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บทคัดย่อ
การจัด การศึ ก ษาในยุค ของการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถเปลี่ ยนแปลงกระบวนการเรี ยนรู ้ และ
ความต้องการของการศึ กษาในอนาคต สื่ อและอุปกรณ์
การศึกษารู ปแบบใหม่จะเข้ามาแทนที่สื่อแบบเก่า ทาให้การ
เรี ยนการสอนไม่จากัดอยูเ่ ฉพาะในห้องเรี ยนและอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของผูส้ อนเท่านั้น แต่ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้
จากแหล่ ง ความรู ้ ที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะเครื อข่ า ย
อินเตอร์ เน็ต ซึ่ งโลกในปั จจุบนั ข้อมูลข่าวสารจะเป็ นปั จจัย
หลักในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ผูเ้ รี ยนจะได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู ้จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ และ
ยังสามารถเป็ นแนวทางในการสร้างบทเรี ยนผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต ในเรื่ องอื่นๆ ต่อไป
สารนิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นา
ช่องทางเพื่อการศึกษาเรื่ องการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยการใช้
เว็บแอพพลิเคชัน่ ประเภทเว็บบล็อก โดยโปรแกรมประยุกต์
ที่ พฒั นานี้ จะช่ วยให้ผูส้ อน และ ผูเ้ รี ยนที่ สนใจ สามารถมี
กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนผ่ า นทางระบบเครื อข่ า ย
อินเตอร์ เน็ ตได้ สร้างความสะดวกในการใช้งาน อาทิ เช่น
การสร้างบทเรี ยน การสร้างแบบทดสอบ ระบบสมาชิก เป็ น
ต้น ทั้งนี้ ยงั เหมาะกับผูด้ ูแลระบบที่ไม่มีความรู ้ในการเขียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้งานได้ง่าย
จากผลการศึ กษาพบว่า เมื่ อนาสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้
วิชาคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยเว็บบล็อก เข้ามาช่วยสนับสนุนในการ
จัด การเรี ย นการสอน ท าให้ผูส้ อนสามารถจัด การข้อ มู ล

เผยแพร่ บทเรี ยนและแบบทดสอบได้สะดวกยิง่ ขึ้น สามารถ
ดูแล ติ ดตามผลการทดสอบของผูเ้ รี ยนรวมไปถึง โต้ตอบ
กับผูเ้ รี ยน ผ่านระบบความคิ ดเห็ น และระบบสนทนา ได้
ง่าย สะดวกและรวดเร็ ว และมีความพึงพอใจของผูใ้ ช้อยูใ่ น
ระดับมาก
คาสาคัญ: สื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ , เว็บบล็อก
ABSTRACT
Education management during the age of
Information Technology can improve the learning process
of students and also accelerate the need of studies in the
future. Innovative materials are predicted to replace the
traditional media. Nowadays learning is limited only
neither in the classroom nor under the supervision of an
instructor. Students can learn from the diverse source of
information, especially the Internet. News and information
accessibility will be a major factor for the activities in the
current trend of learning. The students are expected to
develop the skills learned from a learning technology and
they can be a means to create other lessons via the
Internet.
This study is designed to develop a channel in
studying mathematics by using a web blog. The
application was developed to help teachers and students
can create teaching activities via the Internet. The system
facilitates the learners and the instructors in many ways

such to create a lesson, to create an exercise, and user
management system. It is also good for administrator with
a limited experience in programming.
The study results revealed that the system can
achieve the purposed goal. It can support teaching and
learning activities in class. Administrators can manage,
and disseminate lessons and tests more easily. They can
also monitor test results and interact with the students via
comment system and chat system. Results from the
evaluation, the user satisfaction to our system is in a
‘GOOD’ level.
Keywords: Media for learning Mathematics, Webblog

2) เพื่อบริ หารจัดการฐานข้อมูลของเนื้อหา และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ ให้จดั เก็บข้อมูลได้อย่างเป็ น
หมวดหมู่
3) เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นรู ้ เ รื่ อง
คณิ ตศาสตร์โดยการใช้เว็บแอพพลิเคชัน่ ประเภทเว็บบล็อก

1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1) ความสามารถของเว็บไซต์ในส่วนของผูด้ ูแลระบบ
(Administrator) มีรายละเอียดดังนี้
- การจัดการข้อมูล ได้แก่ การเพิม่ การปรับปรุ ง และ
การลบข้อมูล เช่น ข้อมูลเนื้อหา แบบทดสอบ ไฟล์สื่อมีเดีย
ต่างๆ
- การตรวจสอบข้อมูล เช่น ข้อมูลผูล้ งทะเบียน ผลการ
ทดสอบ ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น
1. บทนา
2) ความสามารถของเว็บไซต์ในส่วนผูใ้ ช้ระบบที่เป็ น
เป็ นสมาชิก (Member) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
- การจัดการข้อมูล ระบบสามารถเลือก แก้ไขข้อมูล
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนตัว และแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิง่ ใหญ่ต่อทุกวงการทัว่ โลก
- การค้นหาข้อมูล บทเรี ยน และแบบทดสอบที่
รวมทั้งวงการศึกษาไทยด้วย และผลพวงที่ติดตามมาในแง่
ต้องการใช้งาน
เทคนิ คและวิธีการเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้คือแนวโน้ม
- แสดงความคิดเห็นทั้งหน้าบทเรี ยน แบบกระดาน
ในการเรี ยนรู ้ แบบตอบโต้สองทางหรื อการมี ปฏิ สัมพัน ธ์
สนทนา
(Interactive) ที่ กาลังก้าวเข้ามาแทนที่ กระบวนการเรี ยนรู ้
- เลือกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สงั คมออนไลน์เช่น
แบบเดิม ที่ผรู ้ ับได้แต่ ‚รับเอา‛ โดยไม่อาจ ‚เลือก‛ แต่อย่าง
Facebook.com หรื อ บัญชี Google ได้
ใด จากแนวคิดดังกล่าว ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกต่างหันมาให้
3) ความสามารถของเว็บไซต์ในส่วนผูใ้ ช้ระบบที่เป็ น
ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ให้
ลูกค้าที่ไม่เป็ นสมาชิก (User) มีรายละเอียดดังนี้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูเ้ รี ยนในทุกระดับ มีการใช้เครื่ อง
- การค้นหาข้อมูล บทเรี ยน และแบบทดสอบที่
คอมพิวเตอร์ และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์มากขึ้น ผูเ้ รี ยนรุ่ นใหม่
ต้องการใช้งาน
จะเป็ นผูเ้ รี ยนที่ มีความรักการเรี ยนรู ้ มี หลักในการศึ กษา
ค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ใหม่ๆ มี
2. แนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี และระบบงานที่
ความรู ้ทกั ษะที่จาเป็ นในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองมาก
เกีย่ วข้ อง
ขึ้น
2.1 อินเทอร์ เน็ตเพือ่ การศึกษา
สถานศึ กษามีบทบาทสาคัญในการสร้างโอกาสที่ เท่า
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่ อ พัฒ นาช่ อ งทางเพื่ อ การศึ ก ษาเรื่ องการสอน เที ย มกัน ในการให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้มี โ อกาสท างานกับ
คณิ ตศาสตร์โดยการใช้เว็บแอพพลิเคชัน่ ประเภทเว็บบล็อก เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และเข้าถึงทรัพยากรบนอินเทอร์ เน็ต
ซึ่ งมีความสาคัญยิ่งในการสร้างหนทางสู่ อนาคตที่เท่าเทียม

