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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ เคชั่ น ห้อ งเรีย นออนไลน์ กรณี ศึ ก ษา ภาควิ ชาวิ ท ยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบดังกล่าว โดยระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยามนั้น อาจารย์ผู้สอนจะทาการเช็คชื่อเข้าเรียนโดยการเรียกชื่อผู้เรียน และทาการบันทึกลงกระดาษรายชื่อ
ของแต่ละรายวิชา การสั่งงานเป็นการสั่งภายในห้องเรียนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกลงกระดาษ หรือส่งเป็นดิจิตอลไฟล์ผ่านช่องทาง DropBox
หรือ Google Drive เป็นต้น ไม่มีแหล่งในการจัดเก็บการสั่งงานแต่ละชิ้นงานที่ได้มอบหมาย โดยในการทวนคาสั่งของอาจารย์บางครั้งพูด
ไม่เหมือนเดิมทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจผิด และผู้เรียนไม่สามารถทราบคะแนนการบ้านและรายงานของตน หรือช่องทางในการสนทนา
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยเว็บแอปพลิเคชั่นห้องเรียนออนไลน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเป็นสื่อกลางระหว่างอาจารย์และผู้เรี ยน โดยมีฟังก์ชันการทางานระบบสามารถเช็คชื่อจากการเข้าใช้ระบบของผู้เรียน อาจารย์
สามารถสั่งรายงาน การบ้าน และตรวจงานได้ สามารถแจ้งคะแนนให้ผู้เรียนทราบผ่านระบบ รวมถึงมีการสื่อสารผ่านกระดานสนทนา
ภายในเว็บโดยแบ่งกลุ่มตามรายวิชาที่ผู้เรียนลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา พัฒนาด้วย ภาษา PHP HTML JavaScript ด้วยโปรแกรม
Adobe Dreamweaver cs6 บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin บริหารจัดการข้อมูลด้วยภาษา MySql ผลการดาเนินงานเมื่อ
ให้ผู้ใช้งานทดลองใช้ พบว่าระบบสามารถทางานได้ตามฟังก์ชันการทางานที่กาหนดไว้ และจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้าน
ต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนจานวน 1 คน ผู้ดูแลระบบ จานวน 1 คน และผู้เรียน จานวน 28 คน มีระดับ
ความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ: ห้องเรียนออนไลน์ เว็บแอปพลิเคชั่น การเรียนการสอน
Abstract
The purpose of this research is to develop web application system for an online classroom using a case study
in the department of Computer Science of Siam University, and to evaluate user's satisfaction for the system. For the
teaching system in the Department of Computer Science, Siam University, instructors normally have checked the
students’ names and recorded them in a paper list of each course. Additionally, work order was done within the
classroom. Then, the students would write their assignments in papers which were sent as digital files via Drop Box or
Google Drive. There were no sources for storing work orders. Sometimes, the work orders of the instructors were not
the same for each time. This led to the misunderstanding for students. In addition, the students could not either know
scores of their assignments or have communicating paths between students and instructors for each subject. Online
classroom application could increase efficient communicating paths between instructors and students. In the
application system, there was many functions such as name-check, assignment order, score report and communicating
path for students enrolled in each semester. This application was developed by PHP, HTML and JavaScript languages
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using Adobe Dreamweaver CS6 , database management with phpMyAdmin applications, as well as data management
with MySql language. After trial using this application, results indicated that the system could work well according to
the specified functions. Assessment of system proficiency in various areas using questionnaires evaluated by 1 teacher,
1 administrator and 28 students. The result revealed the average score of satisfaction is 4.02, which is regarded as a
high level.
