
 
บทที่ 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System) 
 ขอมูลจาก http://202.28.249.241/~kc/firstpage/ เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2547 ไดกลาวไววา 
องคประกอบท่ีสําคัญมากสําหรับ อีเลิรนนิ่งไดแก ระบบบริหารจัดการการเรียนรู ซ่ึงเปนเสมือน
ระบบที่รวบรวมเคร่ืองมือซ่ึงออกแบบไวเพื่อใหความสะดวกแกผูใชในการจัดการกับการเรียนการ
สอนออนไลนนั่นเอง ซ่ึงผูใชในท่ีนี้ แบงไดเปน 4  กลุม ไดแก ผูสอน (instructors) ผูเรียน 
(students) ผูชวยสอน(course manager) และผูท่ีจะเขามาชวยผูสอนในการบริหารจัดการดาน
เทคนิคตาง ๆ (network administrator) ซ่ึงเคร่ืองมือและระดับของสิทธิในการเขาใชท่ีจัดหาไวใหก็
จะมีความแตกตางกันไปตามแตการใชงานของแตละกลุม   ตามปกติแลว เคร่ืองมือท่ีระบบบริหาร
จัดการการเรียนรูตองจัดหาไวใหกับผูใช  ไดแก   พื้นท่ีและเคร่ืองมือสําหรับการ  ชวยผูใชในการ
เตรียมเนื้อหาบทเรียน พื้นท่ีและเคร่ืองมือสําหรับการทําแบบทดสอบ แบบสอบถาม การจัดการกับ
แฟมขอมูลตาง ๆ    นอกจากนี้ระบบบริหารจัดการการเรียนรูท่ีสมบูรณจะจัดหาเคร่ืองมือในการ
ติดตอส่ือสารไวสําหรับผูใชระบบไมวาจะเปนในลักษณะของ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เวบ็
บอรด (Web Board) หรือ แช็ท (Chat) บางระบบก็ยังจัดหาองคประกอบพิเศษอ่ืน ๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชอีกมากมาย เชน การจัดใหผูใชสามารถเขาดูคะแนนการทดสอบ ดูสถิติการ
เขาใชงานในระบบ การอนุญาตใหผูใชสรางตารางการเรียน ปฏิทินการเรียน เปนตน 
 
2.2 การออกแบบเว็บเพจการเรียนการสอนสําหรับรายวิชา 
 ขอมูลจาก http://elearning.spu.ac.th เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2547 ไดกลาวไววาการออกแบบ
เว็บเพจการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาควรมีองคประกอบท่ีเปนเว็บเพจดังตอไปนี้ 

(1) โฮมเพจ (Home Page) เปนเว็บเพจแรกของเว็บไซต โฮมเพจควรมีเนื้อหาส้ัน ๆ  
เฉพาะท่ีจําเปนเกี่ยวกับรายวิชา ซ่ึงประกอบดวย ช่ือรายวิชา ช่ือหนวยงาน 
ผูรับผิดชอบรายวิชา สถานท่ี โฮมเพจควรจะจบในหนาจอเดียว    ควรหลีกเล่ียงท่ีจะ
ใสภาพกราฟก ขนาดใหญ     ซ่ึงจะทําใหตองใชเวลาในการเรียกโฮมเพจ ข้ึนมาดู 

(2) เว็บเพจแนะนํา (Introduction) แสดงขอบเขตของรายวิชา มีการเช่ือมโยง ไปยัง
รายละเอียดของหนาท่ีเกี่ยวของ ควรจะมีการใสขอความทักทาย  ตอนรับรายช่ือผูท่ี
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(3) เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Course Overview) แสดงภาพรวมโครงสรางของ
รายวิชา มีคําอธิบายส้ัน ๆ เกี่ยวกับหนวยการเรียน วิธีการเรียน วัตถุประสงค และเปา
หมายของวิชา 

(4) เว็บเพจแสดงส่ิงจําเปนในการเรียนรายวิชา (Course Requirements)    เชน หนังสือ
อาน ประกอบ บทเรียนคอมพิวเตอร ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือขาย  ( On-
Line Resourses) เคร่ืองมือตาง ๆ ท้ังฮารดแวรและ   ซอฟตแวร โปรแกรมอานเว็บท่ี
จําเปน  ตองใชในการเรียนทางอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บเพจ 

(5) เว็บเพจแสดงขอมูลสําคัญ (Vital Information) ไดแก การติดตอผูสอนหรือผูชวย
สอนท่ีอยูหมายเลขโทรศัพทเวลาท่ีจะติดตอแบบออนไลนได การเช่ือมโยงไปยังเว็บ
เพจลงทะเบียน ใบรับรองผลการเรียน การเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจคําแนะนํา การ
เช่ือมโยงไปใชห องสมุดเสมือน  และการเชื่อมโยงไปยังนโยบายของ
สถาบันการศึกษา 

