
โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนงาน CQI (Continuous Quality Improvement) 

ประจำปงบประมาณ 2561 

 

การศึกษาทางไกลแบบออนไลน (E-Learning) ระบบฐานขอมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX) 

สวนท่ี 1 ขอมูลผูเสนอโครงการ 

1.1  หนวย  กองสารสนเทศ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก 

1.2  ช่ือกลุม/สมาชิกกลุม    ส.ท. ภาณุวัฒน  พันพรม 

1.3  ผูประสานงาน    ส.ท. ภาณุวัฒน  พันพรม 

1.4  เบอรโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได  089-015-9190 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลโครงการ 

2.1  ช่ือผลงาน/โครงการ   

การศึกษาทางไกลแบบออนไลน (E-Learning) ระบบฐานขอมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX) 

2.2  หลักการและเหตุผล ความสำคัญของปญหา 

 กพ.ทบ. ไดเรงพัฒนาการจัดทำระบบฐานขอมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส ทั้งในเชิงโครงสรางขอมูลและ

พัฒนาโปรแกรมเสริม (ระบบงานยอยประกอบระบบ PDX) เชน ระบบบริหารจัดการสิทธิผูเขาใชงานระบบ, 

ระบบงานประวัติกำลังพล, ระบบงานทำเนียบกำลังพล, ระบบงานฐานขอมูลดานการศึกษา, ระบบงานทดสอบ

สมรรถภาพรางกาย, ระบบงานนำเขาขอมูลคำสั่งบำเหน็จประจำป และระบบงานการปรับยาย เปนตน        

ซึ่งสงผลใหตลอดหวงที่ผานมา ตองมีกระบวนการปรับแนวคิดและรูปแบบของพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหกับ

เจาหนาที่ในสายงานกำลังพลอยางตอเนื่อง โดยผานการฝกอบรม และการชี้แจงขอมูลในการประชุมทางไกล

ออนไลนอยูบอยครั้ง แตทั้งนี้ ก็ยังพบการปฏิบัติที่ผิดพลาดในการใชงานภายหลังจากที่ไดมีการชี้แจงไปแลว

พอสมควร ซึ่งสาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวเจาหนาที่ และการไมถายทอดความรู 

ภายหลังจากที่ ทบ. ไดเรียกตัวใหมาเขารับการอบรมไปแลว รวมถึง การละเลยไมศึกษาทบทวนการปฏิบัติใน

แตละโปรแกรมอยางสม่ำเสมอ เปนตน 

2.3  กรอบแนวคิดหรือการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

ระบบการศึกษาทางไกลแบบออนไลน (E-Learning) เปนเครื่องมือสำหรับใชในการเรียนการสอน

รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับสื่อหรือเนื้อหาความรูในวิชาตาง ๆ และสามารถ

นำมาใชสำหรับถายทอดความรูไดอยางกวางขวางมากกวาการเรียนภายในหองเรียนซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีขอจำกัด  

ในหลาย ๆ อยาง และจากคุณลักษณะดังกลาว กพ.ทบ. จึงเห็นวาหากไดนำระบบนี้มาปรับใชในการถายทอด



ความรู หรือทบทวนความรู เพื่อฝกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถของเจาหนาที่ในสายงานกำลังพล ใหมี

ความเขาใจและความชำนาญในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ก็จะเปนปจจัยสำคัญสวนหนึ่งที่สนับสนุนให

การปฏิบัติงานทางดานกำลังพล มีมาตรฐานความถูกตองสูงขึ้น และชวยลดปญหาความผิดพลาดใหนอยลงได 

ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากขอดีของระบบที่สามารถใชจัดการเรียนการสอนและวัดผลความรูของเจาหนาที่ไดอยาง

ตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

2.4  วัตถุประสงคของการปรับปรุงพัฒนา 

องคประกอบหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาประเทศของการพัฒนาระบบสารสนเทศ นอกเหนือไปจาก

เครื่องคอมพิวเตอร, โปรแกรม, ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และกระบวนการทำงาน ก็คือองคประกอบดานบุคลากร

จากผลของการเปลี่ยนผานรูปแบบการทำงานเดิมไปสูการปฏิบัติผานโปรแกรมในหวงท่ีผานมา พบวาปจจัยหรือ

องคประกอบดานบุคลากรยังขาดการพัฒนาและเสริมสรางความชำนาญอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ สาเหตุหนึ่งเกิดจาก

บุคลากรท่ีจำเปนตองเขารับการอบรมมีจำนวนมากจากทุกหนวยทหาร กอปรกับการขาดงบประมาณหรือความ