Keywords: Online Classroom, Web Application, Learning and Teaching
บทนา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสาขาวิชาที่สอนทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน โดยมีผู้เรียนเข้ามาศึกษาจานวนมาก ซึ่งในการดาเนินงานบันทึกข้อมูลต่างๆ ในการเรียนการสอน เช่น การเช็คชื่อเข้าเรียน การ
ส่งการบ้าน รายงาน การให้คะแนนผู้เรียน จะเป็นการกระทาทาด้วยมือ (Manual) เป็นส่วนใหญ่ ทั้งหมดล้วนอยู่ในรูปแบบกระดาษ ซึ่งทา
ให้การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระเบียบ ข้อมูลมีการสูญหาย ค้นหาและจัดเรียงได้ยาก และปัญหาที่พบบ่อยอีกประการคือ ไม่มีระบบจัดการ
เอกสารงานต่างๆ ก่อให้เกิดความสับสน ต้องตรวจสอบเอกสาร ซึ่งต้องใช้เวลานาน
ทางผู้วิจัยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) เป็นการใช้งานแอปพลิเคชั่นผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) ด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งไม่ต้องติดตั้งตัวโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ทา
ให้การบริหารจัดการแอปพลิเคชั่นและข้อมูลทาได้ง่าย จากที่ใดก็ได้ตลอดเวลา และเทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) เข้ามา
ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขึ้น สามารถแบ่งปันข้อมูล รวมถึงสามารถกาหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้แต่ละกลุ่มได้
ดังนั้นผู้วิจัยจีงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่น โดยสามารถทางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรมเว็บ
บราวเซอร์ และทาการจัดเก็บข้อมูลของลงฐานข้อมูลในการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม โดยอาจารย์ผู้สอน และผู้เรียนสามารถสร้างกลุ่มรายวิชาที่เปิดสอน ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกลุ่มเพื่อการเช็คชื่อเข้าเรียน
ดูการสั่งงานจากอาจารย์ ส่งการบ้าน รายงาน และการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์หรือระหว่างผู้เรียนด้วย
กันเอง ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
ขอบเขตการทางาน
โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ขอบเขตการทางานทั้งหมด โดยวิเคราะห์จากงานเดิม ซึ่งแบ่งเป็นฟังก์ชันการทางาน ตามกลุ่มผู้ใช้ได้ 3
กลุ่ม ดังนี้
- อาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเอง สร้างรายวิชาที่สอน กาหนดช่วงเวลาในการเช็คชื่อเข้าเรียน และการเช็ค
ชื่อเข้าเรียนสาย สร้างรายการบ้าน ตรวจการบ้าน สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระจายข่ายสารผ่านทางกระดานสนทนา เพิ่ม
แบบฝึกหัด และเพิ่มเนื้อหาสื่อการสอนเพิ่มเติมได้
- ผู้เรียน สามารถเข้ากลุ่มวิชาเรียน เช็คชื่อเข้าเรียน ส่งการบ้าน ดูคะแนนงานที่ส่ง สนทนาผ่านกระดานสนทนา ดูสื่อการสอน
ทาแบบฝึกหัดออนไลน์
- ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่มข้อมูลอาจารย์ผู้สอน เพิ่มข้อมูลรายวิชา แก้ไขข้อมูลรายวิชา จัดการข้อมูลสมาชิก
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นห้องเรียนออนไลน์ ผู้วิจัยอาศัยหลักวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ SDLC (System
Development Life Cycle) (1) โดยใช้ Waterfall Model ในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน ทาให้สามารถตรวจสอบการทางาน มีการ
ทวนซ้าเพื่อกลับไปตรวจสอบแก้ไขขั้นตอนก่อนหน้าได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งการ
พัฒนาระบบ ทาให้เกิดความแน่ใจว่าระบบในแต่ละส่วนสามารถทางานร่วมกันได้ การพัฒนาระบบมีความถูกต้องสมบูรณ์ และตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาระบบงานปัจจุบันและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาขั้นตอนการดาเนินงานเดิมและกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม โดยรวบรวมความต้องการของระบบที่กาลังจะพัฒนาจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ใน
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การดาเนินงาน เช่น เอกสารการเช็คชื่อเข้าเรียน เอกสารการบันทึกคะแนนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อนามาศึกษากระบวนการดาเนินงานและ
ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน รวมถึงการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่
