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The Development of Vocational Competency-Based Learning Management System
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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) พัฒนาระบบการจัดการเรียนรูเ ชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ และ
2) ประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
คือ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอระบบการจัดการเรียนรู
เชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ ผูว จิ ยั ไดพฒ
ั นาระบบโดยใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรระบบประกอบดวย
องคประกอบ 5 สวน ไดแก การจัดการขอมูลผูใช การจัดการรายวิชา การจัดการบทเรียนโมดูล การจัด
การแบบทดสอบและการประเมินผลและการจัดการรายงาน ซึง่ ไดออกแบบระบบใหใชงานงายเหมาะสมกับ
ทุกอุปกรณ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยูใ นระดับดีมาก ผลการศึกษาพบวา ผูเ ชีย่ วชาญประเมิน
ประสิทธิภาพการใชงานระบบรวมทุกดานอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50
คําสําคัญ: ระบบการจัดการเรียนรู / วิชาชีพ / ฐานสมรรถนะ
Abstract
The purposes of this research were to 1) develop the vocational competencybased learning management system; and 2) evaluate efﬁciency of the developed system.
Data were analysed with the use of mean and standard deviation. The researcher used the
System Development Life Cycle (SDLC) methodology to develop the system, which
consisted of 5 components, namely, user management system, course management
system, module management system, quiz and assessment management system, and
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report management system. The system was designed for friendly used with any device.
The results indicated that the efﬁciency of overall system was validated at the highest
levels (=4.50).
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บทนํา
ปญหาสภาพการทํางานในปจจุบันทําใหผูปฏิบัติงานตองมีการพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนากําลังคนเพื่อเขาสูการทํางาน สถานประกอบการมักคาดหวังวา
ผูส าํ เร็จการศึกษาจะมีความรูค วามสามารถเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั งิ านไดทนั ที แตในความเปนจริง
ผูที่สําเร็จการศึกษาจํานวนไมนอยถูกประเมินวายังมีความรูความสามารถไมเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวที่สามารถ
พัฒนาไดอยางรวดเร็วเพื่อการแขงขันในเชิงธุรกิจ ในขณะที่ภาคการศึกษาขยับตัวชา และ
ขาดการเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ทําใหผูที่สําเร็จการศึกษา
แลวตองไดรับการถายทอดความรู และเรียนรูเพิ่มขึ้นในชวงกอนเริ่มปฏิบัติงาน (สุทธิพร
จิตตมิตรภาพ, 2557) แสดงใหเห็นวาการผลิตกําลังคนสวนใหญยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของสถานประกอบการ ผูส าํ เร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะดานความรู และทักษะ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ดังนั้น สิ่งสําคัญในการที่จะพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนนอกเหนือ
จากการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับสาขาอาชีพแลว การนําเอาระบบการจัด
การเรียนรูเขามาใชในการพัฒนาผูเรียนยอมมีความสําคัญที่จะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารไดเขามามีบทบาทเปนอยางมากในการใชชวี ติ ประจําวัน โดยเฉพาะในภาคการศึกษา
สามารถใหผูเรียน เรียนรูไดทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกเครื่องมือ เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูและ
ทักษะ อันเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหความเปนโลกาภิวัตนและสังคมเศรษฐกิจฐาน
ความรูในมิติตาง ๆ เกิดขึ้น
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเขามาใชเพือ่ พัฒนาการศึกษา เปนนโยบาย
หลักอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปจจุบันอยูในชวงของกรอบนโยบายเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสือ่ สารระยะ พ.ศ. 2554-2563 หรือเรียกวา ICT2020 (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) ซึ่งมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย เปนสวนสําคัญของกรอบนโยบายนี้และหนึ่งในนโยบายที่มีความสําคัญ คือ
การพัฒนาดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานการศึกษาและ
การฝกอบรม ไดมีการนําเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ในดานการศึกษา และเห็นไดอยางชัดเจนในการประยุกตใชงานควบคูกับการนําเสนอสื่อ
การเรียนการสอน เพือ่ เปนชองทางในการเรียนรูแ ละผูท มี่ คี วามสนใจในทุกระดับเปนผลใหเกิด
การลดชองวางทางการศึกษา ผูเ รียนสามารถเขาถึงสือ่ การเรียนการสอน สามารถศึกษาเพิม่ เติม
