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บทที 2  

ทฤษฎแีละงานวจิัยทเีกยีวข้อง 

 

การศึกษาวิจัยการบทเรียนออนไลน์ เรือง การออกแบบและพฒันาสือประสม สาํหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดยสามารถแบ่ง

ออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ไดด้งันี 

 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการเรียนแบบออนไลน ์

2.  องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบออนไลน ์

3.  กระบวนการออกแบบและพฒันาบทเรียนออนไลน ์

4.  ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) 

5.  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกียวกับการเรียนแบบออนไลน์ 

ความหมายของการเรียนแบบออนไลน์ 

       การเรียนแบบออนไลน์มีผูใ้หค้วามหมายและคาํจาํกดัความไวห้ลายท่านดงัทีไดก้ล่าว

ไวด้งัต่อไปนี 

 อาณัติ รัตนถิรกุล (2553:15) ไดใ้ห้ความหมายของ การเรียนแบบออนไลน์ คือ การ

เรียนการสอนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียง(Radio) โทรทัศน์(TV) 

ซีดีรอม/ดีวีดีรอม(CD-ROM/DVD-ROM) เครือข่ายอินทราเน็ต(Intranet) เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต

(Extranet) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ดาวเทียม (Satellite Broadcast) โทรศพัทมื์อถือ (Mobile) 

เครืองพีดีเอ(PDA) หรืออุปกรณ์ไร้สายต่างๆ โดยทีผูเ้รียนสามารถเขา้เรียนรู้เพือพฒันาตนเองไดต้าม

อธัยาศัย ได้ทุกทีทุกเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ในรูปแบบมลัติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นข้อความ เสียง 

ภาพเคลือนไหว และวีดีโอ อีกทงัผูใ้ชง้านสามารถทาํการโตต้อบไดเ้สมือนการนงัเรียนในห้องเรียน

ปกติ นบัเป็นการลดช่องว่างทางการศึกษาอยา่งแทจ้ริง ทาํใหทุ้กคนสามารถเรียนรู้ไดเ้ท่าเทียมกนั 24 

ชวัโมง 

 อมรเทพ เทพวิชิต (2552) ไดใ้ห้ความหมายของ การเรียนแบบออนไลน์ คือ เป็นการ

จดัการเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชร่้วมกบัเนือหาทีเป็นสือประสม ร่วมกบัระบบจดัการ
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เรียนการสอน (LMS) ซึงผู ้เรียนและผู ้สอนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสือสารกันโดยมี

ส่วนประกอบทีสาํคญั ไดแ้ก่ ส่วนจดัการระบบ ส่วนของเนือหาหรือการจดัการเรียน เครืองมือช่วย

จดัการเรียน การปฏิสัมพนัธ์ และกระบวนการในการเรียน ทาํให้ไม่มีขีดจาํกัดทางการเรียนใน

ระยะทาง เวลา และสถานที ทาํให้ตอบสนองต่อความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 ไพโรจน์ ตีรนธนากุล, ไพบูรณ์ เกียรติโกมลและเสกสรรค์ แยม้พินิจ (2546:11) ไดใ้ห้

ความหมายของ การเรียนแบบออนไลน ์คือ การดาํเนินการการศึกษาหรือการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือดิจิตอล ทงัทางดา้นการเรียนการสอน การบริการทางการศึกษาและการบริหาร

การจดัการศึกษา เพือสนองความตอ้งการการศึกษาทีไร้พรมแดน ไร้เงือนไขของเวลา และสถานที 

เป็นการจดัใหก้ารศึกษาสนองตอบต่อความตอ้งการของเอกตับุคคล รวมทงัการศึกษโดยผูเ้รียนเป็น

สาํคัญ จะเป็นการศึกษาสถานที ในห้องเรียน ทีบา้น หรือทีใหนๆ ก็ไดโ้ดยใชค้อมพิวเตอร์แบบ 

Stand Alone หรือ Network, Intranet หรือ Internet ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

 ศุภชยั สุขะนินทร์และกรกนก วงศพ์านิช (2546) ไดใ้ห้ความหมายของ การเรียนแบบ

ออนไลน ์คือ การเรียนทีมีลกัษณะเป็นการเรียนทางไกล เป็นออนไลน์และสามารถใชสื้อการสอน

ในรูปของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอก็ซ์ทราเน็ต ทีวี ดาวเทียม ซีดีรอม หรืออุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์อืนๆ  

 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545)  ไดใ้ห้ความหมายของ การเรียนแบบออนไลน์ คือ 

โดยทวั  ๆไป จะครอบคลุมความหมายทีกวา้งมาก กล่าวคือจะหมายถึง การเรียนในลกัษณะใดก็ได้

ซึงใช้การถ่ายทอดเนือหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณดาวเทียม 

(Satellite) ก็ได ้ซึงเนือหาสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนทีเราคุน้เคยกนัมาพอสมควร เช่น 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) 

การเรียนออนไลน ์(On-line Learning) การเรียนทางไกลผา่นดาวเทียม หรือ อาจจะอยู่ในลกัษณะที

ยงัไม่ค่อยเป็นทีแพร่หลายมากนกั เช่น การเรียนจากวีดิทศัน์ตามอธัยาศยั (Video on-Demand) เป็น

ตน้ อย่างไรก็ดีในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่เมือกล่าวถึง การเรียนแบบออนไลน์ (e-Learning) จะ

หมายถึง การเรียนเนือหาหรือสารสนเทศซึงออกแบบมาสําหรับการสอนหรือการอบรม ซึงใช้

เทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนือหา และเทคโนโลยีระบบการจดัการ

คอร์ส (Course Management System) ในการบริหารจดัการงานสอนดา้นต่าง ๆ โดยผูเ้รียนทีเรียน

จาก การเรียนแบบออนไลน์ (e-Learning) สามารถนําเสนอโดยอาศยัเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

(Multimedia Technology) และเทคโนโลยเีชิงโตต้อบ(Interactive Technology) 
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 สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(2545) ไดใ้ห้ความหมายของ 

การเรียนแบบออนไลน์ คือ การเรียนการสอนทุกชนิดทีใชอิ้เล็กทรอนิกส์ เป็นสือในการเชือม

ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนหรืออาจเรียกไดว้่ากระบวนการเรียนการสอนผ่านเครืองคอมพิวเตอร์หรือ

เครืองทีใชสื้ออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น เครืองวิดีโอ ระบบดาวเทียม ระบบอินเทอร์เน็ต แต่ในปัจจุบนัการ

ใช้ e-learning เป็นระบบการศึกษาทีใช้ Internet Technology เป็นหลัก เพือเชือมต่อไปยงั

แหล่งขอ้มูลเสริมต่างๆ ได ้

จากความหมายและคาํจาํกดัความต่างๆ ขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งันี การเรียนแบบออนไลน์

มีลกัษณะการเรียนการสอนผา่นทางสืออิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ไดใ้นการถ่ายทอด

เนือหา เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต วีดิทศัน์ ซีดีรอม หรือ ทางสัญญาณ

โทรทศัน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) วิทยุกระจายเสียง (Radio) ฯลฯ เป็นตน้ เพือเป็น

ช่องทางในการติดต่อสือสารระหว่างผูเ้รียน และผูส้อนทีอยูห่่างไกลกนั ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้

ไดทุ้กทีทุกเวลา 

 

องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 องค์ประกอบของ E-Learning (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545:30-39) จาํแนก

องคป์ระกอบ E-Learning ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

 1.  เนือหา (Content) เป็นองค์ประกอบทีสาํคญัทีสุดสาํหรับ E-Learning คุณภาพ

ของการเรียนการสอนของ E-Learning และการทีผูเ้รียนจะบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนในลกัษณะนี

หรือไม่อย่างไร สิงทีสาํคญัทีสุดก็คือ เนือหาการเรียนซึงผูส้อนไดจ้ดัหาให้แก่ผูเ้รียนซึงผูเ้รียนมี

หน้าทีในการใชเ้วลาส่วนใหญ่ศึกษาเนือหาดว้ยตนเอง เพือทาํการปรับเปลียน (Convert) เนือหา

สารสนเทศทีผูส้อนเตรียมไวใ้ห้เกิดเป็นความรู้ โดยผ่านการคิดคน้ วิเคราะห์อย่างมีหลกัการและ

เหตุผลดว้ยตวัของผูเ้รียน 

  2.  ระบบบริหารจดัการรายวิชา (Course Management System)  

   องคป์ระกอบทีสาํคญัมากเช่นกนัสาํหรับ E-Learning ไดแ้ก่ ระบบบริหารจดัการ

รายวิชา ซึงเป็นเสมือนระบบทีรวบรวมเครืองมือซึงออกแบบไวเ้พือให้ความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการ

จดัการกบัการเรียนการสอนออนไลน์นั นเอง ซึงในทีนี อาจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูส้อน ผูเ้รียน 

และผูบ้ริหารระบบเครือข่าย ซึงเครืองมือและระดบัของสิทธิในการเขา้ใชที้จดัหาไวใ้ห้ก็จะมีความ

แตกต่างกนัไปตามแต่การใชง้านของแต่ละกลุ่ม ตามปรกติแลว้เครืองมือทีระบบบริหารจดัการ

รายวิชาตอ้งจดัหาไวใ้หก้บัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ พืนทีและเครืองมือสาํหรับการช่วยผูเ้รียนในการเตรียมเนือหา