ห้องเรียนออนไลน์ (2) คือ การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์และการศึกษาที่มี
คุณภาพสูง สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วไม่จากัดสถานที่และเวลา ซึ่งในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนสาคัญในการดาเนินชีวิตมาก
ขึ้น ทั้งด้านการติดต่อสื่อสารเพื่อความบันเทิง รวมถึงการศึกษาอีกด้วย ในปัจจุบันมีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงความถึง โม
บายอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ทาให้ระบบการเรียนการสอนได้ถูกพัฒนาสามารถทาได้ แบบ
Real Time โดยมีการกาหนดสิทธิการใช้งานในการเข้าถึงระบบมีแบบทดสอบเพื่อวัดผลและประเมินผลการเรียน สามารถบันทึกการเรียน
การสอนได้ มีระบบกระดานสนทนา และระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถสร้างแบบทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนโดย
ทันที จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความสามารถของตน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถ ปรับแนวทางหรือพฤติกรรมให้ถูกต้องได้ สามารถ
พบปะผู้คนหรือเพื่อนร่วมชั้นได้
Web Application (3) คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่งมีข้อดีคือ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบ Online ทั้ง
แบบ Local (ภายในวงLAN) และGlobal (ออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ทาให้เหมาะสาหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real Time ซึ่ง
Web Application Architecture มี 3 แบบแบ่งตาม Application Program คือ
1. Host-based Architecture เป็น Architecture แบบแรกๆ การทางานทุกอย่างจะอยู่ที่ Server และ Client ทาหน้าที่เป็น
เพียง Terminal ทาหน้าที่แสดงผลและรับข้อมูลจากผู้ใช้เท่านั้น
2. Client-based Architecture การทางานทุกอย่างจะอยู่ที่ Client และ Server ทาหน้าที่เป็น Data Storage ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่
นิยม เนื่องจากคอขวดของระบบอยู่ที่เครือข่ายเพราะสถาปัตยกรรมแบบนี้ ใช้ Bandwidth ค่อนข้างสูง
3. Client-Server Architecture การทางานจะแบ่ งออกเป็นส่ วนย่ อยๆโดยงานใดอยู่ใ กล้ผู้ใ ช้ จะนาไปไว้ในฝั่ง Client เช่น
Presentation logic และ Application logic ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ Server เช่น Data storage และ Data access logic จะนาไปไว้ใน
ฝั่ง Server เป็นต้น สาเหตุที่เลือกใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบ Web Application เพราะสามารถทาการพัฒนาได้ง่าย และสามารถ
ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วไม่จากัดสถานที่และเวลา โดยใช้งานผ่านเว็บบราว์เซอร์ทั้งคอมพิวเตอร์
และสมาร์ทโฟน
ระบบฐานข้อมูล (Database System) (4) เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลและมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ รองการใช้
งานร่วมกันของผู้ใช้ (Data Sharing) โดยผู้ใช้สามารถทาการ เพิ่ม แก้ไข ลบ เรียกดูข้อมูลได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและดูแล
รักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database Management System) ซึ่งทาหน้าช่วยให้ผู้ใช้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจจะเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล หรือ
การคิวรีข้อมูลในฐานข้อมูล ที่รองรับระบบฐานข้อมูลที่มีสถาปัตยกรรมเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งจะมีการ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง 2 มิติ ประกอบด้วย แถว (Rows) และคอลัมน์ (Column) โดยแต่ละตารางจะมีความสัมพันธ์กันผ่านคีย์
หลัก (Primary Key) และคีย์นอก (Foreign Key) สาเหตุที่ใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เนื่องจากมีการบริหารจัดการข้อมูลที่งา่ ย
และมีซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูลรองรับเป็นจานวนมาก โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้ phpMyAdmin ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ใช้ในการบริหารและความคุม MySQL ผ่านทาง Web Browser (GUI)
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) (5) เป็ น การท างานร่ ว มกั น ของ JavaScript และ XML โดยจะเป็ น การ
