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บทที1่ 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทัจกัรวาลคอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั ไดป้ระมูลโครงการจดัซ้ืออุปกรณ์ส าหรับโครงการ
ปรับปรุงและพฒันาระบบ e-learning ของการไฟฟ้านครหลวงเป็นโครงการประมูลซอฟต์แวร์
พฒันาระบบ e-learning ซ่ึงได้รับ license ในการพฒันา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          
(e-bidding) 

ระบบเดิมของ e-learning ของการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นการใช ้Adobe Flash ในการ
เรียนบทเรียนและการท าแบบทดสอบซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเรียนและท าแบบทดสอบจนจบและคะแนน
จากการสอบจะถูกตรวจสอบจากผูดู้แลระบบแลว้จึงน าคะแนนทั้งหมดกรอกขอ้มูลคอมพิวเตอร์อีก
คร้ังท าให้ยุ่งยากต่อการท างานและเกิดความผิดพลาดได้และประกอบกบัระบบเดิมท าให้มีปัญหา
เช่นโปรแกรมไม่ท างาน หรือ ตอ้งติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมถึงจะเรียกใช้งานไดซ่ึ้งท าให้การท างาน
เสียเวลามากข้ึน 

โดยมีแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบใหม่โดยระบบใหม่จะการพฒันาระบบ e-learning ดว้ย
โปรเเกรม Lectora Inspire 16 ท าให้มีความยืดหยุน่ เพราะสามารถเเกไ้ขขอ้มูลได ้เเละสามารถส่ง
คะเเนนสอบลงในฐานขอ้มูลไดโ้ดยตรง ท าให้ถูกตอ้งมากข้ึน และยงัสามารถรองรับกบัอุปกรณ์
ต่างๆไดม้ากข้ึน 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อสร้างเคร่ืองมือพฒันาระบบ e-learning โดยใชโ้ปรแกรม Lectora Inspire 16 
1.2.2 เพื่อสร้าง e-learning เพื่อใหท้  างานร่วมกบัฐานขอ้มูล Saba ได ้

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 แอป๊พลิเคชัน่พฒันาดว้ยโปรแกรม Lectora Inspire 16  
1.3.2 สามารถเพิ่มและแกไ้ขแบบทดสอบไดโ้ดยผูอ้อกขอ้สอบ  
1.3.3 คะแนนท่ีไดรั้บจากการทดสอบจะถูกเก็บบนฐานขอ้มูล 
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1.4 ประโยชน์คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ได้เคร่ืองมือพฒันาระบบ e-learning ท่ีมีความสะดวกและถูกตอ้งในการเก็บ

คะแนน 
1.4.2 ไดค้วามรู้ในการใชโ้ปรแกรม Lectora Inspire 16 ในการพฒันาระบบ e-learning 



บทที ่2 
ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

 
เน้ือหาในบทน้ีเป็นการศึกษาทฤษฎี หรือแนวคิดท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ

ปฏิบติังานในการท าโครงงานโดยไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการท า e – learning ความรู้เก่ียวกบั
โปรแกรม Lectora ท่ีใชใ้นการท าโครงงานซ่ึงท าใหโ้ครงงานส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

 
2.1 E – Learning  

2.1.1 ความหมาย e-Learning  
ปัจจุบนัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้เขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนเป็น

อย่างมาก เน่ืองจากถือได้ว่าเป็นส่ือท่ีช่วยให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพข้ึน ซ่ึงได้มี
นกัวชิาการและผูรู้้ไดใ้หค้วามหมายของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไวใ้นหลายทศันะ ดงัน้ี 

กิดานันท์ มลิทอง [1] ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
learning) วา่เป็นการศึกษาทางไกลท่ีอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก โดยผูเ้รียนสามารถ
ศึกษาเน้ือหาบทเรียนต่างๆและกิจกรรมการเรียนการสอนได้จากอินเทอร์เน็ต ทั้ ง น้ีโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเรียนและท างานตามท่ีมอบหมาย นอกจากน้ียงั สามารถใชพ้ดูคุยกบัผูเ้รียนไดจึ้งท า
ใหเ้รียกไดว้า่เป็นการสอนบนเวบ็ (web-based instruction) เป็นตน้ 

ศุภชยั สุขะนินทร์ ; กรกนก วงศ์พานิช [2]ไดใ้ห้ความหมายวา่ e-learning มาจากคาว่า 
electronic learning หรือเป็นการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และยงัหมายถึง computer learning ซ่ึงก็
คือการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ หรือเป็นการเรียนรู้ทางใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจจะเป็นการ
เรียนในรูปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์ วีดีโอ ซีดีรอมสัญญาณดาวเทียม (Satellite) เครือข่าย
ทอ้งถ่ิน อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือแมแ้ต่ลกัษณะของเอก็ซ์ทราเน็ตและสัญญาณโทรทศัน์ก็ได ้

บัณฑิต พฤฒเศรณี [3]ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
learning) วา่เป็นการศึกษาท่ีเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผูเ้รียนรู้จะเรียนรู้ดว้ยตวัเอง การ
เรียนรู้จะเป็นไปตามปัจจัยภายใต้ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้สองประการ คือ การเรียนตามความรู้ 
ความสามารถของผูเ้รียนเองและการตอบสนองในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ [4] ไดใ้ห้ความหมายของ e-learning ไวว้า่เป็นการเรียนรู้ผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือ อี-เลิร์นน่ิง (e-Learning) ซ่ึงรวมหมายถึง การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลย ี
(technology-based learning) ท่ีครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลายหลายรูปแบบ อาทิ เช่น การเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์ (computer based learning) การเรียนรู้บนเวบ็ (web-based learning) และห้องเรียน
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เสมือนจริง (virtural classrooms) เป็นตน้ โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุก
ประเภท เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) การถ่ายทอด
ผา่นดาวเทียม (satellite broadcast) แถบบนัทึกเสียง และหรือวีดีทศัน์ (audio/video tape) โทรทศัน์ 
ปฏิสัมพนัธ์ (interactive TV) และซีดีรอม (CD-ROM) 
       จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่าการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)หมายถึง 
รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือส่ืออิเลคทรอนิกส์ในการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวและเน้ือหา โดยสามารถมีส่ือในการน าเสนอบทเรียนไดต้ั้งแต่ 1 ส่ือข้ึนไปและการ
เรียนการสอนสามารถท่ีจะอยูใ่นรูปของการสอนทางเดียวหรือการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์ก็ได ้

2.1.2 องคป์ระกอบของ e-Learning  
1. เน้ือหา (Content) 

เน้ือหาเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสุดส าหรับ e-learning คุณภาพของการเรียนการสอน
ของ e-learning และการท่ีผูเ้รียนจะบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนในลกัษณะน้ีหรือไม่อย่างไร ส่ิง
ส าคญัท่ีสุดก็คือ เน้ือหาการเรียนซ่ึงผูส้อนไดจ้ดัหาใหแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนมีหนา้ท่ีในการใชเ้วลาส่วน
ใหญ่ศึกษาเน้ือหาดว้ยตนเอง เพื่อท าการปรับเปล่ียน (convert) เน้ือหาสารสนเทศท่ีผูส้อนเตรียมไว้
ใหเ้กิดเป็นความรู้ โดยผา่นการคิดคน้ วิเคราะห์อยา่งมีหลกัการและเหตุผลดว้ยตวัของผูเ้รียน ดงันั้น
เน้ือหาของการเรียนแบบน้ีท่ีพฒันาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีอยู่น้อยมากท าให้ไม่เพียงพอกบัความ
ตอ้งการในการฝึกอบรม เพิ่มพนูความรู้ พฒันาศกัยภาพทั้งของบุคคลโดยส่วนตวัและของหน่วยงาน
ต่างๆ 

2. ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning Management System) 
 เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลน์หรือ e-learning นั้นเป็นการเรียนท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียน

ไดศึ้กษา เรียนรู้ไดด้้วยตวัเอง ระบบบริหารการเรียนท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลาง ก าหนดล าดบัของ
เน้ือหาในบทเรียน น าส่งบทเรียนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัผูเ้รียน ประเมินผลความส าเร็จของ
บทเรียน ควบคุม และสนบัสนุนการให้บริการทั้งหมดแก่ผูเ้รียน จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบของ e-
learning ท่ีส าคญั เราเรียกระบบน้ีวา่ "ระบบบริหารการเรียน" 

3. โหมดการติดต่อส่ือสาร (Modes of Communication) 
องค์ประกอบส าคญัของ online-learning ท่ีขาดไม่ไดอี้กประการหน่ึง ก็คือ การจดัให้

ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูส้อน วิทยากร ผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆรวมทั้งผูเ้รียนดว้ยกนั ในลกัษณะท่ี
หลากหลาย และสะดวกต่อผูใ้ช้ กล่าวคือ มีเคร่ืองมือท่ีจดัหาให้ไวผู้เ้รียนใช้ไดม้ากกว่า 1 รูปแบบ
รวมทั้งเคร่ืองมือนั้นจะตอ้งมีสะดวกใช ้(user-friendly) ดว้ย ซ่ึงเคร่ืองมือท่ี e-learning ควรจดัหาให้
ผูเ้รียน ไดแ้ก่ การประชุมทางคอมพิวเตอร์ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) 



5 
 

  4. แบบฝึกหดั/แบบทดสอบ 
โดยทัว่ไปแลว้การเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดบัใด หรือเรียนวิธีใด ก็ย่อมตอ้งมี

