความถูกต้องในการทํางาน      

1.  ความถูกต้องของระบบในการวัดความรู้      

2.  ความถูกต้องของระบบในการตรวจสอบคะแนน      

การประเมินดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน      

1.  ความง่ายในการใช้ระบบในการวัดความรู้      

2.  ความเร็วในทดสอบและการตรวจสอบคะแนน      

3.  ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดย      
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ระดับความพึงพอใจ 

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการประเมิน 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ภาพรวม 

4.  ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม      

5.  คู่มือการใช้งาน สื่อสารได้อย่างเข้าใจ และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนได้จริง 

     

การประเมินดา้นความปลอดภัยของข้อมูล      

1.  ความสามารถในการสํารองข้อมูล      

2.  ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล      

 

- ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................
...................... 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือการใชง้านระบบคลังขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน ์
เพื่อวัดความรูพ้ื้นฐานนักศึกษาที่สอบเขา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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คู่มือการใชง้านระบบคลังขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบออนไลน ์
เพื่อวัดความรูพ้ื้นฐานนักศึกษาที่สอบเขา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
1. การเขา้สูร่ะบบการจัดกาเรียนการสอนออนไลน ์

การเข้าสู่ ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถทําได้โดยเข้าไปที่  URL 
http://www.roodee.info โดยระบบจะแสดงหน้าแรกตามรูปภาพที่ 66 สําหรับการเข้าสู่ระบบนั้น 
อาจารย์ และนักศึกษาจะใช้ Username และ Password ที่ได้สมัครสมาชิกไว้ 

 

 
ภาพที ่66 แสดงหน้าแรกของระบบ 
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2. ส่วนประกอบหน้าแรกของระบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน ์ตามรูปภาพที่ 67 

 
ภาพที ่67 แสดงส่วนประกอบของระบบการจัดกาเรียนการสอนออนไลน์ 

 
รายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ที่สําคญัของระบบมีดังนี้ 

(2.1) ส่วนการ Login เขา้สูก่ารจัดกาเรียนการสอนออนไลน ์จะแบ่งกลุ่มผูใ้ช้ออกเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ 

• ผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ ( Administrator ) 

• ผู้ใช้ระดับผู้สอน ( Instructor ) 

• ผู้ใช้ระดับผู้เรียน ( Student / User ) 
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(2.2) ส่วนแสดงรายวิชาในระบบ ในส่วนนี้จะแสดงรายวิชาที่มีอยู่ในระบบ โดยแบ่งแยกเป็น
สาขาวิชา 

(2.3) ส่วนประกาศขา่ว ในส่วนนี้จะแสดงประกาศข่าวล่าสุดเกี่ยวกับระบบให้กับอาจารย์และ
นักศึกษาได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวที่จะมีขึ้น 

(2.4) ส่วน Download คู่มือเอกสาร ในสว่นนี้จะแสดงคู่มือการใช้งานสําหรับอาจารย์และ
นักศึกษา 

 
3. การเพิ่มรายวิชา การขอเพิ่มรายวิชาสําหรับอาจารย์มี 2 กรณีดังนี้ 

(3.1) กรณีที่อาจารย์เข้าใช้ระบบครั้งแรก และต้องการจะเพิ่มรายวิชาใหม่ในระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ให้ส่งข้อมูลด้านล่างนี้ไปที่ E-Mail: admin@roodee.info 

• ช่ือนามสกุลของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 

• ช่ือคณะที่ต้องการเก็บรายวิชา 

• ช่ือวิชา และรหัสวิชา ใช้ภาษาไทย หรืออังกฤษก็ได้ 
(3.2) กรณีที่อาจารย์ได้รับสิทธ์ิให้สามารถเพิ่มรายวิชาได้เองโดยมีวิธีการตามข้อต่อไปนี้ 

• หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วคลิกที่รายวิชาทั้งหมดตามรูปภาพที่ 68 

 
ภาพที่ 68 แสดงส่วนรายวิชาทั้งหมด 
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• อาจารย์สามารถทําการเพิ่มรายวิชาได้โดยทําการคลิกที่ รายวิชาทั้งหมด 
และ เพิ่ม/แก้ไข รายวิชา 