ไดไมวาจะอยูที่ใดก็ตาม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทําใหผลของการเรียนรูรวมกันทางออนไลน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส ง ผลให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ดี ขึ้ น จากส ว นหนึ่ ง ของแผนที่
เนนความตองการสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย มีวิธีการนําเสนอที่กระตุนความสนใจของผูเรียน
ที่สามารถตอบโตหรือมีปฏิสัมพันธในระหวางการเรียนรูไดอยางสนุกสนาน (ทรงลักษณ
สกุลวิจิตรสินธุ, 2560) ใชงานรวมกับเครื่องมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวนตัวไดอยางสะดวก
ทุกที่ ทุกเวลา ทดแทนการพัฒนาและใชสื่อการเรียนรูในลักษณะเดิม ที่ดัดแปลงมาจากเนื้อหา
สาระการนําเสนอบนกระดาษใหเปนแบบอิเล็กทรอนิกสธรรมดาที่ยังคงมีใชงานอยูในปจจุบัน
โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ ที่ จ ะยกระดั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด ว ยการใช ป ระโยชน
จากการบูรณาการเครื่องมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน มีความทันสมัย
สามารถติดตอสือ่ สารกันไดอยางสะดวก หรือทีเ่ รียกวา “Ubiquitous Learning” (Robledo &
Ayala, 2018) ตลอดจนการสรางหองเรียนแหงอนาคต (Future classroom) เพื่อสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการศึกษาใน 3 มิติ คือ การเขาถึงแหลงเรียนรู
(Enabling) ซึง่ เปนการเพิม่ ศักยภาพการศึกษาคนควา และการเขาถึงแหลงเรียนรูแ บบออนไลน
(Online) การเรียนรูท กุ ที่ ทุกเวลา (Engaging) เปนการเพิม่ ประสบการณการเรียนรูโ ดยไมขาด
ความตอเนือ่ ง ดวยการใชอปุ กรณสว นตัว (BYOD: Bring Your Own Device) ความหลากหลาย
ของการเรียนรู (Empowering) เปนการเพิม่ ความสามารถและอิสระในการเลือกวิธกี าร และสือ่
การเรียนรูหลากหลายรูปแบบ (Davis & Kohun, 2018)
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ประเทศไอรแลนดซึ่งมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ไดมีการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารเขามาใชทงั้ ในการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยไดวางแผน
“กลยุทธดจิ ทิ ลั สําหรับโรงเรียน 2015-2020” เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
(Department of Education and Skills, 2015) ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีไดเริ่มเขามา
มีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึน้ นักพัฒนาตางก็ไดพฒ
ั นาระบบเพือ่ ใหสามารถสนับสนุน
ดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีทั้งระบบที่ใชในดานการบริการ
จัดการเรียนการสอน และระบบที่ใชสนับสนุนการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ดังเชน
ระบบที่ ใ ห ใช ง านฟรี อ ย า ง Moodle และระบบที่ พั ฒ นาเพื่ อ ขายเชิ ง พาณิ ช ย เช น
Blackboard แตเนื่องจากระบบบริหารจัดการเรียนรูตางก็ไดถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น
โดยอิงตามหลักการเรียนการสอนแบบเดิม คือการถายถอดความรูจากผูสอนไปสูผูเรียน
โดยตรง ดังนั้นระบบเหลานี้จึงเปนเพียงที่ที่ใหผูสอนสามารถทําการแปลงขอมูลไปเก็บไว
บนเครื่องแมขายเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงไดโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดงายขึ้น
แต ไ ม ใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ ะทํ า ให ก ระบวนการเรี ย นรู  และทั ก ษะของผู  เรี ย นได พั ฒ นาขึ้ น
เทาที่ควรนัก (สวนันท แดงประเสริฐ, 2560)
ทีม่ าของปญหาและขอมูลตาง ๆ ขางตน แสดงใหเห็นวาผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของซึง่ ไดรบั ผล
กระทบจากปญหาเหลานี้ ประกอบดวย สถานศึกษา ผูเ รียน และสถานประกอบการ ผูว จิ ยั จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผานระบบการจัดการเรียนรูเ ชิงวิชาชีพแบบฐาน
สมรรถนะ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพใหกับผูเรียน จะเปนเครื่องมือที่ใชในการสนับสนุน
เพือ่ พัฒนาทักษะในสวนทีข่ าด หรือเพิม่ เติมประสบการณใหกบั ผูเ รียนไดอยางแทจริง โดยการนํา
เทคนิควิธีการที่หลากหลายมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหกับผูที่จะเขาสูอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
เชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความรูทักษะในวิชาชีพของตนเองสําหรับ
ผูเรียนในระดับอาชีวศึกษา ผานระบบการจัดการเรียนรู ผลจากการวิจัยจะเปนประโยชนเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพของผูเรียน ใหมีสมรรถนะสอดคลองกับมาตรฐาน และความตองการของตลาด
แรงงานที่อุตสาหกรรมตองการ เพื่อใหผูเรียนเขาสูตลาดแรงงานโดยมีสมรรถนะวิชาชีพที่เปน
สมรรถนะเชิงประจักษอยางแทจริง
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ระบบสารสนเทศ โดยผูวิจัยไดใชวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC: System Development
Life Cycle) ในการวิเคราะหและออกแบบระบบการจัดการเรียนรู เพื่อใหมีความเหมาะสม
และตรงตามความตองการของผูใชงานมากที่สุด มีการแสดงกิจกรรมตาง ๆ ภายในระบบ