การสอบ/การวดัผลการเรียนเป็นส่วนหน่ึงอยู่เสมอ การสอบ/วดัผลการเรียนจึงเป็นส่วนประกอบ
ส าคญัท่ีจะท าให้การเรียนแบบ e-learning เป็นการเรียนท่ีสมบูรณ์ บางวิชาจ าเป็นตอ้งวดัระดบั
ความรู้ก่อนสมคัรเขา้เรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนในบทเรียน หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัตนมาก
ท่ีสุด ซ่ึงจะท าใหก้ารเรียนท่ีจะเกิดข้ึนเป็นการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือเขา้สู่บทเรียนในแต่ละ
หลกัสูตรก็จะมีการสอบยอ่ยทา้ยบท และการสอบใหญ่ก่อนท่ีจะจบหลกัสูตร 

 
2.1.3 ลกัษณะส าคญัของ E-Learning ท่ีดีประกอบไปดว้ยลกัษณะส าคญั 

1. Anywhere, Anytime คือ ผูเ้รียนสามารถจะเป็นใครก็ไดไ้ม่จ  ากดัเฉพาะนกัศึกษาหรือ
บุคลากร สามารถเรียนจากสถานท่ีใดก็ได้ และสามารถเรียนเวลาใดก็ได้ตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

2. Multimedia เป็นการน าเสนอในรูปแบบส่ือประสม บนเทคโนโลยีเว็บ ประกอบด้วย
ขอ้ความ รูปภาพภาพเคล่ือนไหว และเสียง ตลอดจนวีดิทศัน์ เพื่อให้กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 

3. Non-linear ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียน สามารถเขา้ถึงเน้ือหาตามความตอ้งการโดย e-
learning จะตอ้งจดัหาการเช่ือมโยงท่ียดืหยุน่แก่ผูเ้รียน 

4. Interaction มีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนโตต้อบ มีปฏิสัมพนัธ์ กบัเน้ือหาหรือกบัผูอ่ื้นได ้
5. Immediate Response มีการออกแบบให้มีการทดสอบ การวดัผลและการประเมินผล ซ่ึง

ใหผ้ลป้อนกลบัโดยทนัทีแก่ผูเ้รียนไม่วา่จะอยูใ่นลกัษณะของแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) หรือ
แบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) 

 
2.1.4 E-Learning กระแสของการศึกษาทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้ 

จากการรัฐบาลไดว้างยทุธศาสตร์ และก าหนดความเช่ือมโยงระหวา่งยุทธศาสตร์กบัการ
พฒันาประเทศไทยให้เป็น สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อใช้และสร้างภูมิปัญญาของคน
ไทยท่ีจะน าไปสู่การพฒันาประเทศชาติให้มีความแข็งแกร่งและ ความสามารถท่ีจะรับความทา้ทาย
ของการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจใหม่ของสังคมโลกาภิวฒัน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ี     โดยไดก้ าหนด กรอบ
นโยบายฯ ไว ้3 เร่ืองคือ 

 1. ความทา้ทายในยคุโลกาภิวฒัน์ 
 2. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
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 3. ประเทศไทยในทศวรรษแรกของคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 
 นโยบายฯน้ีมีสาระโดยรวมว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีรวมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและ

การส่ือสาร(โทรคมนาคม) ไวด้ว้ย กนั โดยก าหนดใหเ้รียกวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and Communications Technology :ICT) ก่อให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆในทางเศรษฐกิจ
และสังคม ส่งผลต่อการด ารงอยู่และการพฒันาของประเทศท่ีแตกต่างไปจากอดีต อย่างมาก และ
เป็นท่ียอมรับกนัว่าในศตวรรษท่ี 21น้ีจะเกิดเศรษฐกิจใหม่ท่ีเรียกว่า “เศรษฐกิจแห่งภูมิ ปัญญาและ
การ เรียนรู้” (Knowledge-based Learning Economy) 

 “สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้”   จึงเป็นอีกจุดมุ่งหมายหลกัในการพฒันาประเทศ
ไทยของภาครัฐท่ีตอ้งการ พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการศึกษาของชาติให้เป็น “สังคมดิจิตอล 
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติและการเรียน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student Centered)” ท่ีเนน้
ด้านการผลิตความรู้ การกระจายความรู้ และการใช้ความรู้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ประเทศชาติ 
 การกา้วสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เป็นกลยทุธ์หน่ึงในกลยทุธ์ 5e ซ่ึงประกอบดว้ย 

 • เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาดา้นภาครัฐ (e-Government) 
 • เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาดา้นพาณิชย ์(e-Commerce) 
 • เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม (e-Industry) 
 • เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาดา้นการศึกษา (e-Education) 
 • เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาดา้นสังคม (e-Society) 

 
 ในส่วนของดา้นการศึกษา (e-Education)    รัฐมีเป้าหมายอยา่งแทจ้ริงในการเสริมสร้าง

ความพร้อมของทรัพยากร มนุษย ์เพื่อช่วยผลกัดนั พฒันาให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ท่ีมีคุณภาพ  รัฐไดก้ าหนดยทุธศาสตร์เพื่อใหเ้กิด ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและ
อุปกรณ์การศึกษาและการเรียนรู้ รวมถึง วิชาการ ความรู้ สารสนเทศต่างๆ และศกัยภาพท่ีดีของ
ผูส้อน อนัจะมีส่วนในการจดัการ และการบริหารการศึกษา และการฝึกอบรม ทั้งวิชาการและทกัษะ
เพื่อ พฒันาและยกระดบัคุณภาพความรู้ให้เป็นประชากร ก าลงัคน และก าลงัแรงงาน ท่ีมีคุณภาพ 
และสมบูรณ์ดว้ยภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สามารถสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจและสังคมไทย ให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ไปโดยเร็ว 

ในส่วนสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เราไม่อาจ ปฏิเสธไดเ้ลยวา่ ขณะน้ีเราก าลงัอยู่
ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยท่ีีมีการ เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เป็นยุคของขอ้มูลและข่าวสาร  รวมถึง
การเรียนรู้ไร้พรมแดนท่ีไม่ยึดติดกบักาลเวลา เป็นยุคของโลก ดิจิตอล รูปแบบของการศึกษาใน
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ประเทศไทยก็มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้สอดรับกบักระแสของเทคโนโลยีการ เรียนรู้ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ในเส้นทางของการจดัการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.(web-based) ก็มี
พัฒนาการมาไม่น้อย เช่นกัน นับได้ว่าปัจจุบันกระแสของการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือท่ีต่างเรียกกนัวา่ e-learning มีการพฒันา ไปในทุกภาคส่วน 

 

 
รูปท่ี 2.1 การพฒันาของ e-learning 

 
จากรูปท่ี 2.1 แผนภูมิของ e-learning ท่ีมีการเผยแพร่ และปรากฏบน website และ

เอกสาร ดา้น e-learning จะพบวา่พฒันาการของ e-learning เกิดข้ึนมาหลงัจากท่ีคอมพิวเตอร์ก าเนิด
ข้ึนมาไดไ้ม่นาน กลไกหลกัของ e-learning จะอยูบ่นฐาน ของ CD-Rom, Internet รวมถึงเครือข่าย
ภายในกลุ่มหรือในองค์กร แต่ในยุคนั้น ค าว่า e-learning ยงัไม่มีใครเรียกขาน จะ มีแต่ค าว่า 
CBT(Computer Based Training) และCAI (Computer Assisted Instruction) เท่านั้น 

 รูปแบบของ e-learning เร่ิมมีข้ึนในช่วงตน้ปี 1982 ยุคนั้นถูกน ามาใช้ในวงการศึกษา
ดว้ยรูปแบบของส่ือ ท่ีเรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI (Computer Assisted Instruction) 
แมว้า่จะยงัอยูบ่นระบบปฏิบติัการ DOS แต่ก็ไดรั้บความนิยมจนถูกน าไปพฒันาสร้างส่ือเพื่อใชใ้น
การฝึกอบรมหรือ CBT(Computer Based Training) ซ่ึงช่วงปี 1982 -1983 ถือ เป็นช่วงเวลาท่ี CBT 
เฟ่ืองฟูกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาบุคลากรในองคก์รและแวดวงธุรกิจกนัอยา่งแพร่หลาย 

ดว้ยพฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือในช่วงระยะเวลาต่อมา(1984-1993) การ
พัฒนา e-learning เพื่อ การเรียนการสอนถูกพัฒนาอย่างจริงจังเม่ือ Microsoft ได้ออก
ระบบปฏิบติัการ multitasking รูปแบบกราฟิกอยา่งเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 1985 ท่ีช่ือว่า 
Windows1.x ท่ีท  าให้ตอบสนองความเป็นมลัติมีเดียท่ีสมบูรณ์มากข้ึน ตลอดระยะเวลา 10 ปีของยุค
น้ีถือเป็น อีกช่วงท่ีระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows และ Macintosh มีพฒันาการมาอย่าง
ต่อเน่ือง  ท่ีส าคญัในยุคของ Microsoft Windows 3.x ไดส้นองตอบความเป็นมลัติมีเดียไดดี้และ
สมบูรณ์ แบบมากข้ึน มีการใช้ CD-Rom มาบนัทึกและอ่านขอ้มูล สามารถน าบทเรียนเน้ือหาการ
เรียนการสอนหรือการฝึกอบรม  สร้างเป็นส่ือในรูปของ CD-Rom ไปศึกษา หรือเรียนรู้ดว้ยตนเอง
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ได ้ในทุก สถานท่ี ทุกเวลา ตามท่ีตอ้งการ และในช่วงเวลาน้ีภาษา html เร่ิมเขา้มีบทบาท แต่ดว้ยการ
สร้าง web เพื่อการเรียนการสอนดว้ย html ยงัเป็นส่ิงท่ีท าได้ไม่ค่อยง่ายนัก และกระบวนการ
เช่ือมต่อ การเข้าถึงยงัมีค่าใช้จ่ายค่อน ข้างสูง ท่ีส าคญัเวลาการแสดงผล การเข้าถึงข้อมูลในเชิง
กราฟิกนั้นตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก   ท าให้รูปแบบ e-learning บน เส้นทางน้ีไม่แพร่หลายเท่าท่ีควร 
ท่ีมีก็จะแสดงขอ้มูลแบบ text เสียส่วนใหญ่   แต่ก็ถือไดว้่า e-learning ไดรุ้กกา้วเขา้สู่สังคม การ
เรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเรียกวา่ Internet based learning หรือ web-based learning   แมใ้น
ยุคต้นจะประสบ ปัญหาด้านความเร็วด้าน bandwidth ในการน าเสนอข้อมูลเชิงกราฟิก และ
มลัติมีเดีย ก็ตาม 