พรอมท่ีจะทำใหสามารถจัดการอบรมไดบอยครั้ง ดังนั้น หากจะใหบุคลากรซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในสายงานกำลังพล

ของทุกหนวยไดมีโอกาสศึกษาขอมูล และทบทวนความรูในการใชงานโปรแกรมระบบงานตาง ๆ ในสายงาน

กำลังพล (ระบบ PDX) อยางกวางขวาง ซึ่งจะชวยลดปญหาการปฏิบัติที่ผิดพลาด และเพื่อใหมีกระบวนการ

กำกับดูแลทางฝายอำนวยการในการเพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานดานกำลังอยางเปนรูปธรรม จึงเห็นวา

ระบบการศึกษาทางไกลแบบออนไลน (E-Learning) จะเปนเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนำมาใชจัดการอบรม 

เพื่อถายทอดความรูและทบทวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานระบบ PDX ที่เปนลักษณะการบรรยายหลักสตูร

ระยะสั้น ในสวนท่ีไมจำเปนตองใหปฏิบัติจริงควบคูไปกับการเรียน 

2.5 แนวทาง/วิธีปรับปรุงพัฒนา 

ระยะที่ 1 การกำหนดปญหา ศึกษาเพ่ือคนหาปญหา ขอเท็จจริงท่ีแทจริง ซ่ึงปญหาท่ีพบ คือ งบประมาณ

ในการจัดฝกอบรมแบบเดิมสูง ไมมีความยืดหยุนของการเรียนการสอน สื่อการเรียนไมทันสมัย และแรงจูงใจใน

การเรียนนอย  

ระยะท่ี 2 การวิเคราะห รวบรวมขอมูลความตองการตาง ๆ ดำเนินการไดจากการรวบรวมเอกสารการ

สัมภาษณ การออกแบบสอบถาม และการสังเกตการณบนสภาพแวดลอมการทำงานจริง 

ระยะที ่ 3 การออกแบบ นำผลลัพธที ่ไดจากการวิเคราะห งานออกแบบระบบประกอบดวยงาน

ออกแบบสถาปตยกรรมระบบที่เกี่ยวของกับฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย การออกแบบรายงาน  

การออกแบบหนาจออินพุตขอมูล การออกแบบผังงานระบบ การออกแบบฐานขอมูล และการออกแบบ

โปรแกรม เปนตน 

ระยะท่ี 4 การพัฒนา เลือกภาษาโปรแกรมท่ีเหมาะสม สรางเอกสารประกอบโปรแกรม 

ระยะท่ี 5 การทดสอบ การสรางขอมูลจำลองข้ึนมาเพ่ือใชตรวจสอบการทำงานของระบบงาน หากพบ

ขอผิดพลาดก็ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 



ระยะที่ 6 การนำระบบไปใช เมื่อดำเนินการทดสอบระบบจนมั่นใจวาระบบที่ไดรับการทดสอบนั้น

พรอมท่ีจะนำไปติดตั้งเพ่ือใชงานบนสถานการณจริง โดยจัดทำคูมือระบบ และประเมินผลการใชงานของระบบใหม 

ระยะท่ี 7 การบำรุงรักษา ท้ังนี้ขอบกพรองในดานการทำงานของโปรแกรมอาจเพ่ิงคนพบได ซ่ึงจะตอง

ดำเนินการแกไขใหถูกตอง 

 

 

 

 

ตัวอยางการเขาใชโปรแกรม 

กำหนดสิทธิและระดับในการเขาถึงขอมูลในการใชงานโดยแบงตามระดับของการดูขอมูลตาง ๆ 

กำหนดการใชงานตองทำการ Login ดวย Username และ Password  ทุกครั้งในการเขาศึกษาในระบบ 

 

 

แสดงรายวิชาและเมนูการจัดการระบบ และเมนูตาง ๆ 



 

 

 

 

 

แสดงเนื้อหาในรายวิชาและเมนูการจัดการระบบของรายวิชา 

 
 

แสดงรายชื่อผูเขาเรียนในรายวิชา 



 
 

แสดงผลการสอบและรายละเอียดการทำแบบทดสอบ 

 

กราฟแสดงผลการทำแบบทดสอบ 



 

 

 

 

2.6 ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

การเขาถึงเนื้อหา 
ผู เร ียนสามารถเขาเรียนไดตลอดเวลาและไมจำกัด

สถานท่ีในการเขาเรียน 

การวัดผลผูเรียน โดยอัตโนมัต ิ

การจดจำเนื้อหาและการปฏิบัติ สามารถนำความรูไปปฏิบัติงานจริงได 

คาใชจาย ลดคาใชจายในการอบรม 70% 

 