กัน เทคโนโลยียงั ช่ วยให้สถานศึ กษาได้มีโอกาสเข้าถึ ง
แหล่งความรู ้อนั ไร้พรมแดนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและให้
โอกาสทางการศึกษาใหม่ๆแก่เด็กที่ ด้อยโอกาส และจาก
เหตุ ผ ลดัง กล่ า วท าให้ ท ราบถึ ง ความส าคัญ ของการใช้
อิ นเทอร์ เน็ ตเพื่อการศึ กษา และประโยชน์ที่ผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยน
2.2 การเรียนการสอนผ่านเว็บ
การเรี ยนการสอนผ่านเว็บ หมายถึ ง เครื่ องมื อ ที่
สามารถทาการสื่ อสารภายใต้ระบบมัลติยสู เซอร์ ได้อย่างไร้
พรมแดน โดยผูเ้ รี ยนสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ รี ยนด้วยกัน
อาจารย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ ฐานความรู ้ และยังสามารถรับส่ ง
ข้อมูลการศึกษาอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Education Data)
อย่างไม่จากัดเวลา ไม่จากัดสถานที่ ไม่มีพรมแดนกีดขวาง
ภายใต้ร ะบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ อาจเรี ย กว่ า
ห้องเรี ยนเสมือน (Virtual Classroom) เลยก็ได้ และนัน่ ก็คือ
การกระทากิจกรรมใดๆ ภายในโรงเรี ยน ภายในห้องเรี ยน
สามารถท าได้ทุ กอย่างในบทเรี ยนบนระบบ เครื อ ข่ า ย
(WBI) ที่อยูบ่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

อาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการ
ถ่ายทอดเนื้ อหา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการ
คอร์ส
2.4 ทฤษฏีโ ปรแกรมเชิ งวัต ถุ และยู เ อ็ม แอล (UML Unified Modeling Language)
UML (Unified Modeling Language) เป็ นเครื่ องมือ
ใหม่ที่ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เริ่ มประยุกต์ใช้
กับประโยชน์ของยูเอ็มแอล (UML Advantage)

UML สามารถแสดงส่ วนประกอบในการสร้างโปร
เจคในรู ปของโอโอพี (OOP) ง่ายต่อการทาความเข้าใจและ
สามารถแปลงเป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language)
ระบบงานมากขึ้น เพราะเป็ นเครื่ องมือที่มีความหลากหลาย
ในการแสดงแบบซอฟต์แวร์ เป็ นโมเดลมาตรฐานที่ ใ ช้
หลักการออกแบบ OOP (Object Oriented Programming)
รู ปแบบของภาษามี Notation เป็ นสัญลักษณ์ สาหรั บสื่ อ
ความหมาย มี ก ฎระเบี ย บที่ มี ค วามหมายต่ อ การเขี ย น
โปรแกรม (Coding) ดังนั้นการใช้ UML จะต้องทราบ
ความหมายของ Notation เช่ น generalize, association,
dependency, class และ package สิ่ งเหล่านี้ มีความจาเป็ นต่อ
2.3 การศึกษาแบบ e-Learning
การตีความการออกแบบ ก่อนนาไป Implement ระบบงาน
e-Learning คือ การเรี ยนและศึกษาด้วยตนเอง ไม่มี
จริ ง UML ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลักคื อ Things,
ผูส้ อนสอนหน้า ชั้น เหมื อนที่ เ ป็ นอยู่ โดยเรี ยนผ่านทาง
Relationships และ Diagrams
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพี ย งแค่ ผูเ้ รี ย นนั่ง หน้า จอคอมพิ ว เตอร์ ก็
ส่ วน Diagrams แบ่ ง 6 ประเภท คื อ Use case, Static
สามารถเรี ยนได้ e-Learning แบ่งความหมายออกเป็ น 2
structure, Interaction, State, Activity และ Implementation
ลักษณะ ได้แก่ความหมายโดยทัว่ ๆ ไป จะหมายถึง การ
1. Use case Diagram
เรี ยนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่ งการถ่ายทอดเนื้ อหาผ่านทาง
เป็ น Diagram ที่ ทาหน้าที่ Capture requirement
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่วา่ จะเป็ น คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
เป็ นเทคนิ คในการสร้ างแบบจาลอง เพื่อใช้อธิ บายหน้าที่
อินเทอร์ เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรื อทางสัญญาณ
ของระบบใหม่ หรื อระบบปั จจุบนั กระบวนการสร้าง Use
โทรทัศน์ หรื อสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ ซึ่ งเนื้ อหา
case เป็ นแบบวนซ้ า (Iteration) องค์ประกอบมี Use case,
สารสนเทศ อาจอยู่ในรู ปแบบการเรี ยนที่ คุน้ เคย เช่ น
Actor, Use case Relation และ System ความต้องการของ
คอมพิว เตอร์ ช่ วยสอน การสอนบนเว็บ เป็ นต้น อี ก
ระบบจะได้จาก ลูกค้า ผูใ้ ช้ + ผูพ้ ฒั นาระบบ
ความหมายหนึ่ งคือความหมายเฉพาะเจาะจง จะหมายถึง
2. Class Diagram
เฉพาะ การเรี ยนเนื้ อหาหรื อสารสนเทศสาหรั บการสอน
Class Diagram ประกอบด้ว ย Class และ
หรื อการอบรม ซึ่ งใช้การนาเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง Class
เช่ น Dependency,
ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์และเสี ยง โดย
Generalization, Association เป็ นต้น Class Diagram