การจัดการเรียนรูท ตี่ อ งการซึง่ จะเปนการวิเคราะหระบบเชิงโครงสราง (Structured analysis)
โดยจะมีขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบ (System planning)
1.1.1 การกําหนดปญหาและความตองการ (Determination of problems
and requirements) ในปจจุบันการจัดการเรียนรู หรือการศึกษาในระบบสวนใหญยังมุงเนน
ที่ความรูและใชเวลาคอนขางมากในการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี จนอาจทําใหขาดทักษะ
การปฏิบตั งิ านทีจ่ าํ เปนได โดยเฉพาะในรายวิชาทีผ่ สู อนตองมีการสาธิตวิธใี นการดําเนินงานจะ
พบปญหาในเรือ่ งของ เมือ่ ทําการเรียนการสอนแบบสาธิตใหผเู รียนไดปฏิบตั ติ ามผูส อนในแตละ
ขั้น พบวาจะมีผูเรียนจํานวนหนึ่งที่ปฏิบัติตามไมทัน ซึ่งเกิดจากอัตราความเร็วของการเรียนรู
ในผูเรียนที่แตกตางกัน ดังนั้น ผูสอนจึงตองยอนกลับมาอธิบาย หรือทําการสาธิตใหมอีกครั้ง
ในสวนที่ผูเรียนปฏิบัติตามไมทัน จึงทําใหเกิดความลาชาในการเรียนการสอน สอดคลองกับ
วิภา จักรชัยกุล (2555) กลาววา ผูเรียนใหความสําคัญกับการเรียนการสอนบนเว็บซึ่งสามารถ
เรียนรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ แตผูสอนยังใชวิธีการสอนแบบเดิม ๆ
ขาดการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนทีท่ นั สมัย การสอนโดยผูส อนใหความรูใ นชวงเวลาทีจ่ าํ กัด
และความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู ทําใหผเู รียนทีเ่ รียนไมทนั หรือขาดเรียนเนือ้ หาที่
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ผูสอนไดสอนเรียบรอยแลว รวมถึงผูเรียนขาดความสนใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน ทําใหเกิด
ความเบื่อหนายตอการเรียนรู
นอกจากนี้ การเรียนการสอนที่เนนในดานสมรรถนะวิชาชีพของผูเรียนในปจจุบัน
ยังคงเปนแบบสงงานผานทางอีเมลหรือไฟล รวมถึงการประเมินสมรรถนะของผูเรียนที่ผูสอน
ยังคงใชการประเมินโดยการตรวจและบันทึกลงแบบฟอรมที่เปนกระดาษอยู จึงทําใหการเก็บ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ ของผูเ รียนทําไดคอ นขางยาก และมีความลาชาในการรวบรวมผลคะแนน
การประเมิน เนือ่ งจากขอมูลจะกระจายและอาจสูญหายไดถา ไมมกี ระบวนการเก็บรักษาขอมูล
ที่ดี
ปญหานี้ ทําใหผูวิจัยตองการที่จะพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองความตองการของทั้งผูเรียนและผูสอน อันเปนผลทําใหกระบวน
การจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1.2 การกําหนดวัตถุประสงค (Speciﬁcation of objectives) การพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวน
การเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะใหมคี วามทันสมัย ใชงานงาย ตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณเครื่องมือ
1.1.3 การศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) หรือความเหมาะสม
ซึ่งจะพิจารณาจากความเปนไปไดทางเทคนิค (Technical feasibility) คือ ความเปนไปไดใน
การสรางระบบงานใหม เชน การจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรทที่ นั สมัยหรือการใชเทคโนโลยีใหม ๆ
พบวา ในปจจุบัน สถานศึกษามักจะมีระบบเครือขายที่มีความเร็วสูงในการสงผานขอมูล และ
หองเรียนคอมพิวเตอรใหผูเรียนไดใชในการเรียนการสอน สามารถรองรับการใชงานระบบ
การจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะไดอยางมีประสิทธิภาพ ความเปนไปไดใน
การปฏิบัติงาน (Operational feasibility) คือ ความเปนไปไดที่ระบบงานใหมจะตรงกับ
ความตองการและทักษะของผูใช พบวา การเรียนการสอนในปจจุบัน สงเสริมใหผูเรียน
มีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานความเปนไปไดในเชิงเศรษฐศาสตร
(Economical feasibility) คือ ความเปนไปไดในเรื่องงบประมาณ เงินลงทุน คาใชจาย
และความคุมคา พบวา ระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ เปนระบบที่
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พัฒนาขึ้นมาใหสามารถนําไปใชไดกับทุกรายวิชาที่ตองการจัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะ นอกจากนี้ยังเปนระบบที่มีการพัฒนาใหรองรับการใชงานไดทุกอุปกรณ และ
ทุกระบบปฏิบัติการทําใหคุมคาตอการพัฒนาเปนอยางมาก
1.2 ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ (System analysis) ผูวิจัยไดทําการสังเคราะห
องคประกอบของระบบการจัดการเรียนรู จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของถึงองคประกอบ
ที่ควรจะมีในระบบการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยไดทําการสังเคราะหองคประกอบเปนรายขอ
และทําการคัดเลือกจากองคประกอบสวนใหญที่มีอยูในงานวิจัย ซึ่งเปนองคประกอบที่จําเปน
และเพียงพอตอระบบการจัดการเรียนรูเ พือ่ เสริมสรางสมรรถนะของผูเ รียนตามมาตรฐานอาชีพ
ใหผูใชสามารถใชงานไดโดยงายมากที่สุด ดังตาราง 1
ตาราง 1 การสังเคราะหองคประกอบของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน
องคประกอบของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน
Chen, Huang,
วิภา
เพ็ญศรี
วาสนา
ทมนี
มณฑิรา
Gribbins, & จักรชัยกุล ศรีสวัสดิ์ สังขพุม
สุขใส
พันธุอน
Swan (2018) (2555)
(2555)
(2557) (2558)
(2558)
x