ทางานแบบที่ไม่ต้องรอคอย เมื่อโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ร้องขอข้อมูลไปยัง Server บราวเซอร์จะไปทางานคาสั่งถัดไปทันที โดยไม่ต้องรอ
การตอบกลับจาก Server ก่อน ทาให้การตอบสนองต่อ User ดูรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้ AJAX ในการร้องขอข้อมูลจาก Server โดยที่
ไม่จาเป็นต้อง Reload หน้า เพื่อจัดการแสดงผลใหม่ และใช้ JavaScript เพื่อควบคุมการแสดงผลเพียงบางส่วนที่เปลี่ยนแปลง ทาให้การ
แสดงผลดูนุ่มนวล และรวดเร็วยิ่งขึ้น บนเว็บเพจทั่ว ๆไป การทางานจะเริ่มต้นเมื่อ Browser ร้องขอข้อมูลเว็บเพจไปยัง Server ซึ่ง Server
จะทาการประมวลผลคาสั่งจนเสร็จ แล้วส่งเอกสารทั้งหน้ากลับมายัง Browser เพื่อแสดงผลอีกที AJAX มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ ตามความจาเป็น โดยเมื่อเรียกเพจครั้งแรก Browser อาจจะร้องขอข้อมูลเพียงบางส่วน เช่น เรียกส่วนที่เป็น พื้นหลัง Logo หรือ
ตารางหลักต่างๆ ก่อน ซึงจะทาให้ข้อมูลที่ Server ต้องตอบกลับมา มีขนาดน้อยลง ใช้เวลาโหลดและแสดงผลเร็วขึ้น ในขณะเดียวกัน
AJAX จะทาหน้าที่ร้องขอข้อมูลในส่วนที่เป็น ข้อมูลจาก Server พร้อมๆ กับการจัดการแสดงผลในส่วนแรก (Asynchronous) ซึ่งเมื่อ
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Server ประมวลผลเสร็จเรียบร้อย Server จะส่งข้อมูลกลับมายัง Browser อีกที และใช้ JavaScript จัดการแสดงผลในส่วนที่เหลือ ทาให้
การแสดงผลดูรวดเร็วขึ้น ในมุมมองของ User เนื่องจาก Browser จะไม่ต้องรอคอยให้การส่งข้อมูลครบถ้วนก่อนถึงจะแสดงผลได้
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศรายุทธ เนียนกระโทก, อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วง (6) พบว่าการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สาหรับอาจารย์
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการศึกษา
คณะหรือรายวิชา เช่น การจัดรูปแบบการเรียนการสอน การจัดเก็บคะแนน การส่งงาน เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มี
นักศึกษาเข้าเรียนในแต่ละปีเป็นจานวนมากและมีความหลากหลาย การจัดการเรื่องของการให้คะแนน และการเรียนภายในห้องจึงไม่
เพียงพอหรือครอบคลุม ที่ระบบจะช่วยสนับสนุนการทางานและการเรียนของครูและนักเรียน โดยข้อดีของระบบดังกล่าว คือใช้งานได้ง่าย
และครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
วริญทร เจนชัย, จิติมนต์ อั่งสกุล , ธรา อั่งสกุล (7) พบว่าการพัฒนาระบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนอัตโนมัติผ่านบลูทูธ โดยการนา
เทคโนโลยีบูลทูธที่มีอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์มาประยุก ต์ใช้ ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ว่านักศึกษานั่งเรียนอยู่จริง
ตลอดทั้งคาบเรียน การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบโดยการใช้แบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยพึงพอใจมากที่สุดด้านประสิทธิภาพของระบบ ในส่วนของการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาได้รวดเร็วช่วยลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบรายชื่อได้ และการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรียนได้ตลอดช่วงเวลาที่เปิดใช้งานซึ่งเป็นคุณลักษณะของระบบตรวจสอบรายชื่อที่
แตกต่างจากระบบอื่น
อาจารี นาโค (8) กล่าวว่าเทคโนโลยีเครื่องอ่านลายนิ้ วมือถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการยืนยันตัวตนเทียบเท่ากับการใช้บัตร
ประชาชน นาเสนอการประยุกต์เครื่องอ่านลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบการเข้าเรียนมี
ความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้นกว่าการเช็คชื่อด้วยตนเอง ผู้ดูแลระบบสามารถกาหนดช่วงเวลาของการอ่านลายนิ้วมือเพื่อใช้ระบุสถานะ
ของการเข้าเรียน ระบบสามารถบันทึกเวลาเข้าเรียนของผู้เรียน ผู้สอนสามารถสืบค้นข้อมูลเป็นรายวัน รายเดือน และรายภาคเรียน พร้อม
ทั้งออกรายงาน จากการประเมินการใช้งานจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระบบสามารถทางานได้อย่างรวดเร็วและเสดงรายงานสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง

ภาพที่ 1 Use Case Diagram ของเว็บแอปพลิเคชั่นห้องเรียนออนไลน์