บทเรียน พืนทีและเครืองมือสาํหรับการทาํแบบทดสอบ แบบสอบถาม การจดัการแฟ้มขอ้มูลต่างๆ 
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นอกจากนี ระบบบริหารจดัการรายวิชาทีสมบูรณ์จะจดัหาเครืองมือในการติดต่อสือสารไวส้าํหรับ

ผูใ้ชร้ะบบ ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะของไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ , เว็บบอร์ด, ห้องสนทนา (Chat 

room) บางระบบยงัจดัหาองค์ประกอบพิเศษอืน ๆ เพืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชอี้กมากมาย 

เช่น การจดัใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ดูคะแนนการทดสอบ ดูสถิติการเขา้ใชง้านในระบบ การอนุญาตให้

ผูใ้ชส้ร้างตารางการเรียน ปฏิทินการเรียนเป็นตน้ 

  3. โหมดการติดต่อสือสาร (Modes of Communication) 

   องคป์ระกอบสาํคญัของ E-Learning ทีขาดไม่ไดอี้กประการหนึงก็คือ การจดัให้

ผูเ้รียนสามารถติดต่อสือสารกบัผูส้อน วิทยากร ผูเ้ชียวชาญอืน ๆ รวมทงัผูเ้รียนดว้ยกนั ในลกัษณะที

หลากหลาย และสะดวกต่อการใช ้กล่าวคือ มีเครืองมือทีจดัหาให้ผูเ้รียนไวใ้ชไ้ดม้ากกว่า 1 แบบ 

รวมทงัเครืองมือนันจะตอ้งมีความสะดวกใช ้(user-friendly) ดว้ย ซึงเครืองมือที E-Learning ควร

จดัหาใหผู้เ้รียนไดแ้ก่ 

   3.1  การประชุมทางคอมพิวเตอร์ การประชุมทางคอมพิวเตอร์ทงัในลกัษณะของ 

การติดต่อสือสารแบบต่างเวลา (Asynchronous) เช่น การแลกเปลียนขอ้ความผ่านทางกระดาน

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือรู้จกักนัในชือของเวบ็บอร์ด เป็นตน้ หรือในลกัษณะของการติดต่อสือสารแบบ

เวลาเดียวกนั (Synchronous) เช่น การสนทนาออนไลน ์หรือ Chat หรือในบางระบบอาจจดัใหมี้การ

ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงสด (Live Broadcast) ผ่านทางเว็บ เป็นตน้ในการนาํไปใชด้าํเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้อนสามารถเปิดสมัมนาในหวัขอ้เกียวขอ้งกบัเนือหาในคอร์ส ซึงอาจ

อยูใ่นรูปของการบรรยาย การสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ การเปิดอภิปรายออนไลน ์เป็นตน้ 

   3.2  ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นองค์ประกอบสาํคญัเพือให้ผูเ้รียนสามารถ

ติดต่อกบัผูส้อน หรือผูเ้รียนอืน ๆ ในลกัษณะรายบุคคล การส่งงานและผลป้อนกลบัให้ผูเ้รียน 

ผูส้อนสามารถให้คาํแนะนาํปรึกษาแก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ทงันีเพือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความ

กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างต่อเนือง ทังนีผูส้อนสามารถใช้ไปรษณีย์

อิเลก็ทรอนิกส์ในการใหค้วามคิดเห็นและผลป้อนกลบัทีทนัต่อเหตุการณ์ 

  4.  แบบฝึกหดั/แบบทดสอบ 

   องคป์ระกอบสุดทา้ยของ E-Learning แต่ไม่ไดมี้ความสาํคญัน้อยทีสุดแต่อย่าง

ใด ไดแ้ก่ การจดัให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสในการโตต้อบกบัเนือหาในรูปแบบของการทาํแบบฝึกหัด 

และทดสอบความรู้ 
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กระบวนการออกแบบและพฒันาบทเรียนออนไลน์ 

 ขนัตอนการพฒันาบทเรียนออนไลน์ (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย ์ เกียรติโกมล และ

เสกสรรค ์แยม้พินิจ, 2546:54-68) ไดเ้สนอขนัตอนการพฒันาบทเรียน 5 ขนัตอนหลกั ดงันี 

            1.  ขนัการวิเคราะห์ (Analysis) 

  2.  ขนัการออกแบบ (Design) 

  3.  ขนัการพฒันา (Development) 

  4.  ขนัการสร้าง (Implementation) 

  5.  ขนัการประเมินผล (Evaluation) 

 

 1.   ขันการวเิคราะห์ (Analysis) 

 ในการพฒันาเนือหาการเรียนการสอน ผูพ้ฒันาตอ้งทาํความเขา้ใจกบัเนือหาทีจะนาํมา

ใส่ในบทเรียนเพือกาํหนดใหช้ดัเจนว่าจะให้ผูเ้รียนเรียนอะไรบา้ง เรียนอะไรก่อน เรียนอะไรหลงั 

เพือไม่ใหซ้าํซอ้นในแต่ละหวัขอ้ ไม่ใหสิ้งทีเรียนนนัมากหรือนอ้ยเกินไป ยากหรือง่ายเกินไป ดงันนั

ผูพ้ฒันาจะตอ้งตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัเนือหาสาระทีจะถูกบรรจุอยู่ในบทเรียน แลว้วิธีการ

ทีดีวิธีหนึงก็คือการวิเคราะห์เนือหาทีจะนาํมาผลิตเป็นบทเรียน การวิเคราะห์เนือหาเป็นขนัตอนแรก

ของการพฒันาบทเรียนมีขนัตอนยอ่ย ๆ 3 ขนัตอน คือ 

 1.1  การสร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart Creation) 

  ขันการสร้างแผนภูมิระดมสมองเป็นการนําเทคนิคการระดมสมองเข้ามา

ประยุกต์ใช้เพือรวบรวมหัวเรืองทีควรจะมีอยู่ในบทเรียนหลกัการการระดมสมองเป็นการระดม

ความคิดโดยมีผูร่้วมระดมความคิดประมาณ 4-5 คนช่วยกนัคิดหาคาํตอบ หรือแกปั้ญหาทีตงัขึนมา

ทุกคนมีสิทธิทีจะคิดไดเ้มือคิดแลว้ความคิดนนัก็จะถูกบนัทึกไวโ้ดยไม่มีใครคอยโตแ้ยง้หรือคดัคา้น

ดงันนัทุกคนจึงมีสิทธิทีจะคิดอยา่งอิสระซึงจะเกิดประโยชน์คือ จะไดค้วามคิดมากมายทีอาจจะเป็น

คาํตอบสาํหรับกรณีการพฒันาบทเรียนก็จะเป็นการระดมความคิดเพือรวบรวมหวัเรืองทีควรจะมีใน

บทเรียนโดยเริมจากการเขียนชือเรืองทีสร้างเป็นบทเรียนไวต้รงกลางและให้ผูเ้ชียวชาญทางดา้น

เนือหาวิชาจาํนวน 4-5 คนช่วยกนัระดมสมองแจงหัวเรืองทีควรทีจะสอนในวิชานันโดยโยงออก

จากชือเรืองหลกัขยายออกไปเป็นชนัๆมีเสน้เชือมใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องหัวเรืองหลกักบัหัวเรือง

ยอ่ย หลงัจากผา่นกระบวนการระดมสมองแลว้ผลทีไดจ้ะเป็นแผนภูมิระดมสมองทีแสดงถึงหวัเรือง

ทีควรจะมีอยูใ่นบทเรียน 
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 1.2 การสร้างแผนภูมิหวัเรืองสมัพนัธ ์(Concept Chart Creation) 

  แนวคิดของแผนภูมิหวัเรืองสมัพนัธ์คือ การจดักลุ่มของหัวเรืองทีระดมสมองได้

ให้เป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ทีสัมพนัธ์กนัโดยนาํแผนภูมิระดมสมองมาทาํการศึกษาความถูกตอ้ง  

ความสอดคลอ้งของทฤษฏีหลกัการเหตุผลความสัมพนัธ์และความต่อเนืองกันของหัวเรืองอย่าง

ละเอียด อาจมีการตดัหรือเพิมหัวเรืองตามเหตุผลและความเหมาะสมจนสามารถอธิบาย และตอบ

คาํถามไดผ้ลทีไดจ้ะเป็นแผนภูมิหวัเรืองสมัพนัธ ์

  จากการสร้างแผนภูมิระดมสมองทีเนน้ปริมาณและใหอิ้สระในการแสดงความคิด

จะทาํใหไ้ดห้วัเรืองจาํนวนมากแต่เมือพิจารณาใหดี้ จะพบว่า มีบางหวัเรืองซาํซอ้นกนัอยู่หรือมีบาง

หัวเรืองทีไม่เกียวขอ้งกบัสิงทีตอ้งการเท่าไรนักหรือบางหัวเรืองจดัวางไม่ถูกตาํแหน่งหรือไม่ถูก

กลุ่ม ดงันนัจะตอ้งมีการนาํแผนภูมิระดมสมองทีไดม้าพิจารณาอีกครังหนึงโดยมีการตดั เพิม ยา้ย 