สามารถแสดงรายละเอี ยดว่ามี Method และ Attribute
อย่างไร
3. Object Diagram
Object Diagram ประกอบด้วย Object และ
Relation ระหว่าง Object โดยแต่ละ Object จะแสดง
Instance ของแต่ละ class ที่ มีในระบบ และความสัมพันธ์
ระหว่าง Class เช่น Dependency, Generalization หรื อ
Association ซึ่งมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ Class Diagram
4. Sequence Diagram
Sequence Diagram จะแสดงลาดับการทางานของ
ระบบ โดยมี Object และ เวลาเป็ นตัวกาหนดลาดับของงาน
และเน้นไปที่ instant ของ Object
5. Collaboration Diagram
Collaboration Diagram แสดงลาดับการทางาน
ของ วัตถุ ผูเ้ กี่ยวข้อง และกิจกรรม โดยลาดับการทางานไม่
ขึ้นกับเวลา เพราะการแสดงความสัมพันธ์ของ Object กับ
เวลาเป็ นหน้าที่ของ Sequence Diagram
6. State Diagram
State Diagram ประกอบด้วย State ต่างๆ ของ
Object และเหตุการณ์ ต่างๆ ที่ ทาให้สถานะของ Object
เปลี่ ย นและการกระท าที่ เ กิ ด ขึ้ นเมื่ อ สถานะของระบบ
เปลี่ยนไป สามารถบอกสถานะของ Object ได้ โดยจะให้
ความสนใจว่า ณ เวลาใดๆ Object นั้นมี status เป็ นแบบใด
7. Activity Diagram
Activity Diagram แสดงลาดับ กิจกรรมของการ
ทางาน (Work Flow) สามารถแสดงทางเลือกที่ เกิ ดขึ้นได้
Activity Diagram จะแสดงขั้นตอนการท างานในการ
ปฏิ บัติการ โดยประกอบไปด้วยสถานะต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
ระหว่างการทางาน และผลจากการทางานในขั้นตอนต่าง ๆ
8. Component Diagram
Component Diagram เป็ น Diagram ซึ่ งแสดง
โครงสร้างทางกายภาพของ Software โดยจะประกอบด้วย
องค์ประกอบซึ่ งอยู่ในรู ป ต่างๆ เช่ น Binary, text และ
executable ภายใน Component Diagram ก็ จ ะมี
ความสัมพันธ์แสดงอยูเ่ ช่นเดียวกับ Class Diagram, Object
Diagram

9. Deployment Diagram
Deployment Diagram เป็ นสิ่ งที่ สามารถทาการ
แสดงระบบสถาปั ต ยกรรมของ Hardware/Software
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง hardware/software
2.5 ทฤษฏีภาษา PHP ฐานข้ อมูลและภาษา SQL (Standard
Query Language)
ทฤษฏีภาษา PHP
PHP คื อ ภาษาคอมพิวเตอร์ จาพวก scripting
language ภาษาจ าพวกนี้ คาสั่งต่ า งๆจะเก็ บ อยู่ใ นไฟล์ที่
เรี ยกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคาสั่ง
ตัวอย่างของภาษาสคริ ปก็เช่น JavaScript , Perl เป็ นต้น
ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์แบบอื่นๆ คือ
PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการ
สร้ างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรื อ
แก้ไขเนื้ อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึ งกล่าวว่า PHP เป็ น
ภาษาที่ เ รี ยกว่ า server-side หรื อ HTML-embedded
scripting language นั้น คื อ ในทุ ก ๆ ครั้ งก่ อ นที่ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งให้บริ การเป็ น Web server จะส่ งหน้าเว็บ
เพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะทาการประมวลผลตาม
คาสั่งที่ มีอยูใ่ ห้เสร็ จเสี ยก่อน แล้วจึ งค่อยส่ งผลลัพธ์ที่ได้ให้
เรา ผลลัพธ์ที่ได้น้ นั ก็คือเว็บเพจที่ เราเห็ นนั่นเอง ถือได้ว่า
PHP เป็ นเครื่ องมือที่ สาคัญชนิ ดหนึ่ งที่ ช่วยให้เราสามารถ
สร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผูใ้ ช้(
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น อาจจะกล่าวได้
ว่า PHP ได้รั บ การพัฒ นาขึ้ น มา เพื่ อ แทนที่ SSI รู ป
แบบเดิ มๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วนเชื่ อมต่อกับ
เครื่ องมื อชนิ ดอื่ นมากขึ้ น เช่ น ติ ดต่อกับคลังข้อมูลหรื อ
database เป็ นต้น
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมู ล (Database( คื อ การจัดเก็บข้อมู ล
อย่างเป็ นระบบ ทาให้ผูใ้ ช้สามารถใช้ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องใน
ระบบงานต่าง ๆ ร่ วมกันได้ โดยที่ จะไม่เกิดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล
ด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่ อถือได้ และเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกาหนดระบบความปลอดภัย

ของข้อมูลขึ้น นับได้วา่ ปั จจุบนั เป็ นยุคของสารสนเทศ เป็ น
ที่ยอมรับกันว่า สารสนเทศเป็ นข้อมูลที่ผ่านการกลัน่ กรอง
อย่างเหมาะสม สามารถนามาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่
ว่าจะเป็ นการนามาใช้งานด้านธุรกิจ การบริ หาร และกิจการ
อื่น ๆ องค์กรที่ มีขอ้ มูลปริ มาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยาก
ลาบากในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการนาข้อมูลที่ตอ้ งการ
ออกมาใช้ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์ จึงถูก
น ามาใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล การ
ประมวลผลข้อมูล ซึ่ งทาให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็ นไป
ได้สะดวก ทั้งนี้ โปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะต้องสร้างวิธี
ควบคุมและจัดการกับข้อมูลขึ้นเอง ฐานข้อมูลจึ งเข้ามามี
บทบาทสาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ที่ ใช้
คอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึง
ต้อ งค านึ ง ถึ ง การควบคุ ม และการจั ด การความถู ก ต้อ ง
ตลอดจนประสิ ทธิภาพในการเรี ยกใช้ขอ้ มูลด้วย
ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง
โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูล
ที่เกี่ ยวข้องกันที่จะนามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่ วมกัน ระบบ
ฐานข้อมูล จึงนับว่าเป็ นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ซึ่ ง
ผูใ้ ช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการ
เพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรี ยกดูขอ้ มูล ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการประยุกต์นาเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ในการจัดการฐานข้อมูล
ภาษา SQL (Standard Query Language)
SQL ย่อมาจาก structured query language คือ
ภาษาที่ ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูล
โดยเฉพาะ เป็ นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อ มู ล เชิ ง
สัมพันธ์และเป็ นระบบเปิ ด (open system) หมายถึ งเรา
สามารถใช้คาสัง่ SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ คาสั่ง
งานเดียวกันเมื่อสั่งงานผ่าน ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน
จะได้ ผลลั พ ธ์ เ หมื อ นกั น ท าให้ เ ราสามารถเลื อ กใช้
ฐานข้อ มู ล ชนิ ด ใดก็ ไ ด้โ ดยไม่ ติ ด ยึ ด กับ ฐานข้อ มู ล ใด
ฐานข้อมูลหนึ่ ง นอกจากนี้ แล้ว SQL ยังเป็ นชื่อโปรแกรม
ฐานข้อมูล ซึ่ งโปรแกรม SQL เป็ นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มี
โครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีประสิ ทธิ ภาพ

การทางานสูง สามารถทางานที่ซบั ซ้อนได้โดยใช้คาสัง่ เพียง
ไม่กี่คาสัง่
2.6 ทฤษฏี Wordpress และ โปรแกรมส่ วนเสริม (Plugin)
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
WordPress คื อ โปรแกรม สาเร็ จรู ปตัวหนึ่ ง ที่
เอาไว้สาหรับสร้าง บล็อก หรื อ เว็บไซต์ สามารถใช้งานได้
ฟรี ถูกจัดอยู่ในประเภท CMS (Contents Management
System) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มีไว้สาหรับสร้าง
และบริ หารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์
WordPress ได้รับการพัฒนาและเขียนชุดคาสั่งมาจากภาษา
PHP ท างานบนฐานข้ อ มู ล MySQL ซึ่ งเป็ นโปรแกรม
สาหรับจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บ เรี ยกดู แก้ไข เพิ่มและ
ลบข้อมูล การใช้งาน WordPress ร่ วมกับ MySQL อยูภ่ ายใต้
สัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public License
โปรแกรมส่วนเสริ ม (Plugin( ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ กษาและพัฒนาสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์
ด้วยเว็บบล็อกครั้งนี้ ผูพ้ ฒั นาได้เลือกใช้งานโปรแกรมส่ วน
เสริ ม (Plugin( ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1) Akismet
Akismet จะตรวจสอบ ความคิดเห็ น เพื่อดูว่ามี
ลักษณะเป็ นสแปมหรื อไม่ และช่ ว ยตรวจสอบจับ สแปม
โดยผูด้ ู แ ลระบบสามารถเข้าไปจัด การได้ที่ หน้า จัดการ
ความเห็น ในหน้าจอผูด้ ูแลระบบ
2) bbPress
โปรแกรมส่ วนเสริ มเพื่อใช้งานในส่ วนกระดาน
สนทนาของระบบ
3) Genie WP Favicon
โปรแกรมส่ วนเสริ มเพื่อใช้ในการกาหนดรู ปภาพ
ไอคอน ตรงบริ เวณแถบของเว็บไซต์
4) Global Flash Gallery
โปรแกรมส่ ว นเสริ ม เพื่ อ ใช้ใ นการสร้ า งอัล บั้ม
รู ปภาพแบบ ไดนามิค มีรูปแบบโครงสร้างแบบสื่ อประสม
เชิ งโต้ตอบ โดยอาศัยแรงขับเคลื่ อนจากโปรแกรม Flash
Player
5) GTranslate