• จากนั้นจะแสดงข้อมูลสาขาวิชา และรายวิชาทั้งหมดตามรูปภาพที่ 4 แล้ว
คลิกเลือกสาขาวิชาที่สอน 
 

 
ภาพที ่69 แสดงหน้าจอประเภทรายวิชา 

 

• จากนั้นคลิกทีปุ่่ม “เพิ่มรายวิชา” ตามภาพที่ 70 

 
ภาพที ่70 แสดงส่วนการเพิ่มรายวิชา 
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• จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอการเพิ่มรายวิชาตามภาพที่ 71 
 

 
ภาพที ่71 แสดงหน้าจอการแก้ไขรายวิชา 
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ภาพที ่71 แสดงหน้าจอการแก้ไขรายวิชา (ต่อ) 

 

• หลังจากนั้นกรอกข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง” จะได้หน้าจอการกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้ในรายวิชาจากรูปภาพที่ 72 
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ภาพที ่72 แสดงหน้าจอ Assign roles 

 

• ระบบจะให้สิทธ์ิสําหรับผู้ขอ “เพิ่มรายวิชา” เป็น “Teacher” โดยอัตโนมัติ 
และผู้สร้างรายวิชายังสามารถกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงรายวิชาให้กับผู้อื่นในระบบ ได้โดยการคลิกที่ช่ือ
ของสิทธ์ิที่ต้องการมอบหมายแล้วทําการเลือกตัวบุคคลจากผู้ใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบดังรูปภาพที่ 73 
 

 
ภาพที ่73 แสดงหน้าจอ Assign roles การกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้เพิ่มเติม 
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• หลังจากเสร็จสิ้นการเพิ่มกําหนดสิทธ์ิในรายวิชา ให้คลิกเข้าสู่รายวิชาที่ปุ่ม 
“คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปยังรายวิชาของคุณ”  

• จากนั้นจะไปยังรายวิชาที่สอนให้คลิกช่ือย่อของรายวิชาบน Navigator Bar 

เพื่อไปยังหน้าหลักของรายวิชา   
 

4. หน้าหลักในรายวชิา 
เมื่ออาจารย์เข้ามายังหน้าหลักของรายวิชาแล้ว หรืออาจารย์ Login เข้าสู่ระบบและคลกิบน

รายวิชาที่อาจารย์มีสิทธ์ิเป็นผู้สอนตามรูปภาพที่ 74 
 

 
ภาพที ่74 แสดงหน้าจอห้องเรียนของรายวิชา 

 
รายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ที่สําคญัของระบบมีดังนี้ 

(4.1) Navigator Bar แถบแสดงตําแหน่งหน้าจอปัจจุบันของระบบ โดยอาจารย์สามารถ
คลิกเลือกหัวขอ้ที่อยู่บน Navigator Bar เพื่อย้ายหน้าจอไปยังระดับที่อยู่ก่อนหน้าได้ 
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(4.2) บล็อกทัว่ไป เป็นส่วนที่แสดงเครื่องมือและข้อมลูในรายวิชา โดยรายวิชาที่ถูกสร้างใหม่
จะมีบล็อกแสดงผลโดยโดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ต้ังค่า Default ไว้แล้ว แต่อาจารย์สามารถเปลี่ยนแปลง
บล็อกได้ซึ่งอาจทําการเพิ่ม,ลบ,ซ่อนหรือย้ายตําแหน่งแสดงผลของบล็อก ทั่วไปที่ปรากฏอยู่บนหน้า
หลักของรายวิชาประกอบด้วย 

(4.2.1) บล็อกสมาชิก เป็นบล็อกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสมาชิกในรายวิชา สามารถ

คลิกลิงค์เพื่อไปดูรายช่ือนักศึกษาที่อยู่ในรายวิชานี้  ตามรูปภาพที่ 75 

 
ภาพที ่75 แสดงหน้าจอรายชื่อสมาชิกของรายวิชา 

 
(4.2.2) บล็อกกิจกรรมทั้งหมด จะแสดงกิจกรรมทั้งหมดในรายวิชาของอาจารย์

สามารถแบ่งประเภทได้ทั้งหมดมีกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง   
(4.2.3) บล็อกค้นกระดาษเสวนา สําหรับการค้นหาส่วนต่างๆ ในรายวิชา เช่น ช่ือ