x

ระบบจัด
ระบบจัด
การหลักสูตร การหลักสูตร

ระบบการ
จัดการขอมูล
สมาชิก
ระบบ
การจัด
การหลักสูตร

x

ระบบจัด
1. ระบบ
การจัด
การขอมูล
การจัดการ
การสมัครผูใช
ผูใช
ขอมูลผูใช

x

ระบบ
การเรียน
การสอน

x

x

ระบบจัด
การขอมูล

ระบบจัด
การขอมูล

ระบบ
ระบบ
การจัด
การจัด
การขอมูล การขอมูล

x

ระบบการสราง
บทเรียน

ระบบ
การสราง
บทเรียน

ระบบคลัง
ระบบจัด
ขอมูล/คลัง
การเนื้อหา
ความรู

x

x

x

ระบบ
การจัด
การรายงาน

สรุปผลการ
สังเคราะห
องคประกอบ

x

ระบบ
รายงานผล
การเรียน

2. ระบบการ
จัดการรายวิชา

3. ระบบ
การจัด
การบทเรียน
การจัดการบท
โมดูล
เรียน
Log File

5. ระบบ
การจัด
การรายงาน
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1.3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (System design) ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบมาออกแบบระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ เพื่อเปน
การวิเคราะหถงึ ปญหาและแนวทางในการพัฒนา โดยออกแบบกระบวนการทํางานในลักษณะ
ของ Uniﬁed Modeling Language (UML) ในการอธิบายระบบ รวมถึงการออกแบบหนาจอ
(User interface) ซึง่ มีลกั ษณะของแบบจําลองขอมูลทีส่ ามารถชวยใหเขาใจในปญหาของระบบ
การจัดการเรียนรูไดงายขึ้น ดังตอไปนี้
1.3.1 การออกแบบ Use case diagram ซึ่งเปนการแสดงแบบการทํางาน
ของระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ
1.3.2 การออกแบบ Use case text ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงหนาที่ที่ระบบ
ตองกระทํา (Functionality) ทั้งหมดและแสดงปฏิสัมพันธระหวางระบบงาน และสิ่งที่อยู
นอกระบบงาน
1.3.3 การออกแบบแผนภาพกิจกรรม (Activity diagram) เพือ่ อธิบายกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในลักษณะกระแสการไหลของการทํางาน (Workﬂow) ของระบบการจัดการเรียนรู
เชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ
1.3.4 การออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User interface design) เปน
การออกแบบสวนติดตอประสานระหวางผูใ ชกบั ระบบ เพือ่ รองรับการนําขอมูลหรือคําสัง่ เขาสู
ระบบ ตลอดจนนําเสนอสารสนเทศกลับมายังผูใช ผูวิจัยไดออกแบบหนาจอที่เนนใหผูใชงาน
สามารถเขาใจไดงายโดยไมตองศึกษาจากคูมือ
1.4 ขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบบ (System development) ประกอบไปด ว ย
การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางระบบงาน โดยใชภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL โดยผูวิจัย
เนนใหระบบการจัดการเรียนรูส ามารถรองรับการใชงานไดทกุ ระบบปฏิบตั กิ าร และทุกอุปกรณ
แบบ Responsive web design ดังตัวอยางในภาพ 1 (Almeida & Monteiro, 2017) ที่
มีความสามารถยืดหยุนในโครงสรางการแสดงหนาตาของเว็บตั้งแต Computer Desktop,
Notebook, Tablet จนถึง Smartphone โดยการออกแบบจะมีการปรับเปลี่ยน Cascading
Style Sheets (CSS) Framework ดวย Bootstrap ซึ่งเปน Front-end framework ที่ใช
ในการจัดการหนาเว็บไซต เพือ่ ใหสามารถแสดงผลไดทกุ ๆ อุปกรณ ทีส่ ามารถใช URL รวมกันได
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และเนนการตกแตงที่เรียบงายดวยภาพและสีสันเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนตามแนว
การออกแบบ Flat design โดยมีการทดสอบโปรแกรมหนวยยอย (Unit test) การทดสอบ
ระบบรวม (System integration test) การแกไขขอผิดพลาดที่พบ (Bug) ตลอดจนการจัดทํา
เอกสาร (Document) ตาง ๆ ทั้งในสวนของเอกสารโปรแกรม เอกสารระบบ และคูมือ
การใชงานกอนที่จะใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อการแกไขปรับปรุง