 จากกระแสการเปล่ียนแปลงทางดา้นระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 95 ในช่วง
เดือนสิงหาคมปี 1995 ท่ีมาพร้อมกบั Internet Explorer ท่ีชาญฉลาด รวมถึงเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
รองรับการส่งผ่านสัญญาณไดดี้ข้ึน ท าให้เส้นทางบน web น้ี กลายเป็นเป้าหมายและเส้นทางท่ี
ส าคญัของการพฒันาส่ือการเรียนรู้ทางการศึกษาและนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของ e-learning อยา่งแทจ้ริง 
เป็นยุคท่ีเกิดค าศพัทท่ี์บญัญติัข้ึนใหม่ในวงการ e-learning หลายค าอาทิ  WBI, WBT, ILT, LMS, 
CMS 

 เ ม่ือก้าวสู่ยุคปี  2000 ช่วง น้ีกระแสของระบบปฏิบัติการ Windows 98 เป็น
ระบบปฏิบติัการ รุ่นต่อจาก Windows 95 ท่ีได้รับความนิยมสูงสุด แม้จะมีระบบปฏิบัติการ 
Windows Me ออกมา  แต่ก็ไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควรยงัมีผูใ้ช ้ Windows 98 อยูเ่ป็นจ านวนมาก 
ช่วงเวลาน้ีนบัเป็นยุคท่ี เทคโนโลยีการส่ือสารมีความก้าวหน้าสามารถสนองตอบในการส่งผ่าน
ขอ้มูลท่ี ความเร็วสูงๆ โดยใช้ เวลาท่ีน้อยลง ผนวกกบัวิวฒันาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ี
สามารถประมวลผลขอ้มูลได้รวดเร็วข้ึน จึงเป็นส่วนช่วยให้สามารถน าเสนอหรือส่งผ่านขอ้มูล
มลัติมีเดียท่ีรวดเร็วกวา่แต่เดิม จากความกา้วหนา้ในสองประการน้ีท าให้ การจดัการศึกษา และการ
เรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถสนองต่อกลไกการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพมาก 
ท่ีสุดนบัเป็นยคุของ e-learning อยา่งแทจ้ริง ยคุน้ีก าหนดใหอ้ยูใ่นช่วงปี ค.ศ. 2000-2005 

 แมว้า่ e-learning มีผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความหรือความหมายไวห้ลากหลายความหมาย แต่ใน
ปัจจุบนัถือได้ว่า e-learning จะหมายถึงการเรียนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงใช้การถ่ายทอดเน้ือหา 
(delivery methods) ผา่นทางอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ย 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดา้นบริหารการจดัการศึกษา   เทคโนโลยีเครือข่าย ผสมผสาน
สนองต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท่ีผูเ้รียนจะเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
โดยเน้ือหา และบทเรียนจะถูกออกแบบหน้าแสดงผลการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างข้อความ, 
รูปภาพ, ภาพเคล่ือนไหวและภาพยนตร์ (วดีิทศัน์ หรือ Streaming) รวมถึง มลัติมีเดียในรูปแบบอ่ืนๆ 
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ตามความเหมาะสม ดว้ยกลไกและกระบวนการในการสนบัสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีหลากหลาย สรร
สร้างเป็นส่ือท่ีมีกระบวนการ interactive พร้อมดว้ยส่วนน าทาง (navigation)   องคป์ระกอบเหล่าน้ี
จะถูกผนวกรวมบนหน้าต่างความรู้อย่างลงตวั ส่งไปถึงผูเ้รียนผ่าน Web browser โดยผูเ้รียน 
ครูผูส้อน สามารถติดต่อ ปรึกษา  แลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหวา่งกนัได ้เหมือนกบัอยู่ห้องเรียน
จริงตามปกติ โดยอาศยัช่องทางการส่ือสารรูปแบบต่างๆ อาทิ ทาง email, Web-board  Chat และ
อ่ืนๆอีก 

e-learning  จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานท่ี (Learn for all, anyone 
anywhere and anytime)  ขอ้มูลล่าสุด (พ.ศ.2559) ไดป้ระมาณการวา่บนสังคมบนอินเทอร์เน็ตมี
สมาชิกเขา้มาใชง้านมากกวา่ 3.4 พนัลา้นคนดงัรูปท่ี 2.2   [5] 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 สถิตการใชง้านอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนั 
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อินเทอร์เน็ตนบัเป็นอีกเส้นทางในการด าเนินวิถีชีวิตสังคมดิจิตอล   ตลอดระยะเวลา 10 
กวา่ปีท่ีผา่นมา ดว้ยพลงัขบัเคล่ือนของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงข่ายการส่ือสารและ browser ท่ี
มีพฒันาการอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอดเป็นผลท าให้ กระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ทรกซึม
ไปในทุกวงการ ไม่วา่ดา้นสังคม ดา้นธุรกิจ  ดา้นข่าวสาร บนัเทิง การเงิน การแพทย ์การท่องเท่ียว 
การบริการในดา้นอ่ืนๆอีกมาก รวมถึงดา้นการศึกษา กระแสของ e-education จึงเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
นับเป็นอีกปัจจัยท่ีส าคัญในการศึกษา รวมถึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพฒันาบุคลากรขอ ง
หน่วยงาน หรือองคก์รกนัอยา่งกวา้งขวาง 

ตารางท่ี 2.1 การเปรียบเทียบ e-learning แบบเดิม – แบบใหม่ 

 
 

จากการท่ีสังคมการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งในแบบ Web-based learning 
และ e-learning มีการใช้กนั อย่างแพร่หลาย รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ บนสังคมน้ีมี
พฒันาการต่อเน่ืองอยา่งไม่มีขีดจ ากดั     ท าให้มีการปรับนิยามยุคของ e-learning ข้ึนใหม่ จาก 4 ยุค
เดิม ทั้งน้ีเพื่อจะไดร้องรับ generation  ใหม่ของ e-Learning ในยุคถดัไปไดด้งัแสดงในรูป 2.3 และ 
2.4  

 

 
 

รูปท่ี 2.3 การพฒันาระบบ e-learning ในปัจจุบนั 
 

จากรูปท่ี 2.3 เป็นการพัฒนาระบบ e-learning ตั้ งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันตาม
เทคโนโลยใีนแต่ล่ะสมยัซ่ึงมีการพฒันาตลอดเพื่อใหมี้ความน่าสนใจและไดรั้บการเรียนรู้ไดห้ลาย  
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2.1.5 มาตรฐานของ E-Learning 
จากการท่ีกระบวนการจดัการศึกษาออนไลน์ในแบบ e-learning ท่ีสมบูรณ์ แบบนั้น     

จ  าเป็นตอ้งมีระบบการบริหาร จดัการหลกัสูตร (Course Management Dystem หรือ Learning 
Management System: CMS/LMS) ซ่ึงระบบส่วนใหญ่นั้น จะประกอบ ส่วนจดัการหลกัสูตร/
รายวิชา (course management)    ส่วนส่งเสริม การเรียนรู้ (supporting management) และส่วน
จดัการขอ้มูล (data management) ทั้งในส่วนผูบ้ริหาร/ควบคุมหลกัสูตร รวมถึงผูเ้รียนท่ีมีอยู่ใน
ระบบ    นอกจากน้ีหากใน ระบบของสถานศึกษาท่ีมีครูผูส้อนหลายคนและเปิดสอนในหลายหมวด
วชิา จ  าเป็นตอ้ง มีระบบการจดัเน้ือหาการสอน (Learning Content Management system :LCMS) ซ่ึง 
จะเป็นส่วนควบคุมเน้ือหาวิชาท่ีใช้ในการ เรียนการสอน และในการบริหารจดัเน้ือหา (Subject 
Management Expert : SME) ของวชิาท่ีรับผดิชอบ 

 จากการท่ี e-learning มีการพฒันากนัอย่างหลากหลายทั้งในสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
รวมถึงองคก์รทางธุรกิจท าให ้LMS / CMS และ LCMS มีสภาพแวดลอ้มของระบบท่ีแตกต่างกนัไป 
แต่หลกัการมาตรฐานของ e-learning นั้นตอ้งมีระบบ ท่ีสามารถเรียกดูฐานขอ้มูลหรือส่ือการเรียน
การสอนร่วมกนัได ้