หัวข้อรวมถึงข้อความท่ีแสดงความคิดเห็นในกระดานเสวนา  

 



86 

 

(4.2.4) บล็อกข่าวลา่สุด เป็นบล็อกแสดงขา่วล่าสุดที่อาจารย์หรือผู้ดูแลระบบ

ประกาศไว้เพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้  
(4.2.5) บล็อกกิจกรรมที่กําลงัจะมีขึ้น ใช้ร่วมกับปฏิทินจะช่วยแสดงกิจกรรมที่

เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่อาจารย์กําหนดไว้   
(4.2.6) บล็อกกิจกรรมล่าสุด การแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง  หรือกิจกรรมล่าสุดที่

เกิดขึ้น  
(4.2.7) บล็อกวิชาเรยีนของฉัน แสดงรายวิชาที่อาจารย์สอนอยู่หรือ รายวิชาที่

อาจารย์สามารถเข้าเรียนได้  
(4.2.8) บล็อกปฏิทิน เป็นการแสดงปฏิทิน และยังใช้เป็นปฏิทินกิจกรรมได้อีกด้วย

โดยจะแสดงให้เห็นกิจกรรมต่างๆ ที่เรากําหนดไว้  
 
(4.3) บล็อกการจัดการระบบ รวมเมนูเกี่ยวกับเครื่องมอที่ใช้ในการจัดการระบบข้อมูลในรายวิชา การ
จัดการคอร์สทัง้หมด 
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ภาพที ่76 แสดงเมนูการจัดการระบบ 

 
(4.4) ส่วนแสดงเนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชา ซึ่งมีตัวเลือกให้อาจารย์ได้ กําหนดลักษณะ

การนําเสนอของเนื้อหาและ กิจกรรม โดยอาจารย์สามารถกําหนดรูปแบบของเนื้อหาได้ 3 รูปแบบคือ 
(4.4.1) แบบหัวข้อ แบบนี้เหมาะสําหรับอาจารย์ที่ต้องการให้นักศึกษาเข้ามาศึกษา

เนื้อหาทําแบบทดสอบหรือกิจกรรมต่างๆ ในรายวิชานี้ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมี 
การยกเลิกรายวิชา 

(4.4.2) แบบรายสัปดาห ์แบบนี้เหมาะสําหรับการจัดการการเรียนการสอนราย
สัปดาห์ทุกกิจกรรมจะเสร็จสิน้ภายในสัปดาห์นั้นๆ หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวนักศึกษาจะไม่สามารถเขา้
ไปศึกษาเนื้อหาหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ได้ 

(4.4.3) แบบกลุ่มสนทนา แบบนี้จะเป็นเหมือนการตั้งหัวข้อเสวนา หรือ หัวข้อที่ให้
นักศึกษาร่วมกันเข้ามาแสดงความคิดเห็น 
 
5. วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตวั 

การแก้ไขประวัติส่วนตัวซึ่งจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของระบบ อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าไป

แก้ไขส่วนตัวได้ที่ตรงชื่อ Login ตามภาพ   และเลือก Tab 

 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จะได้ตาม
ภาพที่ 71 
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ภาพที ่77 แสดงหน้าจอแก้ไขประวัติส่วนตัว 

 
6. วิธีการตั้งคา่ในรายวิชา 

การต้ังค่าของรายวิชาเป็นการกําหนดการตั้งค่าของรายวิชาต่างๆ ที่จะใช้ในการกําหนดสถานะ
รายวิชาหน้าจอแสดง หรือใช้แก้ไขรายวิชาที่การจัดการระบบ และเลือกเมนู “การต้ังค่า” จะได้ตาม
ภาพที่ 71 
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7. วิธีการสร้างเนื้อหารายวชิา 
เมื่ออาจารย์ผู้สอนต้องการเข้าไปแก้ไข / เพิ่มเติมเนื้อหาและกิจกรรม รวมถึงการบ้านใน

ห้องเรียนสามารถทําได้โดยเลือกไปยังปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ซึ่งจะอยู่ในโหมดของการแก้ไขหรือ
กําหนดกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในห้องเรียน 