หรือ ยุบ รวมหัวเรืองต่างๆ ตามหลกัการเหตุผลหรือทฤษฏีของวิชาจนสามารถอธิบายและตอบ

คาํถามต่างๆไดท้งัหมดเพียงเท่านีก็จะไดแ้ผนภูมิหวัเรืองสมัพนัธ ์

 1.3 การสร้างแผนภูมิโครงข่ายเนือหา (Content Network Chart Creation) 

  แนวคิดของแผนภูมิโครงข่ายเนือหา คือ นาํหัวเรืองทีไดจ้ากแผนภูมิหัวเรือง

สัมพนัธ์ มาจดัลาํดบัความสัมพนัธ์ของเนือหา โดยพิจารณาลาํดบัก่อนหลงัหรือคู่ขนานกนัตาม

ความจาํเป็นทีจะตอ้งอา้งอิงกนัตามหลกัการเทคนิคโครงข่าย เนือหาทีเป็นส่วนพืนฐานตอ้งจดัการ

เรียนการสอนก่อนส่วนทีเป็นเนือหาขนัต่อไป เช่น การบวก การลบ จะเป็นพืนฐานของการคูณ และ

การหาร 

 2.  การออกแบบหน่วยการเรียน (Design) 

  ขนัตอนในการออกแบบบทเรียนจะมีขนัตอนหลกั 2 ขนัตอน ทีตอ้งทาํอยา่งต่อเนืองกนั

คือ 

  2.1 การกาํหนดกลวิธีในการนําเสนอหน่วยการเรียนและเขียนวตัถุประสงค์เชิงฤติ

กรรมของเนือหาแบ่งเป็นขนัตอนยอ่ยๆ 3 ขนัตอน คือ 

   2.1.1 การแบ่งเนือหาออกเป็นหน่วยการเรียน 

    ภายหลงัเสร็จสินขนัตอนการวิเคราะห์เนือหา ซึงเท่ากบัว่าไดร้วบรวมหัว

เรืองเนือหาและได้จดัลาํดบัความสัมพนัธ์ก่อนหลงัไวอ้ย่างดีแลว้ ขนัตอนต่อไปจะนาํเนือหาใน

แผนภูมิโครงข่ายมาแบ่งเป็นหน่วยการเรียน เพือใหเ้หมาะสมกบัการเรียนของผูเ้รียน 

    การแบ่งเนือหาออกเป็นหน่วยการเรียน จะเริมแบ่งเนือหาเป็นหน่วย โดย

พิจารณากลุ่มเนือหาทีสามารถจดัไวใ้นหน่วยเดียวกนัได ้ภายใตก้รอบเวลาหรือเงือนไขทีกาํหนดไว ้

จากนนัทาํการตีกรอบลอ้มรอบหวัเรืองเนือหาบนแผนภูมิโครงข่ายเนือหา เพือแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆ 
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โดย 1 กรอบ คือ 1 หน่วยการเรียน เริมตน้วงเรียงลาํดบัไปทีละหน่วย กาํหนดลาํดบัหน่วยการเรียน

ใหช้ดัเจนและใส่ตวัเลขในแต่ละหน่วยใหค้รบ เพือใหท้ราบว่าเนือหาทีแบ่งไวเ้ป็นหน่วยการเรียนที

เท่าใด เนือหาในแต่ละกรอบก็คือ แต่ละหน่วยการเรียนทีตอ้งการ 

    การแบ่งเนือหาออกเป็นหน่วยการเรียน เป็นการแบ่งเนือหาให้มีขนาด

เหมาะสมกบัการเรียนเนือหาแต่ละครัง ทาํให้การเรียนเนือหาแต่ละหน่วยมีขนาดเหมาะสมกับ

ผูเ้รียน เนือหาทีมีปริมาณเหมาะสม ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสใคร่ครวญเนือหาและเรียนรู้ไปทีละขนั

ตามลาํดบั ประสิทธิผลการเรียนรู้จะสูง ทาํใหผู้เ้รียนสามารถประสบความสาํเร็จในการเรียนไดสู้ง 

   2.1.2 การสร้างแผนภูมิหน่วยการเรียนวิชา 

    เมือจดัแบ่งหน่วยการเรียนในแผนภูมิโครงข่ายเนือหาเสร็จแลว้ ให้นาํแต่ละ

หน่วยมาจดัลาํดบัและความสมัพนัธใ์นแนวเดียวกบัแผนภูมิโครงข่ายเนือหา ซึงจะไดแ้ผนภูมิหน่วย

การเรียนวิชา (Course Flow Chart) 

   2.1.3 การกาํหนดและเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของเนือหาแต่ละหน่วยการ

เรียนเป็นการนําหัวข้อเรืองเนือหาแต่ละหน่วยการเรียน มาพิจารณากาํหนดวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมทีเหมาะสม แลว้เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีไดก้าํหนด กาํกบัไวแ้ต่ละหน่วยการ

เรียนใหเ้ป็นระบบชดัเจน 

  2.2   การออกแบบแผนภูมิการนาํเสนอในแต่ละหน่วยการเรียน 

   การออกแบบแผนภูมิการนําเสนอในแต่ละหน่วยการเรียน เป็นการออกแบบ 

การสอนใน (Instructional Design) และการวางแผนการสอน ซึงจะต้องออกแบบการสอนให้

เหมาะสมกบัเนือหาและกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกวิธีการสอน สือการสอนทีเหมาะสมนาํมาใช ้

   เป้าหมายสาํคัญในการออกแบบแผนภูมิ คือ การให้ผูเ้รียนเกิดการการเรียนรู้ 

ตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีตงัใจ ในการออกแบบตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการนาํเสนอทงัหมด 

ซึงจะตอ้งมีการนาํเขา้บทเรียน การนาํเสนอเนือหาสาระ การทบทวนเสริมความเขา้ใจ และการสรุป

บทเรียนรวมทังการใช้เทคนิควิธีการสอน การใช้สือต่างๆ ทีเหมาะสม และสิงทีคาํคัญทีการ

ออกแบบการสอนทวัไปไม่มีคือ จะตอ้งมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน 

   การออกแบบแผนภูมิการนาํเสนอในแต่ละบทเรียน ตอ้งเริมจากพิจารณาเนือหา 

แต่ละช่วงพร้อมคิดวิธีการสอน สือทีใช ้และลกัษณะปฏิสมัพนัธใ์นหวัขอ้นันๆทีละหัวขอ้ พิจารณา

ทีละลาํดบัจนหมดหน่วยการเรียน แลว้จึงเริมหน่วยการเรียนถดัไป 

 3.  การพฒันาหน่วยการเรียน (Development) 

ขนัตอนการพฒันาหน่วยการเรียน เป็นการพฒันาเนือหาหน่วยการเรียนใหส้มบูรณ์ก่อนนาํไปเขียน

โปรแกรม ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ดงันี 
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3.1  การเขียนรายละเอียดเนือหาลงบนกรอบการสอน 

   การเขียนรายละเอียดเนือหาลงบนกรอบการสอน หรือการเขียนสคริปต์นีหาก

เปรียบเทียบกบัการผลิตรายการโทรทศัน ์ก็คือการเขียนบทรายการก่อนทีจะนาํไปถ่ายทาํจริง 

   หลงัจากไดอ้อกแบบแผนภูมิการนาํเสนอในแต่ละหน่วยการเรียนเสร็จแลว้ในขนั

ต่อไปจะนาํแผนภูมิการนําเสนอแต่ละหน่วยการเรียนทีจะไดอ้อกแบบไวม้าเป็นแนวทางในการ

เขียนรายละเอียดของเนือหาโดยเขียนลงบนกรอบทีออกแบบไวเ้รียกว่ากรอบการสอนสาํหรับการ

เขียนเนือหาลงในกรอบการสอนจะตอ้งเขียนไปทีละกรอบตามลาํดบัเนือหาและวิธีการสอนทีได้

ออกแบบไวจ้นกระทงัครบทุกเนือหาก็จะเสร็จสินกระบวนการนี 

3.2  การจดัลาํดบักรอบการสอน 

   หลงัจากทีเขียนกรอบการสอนเสร็จแลว้ในขนันีจะเป็นการนาํกรอบการสอนมา

ตรวจสอบลาํดับการนําเสนอตามทีได้วางแผนไวข้ันตอนนีมีความสําคัญมากเพราะเ ป็นการ

ตรวจสอบลาํดบัการสอนของกรอบการสอนทีไดเ้ขียนไวว้่ามีความต่อเนืองกนัหรือไม่ทงันี เพราะวา่

ทีเขียนกรอบการสอนนนัจะตอ้งใชเ้วลาในการเขียนทียาวนานอาจจะไม่ไดเ้ขียนครังเดียวเสร็จใน

การเขียนนนัมีการหยดุเขียนเป็นครังคราวและในช่วงทีหยดุเขียนผูเ้ขียนอาจจะไปทาํกิจกรรมอืน ๆ

ก่อนจะกลบัมาเขียนต่อจุดนีเองทาํใหก้ารดาํเนินเนือหาสะดุดไม่ต่อเนืองหรือบางกรณีทีมีการแบ่ง

เนือหากนัเขียนตามความเชียวชาญเช่น การแบ่งเนือหาให้ผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นเขียนเมือแต่ละคน

เขียนของแต่ละคนเสร็จแลว้ก็จะนาํมารวมกนัในขนัตอนนีตอ้งมีการตรวจสอบลาํดบัความต่อเนือง