(6) เว็บเพจแสดงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของ(Responsibilities) 
ไดแก ส่ิงท่ีคาดหวังจากผูเรียนในการเรียนตามรายวิชา กําหนดการส่ังงานที่ไดรับ
มอบหมาย วิธีการประเมินผลรายวิชา บทบาทหนาท่ีของผูสอน ผูชวยสอนและผู
สนับสนุน เปนตน 

(7) เว็บเพจกิจกรรมท่ีมอบหมายใหทํา การบาน(Assignment) ประกอบดวยงานท่ีจะ
มอบหมายหรืองานท่ีผูเรียนจะตองกระทํา ในรายวิชาท้ังหมด กําหนดสงงานการ
เช่ือมโยงไปยังกิจกรรมสําหรับเสริมการเรียน 

(8) เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule) กําหนดวันสงงานวันทดสอบยอย 
วันสอบ เปนการกําหนดเวลาท่ีชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตัวเองไดดีข้ึน 

(9) เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resource) แสดงรายช่ือแหลงทรัพยากรส่ือ    
พรอมการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตท่ีมีขอมูล ความรูท่ีเกี่ยวของกับรายวิชา 

(10) เว็บเพจแสดงตัวอยางทดสอบ  (Sample Test)    แสดงคําถามแบบทดสอบ ในการ
สอบยอย หรือตัวอยางของงานสําหรับทดสอบ 

(11) เว็บเพจแสดงประวัติ (Biography) แสดงขอมูลสวนตัว ของผูสอน ผูชวยสอนและทุก
คนท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนพรอมภาพถาย ขอมูลการศึกษา ผลงาน ส่ิงท่ีนา 
สนใจ 
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(12) เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินเพื่อใหผูเรียนใชในการ
ประเมินผลรายวิชา 

(13) เว็บเพจแสดงศัพท (Glossary) แสดงคําศัพทและดัชนีคําศัพท และความหมายท่ีใช 
ในการเรียนรายวิชา 

(14) เว็บเพจการอภิปราย  (Disussion)  สําหรับการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น  สอบ
ถามปญหาการเรียนระหวางผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอน ซ่ึงเปนไดท้ังการ
ส่ือสารแบบประสานเวลา (Synchronous Communication) คือติดตอส่ือสารพรอม
กันตามเวลาจริง และการส่ือสารแบบไมประสานเวลา (Asynchronous 
Communication) ซ่ึงผูเรียนสงคําถามไปในเว็บเพจและผูท่ีจะตอบคําถาม หรือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นจะมาพิมพขอความเม่ือมีเวลาวาง 

(15) เว็บเพจประกาศขาว         (Bulletin Board)   สําหรับใหผูเรียนและผูสอนใชในการ
ประกาศขอความตาง ๆ ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการเรียนก็ได 

(16) เว็บเพจคําถามคําตอบท่ีพบบอย (FAQ Pages) แสดงคําถามและคําตอบเกี่ยวกับ
รายวิชา โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษา และเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 

(17) เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา คําแนะนําในการออกแบบเว็บไซต ของ
รายวิชา 

 
2.3 การออกแบบเว็บชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) ไดกลาววา การออกแบบเว็บชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพเปนท้ัง
ศิลปะและวิทยาศาสตร และเปนท้ังความคิดสรางสรรคและการนําไปใชในสภาพการณจริงตามท่ี
ผูใชตองการและเหมาะสม โดยท่ัวไปมีแนวทางสําหรับการใหผูใชสามารถใชไดอยางสะดวก เชน 

(1) การออกแบบใหเหมาะสมกบัรูปแบบความคิดของผูใช ชวยใหผูใชมองเห็นภาพของ
ระบบ 

(2) มีความสม่ําเสมอแตตองไมนาเบ่ือ ความสม่ําเสมออยูในลักษณะของคําส่ังท่ีใช
กระบวนการที่ผูใช ใชในการควบคุมและการเคล่ือนไหว 

(3) จัดใหมีข้ันตอนท่ีส้ันสําหรับผูท่ีมีประสบการณ และมีรายละเอียดสําหรับผูท่ีเพ่ิงเร่ิม
ใช 

(4) ใหขอมูลยอนกลับในส่ิงท่ีผูใชทํา ไมใหผูใชมองเห็นจอภาพท่ีวางเปลา 
(5) ทําหนาจอภาพใหสามารถแสดงส่ิงตางๆ ไดอยางมีความหมายและใชอยางคุมคา 
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(6) ใชขอความที่เปนทางบวก สามารถส่ือหรือนําไปสูการกระทําได โดยหลีกเล่ียงการ
ใชขอความรูกันเฉพาะคนบางกลุมหรือเคร่ืองหมายท่ีทําใหสับสนหรือคํายอท่ีไมส่ือ
ความหมาย 