 
ภาพที ่78 แสดงปุ่มเริ่มการแก้ไขในหน้านี ้

 
จะเข้าสู่โหมดของการแก้ไขดังแสดงในรูปภาพที่ 79 

 
ภาพที ่79 แสดงเริ่มการแก้ไขในหน้านี ้
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นอกจากนี้ในหน้าจอของการแก้ไขก็จะมี Block ที่ใช้ในการเพิ่มการแสดงผล Block 
นอกเหนือจาก Block มาตรฐานที่กําหนดได้ดังนี้ตามภาพที่ 80 
 

 
ภาพที ่80 แสดงเมนูบล็อกเพิ่มเติม 

 
การนําเนื้อหารายวิชาเข้าสู่ระบบจะขอแบ่งออกเป็น 2 ส่วนนั้นก็คือ การเพิ่มแหล่งข้อมูลและ 

การเพิ่มกิจกรรม ซึ่งในส่วนนี้เราจะมองในส่วนของ “การเพิ่มแหล่งข้อมูล” การนําเอาเนื้อหาจาก
แหล่งข้อมูลที่ระบบได้จัดเตรียมประกอบไปด้วย การสร้างหน้าตัวหนังสือธรรมดา การสร้างหน้า              
เว็บเพจใหม่ ลิงค์ไปยังไฟล์หรือเว็บไซต์และ ไดเรคทอรี ซึ่งในส่วนนี้จะขอแสดงรายละเอียดในส่วนของ
การสร้างหน้าตัวหนังสือ และการสร้างหน้าเว็บเพจใหม่ 

เมื่ออาจารย์ต้องการจะเพิ่มข้อมูลบทคัดย่อของหัวข้อในรายวิชาโดยเลือกไอคอนตาม                
ภาพที่ 81 

 

 
ภาพที ่81 แสดงไอคอนแก้ไขบทคัดย่อ 
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จากนั้นจะปรากฏหน้าจอที่อาจารย์สามารถแก้ไขบทคัดย่อได้ตามรูปภาพที่ 81 และเมื่อทํา
การเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วให้คลกิเลือกที่ปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

 

 
ภาพที ่81 แสดงหน้าจอการแก้ไขบทคัดย่อ (ต่อ) 
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(7.1) เพิ่มแหล่งข้อมลู ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 
(7.1.1) การเพิ่ม Label เป็นการเพิ่มข้อความลงในพื้นที่ของหัวข้อตามภาพที่ 82

หลังจากที่ในขอ้ความเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “Save and return to course” 
 

 
ภาพที ่82 แสดงหน้าจอการเพิ่ม Label 

 
(7.1.2) การสร้างหน้าตัวหนังสือธรรมดา เป็นการสร้างหน้าตัวหนังสือ (Full Text) 

สําหรับแสดงข้อความให้แก่นักศึกษาหน้าจอของการสร้างหน้าตัวหนังสือธรรมดาจะแสดงดังรูปภาพที่ 
18 การกําหนดการตั้งค่าของการสร้างหน้าตัวหนังสือธรรมดานั้นมีส่วนที่สําคัญอยู่คือ ส่วนของรูปแบบ
จะเป็นการแสดงถึงรูปแบบของตัวหนังสือ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะกําหนดไว้ที่รูปแบบอัตโนมัติและส่วนของ
หน้าต่างการใช้งานจะให้เลือก 2 แบบคือ 

• หน้าตา่งเดิม เมื่อนักศึกษาคลิกเข้าไปที่หัวข้อจะแสดงในหน้าต่างเดิม 

• หน้าตา่งใหม ่เมื่อนักศึกษาคลิกเข้าไปที่หัวข้อแสดงหน้าต่างใหม่ซึ่งในการตั้งค่า 
ให้แสดงในหนา้ต่างใหม่นั้น อาจารย์สามารถกําหนดขนาดและความกว้างความสูงของหน้าต่าง

ใหม่ได้ 
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ภาพที ่83 แสดงหน้าจอการสร้างหน้าตัวหนังสือธรรมดา 
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(7.1.3) ขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บเพจ เป็นการสร้างหน้าหน้าเว็บเพจ โดยที่อาจารย์
ไม่จําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องภาษา HTML หน้าจอของการสร้างหน้าเว็บเพจจะแสดงตาม           
ภาพที่ 84 
 

 
ภาพที ่84 แสดงหน้าจอการสร้างหน้าเว็บเพจ 

 
เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของระบบ เช่น ข้อมูลของบทคัดย่อ หรือ ข้อมูลที่เป็น