 กลไกการรักษามาตรฐานของ e-learning จึงเร่ิมข้ึน เร่ิมจากหน่วยงาน AICC (Airline 
Industry Computer-Based Training Committee : http://www.aicc.org/) ของสหรัฐอเมริกา ได้
พิจารณาในเร่ืองการรักษามาตรฐานของ e-learning ซ่ึงสรุปได ้วา่มีเพียงLCMS ท่ีเป็นรายละเอียด
ของตวัหลกัสูตรรายวิชา, ขอ้ก าหนดในรายวิชา, เน้ือหาและส่ือส าหรับจดัการเรียนการสอน รวมถึง
ขอ้มูลประกอบร่วมอ่ืนๆในหลกัสูตรเท่านั้นท่ีตอ้งใชร่้วมกนั (sharable content object) ในลกัษณะ
รูปแบบ Meta-data ท่ีสามารถติดต่อระหวา่งกนัไดท้ัว่โลกในมาตรฐานเดียวกนัใน 3 องคป์ระกอบ
คือ content, services และ technology มาตรฐานน้ีเรียกวา่ “SCORM” (Sharable Content Object 
Reference Model) ปัจจุบนัน้ีองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีก าหนด พฒันา มาตรฐาน e-learning ให้สอดคลอ้ง
กบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไป ประกอบดว้ย 4 องคก์ร หลกั ไดแ้ก่ AICC, IEEE, IMS และ ADL 
 

ขอ้ก าหนดมาตรฐาน SCORM ของ e-learning มีอยู ่2 ลกัษณะ คือ 
1. มาตรฐาน SCORM ดา้น content package มาตรฐานน้ีก าหนดให้รวมขอ้มูลหรือการ 

Package ขอ้มูล อาทิ text, image, multimedia เขา้เป็นกอ้นหรือเป็น unit เดียวกนั ซ่ึงในมาตรฐาน
ส่วนน้ีจะช่วยปกป้อง ความถูกตอ้งของขอ้มูล รักษาสิทธ์ิส่วนบุคคล ปกป้องการเขา้ใชข้อ้มูลจากผู ้
ไม่มีสิทธ์ิ รวมถึงป้องกนัการดดัแปลงและคดัลอก ขอ้มูลไดอ้ยา่งค่อนขา้งสมบูรณ์  เพราะ ขอ้มูลน้ี
ถูกรวมไวเ้ป็นกอ้นเดียวกนัดงัแสดงในรูป 2.4 
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รูปท่ี 2.4 มาตรฐาน SCORM ดา้น Content Package 

 
2. มาตรฐาน SCORM ดา้น API (Application Program Interface) มาตรฐานน้ีจะหมายถึง

ขอ้ก าหนดต่างๆ ของ data หลกัสูตรตอ้งเหมือนกนั เพื่อ ให้ขอ้มูลบทเรียนมีการส่งและการเขา้ถึง
ขอ้มูล ไดร้วดเร็วและไดง่้ายเหมือนกนัดงัเสดงในรูป 2.5 

 

 
 

รูปท่ี 2.5 มาตรฐาน SCORM ดา้น API 
 

ส าหรับในประเทศไทยส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช : 
NSTDA National Science and Technology Development Agency) โดยให้หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนใน
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ลกัษณะโครงการพิเศษ ช่ือ “การเรียนรู้แบบออนไลน์ แห่ง สวทช.( NSTDA Online Learning 
Project ; NOLP) ท าหน้าท่ีรักษามาตรฐาน SCORM โดยอา้งอิงมาตรฐาน SCORM จาก
สหรัฐอเมริกา ท่ีเรียกวา่ ADL SCORM (Advanced Distributed Learning SCORM) ดงัแสดงในรูปท่ี 
2.6  

 

 
 

รูปท่ี 2.6 มาตรฐาน ADL SCORM 
 
 



14 
 

มาตรฐานของ Learning Object หรือ LO  
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ท่ีส าคญั คือ 

1. Portability: ตอ้ง portable ในทุกระบบปฏิบติัการและระบบ CMS 
2. Accessibility: ตอ้งสนบัสนุน มุ่งประโยชน์ให้ผูเ้รียนเขา้ถึงสาระการเรียนรู้ ไดอ้ยา่ง

เตม็ประสิทธิภาพ 
3. Durability: มีความเสถียรภาพต่อระบบปฏิบติัการและ software ท่ีมีการ พฒันาเปล่ียน 

version ท่ีสูงข้ึน 
4. Interoperability: ตอ้งรองรับการแลกเปล่ียน การแสดงผลต่าง browser ต่าง CMS ได้

อย่างสมบูรณ์ดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้ ถึง 4 องค์กรหลกัท่ีมีความส าคญัต่อการความคุมมาตรฐาน e-
learning 

เรามาดูรายละเอียดของแต่ละองคก์รกนั  AICC  คือ องคก์รท่ีรวมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญสากล 
ดา้นการฝึกอบรมบนฐานเทคโนโลยี ซ่ึงไดส้ร้างระบบ CBT เป็นแนว ทางให้กบัอุตสาหกรรมการ
บิน    AICC ไดเ้ผยแพร่ขอ้แนะน าท่ีน่าสนใจมากมายและหลากหลาย แต่มาตรฐานของ AICC ท่ี 
ส่งผลกระทบส าคญัท่ีสุดต่อ e-learning ก็คือ CMI (Computer-Managed Instruction) 
 ดูขอ้มูลองคก์รท่ี http://www.aicc.org/ 
 

IEEE คือ องค์กรสากลท่ีก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคและขอ้ก าหนด หรือขอ้แนะน า
ส าหรับระบบไฟฟ้า เทคนิคทาง อิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร ภายใน IEEE มี
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology Standard Committee- 
LTSC) เป็นผูใ้ห้ขอ้ก าหนดท่ีอธิบายแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถตรวจสอบเพื่อ ให้ไดผ้ลท่ี
สอดคลอ้ง  ขอ้ก าหนดของ IEEE LTSC ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง
ท่ีสุดคือ LOM (Learning Object Metadata) ซ่ึงเป็นรูปแบบส่ือการเรียนรู้ใหม่ท่ีถือเป็นนวตักรรม
ของการเรียนรู้ใหม่  
  

IMS Global Consortium คือ สมาคมของ suppliers ท่ีเน้นความส าคญัของการใช ้
metadata รวมถึง Content Packaging   ซ่ึง IMS ยงัวางขอ้ก าหนดวิธีการท่ี LMS ติดต่อส่ือสารกบั
หน่วย Application หลกั (back-end applications) และ Content Objects หรือส่วนเก็บขอ้มูล 
 

ADL คือ องคก์รหลกัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีบทบาทท าหนา้ท่ี
ในการวจิยั พฒันาขอ้ก าหนด เพื่อกระตุน้การใชแ้ละความกา้วหนา้ของ e-learning ผลงานของ ADL 

http://www.aicc.org/
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ท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดคือ SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ซ่ึง
ขอ้ก าหนดใน SCORM ไดร้วมเอาขอ้ก าหนดส าคญัท่ีดีท่ีสุดของ IEEE, AICC และ IMS เขา้เป็น
หน่ึงเดียว  

2.1.6 e-learning ในยคุต่อไป 
แมว้า่หลกัการของ e-learning จะมุ่งเนน้ท่ีกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส าคญั ให้

ผูเ้รียนได้มีอิสระในการเรียนรู้ ครู “ผูส้อน” (teacher) จะตอ้งเปล่ียนบทบาทมาเป็น “ผูแ้นะน า” 
(facilitator) หรือท่ีปรึกษาการเรียนรู้ ส่วนตวัของ “ผูเ้รียน” (learner) นั้นตอ้งเปล่ียนจากผูท่ี้คอยรับ
องคค์วามรู้จากการสอนมาเป็น“ผูแ้สวงหา” (researcher)    ดว้ยการคน้ควา้ เสาะ แสวงหาความรู้ 
ความช านาญการจาก ผูรู้้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพฒันา สร้างองคค์วามรู้และใชอ้งคค์วามรู้นั้นๆ ดว้ย
ตนเอง แต่ในความเป็นจริงแลว้ ธรรมชาติของผูเ้รียนยงัคงเป็น ผูเ้รียนมากกวา่จะเป็นผูแ้สวงหา อนั
เป็นผลมาจากการถ่ายทอดซึมซบั พฤติกรรมจากสถานศึกษา    ท่ีส าคญัการปรับเปล่ียนของครู ใน
รูปครูชั้นเรียนมาสู่ครูยคุดิจิตอลยงัคงเปล่ียนแปลงไดช้า้มาก ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมานั้น e-learning 
ท่ีใชใ้นวงการศึกษาไทยส่วนมากจะอยูใ่นลกัษณะส่ือเสริม (supplementary) ท่ี ใช้ประกอบในการ
เรียน การสอนปกติ และจะเป็นลกัษณะของส่ือเพิ่มเติม (complementary) ท่ีมีการก าหนดหัวขอ้
เน้ือหา และ กิจกรรมให้ผูเ้รียน ไปศึกษาหรือสืบคน้จากแหล่งขอ้มูล ส่ือ และ website  ส่วนการน า 
e-learning มาใชใ้นลกัษณะของ ส่ือหลกั (comprehensive replacement) ท่ีใช้เป็นส่ือทดแทนการ
เรียนการสอนอยา่งสมบูรณ์แบบครบกระบวนการเรียนรู้ ในตวัเอง เหมือนเรียนในชั้นเรียนนั้นยงัมี
นอ้ยมาก 

 

 
 