ภาพ 1 ระบบการจัดการเรียนรูที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดทุกระบบปฏิบัติการและอุปกรณ

1.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) การสรางแบบประเมินคุณภาพของ
ระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ
1.5.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชระบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องขององคประกอบ และความสามารถในการทํางานของระบบ
เพื่อใชในการสรางแบบประเมินระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะสําหรับ
ใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินประสิทธิภาพ
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1.5.2 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของระบบการจัดการเรียนรูเ ชิงวิชาชีพ
แบบฐานสมรรถนะ เพือ่ เปนการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของระบบ โดยผูว จิ ยั
ไดสรางแบบประเมินแบงออกเปน 5 ดาน เพื่อหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ
ประกอบดวย ระบบการจัดการขอมูลผูใช ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการบทเรียน
มอดูล ระบบการจัดการแบบทดสอบและประเมินผล และระบบการจัดการรายงาน
2. สรางแบบประเมินความสอดคลองของขอคําถาม (Index of Consistency: IOC)
3. ใหผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3
ทาน ประเมินความสอดคลองของขอคําถาม
4. วิเคราะหแบบประเมินความสอดคลองของขอคําถาม นําขอคําถามที่ผานเกณฑ
IOC สรางแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญทีม่ ตี อ องคประกอบระบบการจัดการเรียนรู
เชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ
5. ใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณา
ความเหมาะสมขององคประกอบระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ
6. นํ า ข อ เสนอแนะของผู  เชี่ ย วชาญมาปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบของระบบการจั ด
การเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของผูเรียนตามมาตรฐานอาชีพ กอนที่จะนําไปพัฒนาตอ
ระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐาน
สมรรถนะ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การสรางแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัด
การเรียนรู
2. สรางแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐาน
สมรรถนะ เพือ่ เปนการทดสอบประสิทธิภาพ และหาจุดบกพรองของระบบ สําหรับการปรับปรุง
แกไขใหระบบมีความสมบูรณมากที่สุด โดยการประเมินนี้ใชเทคนิควิธีการประเมินที่เรียกวา
Black box testing technique แบงออกเปน 5 ดาน เพื่อหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับความคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญทีม่ ตี อ ระบบการจัดการเรียนรูเ ชิงวิชาชีพแบบฐาน
สมรรถนะ ดังนี้
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1.1 ดานความสามารถของระบบ (Functional requirement test)
1.2 ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ (Functional test)
1.3 ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ (Usability test)
1.4 ดานประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการทํางานของระบบ (Performance
test)
1.5 ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบและขอมูล (Security test)
3. สรางแบบประเมินความสอดคลองของขอคําถาม (Index of Consistency: IOC)
4. นําแบบประเมินความสอดคลองของขอคําถามใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองของขอคําถาม
5. วิเคราะหแบบประเมินความสอดคลองของขอคําถาม นําขอคําถามที่ผานเกณฑ
IOC สรางแบบประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ
แบบประเมินคา 5 ระดับ
6. นําระบบการจัดการเรียนรูเ ชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะใหผเู ชีย่ วชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษาและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 7 ทาน ทดลองและประเมินประสทธิภาพ
ระบบ
7. สรุปและรับรองผลการประเมินความเหมาะสมและการประเมินประสิทธิภาพ
ดานระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ และนําไปใชประกอบงานวิจัยใน