ส่วนประกอบที่สําคัญของเนื้อหารายวิชาจะมี Editor เรียกว่า HTML Editor เป็นตัวสําหรับแปลง
เนื้อหา หรือข้อมูลของอาจารย์ที่นําเข้าไปเก็บไว้เป็น HTML Codeสําหรับแถบเครื่องมือของ HTML 
Editor จะเหมือนกับโปรแกรม Editor ทั่วไป เช่น การกําหนดขนาดรูปแบบ สี ของตัวอักษร พื้นที่เก็บ
คลิปอารต์แกลเลอรี่จะเป็นที่เก็บรูปภาพชนิดต่างๆ รวมไปถึงการสร้างลิงค์ไปยัง URL ต่างๆ ตาม
รูปภาพที่ 85 
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ภาพที ่85 แสดงแถบเครื่องมือของ HTML Editor 

 
(7.1.4) ไฟล์หรือเว็บไซต ์เป็นการสร้างหน้าลิงค์ช้ีไปยังเว็บไซต์ที่ระบุหรอืชี้ไปยังไฟล์

ที่ได้เตรียมไว้ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูลเอกสาร .doc ( ไฟล์ Word) , .ppt (ไฟล์ Powerpoint), 
.PDF (ไฟล์ Acrobat) หรือ .swf (Shock Wave Flash Files)และอื่นอีก โดยคลิกเลือก “ไฟล์หรือ
เว็บไซต์” จะได้ตามรูปภาพที่ 86 
 

 
ภาพที ่86 แสดงหน้าจอการเพิ่มไฟล์หรือเว็บไซต์ 
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(7.1.5) ไดเรกทอรี เป็นการสร้างหน้าลิงค์ช้ีไปยังไดเรกทอรีที่อาจารย์เตรียมไว้ใน 

“ไฟล์”ตามรูปภาพที่ 87 
 

 
ภาพที ่87 แสดงหน้าจอการเพิ่มไดเรกทอรี 
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(7.2) เพิ่มกิจกรรม ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 
(7.2.1) การเพิ่มกระดานเสวนา กระดานเสวนาหรือที่เรียกกันว่า Webboard                   

มีสําหรับให้อาจารย์ผู้สอนตั้งกระทู้ข้อเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในหัวข้อนั้นๆ โดยหน้าจอจะแสดงภาพตามภาพที่ 88 
 

 
ภาพที ่88 แสดงหน้าจอการเพิ่มกระดานเสวนา 
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หลังจากการเพิ่มกระดานเสวนาเสร็จแล้ว จะมีหัวข้อเพื่อให้นักศึกษาเข้าไปแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้กําหนดไว้ 
 

(7.2.2) การบ้าน เป็นการมอบหมายงานให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางกิจกรรมใน
ระบบ โดยอาจารย์สามารถเลือกรูปแบบการสร้างการบ้านได้ดังนี้ 

(7.2.2.1) คําตอบแบบออนไลน์ เป็นการสั่งงานที่ให้นักศึกษาทําการส่งงาน
โดยการพิมพ์ข้อความผ่านระบบโดยตรง โดยการสร้างการบ้านแบบออนไลน์เลือกไปที่ “คําตอบ
ออนไลน์” จะได้หน้าจอตามภาพที่ 89 
 

 
ภาพที ่89 แสดงหน้าจอการเพิ่มการบ้านแบบออนไลน์ 
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7.2.2.2) ส่งงานโดยการอัพโหลดไฟล์ เป็นการกําหนดให้นักศึกษาส่งงาน
โดยการอัพโหลดไฟล์ส่งผ่านทางระบบ โดยระบบจะแสดงเวลาของนักศึกษาที่ส่งงานให้แก่อาจารย์ 
และ อาจารย์สามารถให้คะแนนผ่านทางระบบได้ถ้าเลือกรูปแบบนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะได้
หน้าจอตามรูปภาพที่ 90 
 

 
ภาพที ่90 แสดงหน้าจอการเพิ่มการบ้านแบบอัพโหลดไฟล์ 
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(7.2.2.3) ส่งงานนอกเว็บ เป็นการกําหนดให้นักศึกษาส่งงานที่ไม่ใช่สื่อ
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยผู้สอนสามารถใช้ระบบในการอธิบายการส่งงาน เช่น คําสั่งให้ส่งรายงานที่เป็นรูปเล่ม 
จะได้หน้าจอตามรูปภาพที่ 91 
 