รูปท่ี 2.7 การพฒันา e-learning ในยคุต่อไป 
 

 จากการท่ีโลกของการศึกษา โดนเฉพาะ e-learning นั้นไดมี้การพฒันาอยูต่ลอดเวลาผนั
แปรไปตามพฒันาการทางเทคโนโลย ีรวมถึง generation ของ e-learning ท่ีเปล่ียนไป   ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัค าพูดของ  Nicholas Negroponte ไดก้ล่าวไวว้า่ “อินเทอร์เน็ตสามารถเปล่ียนแปลงทุกอยา่งได ้
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และอินเทอร์เน็ตส่งผลให้การศึกษาและการฝึกอบรมเปล่ียนแปลงตามไป ดว้ยเช่นกนั”  นบัจากปี 
พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา  e-learning ได้เกิดการเปล่ียนแปลง ทั้งรูปแบบของการสร้างเน้ือหา การ
ติดต่อส่ือสาร รวมถึง เทคโนโลยขีองการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป โดยจะมุ่งเนน้การเขา้ถึงองคค์วามรู้และ
ขอ้มูลการสร้างความเป็นมิตรกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด ดงันั้นการพฒันา e-learning ให้เป็นทางเลือกของ
การศึกษาอย่างสมบูรณ์นั้น ผูพ้ฒันาจึงควรสร้างฐานการเรียนรู้ให้มี สภาพ แวดลอ้มท่ีมีความเป็น
มิตร เป็นกนัเองมากท่ีสุด ไม่ควรยดึติดเง่ือนไขรูปแบบการศึกษาในหอ้งเรียน 

 เง่ือนไขการพฒันา e-learning นั้นไม่มีกฎเกณฑต์ายตวันกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะ
ของตวัฐาน(based)ความรู้ กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูเ้รียน ท่ีส าคญัอีกประการก็คือจุดประสงค์หลกัใน
การสร้างฐานความรู้ท่ีมุ่งเน้นจะให้ผูเ้ขา้ชม (เขา้เรียน)  นั้นมีผลสัมฤทธ์ิเป็นเช่นใด แต่อาจจะยึด
องคป์ระกอบท่ีสร้างความสนใจให้กบัผูเ้รียนไดดี้ ท่ีเรียกวา่  5 e เป็นส่วนประกอบใน การสร้าง e-
learning  ก็ได ้อนัไดแ้ก่ 

 1. Entertainment: บทเรียนตอ้งมีความเร้าใจ น่าสนใจ ท่ีสร้างให้เกิดความรู้สึกท่ีอยาก
เรียน 

 2. Ethics: หลกัสูตรและบทเรียนท่ีสร้างมีจริยธรรมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนซ่ือสัตย ์ผูส้อน
ตอ้งรู้จกัการยอมรับความคิดเห็นของผูเ้รียน 

 3. Equity: มีความเท่าเทียมเสมอภาค ให้โอกาสในการเขา้ถึงเน้ือหา ขอ้มูลการเรียนรู้ท่ี
เท่าเทียมกนั 

 4. Excellence: วางแผนและออกแบบในการสร้างบทเรียนตอบสนองต่อการเรียนรู้ท่ีดี
ท่ีสุด มีความเท่ียงตรงถูกตอ้ง 

 5. Empowerment (to learners): ใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม ในการเขา้ถึงสาระ
การเรียนรู้ ภายใตเ้ง่ือนไขของสาระการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว ้

 ลกัษณะของ e-learning ในโลกของการศึกษายุคใหม่น้ีเป็นการเติมเต็ม จากเทคโนโลยี
ท่ีมีอยู่แต่เดิม     เพิ่มช่องทางการเขา้ถึงองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี mobile การใช้เทคโนโลยีการ
เขา้รหัสดิจิตอล   รวมถึงความสามารถช่องทางของ การส่ือสารเป็นส าคญั   มุ่งเน้นด้วยหลกัการ 
learning and life นอกจากจะใช ้ฐานการเรียนรู้บน web-based เหมือนเดิมแลว้    เน้ือหา ขอ้มูลเพื่อ
การเรียนรู้จะ ต้องยืดหยุ่นและน่าสนใจ เน้นการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ แบบ blogging 
podcasting และ gamesโดยจ าลองการเรียนรู้กา้วสู่โลกเสมือนของ 3D   และ simulation ท่ีรองรับ
จินตนาการของผูเ้รียน  ตาม concept ของบทเรียนอยา่งไร้ ขีดจ ากดั ส่ิงท่ีน่าสังเกตของยุคน้ีคือการ
พฒันา learning object ให้มีขนาดท่ี เล็กลง รองรับการส่งผา่น ขอ้มูลผา่นเทคโนโลยี mobile หรือท่ี
หลายคนเรียกวา่ mobile learning concept ของ learning object ตอ้งเป็นขอ้มูลเฉพาะเน้ือหาเดียวท่ี มี
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ขนาดเล็ก     เป็นช้ินส่วนส่ือท่ีถ่ายทอดแนวคิดของสาระใจความส าคญัให้กับ ผูเ้รียน โดยการ
น าเสนออยา่งเป็นล าดบัขอ้มูลท่ีเขา้ใจง่าย   น าไปสู่แนวทางท่ีให้ ผูเ้รียนวิเคราะห์ หรือแปลผลเพื่อ
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 
 learning object ก็คือช้ินส่วน multimedia (ขอ้ความ, ภาพน่ิง, ภาพ เคล่ือนไหว, เสียง, ภาพยนตร์ 
และอ่ืนๆ) 
 
2.2 Lectora 

Lectora คือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ท่ีพฒันาโดย บริษทั Trivantis Lectora 
ใช้ในการสร้างหลกัสูตรการฝึกอบรมออนไลน์การประเมินผลและการน าเสนอ นอกจากน้ียงัใช้
ส าหรับการแปลงน าเสนอ Microsoft PowerPoint ลงในเน้ือหา e-learning 

Lectora เป็นแพลตฟอร์มการสร้าง e-learning ซ่ึงผลิตและเปิดตวัในปี 1999 โดย บริษทั 
Trivantis ก่อตั้งโดย D. Loudermilk ใน Cincinnati, Ohio เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิท่ีจะตอ้ง
ซ้ือ             ไม่มีรุ่นฟรีสามารถใชไ้ดแ้มว้า่การทดลองเพียง 30 วนั สามารถใชไ้ดส้ าหรับผูใ้ช ้

เน้ือหาการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีดว้ย  Lectora สามารถเผยแพร่ความหลากหลายของผล
เช่น  HTML, ไฟลเ์ด่ียวปฏิบติัการและซีดีรอม เน้ือหา Lectora เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม e-
learning เช่น SCORM (sharable รุ่นอา้งอิงวตัถุเน้ือหา) และ AICC  เน้ือหาท่ีสร้างข้ึนใน Lectora ยงั
สามารถตอบสนองการปฏิบติัตามมาตรฐาน นอกจากน้ี Lectora ยงัใชไ้ดก้บัระบบการจดัการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน (LMS) 

Lectora ยงัช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถใชอ้าร์เรยข์องไฟลห์ลายส่ือในการสร้างเน้ือหาท่ีน่าสนใจ
มากข้ึน 

Lectora ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถสร้างการทดสอบและการเลือกรูปแบบค าตอบมีหลากหลาย
เช่น การโยงค าตอบลงในช่องวา่ง การเติมค า เป็นตน้ 

Leetora มีชุดเคร่ืองมืออตัโนมติัรวมถึงการตรวจสอบการสะกดค าอตัโนมติัได ้
คุณลกัษณะหลายอย่างจะรวมอยู่ใน Lectora ส าหรับผูท่ี้มีทกัษะการใช้งานช านาญ 

ตวัอยา่งเช่นผูใ้ชส้ามารถเพิ่มองคป์ระกอบ HTML ภายนอกส าหรับแท็ก meta เขียนและเพิ่มการใช้
งานท่ีก าหนดเองสร้างขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้นหลกัสูตรการแกปั้ญหาและจดัการตวัแปร 
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รูปท่ี 2.8 หนา้ตาของโปรแกรม Lectora 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

บทที ่3  
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือ   บริษทัจกัรวาลคอมมิวนิเคชัน่ซีสเทม็ จาํกดั 
ท่ีตั้ง  64 ถนนป้ัน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์ 02 236 0208  
โทรสาร  02 236 4846 
อีเมล ์  sales@ucsbkk.com 
เวบ็ไซค ์ http://www.ucsbkk.com/ 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีของสถานประกอบการ 
3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการขององค์กร 

ลักษณะการประกอบการของบริษัท จกัรวาลคอมมิวนิเคชั่นซีสเท็ม จาํกัด คือ เป็น
ผูรั้บเหมาทาํระบบ (system integrator/ turnkey contractor) ผูจ้าํหน่ายสินคา้ (value added reseller) 
และผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สาํหรับองคก์ร (enterprises) อีกทั้ง

mailto:sales@ucsbkk.com
http://www.ucsbkk.com/
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ยงัเป็นผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคม และอินเตอร์เน็ต (Telco/ ISP) แบบครบวงจร ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบั
สินคา้และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร นาํเสนอสินคา้ท่ีเหมาะสม บริหารจดัการโครงการ
และมีระบบบาํรุงรักษาหลงัการขาย 
 