ขั้นตอนตอไป
ผลการวิจัย
1. องคประกอบของระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ ประกอบ
ดวย 5 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ระบบการจัดการขอมูลผูใช (User management system) เปนการกําหนด
สิทธิ์ผูใชในการเขาใชงานในสวนตาง ๆ ของระบบการจัดการเรียนรู
1.2 ระบบการจัดการรายวิชา (Course management system) เปนระบบ
การจัดการที่ผูดูแลระบบทําการเปดรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
เชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะนี้ สามารถที่จะเปดการเรียนการสอนไดหลายวิชา โดยผูดูแล
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ระบบจะเปนผูท กี่ าํ หนดสิทธิว์ า ผูส อนทานใดสอนในรายวิชาไหน และกําหนดสิทธิใ์ หแกผเู รียน
สามารถเขาใชงานระบบไดตามรายวิชาที่ผูเรียนไดแจงลงทะเบียนเรียนเอาไว และผูดูแลระบบ
สามารถที่จะทําการเปดปด หรือซอนรายวิชาได
1.3 ระบบการจัดการบทเรียนโมดูล (Module management system) เปน
ระบบการจัดการที่ผูสอนไดรับสิทธิ์ใหเขาไปจัดการสรางเนื้อหาบทเรียน โดยระบบการจัด
การเรียนรูเ พือ่ เสริมสรางสมรรถนะของผูเ รียนตามมาตรฐานอาชีพไดกาํ หนดใหผสู อน สามารถ
ที่จะเพิ่มบทเรียนโมดูล และกําหนดรายละเอียดเนื้อหาในแตละโมดูลไดทั้งในรูปแบบของ
ขอความ วิดีโอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส และไฟลแนบได โดยในแตละโมดูลผูวิจัยไดกําหนดให
ผูสอนสามารถที่จะสรางเกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะตองผาน
การประเมินสมรรถนะจากผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญจากการสงผลงานในแตละกิจกรรมที่ผูสอน
กําหนดไวในแตละโมดูลเสียกอน ผูเรียนจึงจะสามารถเขาไปศึกษาในบทเรียนโมดูลตอไปได
1.4 ระบบการจัดการแบบทดสอบและการประเมินผล (Quiz and assessment
management system) เปนระบบการจัดการที่ผูสอนไดรับสิทธิ์ใหเขาไปสรางแบบทดสอบ
เพื่อใชในการวัดความรูความเขาใจของผูเรียนในแตละโมดูล และเก็บรวบรวมเปนคะแนน
ดานความรู เพื่อใชในการคํานวณเปนคะแนนรวมของผูเรียน นอกจากนี้ ผูสอนยังไดรับสิทธิ์
ในการสรางแบบวัดผลการเรียนรูของผูเรียนในแตละกิจกรรมที่ผูสอนไดกําหนดขึ้น เพื่อใช
เปนแบบวัดผลการเรียนรูในแตละโมดูล โดยผูสอนจะตองกําหนดเกณฑการวัดที่ใชในแตละ
สมรรถนะ ผานกิจกรรมเสริมสรางทักษะที่ผูสอนไดกําหนดขึ้นมา
ในการวัดผล ระบบจะคํานวณคะแนนของผูสอนและ/หรือผูเชี่ยวชาญจากการสง
ชิ้นงานของผูเรียนผานกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะในแตละโมดูล โดยระบบจะกําหนดวา
ผูเ รียนจะตองไดรบั ผลการเรียนรูร วมทัง้ หมดในแตละกิจกรรม ไมนอ ยกวารอยละ 75 เนือ่ งจาก
เปนการวัดดานทักษะของผูเรียน และระดับคะแนนในแตละรายการจะตองไมนอยกวา ระดับ
7 ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคะแนนในแตละรายการที่ 10 ระดับ โดยผูเรียนจะตองผานการประเมิน
ในทุกสมรรถนะประเมินยอยตามเกณฑที่กําหนดไว จึงจะผานการประเมินในโมดูลนั้น ๆ และ
สามารถเขาศึกษาเนือ้ หาในบทเรียนตอไปได ในกรณีทผี่ เู รียนผานไมครบตามเกณฑทหี่ นด ระบบ
จะแจงรายการประเมินที่ไมผาน และใหผูเรียนกลับไปแกไขชิ้นงานอีกครั้ง
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1.5 ระบบการจัดการรายงาน (Report management system) เปนระบบ
ที่เก็บรวบรวมสถิติของผูเรียนที่เกี่ยวกับการเขาใชงานระบบการจัดการเรียนรู การเขาถึง
บทเรี ย นในแต โ มดู ล อั ต ราการส ง ผลงาน และการโพสต ข  อ ความ เพื่ อ เก็ บ เป น ข อ มู ล
ดานพฤติกรรมการเขาใชระบบของผูเรียน ซึ่งชวยผูสอนในการติดตามพฤติกรรมการเขาถึง
เนือ้ หาสาระของผูเ รียน ทําใหผสู อนสามารถทราบวาผูเ รียนแตละคนไดเขามาศึกษาตามกิจกรรม
ที่กําหนดไปแลวมากนอยเพียงใด ผูเรียนไดเรียนไปถึงจุดไหนบางแลว โดยระบบจะแสดง
ผลเสนอเปนรายงานการใชของผูเรียนเปนรายบุคคล
นอกจากนี้ยังเปนการจัดการในสวนของคะแนน ไดแก การกําหนดระดับการใหเกรด
และระดับคะแนน การแสดงผลคะแนนแบบทดสอบ การแสดงผลคะแนนการประเมิน
สมรรถนะ การแสดงเกรดของผูเรียน การแสดงผลคะแนนรวมในแตละกิจกรรม การดูระดับ
คะแนนของผลงาน และการพิมพผลคะแนนทั้งหมด เปนตน
ผูวิจัยไดสรุปองคประกอบของระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ
ดังภาพ 2