(7) พยายามจัดหนาจอภาพใหเหมาะสม นาอานและใชการตอไปยังเว็บเพจหนาถัดไป
มากกวาท่ีจะใชการเล่ือนหนาจอภาพไปทางขวามือ 

(8) พยายามไมใหมีขอผิดพลาด 
(9) ถามีการเช่ือมโยงภายในเพจจะตองแนใจวาผูใชเขาใจและสามารถทําไดอยางสะดวก 
(10) ถามีการเช่ือมโยงกับภายนอกจะตองมีขอความบอกไววามีการเชื่อมโยงกับส่ิงใด 

และเม่ือเรียกใชจะแสดงส่ิงใดใหกับผูใชเพื่อใหผูใชสามารถตัดสินใจไดวาจะมี
ประโยชนในการเรียกดูหรือไม 

(11) ตองมีเหตุผลท่ีสมควรในการนําส่ิงภายนอกมาเชื่อมโยงกับเพจ และจะตองทดสอบ
การเช่ือมโยงสมํ่าเสมอเพ่ือไมใหเกิดกรณีท่ีไมสามารถเช่ือมโยงได 

(12) หลีกเล่ียงการทําเว็บเพจท่ียาว จะตองแบงสาระอยางเหมาะสมหรือมีการจัดทําเปน
กลุม 

(13) การจัดทําขอความและภาพ จะตองมีวัตถุประสงค มีการจัดเตรียมวางแบบขนาดของ
ตัวอักษร สี การกําหนดปุมตางๆ และการใชเนื้อท่ี 

(14) ภาพท่ีใชตองไมใหญเกินไปและตองไมใชเวลานานในการเช่ือมโยงภาพมาสูเว็บเพจ 
(15) การเช่ือมโยงภาพมาสูเว็บเพจนั้นควรบอกขนาดของภาพเพื่อใหผูใชตัดสินใจกอนที่

จะเลือกใช 
(16) กําหนดการเช่ือมโยงกับบางแฟมขอมูล เพื่อผูใชสามารถถายขอมูลท้ังแฟมนั้นได

หรือส่ังพิมพไดอยางสะดวก 
(17) จัดทําสวนทายของเว็บเพจใหมีช่ือผูทําอีเมล ท่ีจะติดตอได วันท่ีท่ีมีการจัดทํา แกไข 

เปล่ียนแปลง แนวการเลือกตางๆ เพื่อใหสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดได และ
จํานวนหนาท่ีมีการจัดทําและตองไมยาวเกินไปหรือส้ันเกินไป 

(18) หลักสําคัญ คือ การทําใหเว็บเพจนาสนใจ โดยการใชการเช่ือมโยงศักยภาพในการท่ี
จะดึงดูดความสนใจของผูใชโดยการใชภาพและการวางแบบ การใชงายและให
คุณคาในการเรียนรู 

(19) ตองมีการปรับปรุงเว็บเพจอยูเสมอ 
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2.4 ขั้นตอนการพฒันาระบบ  
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2546) ไดอธิบาย วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle) วาเปนวงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมตางๆ ในแตละข้ันตอน ตั้งแตริเร่ิมจนกระท่ังสําเร็จ วงจรการ
พัฒนาระบบนี้จะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพ้ืนฐานและรายละเอียดตางๆ ในการพัฒนาระบบ โดยมีอยู 
7 ข้ันตอนดวยกัน คือ 

(1) การกําหนดปญหา (Problem Definition) 
  การกําหนดปญหา เปนข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตของปญหา สาเหตุของปญหาจาก
การดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม การกําหนดความตองการ 
(Requirements) ระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณ การ
รวบรวมขอมูลจากการดํ า เนินงานตางๆ  เพื่ อ ทําการสรุปเปนขอกํ าหนด  (Requirements 
Specification) ท่ีชัดเจน ในข้ันตอนนี้หากเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญ อาจเรียกข้ันตอนนี้วา ข้ันตอน
การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

(2) วิเคราะห (Analysis) 
 การวิเคราะหเปนข้ันตอนของการวิเคราะหการดําเนินงานของระบบปจจุบัน โดยการนํา 
Requirements Specification ท่ีไดมาจากข้ันตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อทําการพัฒนา
เปนแบบจําลองลอจิคัล (Logical Model) ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow 
Diagram) คําอธิบายการประมวลผลขอมูล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล (Data 
Model) ในรูปแบบของ ER-Diagram ทําใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานในระบบวา
ประกอบดวยอะไรบาง มีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับส่ิงใด 

(3) ออกแบบ (Design) 
 การออกแบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหทางลอจิคัล มาพัฒนา
เปน Physical Model ใหสอดคลองกัน โดยการออกแบบจะเร่ิมจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยี
ตางๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอมูล (Data Model) การ
ออกแบบรายงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User 
Interface) การจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)  