ของเนือหาอีกครังเพือให้เป็นไปตามการนําเสนอทีไดว้างแผนไวท้งัหมดแลว้ความสมบูรณ์ของ

เนือหาทีสามารถตอบสนองการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีไดก้าํหนดไวด้ว้ย 

   ในการตรวจสอบลาํดบัเนือหาจะมีการตรวจสอบ 2 ขนัตอน คือ การตรวจสอบ

ความต่อเนืองของเนือหาในหน่วยการเรียนเดียวกนัเพือดูว่ามีความเหมาะสมต่อเนืองกนัหรือไม่ 

และตอบสนองวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมครบถว้นหรือไม่การตรวจสอบความเชือมโยงของเนือหา

ในแต่ละหน่วยการเรียนเพือดูว่าการเชือมโยงของเนือหาแต่ละหน่วยเป็นไปตามทีไดว้ิเคราะห์ไว้

หรือไม่ภายหลงัจากทีทาํงานตรวจสอบลาํดบัของเนือหาตามขนัตอนแลว้ถึงว่าเสร็จสินกระบวนการ

จดัลาํดบักรอบการสอนเนือหาทงัหมดนีเป็นขอ้มูลบนกระดาษทีฉายภาพบทเรียนไดค้รบ 

3.3  การตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหา 

   ภายหลงัการนาํกรอบการสอนไปจดัเรียงลาํดบัและตรวจสอบลาํดบัอย่างถูกตอ้ง

แลว้ ในขนัตอนนีเป็นการนาํเอาบทเรียนทีพฒันาขึนไปทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาที

พฒันาขึน โดยทาํ 2 ดา้นต่อเนืองกนั คือ 

   1.  การตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาโดยผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 
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   2.  การนาํไปทดลองกบักลุ่มเป้าหมายทีจะเรียนเนือหานนัๆ 

   การตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาโดยผูเ้ชียวชาญ เป็นการรับรองคุณภาพ

ของเนือหานนัว่าถูกตอ้งก่อนทีจะนาํไปพฒันาเป็นบทเรียน การตรวจสอบนันอาจจะให้ผูเ้ชียวชาญ

ประเมินลงในกรอบการสอน หรือประเมินควบคู่กบัแบบฟอร์มทีเป็นปลายเปิด 

   ภายหลงัจากการประเมินความถูกตอ้งของเนือหาจากผูเ้ชียวชาญและปรับแกแ้ลว้ 

ขนัตอนต่อไปนาํไปทดลองกบักลุ่มเป้าหมายทีจะเรียนเนือหานันๆ เพือทดสอบความเขา้ใจในการ

เรียนเนือหาและการสือความหมายของสาํนวนทีใช ้ตลอดจนรูปแบบทีสือความหมายต่อผูเ้รียน ใน

ขนันีจะตอ้งใชก้ลุ่มเป้าหมายจริง โดยคดัเลือกประมาณ 9-12 คน ให้ทดลองเรียนเนือหา และหาก

สงสยัหรือไม่เขา้ใจตรงไหนใหผู้เ้รียนเขียนไว ้จากนันจึงรวบรวมขอ้มูลทีไดม้าปรับแกใ้ห้สมบูรณ์

และตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญอีกครัง หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ ถือว่าจบขนัตอนการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหา 

  3.4   การสร้างแบบทดสอบและประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ 

   ในขนัตอนนีจะเป็นการเขียนแบบทดสอบและประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ 

แลว้นาํแบบทดสอบไปหาคุณภาพกบักลุ่มผูเ้รียนทีเคยเรียนเนือหานันมาแลว้ เพือหาคุณภาพของ

แบบทดสอบดา้นต่างๆโดยเริมจากการสร้างแบบทดสอบตามหลกัการเขียนแบบทดสอบ จากนัน

นาํไปทดลองกบักลุ่มผูมี้ความรู้หรือเคยเรียนเนือหานนัๆมาแลว้ ประมาณ 30-100 คน เมือผูเ้รียนทาํ

ขอ้สอบเสร็จแลว้ใหน้าํขอ้สอบมาหาค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเชือมนั 

   หลงัจากนาํแบบทดสอบไปทดลองแลว้ นาํขอ้ทียงัไม่ไดต้ามเกณฑ์ไปปรับปรุง

แกไ้ข แลว้นาํไปทดลองจนกว่าจะใชไ้ด ้ ผลทีไดท้งัหมด ไดแ้ก่ กรอบการสอนทีไดต้รวจสอบ

คุณภาพแลว้ และแบบทดสอบทีไดต้ามเกณฑ ์จะรวมกนัเป็นตวับทเรียนทีพร้อมดว้ยส่วนของการ

วดัและการประเมินผลดว้ย ซึงพร้อมทีจะนาํไปจดัทาํเป็นโปรแกรมต่อไป 

 4.    การพฒันาเนือหาสู่โปรแกรม (Implementation) 

  ขนัการพฒันาเนือหาสู่โปรแกรมนี เป็นขนัทีทาํต่อจากขนัการพฒันาหน่วยการเรียน 

โดยมีรายละเอียดและขนัตอน 3 ขนัตอน ดงันี 

  4.1   การเลือกโปรแกรมทีจะใชน้าํเสนอบทเรียน 

   ภายหลงัจากพฒันาเนือหาจนได้ตวับทเรียนแลว้ ในขันนีจะเป็นการคดัเลือก

โปรแกรมทีใชใ้นการพฒันาเป็นบทเรียน ซึงในปัจจุบนัมีโปรแกรมมากมายทีสามารถนาํเสนอ

บทเรียน โดยแต่ละโปรแกรมมีความสามารถในการสร้างงานทีแตกต่างกนั ดงันนั ผูพ้ฒันาบทเรียน

จึงควรเลือกโปรแกรมทีจะนาํมาสร้าง โดยพิจารณาโปรแกรมทีเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการได ้
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  4.2   การพฒันาและจดัเตรียมสือทีจะใชป้ระกอบบทเรียน 

   ขนัตอนนีเป็นการจดัเตรียมสือต่างๆทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการผลิตบทเรียน สือต่างๆ

ทีจะตอ้งเตรียมไดแ้ก่ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว เสียง ภาพกราฟิกต่างๆ เช่น กราฟิกของหัวขอ้เรือง 

พืนหลงั หรือปุ่มต่างๆ เป็นตน้ โดยสือต่างๆเหล่านี จะตอ้งผลิตตามกรอบการสอนทีไดเ้ขียนไว ้

  4.3   การนาํขอ้มูลเนือหาลงโปรแกรม 

   หลงัจากทีเตรียมทุกอยา่งพร้อมแลว้ ในขนัตอนนีจะนาํขอ้มูลเนือหาทีพฒันาแลว้

บนกรอบการสอนจดัลงโปรแกรมพร้อมสือต่างๆทีไดเ้ตรียมไว ้ระหว่างการทาํควรตรวจสอบสือ

ต่างๆและลาํดับการนาํเสนอเนือหาว่าถูกต้องตามกรอบการสอนทีได้ออกแบบการสอนตามที

ตอ้งการดว้ย 

 5.    การประเมนิผลบทเรียน (Evaluation) 

  ขนัการประเมินผลบทเรียน เป็นขนัตอนสุดทา้ยของการพฒันาบทเรียน จะตอ้งทาํต่อ

จากขนัการพฒันาเนือหาลงสู่โปรแกรม นับเป็นขนัตอนทีสาํคญัและเป็นขนัตอนทีขาดไม่ไดใ้น

กระบวนการวิจยัเชิงพฒันา เพราะเป็นการตรวจสอบผลการวิเคราะห์และออกแบบ ว่าจะไดผ้ลตาม

ทีตงัเป้าไวห้รือไม่ในการประเมินผลบทเรียนทีไดพ้ฒันาขึนนี จะประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ดงันี 

  5.1 การตรวจสอบคุณภาพมลัติมีเดียของบทเรียน 

   ขนัตอนนีเป็นการตรวจสอบคุณภาพมลัติมีเดียของบทเรียนทีสร้างเสร็จแลว้ โดย

ใชผู้เ้ชียวชาญในการตรวจสอบ ซึงอาจจะตรวจสอบสือต่างๆ เช่น สีของตวัอกัษร และสีของพืนหลงั

เหมาะสมหรือไม่คุณภาพของเสียงดีหรือไม่ ภาพทีนํามาใช้มีความชัดเจนและมีขนาดภาพที

เหมาะสมหรือไม่ การออกแบบหน้าจอ รวมทงัการเชือมโยงของกรอบการสอนในแต่ละกรอบ 

ภายหลงัจากการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแลว้ นาํมาปรับปรุงใหส้มบูรณ์ก็จะไดบ้ทเรียนทีพร้อม

จะนาํไปทดลองหาประสิทธิภาพต่อไป 

5.2 การทดลองกระบวนการการทดสอบหาประสิทธิภาพ 

   ขนันีเป็นการทดลองขนัตอน หรือกระบวนการในการทดสอบหาประสิทธิภาพ

ก่อนทีจะหาประสิทธิภาพจริง โดยการนาํกลุ่มเป้าหมายจาํนวนประมาณ 10 คน ทาํการทดลอง 

ในขณะทดลองหาประสิทธิภาพนันก็เก็บขอ้มูลต่างๆเอาไว ้เช่น เวลาทีผูเ้รียนใชใ้นการศึกษา การ

สือสารระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน โดยพบปัญหาต่างๆก็เก็บเป็นขอ้มูลไว ้

   ซึงขอ้มูลเหล่านีจะเป็นประโยชน์ในการหาประสิทธิภาพจริงต่อไป แต่หากปัญหา

ใดทีตอ้งแกไ้ข เช่น การสือสารระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียน ก็แกไ้ขขอ้มูลนันให้เรียบร้อยก่อนทีจะ

นาํไปทดสอบหาประสิทธิภาพจริง 
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5.3 การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและประสิทธิผลการเรียน 

   ขนัตอนนีเป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและประสิทธิผลการเรียน 

ซึงจะใชก้ลุ่มตวัอย่างเป้าหมายไม่น้อยกว่า 30 คน มาทาํการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน 

บทเรียนทีดีจะมีค่าประสิทธิภาพในกระบวนการเรียน จะใกลเ้คียงกบัค่าประสิทธิภาพหลงัการเรียน 

(E1 /E2) และค่าประสิทธิผล (Epre- Epost) ควรจะมีค่าสูงกว่า 60 หากไดผ้ลตามเป้าหมายทีตงัไว ้ถือว่า

บทเรียนนันใช้ได้แต่หากไม่เป็นไปตามทีต้องการก็จะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลตาม

ตอ้งการ 

5.4 จดัทาํคู่มือการใชบ้ทเรียน 

   ภายหลงัจากการผลิตบทเรียนเสร็จแลว้ จะตอ้งทาํคู่มือการใชบ้ทเรียน เพือใช้

ประกอบการเรียน หรือหากมีปัญหาสงสยัก็สามารถทีจะเปิดดูไดจ้ากคู่มือนี ทงันีบทเรียนการสอนนี

เป็นบทเรียนทีผูเ้รียนจะตอ้งพึงตวัเองและตวับทเรียนเท่านัน ดงันัน คู่มือจะเป็นจุดเริมตน้ทีทาํให้

ผูเ้รียนเขา้หาบทเรียนไดส้ะดวกและถูกตอ้ง 

   ภายในคู่มือจะประกอบไปดว้ย บทนาํ เป้าหมายของผูเ้รียน อุปกรณ์ทีใช ้ การ

ติดตงัโปรแกรม การกาํหนดหน้าจอคอมพิวเตอร์ การเริมเข้าบทเรียน ขอ้มูลเสริมทีควรทราบ 

ขอ้ควรระวงัในการใชง้านขอ้มูลผูพ้ฒันาบทเรียน วนัทีเผยแพร่ เป็นตน้ 

 

ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) 

 การเรียนแบบออนไลน์(ปิยพล จูพิทกัษ์, 2548: 22) เป็นการเรียนทีสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้

ศึกษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเองระบบการจดัการเรียนรู้ทีทาํหนา้ทีเป็นศูนยก์ลางกาํหนดลาํดบัของเนือหา

ในบทเรียนนาํส่งบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัผูเ้รียน ประเมินผลสาํเร็จของบทเรียน 

ควบคุมและสนบัสนุนการใหบ้ริการทงัหมดแก่ผูเ้รียน จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบของการเรียนแบบ

ออนไลน์ทีสาํคญัมาก ซึงเราเรียกระบบนีว่า ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS: Learning Management 

System) 

1. ความหมายของระบบการจดัการเรียนรู้ 

  อาณัติ รัตนถิรกุล (2553) กล่าวว่า เป็นระบบทีใชบ้ริหารจดัการเรียนรู้สาํหรับใชง้าน

ในน่วยงาน โดยทีระบบ LMS สามารถอาํนวยความสะดวกในการสร้างบทเรียน การจดักลุ่มเนือหา

และกิจกรรมการเรียนรู้ การสือสารโตต้อบระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน รวมทงัการจดักลุ่มผูเ้รียน การ

สร้างแบบทดสอบ การทดสอบ และการประเมินผลการเรียน ซึงในปัจจุบันโปรแกรมทีใชส้ร้าง

ระบบ LMS สามารถแบ่งได ้2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
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   1.  ระบบ LMS เชิงสินคา้ เป็นระบบ LMS ทีบริษทัเอกชนพฒันาขึนเพือการคา้

โดยเฉพาะ ผูใ้ชง้านตอ้งซือลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ จึงจะนาํมาติดตงัใชง้านในหน่วยงานได ้

   2.  ระบบ LMS แบบ Open source เป็นระบบ LMS ทีพฒันาในโอเพ่นซอร์ส

ผูใ้ชง้านสามารถนาํมาติดตงัใชง้านไดฟ้รี โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์แต่อย่างใดซึงเป็น

ระบบ LMS ทีกาํลงัไดรั้บความนิยมในเมืองไทยขณะนี 

  ถนอมพร เลาหจรัสแสง(2545) กล่าวว่า ระบบการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ระบบทีได้

รวบรวมเครืองมือหลาย ๆ ประเภททีเกียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนออนไลน์เขา้ไวด้ว้ยกนั 

โดยมีจุดประสงค์เพือช่วยสนับสนุนผูใ้ช้ 3 กลุ่มไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ชียวชาญดา้นเทคนิค 

โดยส่วนใหญ่จะไม่จาํกดัเฉพาะในการสร้าง ช่วยผูส้อนสร้างเนือหากระบวนวิชาแต่ยงัครอบคลุมถึง

การจดัการ(manipulation) การปรับปรุง (modification) การควบคุม (control) การสาํรองขอ้มูล 

(backup)การสนับสนุนขอ้มูล (support of data) การบนัทึกสถิติผูเ้รียน (student records) และการ

ตรวจคะแนนผูเ้รียน (graded material) ซึงผูใ้ชส้ามารถเรียนใชเ้ครืองมือต่าง ๆ เหล่านีผ่านเว็บ โดย

ใชโ้ปรแกรมอ่านเวบ็ (web browsers) มาตรฐานทวัไป 

  ระบบนีจะทาํหน้าทีในการช่วยผูส้อนทีไม่คุ ้นเคยกบัเทคโนโลยีใหม่นักแต่มีความ

สนใจทีจะสร้างเนือหากระบวนวิชาเพือการนาํเสนอออนไลน์ กล่าวคือ ผูส้อนไม่จาํเป็นตอ้งรู้จกั

ภาษา เช่น html หรือ Java โดยระบบนีจะทาํหนา้ทีช่วยลดเวลาทีผูส้อนจะตอ้งจดัเตรียมเนือหาเพือ

การนาํเสนอโดยช่วยใหก้ารจดัเก็บเนือหา และป้อนขอ้มูลผา่นทางเวบ็เขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลเป็นไป

ไดง่้ายขึน โดยในส่วนนาํเขา้ และจดัเก็บเนือหาขอ้มูลนัน ผูส้อนสามารถจดัเก็บประมวลรายวิชา 

เนือหาของหลกัสูตรประกาศต่างๆงานทีมอบหมาย แบบฝึกหัด แบบทดสอบ รวมทงัสามารถเรียก

ออกมาเพือแกไ้ขภายหลงัไดอ้ย่างสะดวก โดยทีเนือหาการสอนอาจอยู่ในรูปของเว็บเพจ ซึงเน้น

ขอ้ความ หรืออาจอยู่ในรูปของสือมลัติมีเดียก็ได ้ นอกจากนียงัประกอบไปดว้ยส่วนนาํเขา้ และ

จดัเก็บขอ้มูลของผูเ้รียน ซึงทาํหน้าทีตงัแต่ดูแลการให้ User id และ Password การลงทะเบียนและ

การเขา้ใชข้องผูเ้รียนการจดัเก็บและรายงานความกา้วหน้าเกียวกบัพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน 

(Student progress tracking) โดยสามารถตรวจสอบจาํนวนผูม้าเขา้เรียน เก็บสถิติการเขา้ใช ้เวลาเขา้

และเวลาออก เก็บสถิติลาํดบัของการเรียนหรือบทเรียนทีผูเ้รียนเลือก คะแนนแบบฝึกหัดหรือ

กิจกรรมการเรียนต่าง ๆ คะแนนผลการทดสอบในแต่ละส่วนและผลการทดสอบไดบ้างระบบถึงกบั

สามารถคาํนวณเกรดของผูเ้รียน เลือกรูปแบบการรายงานผลสอบ และการรักษาความปลอดภยั 

(Security) ของการสอบให้ดว้ย นอกจากนียงัประกอบไปดว้ย ส่วนของการโตต้อบกนัระหว่าง

ผูส้อนและผูเ้รียน ซึงนอกจากระบบการจัดการเรียนรู้นีจะทาํหน้าทีเสมือนช่องทางไปสู่วิธีการ

สือสารระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน เช่น การอนุญาตให้เปิดกลุ่มสนทนา (Discussion group) หรือ 
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กระดานข่าว (Web board) หรือ หอ้งสนทนา (Chat room) แลว้ในขณะเดียวกนัระบบยงัเอืออาํนวย

ต่อการใหผ้ลป้อนกลบัของผูส้อน ซึงเช่นเดียวกนัผูส้อนสามารถเลือกทีจะใหผ้ลป้อนกลบัผูเ้รียนใน