3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารขององค์กร 
 

Organization Chart 
บริษทั จกัรวาลคอมมิวนิเคชัน่ซีสเทม็ จาํกดั 

 
 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัการจดัการองคก์ร 
 

จากรูปท่ี 3.2 รูปแบบของการจดัองค์กรและบริหารของบริษทั จกัรวาลคอมมิวนิเคชัน่
ซีสเท็ม จาํกดั จะมีกรรมการบริหาร เจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และแยะแยกพนกังานเป็น
ส่วนๆเช่น ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน องค์กร 2 องค์การ และแยก มาเป็นส่วนๆเช่น ฝ่ายขาย 
ผูช่้วยฝ่ายขาย ผูจ้ดัการโครงงาน พนกังานบริการ และทีมฝ่ายโทรคมนาคม เป็นตน้ 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
   ตาํแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 นายธีรวฒัน์ ชะเอมวนั ตาํแหน่งผูช่้วยวศิวกร 
 นายชาคริต บาํรุงเขต  ตาํแหน่งผูช่้วยวศิวกร 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํในแผนก  Network Infrastructure Solution ในตาํแหน่ง
ผูช่้วยวศิวกรโดยไดรั้บมอบหมายดงัต่อไปน้ี 
- ตรวจสอบ ติดตั้ง และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ต่างๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง กรม

สรรพสามิต  สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศเเละภูมิสารสนเทศ 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณ พลฤทธ์ิ สมบติัยานุชิต ตาํแหน่ง Technical Support Manager 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 กนัยายน 2559 
3.7 ขั้นตอนและวธีีการด าเนิน 

  3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลโครงงาน 
 เก็บรวบรวมความต้องการของลูกคา้โดยเขา้หาลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหาของลูกคา้ และ

สอบถามท่ีปรึกษาเก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ ซ่ึงพบว่า ระบบเดิมเป็นระบบเก่าไม่ทนัสมยัและไม่
สามารถรองรับอุปกรณ์ mobile  และโปรแกรมเดิมทาํงานกบัองคป์ระกอบโปรแกรมใหม่ไม่ไดจ้าก
ปัญหาดงักล่าวจึงทาํการปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงเพื่อรับรายละเอียดเพื่อจะพฒันาระบบให้ดีกวา่เดิม
โดยใชโ้ปรแกรม Lectora Inspire 16 เน่ืองจากการไฟฟ้านครหลวงมีฐานขอ้มูลท่ีช่ือวา่ Saba อยูแ่ลว้ 
และ Lectora สามารถนาํฐานขอ้มูลเก็บจากเว็บไซค์ไดท้นัทีโดยได้รับการเขา้อบรมการใช้งาน  
Lectora Inspire 16 โดยมีวทิยากรมาอบรมเพื่อใหใ้ชง้านใหก้บัพนกังานและผูพ้ฒันา ทางลูกคา้ไดส่้ง
มอบแบบทดสอบชุดเก่า เพื่อให้เรานาํขอ้มูลมาทาํใหม่ให้ทนัสมยัโดยขอ้สอบมีทั้งหมด 10 ชุดมี
ลกัษณะเป็นตวัเลือก เม่ือทาํการออกแบบแลว้จึงใหพ้นกังานพี่เล้ียงและลูกคา้ตรวจสอบโปรแกรมวา่
จะแก้ไขหรือปรับปรุงส่วนไหน เม่ือลูกคา้พอใจจึงนาํโปรแกรมเขา้สู่ฐานขอ้มูลและทดสอบการ
ทาํงานเพื่อหาขอ้ผดิพลาดและแกไ้ขจนสมบูรณ์ 
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รวบรวมความ
ต้องการลูกค้า

วิเคราะห์ป  หา

ออกแบบ

เขียน ปรแกรม

ทดสอบ

บ าร งรักษาและ
แก้ไข

 
 

รูปท่ี 3.3 Water Fall Model การปฏิบติังาน 
 

จากรูปท่ี 3.3 จะเป็นแบบจาํลองการทาํงาน Water Fall Model ในการปฏิบติังานซ่ึง
เร่ิมตน้จากการรวบรวมความตอ้งการของลูกคา้วา่ลูกคา้ตอ้งการระบบเป็นอย่างไร เม่ือไดข้อ้มูลจึง
ทาํการวิเคราะห์ปัญหาว่าระบบเดิมเป็นอย่างไร ก็จะเขา้สู่กระบวนการออกแบบโดยลูกคา้เป็นผู ้
กาํหนดความตอ้งการของระบบใหม่และ layout เม่ือไดข้อ้มูลจากลุกคา้ก็จะเขา้สู่กระบวนการพฒันา
โ ป ร แ ก ร ม แ ล ะ ท ด ส อ บ เ พื่ อ ห า จุ ด บ ก พ ร่ อ ง เ พื่ อ ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ แ ก้ ไ ข ต่ อ ไ ป 
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3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 
ตวังานระบบเก่าใช้ระบบ Flash ในการใชง้านทาํให้ไม่รองรับอุปกรณ์จาํพวก mobile 

และองคป์ระกอบของโปรแกรมใหม่ได ้โดยระบบเก่าทาํงานไดช้า้ และ มีขอ้มูลท่ีเก่าเพราะแกไ้ขได้
ยาก และการอพัเดทขอ้มูลไดย้าก และเสียเวลาในการอพัเดทในแต่ละคร้ัง เพราะตอ้งใช้คนในการ
เพิ่มขอ้มูลลงฐานขอ้มูล ทาํใหร้ะบบเก่ายงัใชง้านในระบบ e-learning ไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ 

ศึกษาและสังเกตจากระบบเก่าว่ามีปัญหาในการใช้งาน เช่นการนาํไปใช้งานเน่ืองจาก
เวบ็ไซคไ์ม่รองรับกบั mobile ทาํให้มีปัญหาในเวบ็ content โดยในระบบเดิมเป็น Flash เป็นส่วน
ใหญ่ และมีปัญหาระบบการทาํงานไดช้า้และไม่น่าสนใจ ไม่เป็นท่ีดึงดูด และเน้ือหาท่ีเก่าแลว้ทาํให้
ไม่สามารถใช้งานไดใ้นปัจจุบนัดงัรูปท่ี3.4 ซ่ึงลูกคา้ตอ้งการระบบท่ีสามารถนาํคะแนนเก็บลงใน
ฐานขอ้มูลไดแ้ละตอ้งการให้รองรับอุปกรณ์ mobile ได ้สามารถดาวน์โหลดเน้ือหาเพื่อสามารถ
เรียนรู้โดยไม่มีอินเตอร์เน็ตได ้ 
 

 
 

รูปท่ี 3.4 ระบบแบบเดิม 
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3.7.3 ออกแบบระบบงาน  
  เม่ือทาํการวิเคราะห์รูปแบบเดิม จึงมีแนวคิดท่ีจะจดัทาํระบบการทาํแบบทดสอบใหม่ 

โดยมีแนวคิดท่ีจะนาํคะแนนเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลและสามารถทาํแบบทดสอบออนไลน์ไดโ้ดยไม่
ยุง่ยากและเสียเวลา สามารถรองรับการใชอุ้ปกรณ์ไดห้ลายอยา่งเช่น PC,smart phone เป็นตน้โดยมี
การออกแบบระบบใหม่ดงัรูปท่ี 3.5 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 ระบบแบบใหม่  
 

จากรูป 3.5 อธิบายไดด้งัน้ีในระบบใหม่นั้น จะรองรับอุปกรณ์ moblie ไม่จาํเป็นตอ้ง
เรียนหน้าคอมพิวเตอร์อย่างเดียวและสามารถเรียนรู้ e-learning จากท่ีบา้นไดแ้ละการไฟฟ้านคร
หลวงจะมีระบบการเก็บขอ้มูลดว้ย Saba ซ่ึงสามารถนาํระบบ e-learning ไปใชร่้วมงานกนัไดแ้ละ
เพิ่มส่ือใหม่ๆ ทาํใหน่้าสนใจมากข้ึน ในเทคโนโลยใีนปัจจุบนัมากข้ึน 
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เขา้สู่ระบบ

ออกจากระบบ

Web e-learning

เป็นผูดู้แลระบบหรือไม่

ฐานขอ้มูล 
คะแนน

ใช่ไม่ใช่

ปรับปรุงระบบ
แบบทดสอบ

ฐานขอ้มูล 
หลกัสูตร

ฐานขอ้มูล 
หลกัสูตร

ฐานขอ้มูล 
คะแนน

แบบทดสอบ

ดูคะแนน

ใช่

ไม่ใช่

เพิ่ม/ลบ/แก้ไข
แบบฝึกหัด

ดูคะแนน

ไม่ใช่

ใช่

 
รูปท่ี 3.6 flowchat ของระบบ 

 

จากรูป 3.6 การทาํงาน จะเร่ิมตน้ จาการ Login เขา้สู่ระบบ ระดบัผูใ้ช้งาน แบ่ง

ออกเป็น 2 ระดบัคือ ผูดู้แลระบบกบัและบุคลทัว่ไปในการเรียนรู้ ผูดู้แลระบบสามาถเพิ่ม ลบ แกไ้ข

แบบทดสอบลงในฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้น  web application โดยตวัเวบ็น้ี จะทาํการแสดงบทเรียน ผา่น

ทาง HTML 5 เม่ือเรียนเสร็จ จะมี แบบทดสอบเก็บคะแนนให้ทาํ เม่ือ ผูเ้รียน ทาํแบบทดสอบเสร็จ