(4) พัฒนา (Development) 
 การพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม ดวยการสรางชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรม
เพื่อการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีท่ีใชงานอยู ซ่ึงในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL ซ่ึงชวย
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(5) ทดสอบ (Testing) 
 การทดสอบระบบ เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติการใชงานจริง 
ทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบ้ืองตนกอน ดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบการทํางาน
ของระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะยอนกลับไปในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม โดย
การทดสอบระบบน้ีจะมีการตรวจสอบอยู 2 สวนดวยกัน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน 
(Syntax) และการตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม 

(6) ติดตั้ง (Implementation) 
 หลังจากท่ีไดทําการทดสอบ จนมีความม่ันใจแลววาระบบสามารถทํางานไดจริงและตรง
กับความตองการของผูใชระบบ จากน้ันจึงดําเนินการติดต้ังระบบเพ่ือใชงานจริงตอไป กอนทําการ
ติดต้ังระบบ ควรทําการศึกษาสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีท่ีจะติดต้ัง เตรียมอุปกรณฮารดแวรและ
อุปกรณทางการส่ือสารและเครือขายใหพรอม ข้ันตอนนี้อาจจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญระบบ เชน 
System Engineer หรือทีมงานทางดาน  Technical Support จากน้ันลงโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 
และแอปพลิเคชันโปรแกรมใหครบถวนจึงดําเนินการใชงานระบบงานใหม และจัดทําคูมือการใช
งาน 

(7) บํารุงรักษา (Maintenance) 
 เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ีไดมีการติดต้ังและใชงานแลว ใน
ข้ันตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม (Bug) ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตอง หรือ
เกิดจากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพิ่มโมดูลในการทํางานอ่ืนๆ ซ่ึงท้ังนี้ก็จะเกี่ยวของกับ 
Requirements Specification ท่ีเคยตกลงกันกอนหนาดวย ดังนั้นในสวนงานนี้จะคิดคาใชจายเพิ่ม
หรืออยางไร เปนเร่ืองของรายละเอียดท่ีผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบจะตองดําเนินการกับผูวาจาง
ตอไป 
 
2.5 ระบบฐานขอมูล 

(1) ความหมายของระบบฐานขอมูล 
 รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ (2546) ไดใหความหมายของฐานขอมูล หมายถึง ชุดของ
ขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันท่ีถูกจัดเก็บไวดวยกัน เพ่ือใหสามารถใชขอมูลเหลานั้นรวมกันไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตัวอยางของฐานขอมูลอยางงายๆ และเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ
เรา ไดแก สมุดโทรศัพท ซ่ึงเปนการจัดเก็บรวบรวมรายช่ือและเบอรโทรศัพทของผูท่ีเราตองการ
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(2) ระบบจัดการฐานขอมูล 
 ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) หมายถึง ซอฟตแวร
ระบบท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ การสรางสภาวะแวดลอมท่ีสะดวก
และมีประสิทธิภาพในการเขาถึงและจัดเก็บขอมูลของฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลจะทํา
หนาท่ีในการแปลความตองการของผูใชใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถทํางานไดกับฐานขอมูลตาม
วัตถุประสงคของผูใช 
 โดยท่ัวไประบบฐานขอมูลถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับสารสนเทศท่ีมีขนาดใหญ โดยจะ
เกี่ยวของกับท้ังการนิยามรูปแบบโครงสรางการจัดเก็บขอมูล และการจัดหากลไกสําหรับการ
เรียกใชขอมูลเหลานั้น นอกจากนี้ยังตองทําใหผูใชมีความม่ันใจวาสารสนเทศท่ีถูกจัดเก็บไวมีความ
ปลอดภัย ไมวาระบบจะเกิดความลมเหลว หรือการเขาสูระบบของผูท่ีไมไดรับอนุญาต และถา
ขอมูลถูกจัดใหใชไดรวมกันระหวางผูใชหลายคน ผลลัพธท่ีไดจะตองถูกตอง 
 ระบบจัดการฐานขอมูลจึงประกอบไปดวยแฟมขอมูลตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกัน และกลุม
ของโปรแกรมท่ีใชเพื่อการเขาถึงและเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลในแฟมขอมูลเหลานั้น และเพื่อทําให
ระบบฐานขอมูลงายตอการใชงานของผูใชจึงมีการใหบริการผูใชดวยขอมูลเชิงนามธรรม (data 
abstraction คือ ขอมูลท่ีมองเห็นในทางตรรกะ) โดยซอนรายละเอียดในสวนของการจัดการขอมูลท่ี
มีความยุงยากไวภายในไมใหผูใชเห็น จึงงายตอการเขาใจและการใชงาน  

 
 