โปรแกรมส่ วนเสริ มเพื่อใช้ในการแปลภาษาผ่าน
ทางหน้าเว็บ
6) Hollo Dolly
โปรแกรมส่ ว นเสริ มเพื่ อ ใช้ ใ นการปรั บ แต่ ง
หน้าจอจัดการเนื้อหาที่ตอ้ งการแสดง หรื อ Back End
7) Lively Chat Support
โปรแกรมส่ ว นเสริ ม เพื่อ ใช้ใ นการสนทนาผ่า น
ทางหน้าจอ
8) Power Stat
โปรแกรมส่ วนเสริ มเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการ
เข้าใช้เว็บไซต์ และแสดงผลออกมาเป็ นแผนภูมิ (จะทางาน
เมื่อมีการอัพโหลดขึ้นใช้งานเป็ น Host server(
9) SI CAPTCHA Anti-Spam
โปรแกรมส่ วนเสริ มเพื่อใช้ในการป้ องกันสแปม
เมื่อมีการลงความคิดเห็ น ,ลงทะเบี ยน, ลื มรหัสผ่าน, เข้าสู่
ระบบหรื อทั้งหมด จะต้องพิมพ์รหัสที่ ปรากฏในภาพ เพื่อ
เป็ นการช่ ว ยป้ องกัน สแปมบอทอัต โนมัติ เพิ่ ม การรั ก ษา
ความปลอดภัย ท างานได้ดี กับ Akismet นอกจากนี้ ยัง
รองรับ WP, WPMU และ BuddyPress
10) Viper Video Quick tag
โปรแกรมส่ วนเสริ มเพื่อใช้ในการย่อโค้ด เพื่อใช้
ในการแสดงผลวีดิโอ จากเว็บไซต์นอก
11) Watu
โปรแกรมส่ วนเสริ มเพื่อใช้ในการสร้างการสอบ
และแบบทดสอบและแสดงผลทันที หลังจากที่ ผูใ้ ช้จะใช้
เวลาสอบ สามารถกาหนดเกรดและระดับจุดคะแนนในการ
สอบ / ค าถามทุ ก และผู ้ดู แ ลระบบสามารถเรี ยกดู ว่ า
แบบทดสอบใด มีผใู ้ ช้ ทาคะแนนได้เท่าไหร่
12) Wordpress Social Login
โปรแกรมส่วนเสริ มเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ ผ่าน
เว็บไซต์สงั คมออนไลน์

3. วิธีดาเนินการศึกษา
3.1 การดาเนินการศึกษา
ในการดาเนิ นการศึกษา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้าง
เครื่ องมือที่ใช้นาเสนอแนวคิด และความรู ้ที่เป็ นประโยชน์

จากผูส้ อน สู่ผเู ้ รี ยน โดยอาศัยหลักการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
สื่ อ บทเรี ยน รู ปภาพ วิดิทศั น์ และ แบบทดสอบ ผ่านทาง
เว็บบล็อก และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการยืนยันตัวบุ คคลในการแสดง
ความคิ ดเห็ น โดยนาความรู ้ที่ได้จากการศึ กษาทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเรี ยนรู ้บนเว็บไซต์ มา
วิเ คราะห์ เ พื่ อ ใช้ใ นการพัฒ นาระบบงานดัง กล่ า ว โดยมี
รายละเอียดการดาเนินการต่างๆ ดังนี้
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้
3.2.1 ฮาร์ดแวร์
1) เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่ อง
3.2.2 ซอฟต์แวร์
Operation System Microsoft Windows 7 (เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ) AppServ ที่ รวม Apache Web
Server, PHP Script Language, MySQL Database
และ phpMyAdmin,โปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งและ
ควบคุ ม เว็บ ไซต์ WordPress 4.0,โปรแกรมที่ ใช้เขียน
เอกสาร Microsoft Office Word 2010 ,โปรแกรมที่ใช้เขียน
แผนภาพ Microsoft Office Visio 2010, โปรแกรมที่ใช้
ออกแบบ Adobe Photoshop CS5.5 ,โปรแกรมที่ใช้ในการ
แก้ไขภาษาคอมพิวเตอร์ Notepad, Adobe Dreamweaver
CS5.5 และ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ใช้ในการแสดงผล
Google Chrome
3.3 วิธีดาเนินการ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการสัมภาษณ์เจ้าของแนวคิดในการ
สร้ า ง ถึ ง ความต้อ งการในด้ า นการใช้ ง าน รวมไปถึ ง
จุดประสงค์ในการใช้งาน เพื่อทาการรวบรวมข้อมูลในการ
วางแผน และการดาเนิ นการที่ เหมาะสม โดยมีรายละเอียด
การดาเนินการดังต่อไปนี้
3.3.1 การศึกษาเบื้องต้น
เพื่อ ที่ จ ะสามารถสร้ างหรื อพัฒนาโปรแกรมให้
สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ ผูจ้ ัด ทาได้ทาการค้นคว้า
เพิ่มเติม ดังนี้
- ศึกษาลักษณะความต้องการของเจ้าของแนวคิด