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ได้นาข้อมูลความต้องการที่ได้ มาทาการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริง รายละเอียด
การทางานของระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล และนาเสนอภาพรวมของระบบต่างๆ โดยในการวิเคราะห์จะนาเสนอด้วย Use Case
Diagram เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของระบบโดยรวม แสดงได้ดังภาพที่ 1
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ในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลแสดงด้วยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ (Entity Relationship Diagram)
เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ในระบบโดยใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Architecture) ที่
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง 2 มิติ (9) แสดงได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ของเว็บแอปพลิเคชั่นห้องเรียนออนไลน์
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3. การพัฒนาระบบ
หลังจากที่ทาการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล จากนั้นทาการทาการเขียนโปรแกรม โดยนารายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้มา
พัฒนาโดยเขียนชุดคาสั่งด้วยภาษา PHP, HTML และ JavaScript จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL รวมถึงติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเว็บ (Web
Server) ด้วย Wampserver
โดยออกแบบส่วนติดต่อกับบผู้ใช้ (User Interface Design) ดังแสดงในตัวอย่าง

ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสาหรับผู้เรียน
จากภาพที่ 3 หน้าจอแบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นสมาชิกสาหรับผูเ้ รียน ซึ่งผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ ,
รหัสผ่าน, คาถามและคาตอบในการรักษาความปลอดภัย, อีเมล, รหัสผูเ้ รียน, ชื่อ-นามสกุล

ภาพที่ 4 แสดงหน้าหลักของผู้เรียนและผูส้ อน
จากภาพที่ 4 หน้าหลักของผู้สอนนั้นจะเป็นหน้าแสดงรายการต่าง ๆ ให้ผู้เรียนผู้สอนสามารถพูดคุยกระดานสนทนาในหน้าหลักนี้
และสามารถดูการแจ้งเตือนความจาหรือฝากไฟล์ไว้ในระบบของตนเองได้ ในส่วนของเมนูนั้นจะแสดงรายการของรายวิชาเรียนที่ได้เข้าร่วม
ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน ค้นหาเพื่อน เพิ่มเพื่อน ลบเพื่อนที่เรียนในรายวิชาเดียวกัน โดยสาหรับผู้สอนสามารถทาการสร้างรายวิชาที่ผู้สอน
ทาการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าเพิ่มรายวิชาสาหรับผูส้ อน

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอรายละเอียดรายวิชาที่ผสู้ อนสร้างขึ้น
จากภาพที่ 5 และภาพที่ 6 หน้าเพิ่มรายวิชาสาหรับอาจารย์ผู้สอนและแสดงรายละเอียดรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นโดย ผู้สอนต้อง
ทาการแจ้งรหัสเข้ารายวิชาให้แก่ผู้เรียนเพื่อนารหัสสาหรับเข้ารายวิชาไปทาการค้นหาเพื่อเข้าร่วมในรายวิชา สามารถจัดการรายวิชาที่สร้าง
ขึ้น โดยสามารถกาหนดช่วงเวลาในการเช็คชื่อของผู้เรียนโดยสามารถตั้งค่าการเช็คชื่อต่อวันโดยกาหนดเวลาเช็คชื่อและเช็คชื่อมาสายของ
ผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถเช็คชื่อได้ 1 ครั้งต่อวันในแต่ละรายวิชา ดูประวัติการเช็คชื่อ ดูรายชื่อผู้เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ และแก้ไข
รายละเอียดวิชาได้
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการเช็คชื่อของผู้เรียน
จากภาพที่ 7 หน้าจอแสดงรายชื่อผู้เรียนที่ทาการเช็คชื่อไปแล้วและสถานะการเช็คชื่อของผู้สอนที่ผู้เรียนสามารถดูย้อนหลังได้ว่า
ตนเองมาเช็คชื่อเวลาเท่าไหร่

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอการสั่งการบ้านของผู้สอน
จากภาพที่ 8 หน้าจอการสั่งการบ้านของผู้สอน โดยผู้สอนสามารถสั่งการบ้านให้กับผู้เรียนได้โดยการกาหนดหัวข้อของการบ้าน
รายละเอียดคาอธิบายชิ้นงาน กาหนดวันในการส่ง จานวนสมาชิกในแต่ละชิ้นงาน และคะแนนของชิ้นงาน
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ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอรายการการบ้านสาหรับผู้เรียน
จากภาพที่ 9 หน้าจอรายการการบ้านสาหรับผู้เรียนแสดงรายการการบ้านที่ผสู้ อนเป็นคนสั่งในรายวิชานั้น ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถดู
สถานะของงานแต่ละชิ้นได้ว่าผู้สอนทาการตรวจแล้ว หรือกาลังรอตรวจ ดูคะแนนการบ้านที่ตนเองส่งได้ และทราบถึงกาหนดเวลากาหนด
ส่งของงานแต่ละชิ้นได้

ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอแสดงประวัติการสั่งงานและการส่งการบ้าน
จากภาพที่ 10 อาจารย์ผู้สอนสามารถดูรายการการบ้านที่ผู้สอนเป็นคนมอบหมายในรายวิชานั้นๆ สามารถทาการตรวจงานแต่ละ
ชิ้นงานได้ ให้คะแนน และดูจานวนผู้เรียนที่ส่งได้
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ภาพที่ 11 หน้าจอการบริหารจัดการข้อมูลสาหรับผู้ดูแลระบบ
จากภาพที่ 11 หน้าจอแสดงการบริหารจัดการข้อมูลสาหรับผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถทาการเพิ่มผู้สอน เพิ่มรายวิชา
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา และสามารถแก้ไขสมาชิกภายในระบบได้
4. การทดสอบการทางานของระบบ
ทาการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาด และทาการแก้ไขให้ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ได้ทาการทดสอบ พร้อมกับขั้นตอนการเขียน
โปรแกรมทดสอบโดยโปรแกรม Adobe DreamWeaver cs6 ซึ่งมีความสามารถในการตรวจหาข้อผิดพลาดและสามารถแก้ไขได้ในทันที
โดยโปรแกรมจะมีการแจ้งเตือน Syntax error แสดงดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาด
จากนั้นทาการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ระบบสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ และทาการทดสอบแบบครอบคลุมทั้งระบบว่า
ไม่มีข้อผิดพลาดทุกระบบสามารถทาได้อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มทดสอบจากส่วนแรกจนถึงส่วนสุดท้ายของระบบ โดยในระบบส่วนแรกคือเข้า
สู่ระบบและส่วนสุดท้ายคือ แสดงการบ้าน แต่ละส่วนที่แสดงจะต้องทางานควบคู่กันอย่างถูกต้อง อาทิ เช่น ผู้เรียนเข้าสู่ระบบและระบบ
สามารถแสดงผลชื่อผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง และรายละเอียดของผู้เรียนผู้นั้นได้อย่างถูกต้อง เมื่อผู้เรียนเข้าสู่รายวิ ชาที่ผู้เรียนลงทะเบียนไว้
ระบบต้องแสดงรายวิชาที่ถูกต้อง เป็นต้น
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบประเมิ น ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ ทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย
ในการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง (10) โดยระดับความพอใจของผู้ใช้งานในแบบประเมินแบ่งได้ 5 ระดับสร้างตามมาตรวัด
ของลิเคิร์ท (11) คือ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากที่สุดมีช่วงเกณฑ์เฉลีย่
5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากมีช่วงเกณฑ์เฉลี่ย
4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานปานกลางมีช่วงเกณฑ์เฉลี่ย
3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานน้อยมีช่วงเกณฑ์เฉลี่ย
2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานน้อยที่สุดมีช่วงเกณฑ์เฉลีย่
1 คะแนน
การแปลงผลจากคะแนน เมื่อรวบรวมและค่าความถี่ของข้อมูลแล้ว นาคะแนนเฉลี่ยของผู้ใช้งานที่ทาแบบสอบถามเพื่อหาค่าเฉลีย่
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (12) จะได้เกณฑ์คะแนน คือ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากที่สุดมีช่วงคะแนนเฉลี่ย
4.50–5.00 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากมีช่วงคะแนนเฉลี่ย
3.50–4.49 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานปานกลางมีช่วงคะแนนเฉลีย่
2.50–3.49 คะแนน
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานน้อยมีช่วงคะแนนเฉลี่ย
1.50–2.49 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานน้อยที่สุดมีช่วงคะแนนเฉลี่ย
1.00–1.49 คะแนน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นห้องเรียนออนไลน์ จากการวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยนามาวิเคราะห์
ความต้องการและออกแบบฟังก์ชันการทางานอย่างเป็นระบบให้เมาะสมกับการใช้งานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถ
แสดงข้อมูลและสารสนเทศของแต่ละบุ คคลได้ถูกต้อง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการจัดการเรียนการสอนลด
ความยุ งยากซับซอนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดในการดาเนินงาน โดยระบบทางานผ่านเว็บบราวเซอร์ใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งทางผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมก็สามารถใช้งานระบบได้ ในส่วนของฟังก์ชันการทางานในระบบมีการแบ่งสิทธิ์การใช้