 

 

 

 



 

2.7 ผลผลิต/ผลลัพธของการดำเนินการ 

ประโยชนและการนำไปใช 

- ยืดหยุนในการปรับเปล่ียนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน 

การเรียนการสอนผานระบบ E-Learning  นั้นงายตอการแกไขเนื้อหา และกระทำไดตลอดเวลา เพราะ

สามารถกระทำไดตามใจของผู สอน เนื ่องจากระบบการผลิตจะใช คอมพิวเตอรเปนองคประกอบหลัก 

นอกจากนี้ผูเรียนก็สามารถเรียนโดยไมจำกัดเวลา และสถานท่ี 

- เขาถึงไดงาย 

ผูเรียน และผูสอนสามารถเขาถึง E-learning  ไดงาย โดยมากจะใช web browser ของคายใดก็ได 

(แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับผูผลิตบทเรียน อาจจะแนะนำใหใช web browser แบบใดที่เหมาะกับสื่อการเรียนการ

สอนนั้นๆ) ผู เรียนสามารถเรียนจากเครื ่องคอมพิวเตอรที ่ใดก็ได และในปจจุบันนี ้ การเขาถึงเครือขาย

อินเตอรเน็ตกระทำไดงายข้ึนมาก และยังมีคาเชื่อมตออินเตอรเน็ตท่ีมีราคาต่ำลงมากวาแตกอนอีกดวย 

- ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกระทำไดงาย 

เนื่องจากผูสอน หรือผูสรางสรรคงาน E-Learning จะสามารถเขาถึง server ไดจากท่ีใดก็ได การแกไข

ขอมูล และการปรับปรุงขอมูล จึงทำไดทันเวลาดวยความรวดเร็ว 

- ประหยัดเวลา และคาเดินทาง  

ผูเรียนสามารถเรียนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดก็ได โดยจำเปนตองไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน 

รวมทั้งไมจำเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องประจำก็ได ซึ่งเปนการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน 

หรือการฝกอบรมดวยระบบ E-Learning นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาท่ีใชครูสอน หรืออบรม 

 

รายการ หองเรียน/สถานท่ีอบรม เครือขายออนไลน 

การเขาถึงเนื้อหา 
จำกัด (ข้ึนอยูกับขนาดของหองเรียน) / 

ระยะเวลาท่ีเปดสอนตอวัน 
24 ชั่วโมงตอวัน และ 7 วันตอสัปดาห 

การวัดผลผูเรียน วัดผลดวยตัวเอง หรือครูผูสอน อัตโนมัติ หรือครูผูสอน 

การจดจำเนื้อหาและ

การปฏิบัติ 

ไมสามารถทวนซ้ำได อาจจะตองในการ

จดบันทึกแทน 

สามารถทวนซ้ำไดหลายๆ ครั้ง เทาท่ี

ตองการ 

คาใชจาย คาใชจายในการจัดอบรมในแตละครั้งสูง ไมมีคาใชจายในการจัดอบรม 

 



 

 

 

 

 

2.8 การเรียนรูท่ีไดรับจากการทำโครงการและการขยายผล 

การนำสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมาใชในการเรียนการสอน เปนแนวทางการจัดการเรียนรูใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยีรวมสมัย เกิดเปนรูปแบบการเรียนที่ชวยใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง ผูจัดการเรียนการสอนควรมีการเตรียมตัวที่ดีไมใชเพียงใชสื่อในการสอน แตใช

สื่อใหเปนเครื่องมือในการสอน ดังนั้น จึงควรมีการเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนท้ังเนื้อหา และรูปแบบของ

การใชสื่อ บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา การแสดงและสื่อ ถือเปนสื่อท่ีเหมาะกับผูเรียนจะชวยใหผูเรียนจำไดเร็ว

และจำไดนาน ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนและมีสวนรวมในการเรียน 

จากการสังเกตผลการประเมินกอนและหลังเรียน และผลการทดสอบประเมินความรู เปรียบเทียบกับ

พฤติกรรมของผูเรียนแตละคน พบวา ผูเรียนที่สนใจตอการเรียนการสอนดวยระบบ E-Learning ที่พิจารณา

จากการตรงตอเวลา ความเต็มใจในการเขาเรียน การหาความรูเพ่ิมเติม พบวาผูท่ีใหความสนใจตอการเรียนการสอน

ดวยระบบ E-Learning เปนผูท่ีปฏิบัติงานในระบบ PDX ไดดี 

 

------------------------------------------------ 

 