- ศึ กษาระบบการจัดการเว็บไซต์ประเภท เว็บ
บล็อก และ ส่วนเสริ มที่สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้
- ศึ กษาเกี่ ยวกับการเชื่ อมต่อระบบบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
- ศึกษาเกี่ ยวกับเครื่ องมือที่ เกี่ยวข้องในการสร้าง
เว็บแอพพลิเคชัน่
- ศึกษาวิธีการสร้างเว็บแอพพลิเคชัน่
- ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การออกแบบดี ไ ซน์ เ ว็ บ
แอพพลิเคชัน่
3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับ
ใช้งานเฉพาะบุคคล ข้อมูลทั้งหมดส่ วนใหญ่ที่ถูกนามาใช้
ในการจัด สร้ า งโปรแกรมนั้น มาจากการสั ม ภาษณ์ จ าก
ผูใ้ ช้งานโดยตรง
3.3.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวิเคราะห์และออกแบบสื่ อเพื่อการศึกษาและ
การเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ น้ นั เป็ นการนาเทคนิ คการสอน
สื่ อ บทความต่ า งๆ ของผูใ้ ช้ง าน น ามาเผยแพร่ ใ ห้แ ก่ ผูท้ ี่
สนใจ และดึ งเอาระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่ออานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บ และพัฒนาให้สามารถใช้งานได้
จากทุกที่ อย่างสะดวกรวดเร็ ว
3.3.4 พัฒนาระบบ
การพัฒ นาระบบดัง กล่า ว พัฒ นาขึ้ น ด้ว ยภาษา
PHP ซึ่ ง เป็ นภาษาคอมพิว เตอร์ ใ นลัก ษณะเซิ ร์ ฟ เวอร์ ไซด์สคริ ป ต์ มี ล กั ษณะการแสดงผลในรู ป แบบ HTML
โดยมีรากฐานโครงสร้า งคาสั่งมาจากภาษาภาษาซี ภาษา
จาวาและภาษาเพิร์ล ซึ่ ง ภาษา PHP นั้นง่ายต่อการเรี ยนรู ้
เพราะเป้ าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์
สามารถเขียนเว็บเพจที่ สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานได้อย่าง
รวดเร็ ว โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการ เราจะใช้ส่วนขยาย
ของ WordPress ในการร่ วมพัฒนาระบบด้วย
3.3.5 การทดสอบระบบ
ทาการทดสอบก่อนที่จะนาขึ้นไปเก็บไว้บนระบบ
เครื อข่าย ซึ่ งเว็บบล็อกที่พฒั นาขึ้น จะสามารถนาไปใช้จริ ง
ได้ ห รื อไม่ และโปรแกรมมี ข ้อ ผิ ด พลาดอย่ า งไร หาก
น าไปใช้จ ริ ง ต้อ งพิ จ ารณาว่า จะน าไปใช้ส นับ สนุ น งาน

ท างานของผูใ้ ช้ไ ด้ม ากน้อ ยเพี ย งใดและผลที่ ไ ด้รั บ นั้น มี
ประสิ ทธิภาพอย่างไร
3.3.6 การติดตั้งระบบ
ทาการลองเรี ยกใช้งานผ่านการติดตั้งบนเครื อข่าย
จาลอง และจัดทาคู่มือสาหรับการใช้งานโปรแกรมเพื่อให้
ผู ้ใ ช้ ง านเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น สามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3.4 การวิเคราะห์ สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบัน
การวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั นั้น
มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ทาการสัมภาษณ์
ผูใ้ ช้ง าน เกี่ ย วความต้อ งการของระบบและสัม ภาษณ์ ถึ ง
ปั ญหา ในส่ วนของการดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ของผูใ้ ช้งาน ในด้านของสื่ อ ซึ่ งในบางครั้ง ผูเ้ รี ยนหรื อผูท้ ี่
สนใจอาจต้องการดูลกั ษณะ การสอน เทคนิ คการนาเสนอ
ของผู ้ใ ช้ง านงานผ่ า นทางสื่ อ ออนไลน์ ก่ อ น จึ ง จะตกลง
ว่าจ้างในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน แต่ในขณะเดี ยวกันที่
ทางผูใ้ ช้งาน ไม่มีความรู ้ในด้านการสร้างสื่ อและ การใช้งาน
ระบบเครื อข่าย
3.5 การออกแบบระบบ (System Design)
การวิเคราะห์ระบบและออกแบบด้วยเครื่ องมือ UML
(Unified Modeling Language) ซึ่งแสดงด้วย
3.5.1) ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram)
3.5.2) ซีเควนไดอะแกรม (Sequence Diagram)
3.5.3) โครงสร้ า ง ฐานข้อ มู ล ของเว็บ ที่ สร้ า งด้ว ย
WordPress
3.5.4( อีอาร์ไดอะแกรม (ER diagram)
3.6.5( พจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary)

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษา
ระบบสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยเว็บ
บล็อ ก เป็ นระบบที่ ช่ ว ยสนับ สนุ น ในการบริ ห ารจัด การ
เนื้ อ หา และแบบทดสอบที่ ใ ช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบ
ออนไลน์ (E-Learning( โดยมุ่ ง เน้น ไปที่ ก ารใช้ง านเพื่ อ

อานวยความสะดวกในการเผยแพร่ ข ้อมู ล บทเรี ยน และ
แบบทดสอบได้อย่างสะดวก และใช้งานง่าย โดยแบ่งหน้า
การใช้งานออกเป็ น 2 ระบบ คือ ระบบที่ ใช้ในการแสดง
เนื้ อหา หรื อ Front End และ ระบบที่ใช้จดั การเนื้ อหาที่
ต้องการแสดง หรื อ Back-End ซึ่งจะแบ่งสิ ทธิ์การเข้าใช้งาน
ภาพประกอบที่ 4.3 หน้าจอระบบที่ใช้จดั การเนื้อหาที่
ในส่ วนของผู ้ดู แ ลระบบ และสมาชิ ก โดยมี ผ ลการ
ต้องการแสดง หรื อ Back-End สาหรับผูด้ ูแลระบบ
ดาเนินงานส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน ดังนี้
4.1.1) หน้าจอหลัก
หน้าจอระบบที่ใช้จดั การเนื้อหาที่ตอ้ งการแสดง หรื อ Backในการใช้ ง านระบบสื่ อเพื่ อ การเรี ยนรู ้ วิ ช า End ของสมาชิกจะสามารถจัดการได้แค่ในส่ วนของข้อมูล
คณิ ตศาสตร์ ดว้ ยเว็บบล็อก สามารถเข้าใช้งานโดยการพิมพ์ ส่วนตัวของสมาชิกเองเท่านัน
้
http://localhost/ ที่ช่อง URL ของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
(Web Browser) สามารถเข้า สู่ ร ะบบได้จ าก การใส่
Username และ Password จาก User Panel มุมขวาบนของ
หน้าจอ ดังภาพประกอบที่ 4.1

ภาพประกอบที่ 4.1 หน้าจอหลัก
หลังจากเข้าสู่ ระบบแล้ว หน้าจอหลักจะมี แถบเมนู เกิดขึ้น
ด้านบน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ หน้าจอระบบที่ใช้จดั การเนื้ อหา
ที่ตอ้ งการแสดง หรื อ Back-End