ลกัษณะขอ้ความ หรือ อาจเป็นระบบเสียงก็ทาํได ้จุดมุ่งหมายหลกัของระบบการจดัการเรียนรู้นี ก็

คือ การลดขนัตอนและระยะเวลาในการสร้างกระบวนวิชาออนไลน์และเครืองมือเสริมอืน ๆ เช่น 

เครืองมือในการติดต่อสือสารระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน เป็นตน้ 

  ดงันันสรุปไดว้่า  Learning Management System หรือ LMS เป็นระบบการจดัการ

เกียวกบัการบริหารการเรียน ในรูปแบบ e-Learning เพือจดัการและอาํนวยความสะดวกในการสร้าง

บทเรียน การจดักลุ่มเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ การสือสารโตต้อบระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 

รวมทงัการจดักลุ่มผูเ้รียน การสร้างบบทดสอบ การทดสอบ และการประเมินผลการเรียน 

 

 2.   องค์ประกอบของระบบการจดัการเรียนรู้ (Learning Management System) 

  องคป์ระกอบของ LMS ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี 

  2.1  ระบบจดัการหลกัสูตร (Course Management) กลุ่มผูใ้ชง้านแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 

ผูเ้รียน ผูส้อน และผูบ้ริหารระบบ โดยสามารถเขา้สู่ระบบจากทีไหน เวลาใดก็ได ้โดยผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ระบบสามารถรองรับจาํนวน ผูใ้ช้ และ จาํนวนบทเรียนได ้ไม่จาํกดั โดยขึนอยู่กับ 

ฮาร์ดแวร์และ/หรือ ซอฟทแ์วร์ทีใช ้และระบบสามารถรองรับการใชง้านภาษาไทยอยา่งเต็มรูปแบบ 

  2.2  ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบดว้ย เครืองมือใน

การช่วยสร้างเนือหา ระบบสามารถใชง้านไดดี้ทงักบับทเรียนในรูป Text - based และบทเรียนใน 

รูปแบบ Streaming Media 

  2.3  ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลงั

ข้อสอบ โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการทาํข้อสอบและการตรวจข้อสอบ

อตัโนมติั พร้อมเฉลย รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเขา้เรียนของนกัเรียน 

  2.4  ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบดว้ยเครืองมือต่างๆ ทีใชสื้อสาร

ระหว่าง ผูเ้รียนกบัผูส้อน และ ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ เว็บบอร์ด (Web board) และ ห้องสนทนา 

(Chartroom) โดยสามารถเก็บขอ้มูลเหล่านีได ้

  2.5  ระบบจดัการขอ้มูล (Data Management System) ประกอบดว้ย ระบบจดัการไฟล์

และโฟลเดอร์ ผูส้อนมีเนือทีเก็บขอ้มูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยได้เนือทีตามทีผูดู้แลระบบ

กาํหนดให ้

   ดงันนัสรุปไดว้่า องคป์ระกอบของ LMS ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ  ระบบจดัการ

หลกัสูตร (Course Management) มีกลุ่มผูใ้ชง้านแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ผูเ้รียน ผูส้อน และผูบ้ริหาร



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 21 

ระบบ    ระบบการสร้างบทเรียน  (Content Management) ระบบประกอบดว้ย เครืองมือในการช่วย

สร้างเนือหา Content  ระบบการทดสอบและประเมินผล มีระบบคลงัขอ้สอบ   ระบบส่งเสริมการ

เรียน   ประกอบดว้ย   เครืองมือต่างๆ ทีใชสื้อสารระหว่าง ผูเ้รียนกบัผูส้อน และ ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

ไดแ้ก่ เว็บบอร์ด  และ ห้องสนทนา   ระบบจดัการขอ้มูล  ประกอบดว้ย   ระบบจดัการไฟลแ์ละ

โฟลเดอร์ 

 3.    ส่วนประกอบหลกัของระบบการจดัการเรียนรู้ (Learning Management System) 

  ส่วนประกอบหลกัซึงระบบการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ส่วนประกอบ  (ถนอมพร เลาห

จรัสแสง, 2545) ดงัต่อไปนี 

  1.  ส่วนในการใส่เนือหาการบรรยายของผูส้อน (Slots for lecture note) ระบบการ

จดัการรู้ควรเตรียมพืนทีไวใ้หส้าํหรับใส่เนือหาของรายวิชา โดยสามารถออกแบบในลกัษณะทีให้

ผูใ้ชแ้บ่งเนือหาไดต้ามช่วง (Session) การเรียน และให้ผูใ้ชส้ามารถเลือก font สีตวัอกัษร ขนาด

ตวัอกัษร หรือสามารถใหผู้ใ้ชว้างแฟ้มขอ้มูล (post file) ซึงมีอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ ไม่ว่าจะเป็นแฟ้มเอกสาร 

(.doc) แฟ้มโปรแกรมการนาํเสนอต่าง ๆ เช่น .ppt หรือ แฟ้มในรูปสือต่างๆ เช่น smile template เป็น

ตน้ 

  2.  กระดานข่าวเพือการอภิปราย (Asynchronous bulletin board) ระบบการจดัการรู้ 

ควรเตรียมกระดานข่าวสาํหรับการอภิปรายไว ้ซึงทงัผูเ้รียนและผูส้อนสามารถตงัหัวขอ้ได ้มีการ

บอกรายละเอียดได ้เช่น หวัขอ้อะไร ใครเป็นผูต้งัหวัขอ้ หวัขอ้ไดถู้กตงัเมือไร แต่ละหวัขอ้มีผูต้อบกี

คนจะใหส่้งคาํตอบเกียวกบัหวัขอ้นนัทาง E-mail หรือไม่ 

  3.  หอ้งสนทนา (Synchronous chat) ระบบการจดัการรู้ ควรเตรียมห้องสนทนาแบบ

Synchronous ส่วนใหญ่ระบบการจดัการรู้ จะอนุญาตให้ผูส้อนสามารถสร้างห้องสนทนาไดเ้อง

กาํหนดชือห้องสนทนาได ้กาํหนดการเขา้ใชห้้องสนทนาได ้โดยสามารถตงัรหัสผ่านสาํหรับเขา้

หอ้งสนทนาได ้

  4.  การทดสอบออนไลน์ (Online testing) ระบบการจดัการรู้ ควรเตรียมเครืองมือใน 

การสร้างแบบทดสอบไว ้ โดยอนุญาตให้ผูใ้ช้สามารถเลือกได้ว่าจะจัดให้อยู่ในช่วงการสอน 

(session) ใดเมือผูเ้รียนเขา้มายงัช่วงการสอนนันก็จะเจอแบบทดสอบนันเลย ในการสร้างสามารถ

กาํหนดคะแนนได ้ว่าจะสร้างกีขอ้ ใหค้ะแนนหรือไม่ใหค้ะแนนเต็มและคะแนนแต่ละขอ้เท่าไร จะ

เลือกแบบทดสอบลกัษณะใด เช่น ลกัษณะ multiple-choice ลกัษณะถูก-ผิด ลกัษณะ checklist เป็น

ตน้ และควรใหผู้ใ้ชแ้กไ้ข หรือ เพิมเติมได ้ในภายหลงั 
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  5.  อิเลก็ทรอนิกส์เมลล ์(Internal email) ระบบการจดัการรู้ ควรเตรียมเครืองมือในการ

ส่งขอ้ความไปยงัสมาชิกคนอืน ๆ โดยควรอนุญาตใหท้งัผูส้อนและผูเ้รียนสามารถส่งไดจ้ากภายใน

ตวัของระบบไดเ้องเลย 

  6.  การจัดการกบัแฟ้มขอ้มูล (File management) ระบบการจดัการรู้ ควรเตรียม

เครืองมือในการจดัการไฟลที์สร้างขึนใหม่ หรือแฟ้มขอ้มูลทีมีอยู่แลว้และเพิงวางขึนไป โดยควรมี

เครืองมือช่วยในการจดัเก็บไวใ้หเ้ป็นหมวดหมู่ และอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถเพิมได ้คดัลอก หรือลบ

ได ้

 4.    ระบบการจดัการเรียนรู้ โปรแกรม Moodle 

  ระบบการจัดการเรียนรู้โปรแกรม Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment เป็นระบบจดัการบทเรียนออนไลน์ (Course Management system: 

CMS) หรือทีรู้จักกันในชือ Learning Management System (LMS) หรือ Virtual Learning 

Environment (VLE) มูเดิลเป็นซอฟต์แวร์ฟรีพฒันาขึนในแนวโอเพ่นซอร์ส (Open Source) มี

ลิขสิทธิแบบ GPL (General Public License) หรือลิขสิทธิแบบฟรี (อาณัติ รัตนถิรกุล, 2553: 25-31) 

  4.1  คุณสมบัตเิด่นของ Moodle 

   โปรแกรม Moodle มีผูนิ้ยมใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ด้วยคุณสมบัติเด่น

หลากหลายประการ เช่น 

   4.1.1 โปรแกรมมีความสามารถสูง มีโมดูลกิจกรรมใชง้านจาํนวนมาก จึงตอบ

โจทยส์าํหรับ องคก์รทีตอ้งการทาํระบบ E-learning แทบทุกองคก์ร 

   4.1.2 ส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน (User Interface) ใชง้านง่าย ทาํให้ง่ายต่อการเรียนรู้