 
ภาพที ่91 แสดงหน้าจอการเพิ่มการบ้านแบบส่งงานนอกเว็บ 
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(7.2.3) การสร้างห้องสนทนา ห้องสนทนาหรือที่เรียกกันว่า Chat มีสําหรับให้
อาจารย์ต้ังห้องสนทนาสําหรับนักศึกษาที่เข้ามาออนไลน์รายวิชาในช่วงเวลาเดียวกัน ได้สนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่วงเวลาจริงที่นักศึกษาเข้ามาใช้งานระบบซึ่งจะอยู่ในส่วนของการ               
เพิ่มกิจกรรม 
 

 
ภาพที ่92 แสดงหน้าจอการสร้างห้องสนทนา 
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8. วิธีการสร้างแบบทดสอบ 
ใช้สําหรับสร้างข้อสอบหรือแบบฝึกหัดให้นกัศึกษาทําในแต่ละบทเรียน/หัวข้อ โดยเมื่อ

นักศึกษาทําแบบทดสอบแล้วระบบจะตรวจให้โดยอัตโนมัติตามคะแนนและคําตอบที่กําหนดไว้ ตาม
รูปแสดงการเพิ่มแบบทดสอบรูปภาพที่ 93 
 

 
ภาพที ่93 แสดงหน้าจอการสร้างแบบสอบถาม 
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หลังจากหน้าจอการกําหนดชื่อแบบทดสอบแล้วจะเข้าไปยังหน้าจอท่ีแสดงคําถามของชุด
แบบทดสอบนั้นๆ ในระบบจะมีการเก็บประเภทของคําถาม ซึ่งคําถามแต่ละประเภทนั้นอาจารย์ผู้สอน
จะเป็นผู้กําหนดเองซึ่งในแต่ละประเภทนั้นอาจจะรวมคําถามข้อต่างๆ ตามกลุ่มของประเภทนั้น 
หลังจากนั้นให้อาจารย์เลือกชนิดของคําถามที่สร้างไว้เพื่อทําการเพิ่มคําถามลงในแบบทดสอบ เช่น 

 

 
ภาพที ่93 แสดงหน้าจอการเลือกแบบสอบถาม (ต่อ) 
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(8.1) คําถามแบบปรนัย จากภาพที่ 95 ให้เลือกคําถามปรนัย จากนั้นจะได้หน้าจอตาม          
ภาพที่ 95 

 
ภาพที ่94 แสดงหน้าจอการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 
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(8.2) คําถามแบบ True/False การต้ังค่าต่างๆ ของคําถามแบบถูกผิดมีดังนี้ จากภาพที่ 95 
ให้เลือกคําถาม True/False จากนั้นจะได้หน้าจอตามภาพที่ 96 

 

 
ภาพที ่95 แสดงหน้าจอการสร้างแบบทดสอบแบบ True/False 
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ประวัติผู้วิจยั 
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ประวตัิผู้วิจยั 
 

ประวัติผู้วิจยั 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายชาญยุทธ  อุปายโกศล 

      ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. CHANYUT  AUPAYAGOSON 
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  1200900002481 
3. ตําแหน่ง  อาจารย์    
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  กระทรวงศึกษาธิการ  
E-mail: chanyut.a@rmutr.ac.th   มือถือ 086-663-6998 

5. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี อตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- เทคโนโลยีพลังงาน 
- การประมวลผลทางภาพ 
 

ประวัติผูร้่วมวิจัย  
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  กาญบัญชา  พานิชเจริญ 

      ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, KANBUNCHA  PANICHCHAROEN 
  2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3101501054418 
2. ตําแหน่ง  อาจารย์    
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ทํางาน 

โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
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ราชมงคลรัตนโกสินทร์  กระทรวงศึกษาธิการ   
E-mail  kanbuncha.pan@rmutr.ac.th   มือถือ 081-668-8678 
 

4. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
- ปริญญาโท ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต  

(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  
- สาขาวิชา  GSM/WCDMA 

สาขาวิชา  RDBMS 
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