ภาพประกอบที่ 4.2 หน้าจอหลักหลังจากลงทะเบียนแล้ว
หน้าจอระบบที่ใช้จดั การเนื้อหาที่ตอ้ งการแสดง หรื อ BackEnd ของผูด้ ูแลระบบจะสามารถจัดการได้ทุกการทางานที่
เกี่ยวกับระบบ

ภาพประกอบที่ 4.4 หน้าจอระบบที่ใช้จดั การเนื้อหาที่
ต้องการแสดง หรื อ Back-End สาหรับสมาชิก
4.1.2) หน้าจอสมัครสมาชิก
ในกรณี ที่ไม่ได้เป็ นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิก
ได้ โดยกดที่ “Register” เพื่อเข้าสู่ ห น้าจอการลงทะเบี ย น
ลงทะเบียนโดยการใส่ขอ้ มูล ชื่อผูใ้ ช้ (Username( และอีเมล์
ของผู ้ใ ช้ง าน รวมไปถึ ง กรอก ตัว อัก ษรยื น ยัน ตัว ตน
(Capcha) และกดปุ่ ม Register เพื่อทาการสมัครสมาชิ ก
ผูใ้ ช้งานสามารถลงทะเบี ยนผ่าน บัญชี ของ Facebook.com
หรื อ Google.com ได้ ดังภาพประกอบที่ 4.5

ภาพประกอบที่ 4.5 หน้าจอสมัครสมาชิก
4.1.3) หน้าจอกรณี ลืมรหัสผ่าน
เป็ นหน้าจอสาหรั บใส่ ขอ้ มูลเพื่อขอรับรหัสผ่าน
ใหม่ ในกรณี ที่ ผู ้ใ ช้ลื ม รหั ส ผ่ า น โดยระบบจะส่ ง ข้อ มู ล
รหัสผ่านให้ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ ดังภาพประกอบที่ 4.6

ภาพประกอบที่ 4.6 หน้าจอกรณี ลืมรหัสผ่าน
4.1.4) หน้าจอการใช้งาน
หน้าจอการใช้งานของระบบในส่วนที่เป็ นระบบที่ใช้ในการ
แสดงเนื้อหา หรื อ Front End จะแบ่งออกดังนี้
4.1.4.1) หน้าจอหลัก (Homepage)
แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลที่มีการอัพเดทล่าสุด

ภาพประกอบที่ 4.7 หน้าจอหลัก (Homepage)
4.1.4.2) หน้าจอบทเรี ยน (Lesson)
แสดงรายชื่อบทเรี ยนที่มีท้ งั หมดในระบบ

ภาพประกอบที่ 4.8 หน้าจอบทเรี ยน (Lesson)
ในส่วนที่เป็ นบทเรี ยน จะสามารถใส่ เนื้ อหาที่เป็ น ตัวอักษร
รู ปภาพ ไฟล์เสี ยง หรื อนาสื่ อภาพเคลื่อนไหวมาใช้งานได้

ภาพประกอบที่ 4.10 หน้าจอแบบฝึ กหัด
(Exercise & Practice)
ในส่ วนที่ เป็ นแบบฝึ กหัด หลังจากทาแบบฝึ กหัดเรี ยบร้อย
จะสามารถรู ้ผลการทดสอบได้ทนั ที โดยผลการสอบจะถูก
จัดเก็บ ในส่วนผูด้ ูแลระบบ

ภาพประกอบที่ 4.11 ตัวอย่างหน้าจอแบบฝึ กหัด

ภาพประกอบที่ 4.12 ตัวอย่างหน้าจอแบบฝึ กหัด
หลังจากตรวจคาตอบ
4.1.4.4) หน้า จออัล บั้ม รู ป กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
(Gallery)
แสดงรู ป ภาพกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในรู ป แบบของ
แฟลชเพลเยอร์

ภาพประกอบที่ 4.9 ตัวอย่างหน้าจอบทเรี ยน
4.1.4.3) หน้าจอแบบฝึ กหัด (Exercise & Practice)
แสดงรายชื่อแบบฝึ กหัดที่มีท้ งั หมดในระบบ

ภาพประกอบที่ 4.13 หน้าจออัลบั้มรู ปกิจกรรม
การเรี ยนการสอน (Gallery)
4.1.4.4) หน้าจอกระดานสนทนา (Forum)

เข้าใช้งานในส่ วนที่ เป็ นกระดานสนทนา เพื่อแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็น

ภาพประกอบที่ 4.14 หน้าจอกระดานสนทนา (Forum)

ภาพประกอบที่ 4.17 หน้าจอระบบที่ใช้จดั การเนื้อหาที่
ต้องการแสดง หรื อ Back-End
สาหรับผูด้ ูแลระบบ