สาํหรับผูใ้ชง้านรายใหม่ 

   4.1.3  เป็นซอฟตแ์วร์ทีพฒันาขึนในแนว Open Source มีสิทธิแบบ GPL (General 

Public License) ผูใ้ชง้านสามารถดาวน์โหลดไปติดตงัใช้งานฟรี โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธิแต่

อยา่งไร 

   4.1.4  Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OS X 

   4.1.5 รองรับฐานขอ้มูลหลากหลาย เช่น MySQL, MS SQL Server, Oracle 

   4.1.6  รองรับการใชง้านมากกว่า 60 ภาษา 

   4.1.7  มีเวบ็ไซตใ์หก้ารปรึกษาจาํนวนมาก เนืองจากมีหน่วยงานทีใชง้านมากกว่า 

1,000 เวบ็ไซต ์

   4.1.8  รองรับมาตรฐาน e-learning กลาง (SCORM) 
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  4.2   องค์ประกอบภายใน Moodle 

   โปรแกรม Moodle ประกอบดว้ยองคป์ระกอบภายใน ดงันี 

   4.2.1  ระบบจดัการหลกัสูตรการเรียนการสอน (Course Management) ใชส้าํหรับ

จดัการหลกัสูตรรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นการเพิมหลกัสูตรใหม่ การเพิมเนือหารายวิชา การเพิมกิจกรรม

การเรียนการสอน (ใบงาน การบา้น แบบทดสอบ) รวมทงัการประเมินผลและติดตามดูพฤติกรรม

ของผูเ้รียน 

   4.2.2  ระบบจดัการไซต์ (Site Management) ใชส้าํหรับบริหารเว็บไซต์ ไม่ว่าจะ

เป็นการเพิมเติมข่าวสารหนา้เวบ็ หรือหนา้รายวิชาทีเปิดสอน รวมทงัการเปลียนแปลงตาํแหน่งการ

วางขอ้มูลต่างๆ หนา้เวบ็ 

   4.2.3  ระบบจดัการผูใ้ชง้าน (User Management) ใชส้าํหรับจดัการผูใ้ชง้านใน

ระบบไม่ว่าจะเป็นการจดัการกลุ่มผูเ้รียน การเพิม ลบ แกไ้ข และคน้หาสมาชิก รวมทงัการกาํหนด

สิทธิของสมาชิกในการเขา้ถึงขอ้มูล 

   4.2.4  ระบบจดัการไฟล ์(File Management) ใชส้าํหรับจดัการไฟลใ์นเว็บ เช่น 

เอกสาร รูปภาพ เสียง วิดีโอ 

  4.3   ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ก่อนการตดิตงั Moodle 

   ก่อนการติดตงั Moodle ควรเตรียมความพร้อม ดงันี 

   4.3.1 ระบบปฏิบติัการเป็น Windows XP/Vista/7/2003/2008, Linux 

   4.3.2 โปรแกรมเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เช่น Apache, IIS, OMniHTTPd และ 

Xitami 

   4.3.3  โปรแกรมแปลภาษาพีเอชพี (PHP Interpreter) 

   4.3.4  โปรแกรมฐานขอ้มูล (Database Sever) สาํหรับเก็บขอ้มูลหลกัสูตรสามารถ

เลือกใชไ้ดท้งั MySQL, MS SQL Server และ Oracle 

   4.3.5  โปรแกรมจดัการแกไขซอร์สโคด้ (Text Editor) เช่น Edit Plus, Notepad, 

Notepad++ 

   4.3.6 โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) สาํหรับเรียกใชง้านมูเดิล เช่น 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari และ Chrome 

  4.4   ผู้ใช้งานในระบบ Moodle 

   สาํหรับผูใ้ชง้านในระบบ Moodle นนั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 กลุ่ม ดงันี 

   4.4.1  กลุ่มผูบ้ริหารระบบ (Administrator) ทาํหนา้ทีในการติดตงัระบบ LMS การ

กาํหนดค่าเริมตน้ของระบบ การสาํรองฐานขอ้มูล การกาํหนดสิทธิการเป็นผูส้อน 
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   4.4.2  กลุ่มผูส้ร้างรายวิชา (Course Creator) ทาํหน้าทีสร้างรายวิชาทีเปิดสอน 

หนา้ทีนีอาจเป็นหนา้ทีของสาํนกัวิชาการ/ฝ่ายวิชาการ หรือผูดู้แลหลกัสูตรของคณะหรือภาควิชา 

   4.4.3  กลุ่มอาจารยห์รือผูส้ร้างเนือหาการเรียน (Teacher) ทาํหน้าทีในการเพิม

เนือหาบทเรียนต่างๆ เขา้ระบบ เช่น ขอ้มูลรายวิชา ใบงาน เอกสารประกอบการสอน การประเมิน

ผูเ้รียนโดยใช้ขอ้สอบ ปรนัย อตันัย การให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผูเ้รียน ตอยคาํถาม และ

สนทนากบันกัเรียน 

   4.4.4  กลุ่มผูช่้วยสอน (Non-Editing Teacher) ทาํหนา้ทีเป็นครูผูช่้วยสอนรายวิชา 

หรือฝึกสอนรายวิชา 

   4.4.5  กลุ่มผูเ้รียน (Student) เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ทีสมคัรเขา้เรียนตาม

หวัขอ้ต่างๆ รวมทงัการทาํแบบฝึกหดัตามทีไดรั้บมอบหมายจากผูส้อน โดยอาจารยส์ามารถทาํการ

แบ่งกลุ่มผูเ้รียนได ้และสามารถตงัรหสัผา่นในกรเขา้เรียนแต่ละวิชาได ้

   4.4.6  กลุ่มผูใ้ชง้านทวัไป (Guest) มีสิทธิใชง้านไดต้ามแต่ผูดู้แลระบบ 

  4.5   การเตรียมข้อมูลในการพฒันาบทเรียนด้วย Moodle 

   ก่อนการสร้างและพฒันาบทเรียนด้วย Moodle จาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อม

หลายส่วนดงันี   

   4.5.1  ผูดู้แลระบบ (Admin) มีหน้าทีในการติดตงัระบบ Moodle พร้อมทงัการ

ปรับแต่งค่าพืนฐานก่อนการใชง้าน รวมทงัผูดู้แลระบบตอ้งเตรียมขอ้มูลเพิมเติม ดงันี 

    1)  เครืองเซิร์ฟเวอร์ (Server) สาํหรับติดตงัระบบ Moodle ควรเป็นเครืองที

มีหน่วยความจาํตงัแต่ 2 GB ขึนไป ทงันีขึนอยูก่บัจาํนวนผูใ้ชง้าน 

    2) ระบบปฏิบติัการ (Operating System) ทีใชติ้ดตงัระบบมี 3 ชนิด คือ 

Windows Server, Linux Server และ BSD Server 

    3) ทาํการติดตงั Sub-Domain ระบบ e-learning ของหน่วยงาน ส่วนใหญ่

ทีเป็นทีนิยม 

    4) ตวัติดตัง Moodle สามารถดาวน์โหลดตัวติดตังเวอร์ชั นล่าสุดได้ที 

www.moodle.org 

   4.5.2   ผูส้อน (Teacher/Instructor) ทาํหนา้ทีจดัการหลกัสูตรรายวิชาทีสอน โดยที

ผูส้อนตอ้งเตรียมขอ้มูล ดงันี 

     1)  แอคเคาตส์าํหรับลอ็กอินเขา้ระบบ 

     2)  เลือกรายการวิชาทีทาํการสอน 

     3)  กาํหนดจาํนวนครังทีตอ้งการสอน (เป็นครัง หรือเป็นรายสปัดาห์) 
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     4)  สร้างเนือหาการสอน และภาพประกอบ 

     5)  สร้างใบงาน และแบบฝึกหดั 

     6)  สร้างแบบทดสอบแบบต่างๆ เช่น ถูกผดิ จบัคู่ ปรนยั และอตันยั  

     7)  กาํหนดรูปแบบการเรียน (แบบเดียว/แบบกลุ่ม) 

     8)  ติดตามและประเมินผูเ้รียน 

   4.5.3  ผูเ้รียน (Student/Guest) 

     1)  สมคัรสมาชิก 

     2)  ลอ็กอินเขา้ระบบเพือเรียนหลกัสูตรต่างๆ 

     3)  ทาํแบบฝึกหดั 

     4)  ทาํใบงาน / การบา้น 

     5)  ส่งการบา้นผา่นระบบออนไลน ์

     6)  ใช้งานกิจกรรมอืนๆ ทีผูส้อนกาํหนดให้ใชง้าน เช่น กระดานข่าว 

ระบบสนทนาออนไลน์ 

  4.6  ข้อดีของ Moodle 

   ขอ้ดีของ Moodle (วิมลลกัษณ์ สิงหนาท, 2548) สามารถแบ่งได ้ดงันี 

   4.6.1  มาตรฐาน e-Learning Moodle มีโมดูล SCORM นบัตงัแต่เวอร์ชนั 1.2 เป็น

ตน้มาทาํให้สามารถนาํเขา้คาํถามในรูปแบบ IMS QTI (IMS Global Learning Consortium Inc, 

Question and Test Interoperability) นาํเขา้คาํถามจาก WebCT และ Blackboard หรือสามารถนาํเขา้ 