แลว้ระบบจะเก็บขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลไวเ้รียกดูผลเม่ือตอ้งการ 
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3.7.4 การจดัทาํและพฒันาระบบ 
ในการจดัทาํและพฒันาระบบมมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.ปรึกษาปัญหาของระบบดิมจากลูกคา้วา่ปัญหาท่ีพบมมีอะไรบา้ง 
2.ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงเพื่อรับหนา้ท่ีในการพฒันาระบบ 
3.ทาํการอบรมการใชง้าน Lectora โดยมีวทิยากรมีสอนการใชง้านของโปรแกรม 
4.ปรึกษาลูกคา้และพนกังานพี่เล้ียงเพื่อออกแบบระบบวา่ตอ้งมีอะไรบา้ง 
5.เม่ือไดรั้บขอ้มุลจึงทาํการพฒันาระบบส่ือการเรียนการโดยแบ่งเป็น 2 ทีมซ่ึงทีมท่ี 1 จะ

พฒันาของเน้ือหาของการเรียนการสอนและทีมท่ี 2 จะพฒันาของแบบฝึกหดัซ่ึงนกัศึกษาเป็นผูจ้ดัทาํ 
6.เม่ือพฒันาเสร็จแลว้ทาํการให้พนกังานท่ีปรึกษาและลูกคา้ทาํการตรวจสอบความมถูก

ตอ้งของโปรแกรม 
7.เม่ือพนกังานพี่เล้ียงและลูกคา้เห็นสมควรจึงทาํการส่งมอบแบบฝึกหัดให้กบัทีมท่ี 1 

เพื่อทาํการรวบรวม 
8.ทางผูพ้ฒันาจะนาํขอ้มูลทั้งหมดลงฐานขอ้มูล 
9.ทาํการทดสอบระบบเพื่อหาขอ้ผดิพลาดของระบบ 
10.สรุปและบนัทึกผล   
 
ในการออกแบบจะตอ้งเขา้ไปในส่วนของ Design Wizard เพื่อตั้งค่าการออกแบบของ

หนา้จอซ่ึงผูใ้ชก้าํหนดขนาดของหนา้จออยูท่ี่ 800 x 600 ดงัรูปท่ี 3.7 
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รูปท่ี 3.7 การสร้างไฟลข์องโปรแกรม 
 

ในส่วนการออกแบบ แบบทดสอบไปในเมนู Test & Survey และใหเ้ลือกคาํสั่งของ 
Test ก่อนเพื่อใหมี้ชุดคาํสั่งของการทาํแบบทดสอบและเพิ่มคาํถามดงัรูปท่ี 3.8 

 

 
 

รูปท่ี 3.8 หนา้ต่างของการสร้างแบบทดสอบ 
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ในส่วนของคาํถามสามารถเลือกไดว้า่จะเลือกการสอบแบบไหน เช่น การมีตวัเลือก การ
เติมคาํ การโยงคาํเป็นตน้ ดงัรูปท่ี 3.9 

 
 

รูปท่ี 3.9 หนา้ต่างการตวัเลือกการสร้างขอ้สอบ 
 

จากรูปท่ี 3.9 จะเป็นตวัเลือกในการเลือกรูปแบบคาํตอบวา่ผูอ้อกขอ้สอบนั้นจะกาํหนด
อยา่งไร เช่นการ การออกขอ้สอบมี ตวัเลือก การเรียงลาํดบั ใช่หรือไม่ใช่ เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหมี้ความ
หลากหลายมากข้ึน 
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ในส่วนการเพิ่มคาํถามและคาํตอบ สามารถเพิ่มใน Question ได ้และสามารถเพิ่ม
ตวัเลือกและสามารถแจง้เตือนได ้เม่ือทาํขอ้สอบวา่ถูกหรือผดิไดด้งัรูป 3.10 

 

 
 

รูปท่ี 3.10 หนา้ตาของขอ้สอบ 
 3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 

คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการทดสอบระบบการทาํแบบทดสอบโดยการ run โปรแกรม Lectora 
และทาํการทดสอบ เพื่อทาํการบนัทึกผลขอ้มูลโดยไดจ้ดัทาํเป็นตารางผลการทดสอบเป็นการเช็ค
การทาํงานของแต่ละส่วนวา่ทาํงานไดห้รือไม่โดยจะกล่าวรายละเอียดในบทท่ี 4 ผลการปฏิบติังาน
ตามโครงการ 
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3.7.6 จดัทาํเอกสาร 
เม่ือดาํเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการนาํขอ้มูลทั้งหมด

ท่ีรวบรวมมาจดัเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบโครงงานเพื่อนาํเสนอโครงงาน 
3.7.7  ระยะวลาในการดาํเนินงาน 

ผูจ้ดัทาํไดมี้การวางแผนดาํเนินงานและกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงานดงัแสดงใน 
 ตารางท่ี 3.1ตารางการดาํเนินงาน 

 
 
 
 

ท่ี หวัขอ้งาน 
2559 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กนัยายน 
1 ศึกษาเก่ียวกบัโครงงานท่ีสถาน

ประกอบการมอบหมายให้ 
     

2 นาํเสนอช่ือโครงงานกบัอาจารยแ์ละ
สาํนกัสหกิจศึกษา 

     

3 เขา้รับการอบรมโปรแกรม  Lectora      
4 ศึกษาการใชง้านโปรแกรม  Lectora      
5 ออกแบบโปรแกรม Lectora       
6 ดาํเนินการทาํแบบทดสอบ Lectora      
7 ตรวจสอบการทาํงานของโปรแกรม

เพื่อหาขอ้ผดิพลาด 
     

8 ทาํการปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์
และเหมาะสม 

     

9 จดัทาํรูปเล่มโครงงาน      
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3. 8 อ ปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 ฮารด์แวร์  

 Computer CPU Intel Core i7-4720HQ, 2.6GHz จาํนวน  1  เคร่ือง 
 3.8.2 ซอฟตแ์วร์ 

 โปรแกรม Lectora Inspire 16 

 Saba Software 

 Microsoft Windows 10 pro 64 bit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4  
ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 
ในส่วนน้ีจะเป็นการน าเสนอผลการปฏิบติังานของโครงงาน ตามขั้นตอนและวธีิการ

ด าเนินงานท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 3 
 

4.1 ผลทดสอบเข้าสู่ระบบ 
ในการทดสอบการเขา้สู่ระบบโดยการ เขา้สู่ระบบโดยรหสัของผูใ้ชง้าน  

 

 
 

รูปท่ี 4.1 หนา้ต่างของการเขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี 4.2 หนา้ต่างภายในระบบ 
 

4.2 ผลการทดสอบการแสดงรายวชิา  
 ในการทดสอบการแสดงรายวชิาโดยพนกังานจะมีรายวชิาแตกต่างกนัไปเพื่อใหเ้หมาะสม
กบัต าแหน่งของพนกังานดงัรูปท่ี 4.3 
 

 
รูปท่ี 4.3 รายช่ือวชิาในการทดแบบทดสอบ 
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จากรูปท่ี 4.3 จะเป็นการเลือกหัวข้อท่ีเรียนซ่ึงพนักงานแต่ละคนมีต าแหน่งท่ีไม่
เหมือนกันท าให้ผูอ้อกข้อสอบได้ก าหนดวิชาท่ีจะท าการทดสอบพนักงานโดยเลือกวิชาท่ีจะ
ลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้และท าแบบทดสอบต่อไป 
 
4.3 ผลการทดสอบการท าการงานของส่ือการเรียนการสอน 
 ในการทดสอบการท างานของส่ือการเรียนการสอน สามารถท าไดโ้ดยเลือกวิชาท่ีจะท่ีท า
การเรียนรู้ดงัรูปท่ี 4.3 ซ่ึงเป็นส่ือการสอนโดยใชว้ีดีโอดงัรูปท่ี 4.4เม่ือเรียนรู้จบลง โปรแกรมจะถูก
ตดัไปเขา้สู่การท าแบบทดสอบ 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 การทดสอบการท างานส่ือการเรียนรู้ 
 

จากรูปท่ี 4.4 จะเป็นการท างานของส่ือการเรียนรู้โดยจะมีวีดีโอและเสียงในการท างาน
ซ่ึงผูใ้ช่สามารถ ยอ้นกลบัเพื่อท าความเขา้ใจไดอี้กคร้ัง ก่อนจะเขา้สู่กระบวนการท าแบบทดสอบ
ต่อไป 
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รูปท่ี 4.5 การท างานของแบบทดสอบ 
 

จากรุป 4.5 จะเป็นการท างานของแบบทดสอบเม่ือผูใ้ชไ้ดท้  าการเรียนรู้แลว้จะเขา้สู่การ
ท าแบบทดสอบซ่ึงเกณฑข์องการผา่นวชิาตอ้งมีคะแนน 80 % ข้ึนไปจะถือวา่ท าแบบทดสอบผา่น
ถา้ผูใ้ชท้  าแบบทดสอบไม่ผา่นสามารถกลบัมาท าแบบทดสอบหรือเขา้สู่การเรียนรู้อีกคร้ัง 
 
4.4 ผลการทดสอบการแสดงผลคะเนน 
 เม่ือท าการเรียนรู้บทเรียนและสามารถท าการทดสอบเสร็จโปรแกรมจะแสดงคะแนนท่ีท า
ไดท้นัที เม่ือคะแนนไม่ถึง 80 % จะตอ้งท าแบบทดสอบใหม่จนกวา่จะผา่นดงัรูปท่ี 4.6 
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รูปท่ี 4.6 ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบ  
 