ผูใ้ ช้ที่ลงทะเบี ยนแล้ว จะมีสิทธิ์ ในการเข้าใช้งาน กระดาน 4.2 การวัดผล
การวัดผลการใช้งานระบบสื่ อเพื่อการศึ กษาและ
สนทนา โดยสามารถ ตั้งกระทู ้ ถาม ตอบ และจัดการกระทู ้
การเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยเว็บบล็อก โดยกลุ่มผูใ้ ช้งาน
ได้
ซึ่ งได้แ ก่ กลุ่ มเด็ก นักเรี ย น ชั้น มัธยมศึ ก ษาตอนต้น รวม
จานวนทั้งสิ้ น 20 คน มาตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับการใช้
งานระบบสื่ อเพื่อการศึ กษาและการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์
ด้ว ยเว็ บ บล็ อ ก และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าท าการวัด ผล
ประสิ ทธิภาพของระบบฯ
ภาพประกอบที่ 4.15 ตัวอย่างหน้าจอกระดานสนทนา ใน
จากการสรุ ปข้อมูล พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้งานที่เข้ามาใช้
หมวด”ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์”
งานระบบสื่ อเพื่อการศึ กษาและการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์
ด้วยเว็บบล็อก ในด้านการออกแบบบทเรี ยน มีค่าความพึง
4.1.5) หน้าจอส่วนการจัดการระบบ
พอใจคิดเป็ น 3.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.73 ใน
หน้าจอระบบที่ ใช้จดั การเนื้ อหาที่ ตอ้ งการแสดง
ด้า นบทเรี ย น มี ค่ า ความพึ ง พอใจคิ ด เป็ น 3.69 และส่ ว น
หรื อ Back-End ซึ่ งจะแบ่งสิ ทธิ์ การใช้งานออกเป็ น 2 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.61 ในด้านโครงสร้างของบทเรี ยน
คือ ส่วนผูด้ ูแลระบบและสมาชิก ซึ่งจะมีหัวข้อในการเข้าใช้
มีค่าความพึงพอใจคิดเป็ น 3.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
งานที่ไม่เหมือนกัน
เป็ น 0.65 โดยค่ า เฉลี่ ย ทั้ งหมดของหั ว ข้ อ การวัด
4.1.5.1) ระบบที่ ใ ช้จัด การเนื้ อ หาที่ ต ้องการแสดง หรื อ
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมทั้ง หมดมี ค่ า เป็ น 3.63 และส่ ว น
Back-End ส่ วนของสมาชิ ก จะมีเมนู เพียงหน้าจอแสดงผล
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.65
โดยรวม (Dashboard( และหน้ า จอแก้ไ ขข้อ มู ล ส่ ว นตัว
ผูใ้ ช้งานระบบสื่ อเพื่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้วชิ า
เท่านั้น
คณิ ตศาสตร์ ดว้ ยเว็บบล็อก ในด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มผล
ปรากฏว่ามีความคิ ดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมดังนี้
ภาพประกอบที่ 4.16 หน้าจอแสดงผลโดยรวม (Dashboard(
1. อยากให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดครบทุกตอน
สาหรับสมาชิก
2. อยากได้เอกสารสาหรับโหลดไปปริ้ นท์ทาเองที่บา้ น

5.2.1) การพัฒนาระบบสื่ อเพื่อการศึ กษาและ

5. สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ระบบสื่ อ เพื่ อ การศึ ก ษาและการเรี ยนรู ้ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ดว้ ยเว็บบล็อก เป็ นระบบที่ ช่วยสนับสนุ นใน
การบริ ห ารจัด การเนื้ อ หา และแบบทดสอบที่ ใ ช้ใ นการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์ (E-Learning( โดยมุ่งเน้นไปที่
การใช้ง านเพื่ออ านวยความสะดวกในการเผยแพร่ ขอ้ มู ล
บทเรี ยน และ แบบทดสอบได้อย่างสะดวก และใช้งานง่าย
ซึ่งได้ผลสรุ ปการดาเนินงาน ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
ระบบสื่ อ เพื่ อ การศึ ก ษาและการเรี ยนรู ้ วิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ ด้ว ยเว็บ บล็ อ ก มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นา
ช่องทางเพื่อการศึกษาเรื่ องการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยการใช้
เว็บแอพพลิเคชัน่ ประเภทเว็บบล็อก สามารถบริ หารจัดการ
ฐานข้อมูลของเนื้ อหา และข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการ
เรี ย นรู ้ ให้จัดเก็ บข้อมูล ได้อ ย่างเป็ นหมวดหมู่ รวมไปถึ ง
ออกแบบให้สามารถใช้งานง่ าย ถึงแม้ผูด้ ูแลระบบจะไม่มี
พื้น ฐานในการออกแบบ หรื อเขี ย นโปรแกรม ก็ สามารถ
พัฒนาเพิ่มเติมได้
จากการศึ กษาพบว่า กลุ่ มผูใ้ ช้งานที่ ระบบสื่ อ
เพื่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยเว็บบล็อก
สามารถแสดงจานวนและร้ อยละของข้อมูลทั่วไปในด้าน
เพศ และระดับการศึกษา ของผูต้ อบแบบสอบถามมีจานวน
ทั้งสิ้น 20 คน เป็ นเพศชาย จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
เพศหญิง จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 ในด้านสถานะ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ศึกษาอยูร่ ะดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่
1 ซึ่ งมีจานวน 6 คน คิดเป็ น ร้อยละ 30 ระดับมัธยมศึกษา
ชั้นปี ที่ 2 ซึ่ งมีจานวน 9 คน คิดเป็ น ร้อยละ 45 และ ระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3 ซึ่ งมีจานวน 5 คน คิดเป็ น ร้อยละ 25
ในด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ มีค่าความพึงพอใจคิดเป็ น
3.63 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเป็ น 0.65 เห็ น ได้ว่ า
ผู ้ใ ช้ ง านระบบสื่ อเพื่ อ การศึ ก ษาและการเรี ยนรู ้ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ดว้ ยเว็บบล็อกในด้านประสิ ทธิภาพของระบบมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรแกรม
ประยุกต์สามารถช่วยอานวยความสะดวกในด้านการใช้งาน
ระหว่าง ผูส้ อน และ ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
5.2 ข้ อเสนอแนะ

การเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ดว้ ยเว็บบล็อก ผูพ้ ฒั นาระบบต้อง
มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบบทเรี ยน รวม
ไปถึงรู ปแบบเทคโนโลยีภาษาที่นามาใช้พฒั นา เพื่อให้การ
พัฒนาระบบเป็ นไปอย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานจริ ง
5.2.2) ระบบสื่ อเพื่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้วิชา
คณิ ตศาสตร์ดว้ ยเว็บบล็อก สามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นได้
อี ก อาทิ เช่ น รู ป แบบการน าเสนอของเนื้ อหาในรู ปแบบ
อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากภาพเคลื่ อ นไหว และในส่ ว นของ
รู ปแบบของแบบทดสอบ ที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ เป็ น
ต้น
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