ภาพ 2 องคประกอบของระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐาน
สมรรถนะ โดยใชวิธี Black box testing technique เพื่อเปนการดําเนินการหาประสิทธิภาพ
การทํ า งานของระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ผู  ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ พร อ มกั บ ระบบ
ที่ไดพัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญโนเทคโนโลยีการศึกษาและดานเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน
7 ท า น ทํ า การประเมิ น ผลการประเมิ น เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบแต ล ะด า นมี
รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ
รายการประเมิน
1. ดานความสามารถของระบบ
2. ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ
3. ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ
4. ดานประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทํางานของระบบ
5. ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ
ประเมินคุณภาพโดยรวม

M
4.65
4.54
4.53
4.71
4.05
4.50

SD
.50
.52
.62
.41
.97
.60

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

ตาราง 2 พบวา ผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู
เชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ จํานวน 5 ดาน พบวาภาพรวมของระบบมีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ระบบที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก ไดแก
ดานความสามารถของระบบ ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ ดานความสะดวกและ
งายตอการใชงานระบบ ดานประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทํางานของระบบ สวนระบบ
ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี ไดแก ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ ซึ่งถือวาเปนระบบ
ที่มีความเหมาะสมในการนําไปใช
อภิปรายผล
ระบบการจัดการเรียนรูข องผูว จิ ยั มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพอยูใ นระดับดีมาก
ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดมีการศึกษาแนวคิดดานตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรูแ ละการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนและระบบสารสนเทศ
และรวมถึงนําเอาขอดีของระบบการจัดการเรียนรู (Learning management system)
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อยาง Moodle เขามาปรับใช และทําการคัดเลือกจากองคประกอบที่จําเปนตอระบบการจัด
การเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของผูเรียนตามมาตรฐานอาชีพมากที่สุดเทานั้น เพื่อให
การทํางานในระบบการจัดการเรียนรูนี้มีความงายตอการใชงานมากที่สุด และทําการพัฒนา
ระบบโดยใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (System development life cycle) สอดคลอง
กับ สวนันท แดงประเสริฐ (2560) ที่ใชพัฒนาระบบตามกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC ดวย
เชนกัน จนสังเคราะหออกมาไดเปนองคประกอบของระบบการจัดการเรียนรูเพื่อการจัด
การเรียนการสอนทั้งหมด 5 ระบบ ประกอบดวย 1) ระบบการจัดการขอมูลผูใช 2) ระบบ
การจัดการรายวิชา 3) ระบบการจัดการบทเรียนโมดูล 4) ระบบการจัดการแบบทดสอบและ
ประเมินผล และ 5) ระบบการจัดการรายงาน ทัง้ นี้ ระบบการจัดการเรียนรูเ ชิงวิชาชีพแบบฐาน
สมรรถนะของผูวิจัยยังรองรับการจัดการเรียนการสอนไดหลายวิชาโดยผูดูแลระบบจะเปน
ผูที่กําหนดสิทธิ์วาผูสอนทานใดสอนในรายวิชาไหน และกําหนดสิทธิ์ใหแกผูเรียนสามารถ
เขาใชงานระบบไดตามรายวิชาที่ผูเรียนไดแจงลงทะเบียนเรียนเอาไว และผูดูแลระบบสามารถ
ที่จะทําการเปดปด หรือซอนรายวิชาได โดยขอแตกตางของระบบการจัดการเรียนรูที่แตกตาง
จากระบบการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ คือในแตละโมดูลผูวิจัยไดกําหนดใหผูสอนสามารถ
ที่จะสรางเกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผูเรียน โดยผูเรียนจะตองผานการประเมิน
สมรรถนะจากผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญจากการสงผลงานในแตละกิจกรรมที่ผูสอนกําหนดไวใน
แตละโมดูลเสียกอน ผูเรียนจึงจะสามารถเขาไปในบทเรียนโมดูลตอไปได และมีการจัดเรียง
อันดับผูเรียนที่ไดผลคะแนนในการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรกโดยระบบจะมีการคํานวณ
คะแนนของผูเรียนและจัดอันดับโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูเพื่อชวยในการจัด
การเรียนการสอนที่มีความทันสมัย และสวยงามนาใช ตามแนวคิด Flat design และ
Responsive design ที่สามารถใชงานไดงายแมผูใชไมไดอานคูมือ และมีสื่อการสอนที่
ดึงดูดความสนใจ เพื่อตอบสนองผูเรียนที่อยูในชวงวัยรุน นอกจากนี้ผูใชสามารถเขาถึงเนื้อหา
และกิจกรรมตาง ๆ โดยผานตัวระบบไดทกุ ที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ สามารถรองรับการใชสอื่