SCORM ไดด้ว้ย 

   4.6.2  ประกอบไปดว้ยโมดูลต่างๆทีระบบ e-Learning ทีดีจาํเป็นตอ้งมี ไดแ้ก่ 

โมดูลแหล่งขอ้มูลสาํหรับจดัการเนือหาบทเรียน โมดูลแบบทดสอบทีสามารถสร้างแบบทดสอบได้

หลายรูปแบบ โมดูลการบา้น โมดูลแบบฝึกหดั โมดูลบทเรียนสาํเร็จรูป โมดูลหอ้งปฏิบติัการ โมดูล

หอ้งสนทนา โมดูลกระดานเสวนา โมดูลบทสนทนา โมดูลบนัทึกความกา้วหนา้ โมดูลอภิธานศพัท ์

โมดูลแบบสาํรวจโพลล ์ และยงัมีโมดูลอืนทีพฒันาโดยผูใ้ชโ้ปรแกรมและนาํมาเผยแพร่ ไดแ้ก่ 

โมดูลนัดหมาย โมดูลบนัทึการเขา้เรียน โมดูลเว็บเวิร์ก (Web work) โมดูลเว็บเควส (Web quest) 

โมดูลหนงัสือ ระบบจดัการไฟล ์เป็นตน้ 

   4.6.3  เป็นโปรแกรมทีใชง่้ายทงัสาํหรับอาจารย ์นักเรียน ผูดู้แลระบบ อีกทงัง่าย

ต่อการติดตงัและอพัเกรด หรือแมแ้ต่พฒันาโมดูลใหม่เพราะโปรแกรมนีพฒันาขึนดว้ยภาษา PHP 

ซึงเป็นภาษาทีง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ 
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   4.6.4  สามารถใชง้านร่วมกบั Content Management System (CMS) อืน เช่น Post 

nuke PHP nuke, Mambo Xoops เป็นตน้ และสามารถใชร้ะบบการอนุมติัจากฐานขอ้มูลนอกนนั คือ 

สามารถใชฐ้านขอ้มูลผูใ้ชร่้วมกบั CMS ได ้

   4.6.5  Moodle เป็นซอฟทแ์วร์เสรี (Open Source) ทาํใหส้ามารถแกไ้ขและพฒันา

ขอ้ผิดพลาดต่างๆ ทีเกิดขึนไดอ้ย่างรวดเร็ว ผูใ้ชส้ามารถเห็นโคด้ทีใชเ้ขียนไม่มีค่าใชจ่้าย ไม่มีคาํ

สญัญานุญาตจึงสามารถติดตงับนเซิร์ฟเวอร์ไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน ซึงต่างจากซอฟท์แวร์พาณิชย ์เช่น 

WebCT ทีจะคิดค่าใชจ่้ายลูกคา้เมือเริมตน้ในราคาทีถูก แต่เมือสร้างรายวิชามากขึนในระยะเวลา

หนึงก็จะมีการเพิมราคาขึนอีกทงัเป็นการยากทีจะยา้ยเซิร์ฟเวอร์ 

   4.6.6  สามารถยา้ยหวัขอ้ต่าง ๆ จากแห่งหนึงไปยงัอีกแห่งหนึงในรายวิชาไดง่้าย 

ไม่ว่าจะเป็นการจดัเรียงหวัขอ้ ชุดกิจกรมต่าง ๆ ภายในรายวิชา 

   4.6.7  จุดแข็งทีสุดของ Moodle คือ กลุ่มผูใ้ชที้ร่วมแสดงความคิดเห็นและช่วยกนั

ตอบปัญหาจากทวัโลก และยงัมีส่วนร่วมในการพฒันา Moodle ใหดี้ขึน และรายงานถึงขอ้บกพร่อง

ทีพบมีการแลกเปลียนคอร์สต่างๆ โดยสามารถติดตามความเคลือนไหวของกลุ่มผูใ้ช้ได้ผ่าน

เวบ็ไซต ์Moodle.org 

   4.6.8  มีความน่าเชือถือ มีงานวิจยั บทความจาํนวนมากทีกล่าวถึง Moodle เช่น 

     1)  รายงานการสมัมนา Moodle ในยโุรป 

     2)  การเปรียบเทียบการใชง้านระหว่าง Moodle กบั Blackboard 

     3) การเปรียบเทียบการใช้งาน Moodle กบัพาณิชยซ์อฟท์แวร์อืน โดย

มหาวิทยาลยัดบัลินและเซนตโ์อลาฟ (http://odtl.dcu.ie/wp/2004/odtl-2004-01.html)  

     4) ขอ้มูลเพิมเติมอืนๆที http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=102 

         5)  มีแพก็เกจติตงั Moodle อตัโนมติั พร้อมทงัโปรแกรมจาํลองเซิร์ฟเวอร์ 

เช่น Debian 

 

งานวจิยัทีเกียวข้อง 

ในเรืองการพฒันาบทเรียนออนไลน์  มีผูท้าํการวิจยัไวห้ลายท่าน ซึงผูว้ิจยันาํเสนอ  ดงันี 

 

แอนนา พายพุดั (2555 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใชร้ะบบการ

จดัการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือง หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  

สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เพือหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียน ผลสัมฤทธิทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียน เครืองมือทีใช้
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ประกอบดว้ย 1) บทเรียนออนไลน์ เรือง หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ สาํหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 2) แบบประเมินคุณภาพ

บทเรียน 3) แบบทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสมัฤทธิทางการเรียน 4) แบบวดัความ

พึงพอใจของผูเ้รียน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลกัการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประจาํภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 78 คน 

ผลการวิจยัพบว่า การสร้างบทเรียนออนไลน์ เรือง หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน

ธุรกิจ ประกอบดว้ยส่วนของระบบจดัการเรียนรู้ และส่วนของเนือหาบทเรียนซึงบทเรียนออนไลน์

ทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพ  86.63/85.67  สูงกว่าเกณฑที์กาํหนด 80/80  ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการ

เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ความพึงพอใจของกลุ่ม

ตวัอยา่งทีมีต่อบทเรียนอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

            วฒัน์ พลอยศรี (2553 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพนัธ ์

เรืองเทคโนลยก่ีอนพิมพ ์เพือหาคุณภาพบทเรียนออนไลน์โดยผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาและดา้นการ

ผลิตสือและการนาํเสนอ เพือหาผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนทีเรียนออนไลน์ และประเมิน

ความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนออนไลน ์เครืองมือทีใชป้ระกอบดว้ย 1. บทเรียนออนไลน์ 

แบบมีปฏิสัมพนัธ์ เรืองเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนสําหรับ

ผูเ้ชียวชาญ 3. แบบทดสอบหาผลสมัฤทธิทางการเรียน 4.แบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียน โดยใช้

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี จาํนวน 28 

คนและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จาํนวน 26 คน รวมจาํนวน 54 คน ผลการวิจยัพบว่า 

บทเรียนออนไลน์ แบบมีปฏิสัมพนัธ์มีผลการประเมินคุณภาพดา้นเนือหา มีค่าเท่ากบั 4.25 อยู่ใน

ระดบัมีคุณภาพดี มีผลการประเมิณคุณภาพดา้นการผลิตสือและการนาํเสนอ มีค่าเท่ากบั 3.95 อยู่ใน 

ระดบัมีคุณภาพดี ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ 0.01 และความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อบทเรียนมีค่าเท่ากบั 4.30 อยู่ในระดบัพึงพอใจ

มาก  

พรพรรณ บุญเจริญ  (2548 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใชร้ะบบ

การจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือง การออกแบบหน้าจอเว็บ หาประสิทธิภาพของ

บทเรียน ผลสัมฤทธิทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียน เครืองมือทีใช้

ประกอบดว้ย 1. บทเรียนออนไลน์โดยใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือง การ
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ออกแบบหนา้จอเวบ็ 2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนโดยผูเ้ชียวชาญ 3. แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน 4. แบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ชนัปีที 3 ปีการศึกษา 2/2548 ภาควิชาเทคโนโลยแีละสือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี จาํนวน 40 คน ผลการวิจยัพบว่า 

บทเรียนออนไลน์โดยใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ 

86.25/85.90 สูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนด 85/85 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างทีมีต่อบทเรียนอยู่

ในระดบัพึงพอใจมาก 

ปิยพล จูพิทกัษ ์(2548 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการสร้างบทเรียนออนไลน์ เรือง กระบวนการ

ออกแบบและสร้างแอนิเมชนั 2 มิติ โดยใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้ หาประสิทธิภาพของบทเรียน 

ผลสมัฤทธิทางการเรียน และความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียน เครืองมือทีใชป้ระกอบดว้ย 1. 

บทเรียนออนไลน์ เรืองกระบวนการออกแบบและสร้างแอนิเมชนั 2 มิติ โดยใชร้ะบบการจดัการ

เรียนรู้ 2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนโดยผูเ้ชียวชาญ 3. แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิทางการเรียน 

4. แบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียน โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 3 ปี

การศึกษา 2/2548 ภาควิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี จาํนวน 40 คน ผลการวิจยัพบว่า บทเรียน

ออนไลน์โดยใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ 85.75/85.67 สูงกว่าเกณฑ์ที

กาํหนด 85/85 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติทีระดับ 0.05 และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อบทเรียนมีค่าเท่ากับ 4.07  

อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 