งานของแต่ละตาแหน่งอย่างชัดเจน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ และได้มีการออกแบบหน้าจอสาหรับติดต่อผู้ใช้ (User
Interface Design) โดยยึดหลักแนวความคิด Flat Design เพื่อให้ดูเรียบง่ายและสามารถใช้งานได้ง่ายสาหรับผู้ใช้
ผลการศึกษา ผู้วิจัยได้ทาการสารวจผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้งาน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน
จานวน 1 คน ผู้ดูแลระบบ จานวน 1 คน และผู้เรียน จานวน 28 คน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.02
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบ
ข้อที่
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
S .D.
x
1.
ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
1.1
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลรายวิชา
4.37
0.49
มาก
1.2
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลการบ้าน
3.60
0.50
มาก
1.3
ความสามารถของระบบในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.97
0.72
มาก
1.4
ความสามารถของระบบในด้านการเช็คชื่อเข้าเรียน
3.33
0.48
ปานกลาง
2.
ด้านประสิทธิภาพการทางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ
2.1
ความถูกต้องในการแสดงข้อมูลและสารสนเทศของระบบ
4.23
0.73
มาก
2.2
ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ
3.87
0.51
มาก
2.3
การป้องกันข้อมูลผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
3.43
0.50
ปานกลาง
3.
ด้านการออกแบบความง่ายต่อการใช้งานระบบ
3.1
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
3.73
0.69
มาก
3.2
ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ
4.03
0.67
มาก
3.3
ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ
4.20
0.71
มาก
3.4
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่อสื่อความหมายในการปฏิสัมพันธ์
4.17
0.79
มาก
โต้ตอบกับผู้ใช้
4.
ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ
4.1
การกาหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้ระบบ
4.53
0.51
มากที่สุด
4.2
การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่างๆ
4.17
0.59
มาก
4.3
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
4.60
0.62
มากที่สุด
รวม
4.02
0.61
มาก
สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นห้องเรียนออนไลน์ ในครั้งนี้ สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบสามารถทางาน ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ มีฟังก์ชันการทางานและให้สารสนเทศตามที่ผู้ใช้ต้องการ คือ สามารถทาให้อาจารย์ผู้สอนโพสต์บทเรียน
การบ้าน รายงานต่างๆ และรายละเอียดวิชาได้ ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนสร้างไว้ได้และสามารถเช็คชื่อเข้าเรียนตาม
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เวลาที่กาหนดไว้ได้ สนทนาระหว่างเพื่อนและอาจารย์ผสู้ อนผ่านกระดานสนทนา ส่งการบ้าน และส่งรายงาน และอาจารย์ผู้สอนสามารถให้
คะแนนการบ้านและรายงานได้ทาให้ผู้เรียนสามารถทราบคะแนนงานแต่ละชิ้นของตนเองได้ และอาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชาที่
ตนเองเป็นผู้สอน และกาหนดช่วงเวลาในการเช็คชื่อเข้าเรียนของผู้เรียนได้ จากนั้นสามารถนาสารสนเทศที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มีการ
ทางานที่รวดเร็วขึ้นเนื่องจากเป็นการทางานแบบออนไลน์และเรียลไทม์ สามารถทางานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต และจากการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับ มาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอบขอบคุณอาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยามที่ได้อนุเคราะห์ให้ข้อมูล คอยแนะนา ในการ
พัฒนาระบบ และให้คาปรึกษาตลอดการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นห้องเรียนออนไลน์
เอกสารอ้างอิง
1. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (ฉบับปรุงปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2548.
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