4.5 ผลการทดสอบการตรวจคะแนนในฐานข้อมูล 
 ในการตรวจสอบคะแนนในฐานขอ้มูลนั้น สามารถตรวจสอบได้โดยเข้าในส่วนของ 
Completed Course ซ่ึงจะแสดงการท าแบบทดสอบทั้งหมดวา่พนกังานท าแบบทดสอบใดบา้งดงั
รูปท่ี 4.7  ให้เลือกส่วนของ more actions และเลือก view results by เม่ือเขา้ไปแลว้จะพบกบั
รายละเอียดการท าแบบทดสอบจะแสดงคะแนนวนัเวลาในการท าแบบทดสอบ ดงัรูปท่ี 4.8 โดย
เลือกหัวขอ้ โดยจะแสดงคะแนนในแต่ละคร้ัง วนั เวลา ระยะเวลาในการทดแบบทดสอบดงัรูปท่ี 
4.9 
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รูปท่ี 4.7 หนา้ต่างรายวชิาท่ีท าแลว้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.8 หนา้ต่างวชิาท่ีเลือกเรียน 
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รูปท่ี 4.9 การแสดงผลการท าแบบทดสอบท่ีผา่นมา 
 

4.6 ผลการสรุปการทดสอบ 
ในการสรุปผลการทดสอบโดยนกัศึกษาเป็นผูส้รุปผลการทดสอบ ซ่ึงผูต้รวจนั้นจะมี 2 

ท่านคือ พนกังานพี่เล้ียงและหวัหนา้ฝ่ายการฝึกอบรมการไฟฟ้านครหลวง 
ตารางท่ี 4.1 ตารางสรุปผลการทดสอบ 

หวัขอ้ ผา่น ไม่ผา่น 
การเขา้ระบบ  e-Learning บนเวบ็ไซค ์   
การลงทะเบียนวชิาท่ีตอ้งการ   
การท างานของเน้ือหาและแบบทดสอบ   
การแสดงผลคะแนนทดสอบ   
การตรวจสอบคะแนนจากขอ้มูลผูใ้ช ้   
 
 
 



40 
 

ตารางท่ี 4.2 ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจ 

ท่ี รายการประเมิน 
ไดค้ะแนน

รวม 
ระดบัความพึง

พอใจ 
1 ความสมบูรณ์ของระบบ 4.10 มาก 
2 การใชง้านของระบบ 4.70 มากท่ีสุด 
3 ความสวยงามของระบบ 3.60 มาก 
4 ความถูกตอ้งของขอ้มูล 4.80 มากท่ีสุด 
5 การใชง้านกบัอุปกรณ์ mobile app 4.80 มากท่ีสุด 
6 ความน่าสนใจส่ือการเรียนการสอน 4.90 มากท่ีสุด 
7 ความทนัสมยัของส่ือการเรียนการสอน 4.90 มากท่ีสุด 
8 ประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอน 5 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.2 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นไดด้งัน้ี 

1.ความสมบูรณ์ของระบบ ไดค้ะแนนรวม 4.10 มีระดบัความพึงพอใจมาก 
2.การใชง้านของระบบ ไดค้ะแนนรวม 4.70 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.ความสวยงามของระบบ ไดค้ะแนนรวม 3.60 มีระดบัความพึงพอใจมาก 
4.ความถูกตอ้งของขอ้มูล ไดค้ะแนนรวม 4.80 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
5.การใชง้านกบัอุปกรณ์ mobile app ไดค้ะแนนรวม 4.80 มีระดบัความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
6.ความน่าสนใจส่ือการเรียนการสอน ไดค้ะแนนรวม 4.90 มีระดบัความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
7.ความทนัสมยัของส่ือการเรียนการสอน ไดค้ะแนนรวม 4.90 มีระดบัความพึงพอใจ

มาก 
ท่ีสุด 
8.ประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอน ไดค้ะแนนรวม 5 มีระดบัความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
สรุปขอ้เสนอแนะ 

ควรมีการออกแบบใหส้วยงาม เพื่อดึงดูดการใชง้านจากพนกังานของการไฟฟ้านคร
หลวง 
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เกณฑ์การตีความหมายมีดังนี ้
ค่าเฉล่ีย  ระดบัความคิดเห็น 
1.00 – 1.49   หมายถึงนอ้ยท่ีสุด 
2.00 – 2.49   หมายถึงนอ้ย 
2.50 – 3.49   หมายถึงปานกลาง 
3.50 – 4.49   หมายถึง มาก 
4.50 – 5.00  หมายถึงมากท่ีสุด 
โดยค่าเฉล่ีย ซ่ึงในการน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์จากพนกังานการไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายการฝึกอบรม
จ านวน 10 ท่าน 

 
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การพฒันาระบบ e-learning การไฟฟ้านครหลวง มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการท า

แบบทดสอบของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงซ่ึงช่วยให้การท างานรวดเร็วข้ึนและประหยดั
ค่าใชจ่้ายมากข้ึนทั้งน้ีไดส้รุปผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปัญหาและขอ้เสนอแนะไดต้งัต่อไปน้ี 

 
5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
ไดร้ะบบ e-learning ท่ีสามารถท าแบบทดสอบและแสดงผลการสอบไว้ในฐานขอ้มูล

โดยไม่ตอ้งใชข้อ้สอบแบบเดิมอีกต่อไป ซ่ึงช่วยใหป้ระหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายของพนกังานมากข้ึน 
5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

ในการพฒันา e-learning โดยใช้โปรแกรม Lectora มีปัญหาคือตอ้งมี license ของ
โปรแกรมซ่ึงนกัศึกษาจะใชบ้างฟังกช์ัน่ไม่ไดแ้ละมีอายโุปรแกรม 30 วนั 

5.1.3 ระบบ e-learning ตอ้งท างานบนระบบเครือข่ายฉะนั้นการมีเครือข่ายท่ีไม่เสถียร ท าให้
เกิดปัญหาในการใชง้าน  

5.1.4 ความสวยงามของ e-Learning ยงัออกแบบไม่สวยพอด้วยเวลาท่ีจ ากัดเพื่อต้องส่ง
โปรแกรมใหก้บัองคก์รแต่ยงัสามารถปรับปรุงใหส้วยงามไดภ้ายหลงั 

5.1.4 การอบรมการใชง้านโปรแกรมมีเวลาท่ีจ ากดั ท าใหบ้างฟังกช์ัน่ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้ตอ้งศึกษา
ขอ้มูลดว้ยตวัเอง 

5.1.5 การท าระบบ e-learning มีเวลาท่ีจ ากดัและตอ้งสลบัท างานอ่ืน เพื่อตอ้งส่งงานเพือปิด
โครงงาน 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีและขอ้เสียการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นทีม รู้จกัการวางแผนในการท างานดา้นวิศวกรรมเครือข่ายและ

ปฏิสัมพนัธ์กับคนในองค์กรและนอกองค์กรได้ และได้รับความรู้ท่ีไม่มีจากห้องเรียนเพื่อเป็น
ประสบการณ์ในการท างานต่อไป 
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยงัน้อยไปเน่ืองจากระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ยงัมีอะไรท่ียงัไม่ไดเ้รียนรู้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนเช่น ระบบความปลอดภยัของ
ระบบเครือข่าย เน่ืองจากนกัศึกษาไดรั้บการเขา้ร่วมอบรมดว้ย ท าให้ไม่เขา้ใจระบบ และเน้ือหาส่วน
ใหญ่เป็นภาษาองักฤษ ท าให้ความเขา้ใจชา้ลง และแผนกของนกัศึกษาเป็นทีมท่ีเนน้บริการ ท าให้มี
โอกาสไดเ้ขา้บริษทัไดน้อ้ยและนกัศึกษาไม่มีรถท าใหต้อ้งแบ่งเวลาในการเดินทางมากข้ึน 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
ควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกยัระบบเครือข่ายมากข้ึนและพื้นฐานทางดา้นภาษาองักฤษ

มากข้ึนเพราะการท างานจะเป็นภาษาองักฤษมาก 
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ภาคผนวก ก. 
ภาพปฏบิัติงานสหกจิศึกษา
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รูปท่ี ก.1 การจดัสาย Lan หอ้ง data center ณ กรมสรรพสามิต  
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รูปท่ี ก.2 (1) 

 

 
รูป ก.2 (2) 

รูปภาพ ก.2 การติดตั้งระบบความปลอดภยัสารสนเทศ ณ การไฟฟ้านครหลวง ราชบรูณะ 
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รูปภาพ ก.3 (1) 

 

 
รูปภาพ ก.3 (2) 

รูปภาพ ก.3  งานตรวจสอบระบบ access point cisco ณ ห้องเครือข่าย ณ กรมสรรพสามิต 
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รูปท่ี ก.4 (1) 

 

 
รูปท่ี ก.4 (2) 
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รูป ก.4 (3) 

 

 
รูปท่ี ก.4 (4) 
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รูปท่ี ก.4 (5) 

 

 
รูปท่ี ก.4 (6) 
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รูปท่ี ก.4 (7) 

 

 
รูปท่ี ก.4 (8) 

รูปท่ี ก.4 การติดตั้งระบบความปลอดภยั ณ การไฟฟ้านครหลวง สาขาเพลินจิต และ ยานนาววา 
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รูปท่ี ก.5 (1) 

 

 
รูปท่ี ก.5 (2) 

 



54 
 

 
รูปท่ี ก.4 (3) 

รูปท่ี ก.5 อาจารยท่ี์ปรึกษามานิเทศงานเพื่อสอบถามขอ้มูลกบัพนกังานพี่เล้ียง 
 

 
รูปท่ี ก.6 (1) 
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รูปท่ี ก.6 (2) 

รูปท่ี ก.6 ปฏิบติังานการป้องกนัสแปมเมลภ์ายในบริษทั 
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