การเรียนการสอนอยาง Filpbook HTML5 และ Video interactive ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ
กับผูเรียนในรูปแบบคําถามเพื่อใหผูเรียนไดทดสอบความรูเบื้องตนไปในตัว โดยงานวิจัยนี้
ผูวิจัยเนนสื่อวีดิทัศน เนื่องจาก จากปญหาที่ผานมาในการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัย
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หรืออาจารยทา นอืน่ ทีม่ กี ารสอนในเนือ้ หาทีต่ อ งมีการสาธิตและใหผเู รียนทําตาม พบเห็นตรงกัน
ว า จะมี ผู  เรี ย นจํ า นวนหนึ่ ง ที่ ทํ า ตามไม ทั น ดั ง นั้ น ผู  ส อนจึ ง ต อ งย อ นกลั บ มาสอนใหม ใ น
ผูเ รียนทําไมทนั ทําใหเกิดความลาชาในการเรียนการสอน โดยหลังจากทีผ่ เู รียนไดเรียนรูผ า นสือ่
วีดทิ ศั น พบวา ชวยใหการเรียนการสอนสามารถดําเนินไปไดอยางรวดเร็วมากกวาแตกอ นและ
ผูเ รียนสามารถเรียนรูไ ดทงั้ ในหองเรียนและนอกหองเรียน ซึง่ เปนการใหผเู รียนสามารถทบทวน
ไดดวยตัวเองโดยอิสระ
เนื่ อ งจากสิ่ ง สํ า คั ญ ที่ พ บ คื อ ผู  เรี ย นมี อั ต ราความเร็ ว ในการเรี ย นรู  ที่ ไ ม เ ท า กั น
เมื่อนําสื่อวีดิทัศนมาใช จะทําใหผูเรียนที่มีการเรียนรูไดเร็วสามารถศึกษาในขั้นตอไปได
เลยดวยตัวเอง โดยไมตองรอผูเรียนคนอื่น และผูสอนสามารถมุงเนนและใหคําแนะนําผูเรียน
ที่มีการเรียนรูไดคอนขางชาไดอยางเต็มที่ สามารถชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออนใหขวนขวาย
หาความรู เพราะในชั้นเรียนปกติผูเรียนเหลานี้อาจจะถูกทอดทิ้งไปบางทําใหผูเรียนขาด
ความมั่นใจในการเรียนรู อันจะสงผลตอการเสริมสรางสมรรถนะของผูเรียนได โดยจากการที่
ไดทําสื่อวีดิทัศน ทั้งแบบที่มีเสียงบรรยาย และไมมีเสียงบรรยาย พบวา ผูเรียนชื่นชอบแบบ
ไมมีเสียงบรรยายมากกวา เนื่องจากไดใสขอความเพื่อประกอบการบรรยายใหผูเรียนไดเห็น
ไดอยางชัดเจนในแตละขั้นตอน เพื่อไมเปนการรบกวนบรรยากาศการเรียนการสอนภายใน
หองเรียน และผูเรียนสามารถหยุดดูในขั้นตอนใด ๆ ตามตองการได โดยไมตองคํานึงถึงเสียง
บรรยาย นอกจากนี้ยังไมทําใหเกิดการ Overload ในการเรียนรูของผูเรียนอีกดวย สอดคลอง
กับทฤษฎีมัลติมีเดียของ Mayer (2001) วา การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดมากที่สุดจะตองประกอบดวย 1) มีการสงสัญญาณใหผูเรียนทราบวาจุดนี้เปน
จุดที่สําคัญ 2) ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูได โดยการกดปุม Stop, Pause, Replay
3) มีการ Zoom ในสวนที่ตองการเนนใหผูเรียนไดทราบ เปนตน
ในสวนของการประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐาน
สมรรถนะ ระบบมีประสิทธิภาพอยูใ นระดับดีมาก ซึง่ ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาขัน้ ตอนการหาประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการเรียนรู โดยใชการประเมินแบบ Black box testing technique เปน
กระบวนการที่ทําการทดสอบโดยดูจากผลลัพธที่ได (Output) จากปจจัยนําเขา (Input) ที่ให
กับระบบจะตองมีความสอดคลองกัน สามารถทํางานไดตามขอกําหนดที่ตั้งไว ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจัยของ สวนันท แดงประเสริฐ (2560) ที่ไดพัฒนาระบบ
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การจัดการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนการแสดงผลตามขนาดหนาจอ โดยมีการประเมินผล
ระบบดวยเทคนิคการประเมินแบบ Black box testing technique โดยงานวิจัยระบุวา
ทําใหทราบขอผิดพลาดตาง ๆ กอนนําระบบนัน้ ไปใชงานและสามารถแกไขขอบกพรองไดอยาง
เปนระบบครบถวน ชวยใหผพู ฒ
ั นาสามารถแกไขระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จนสามารถนําไปใชไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ต อ ผู  ใช ง าน แต ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพดานการรักษาความปลอดภัยของระบบในงานวิจัยนี้ ไดรับการประเมินอยูใน
ระดับดี ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงใหระบบมีการปองกันการแกไขขอมูลของผูใชโดยที่ไมไดรับ
อนุญาต สอดคลองกับ พนิดา พานิชกุล (2553) ทีไ่ ดกลาวถึงความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศ
และการจัดการวาการปองกันการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลทําไดโดยใชการพิสูจนตัวตน
(Authentication) และการควบคุมการเขาถึง (Access control) ที่จะตองมีการพิสูจนทราบ
ตัวตนของผูใชงานกอนอนุญาตใหเขาใชงานบนระบบ
ขอเสนอแนะ
1. นํ า ระบบการจั ด การเรี ย นรู  เชิ ง วิ ช าชี พ แบบฐานสมรรถนะในงานวิ จั ย นี้ ไ ปสู 
การตอยอดเพื่อเปนระบบการจัดการเรียนการสอนดานสื่อสรางสรรคอยางครบวงจร
2. นําระบบการจัดการเรียนรูเชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะไปพัฒนาเพิ่มเพื่อใหเปน
สื่อหลักที่ใชในการเรียนการสอนไดอยางแทจริง
3. ขยายผลการวิจัยเพื่อนําไปทดลองใชกับผูเรียนในทุกระดับชั้น
รายการอางอิง
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