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 การวิจัยครั้งมีจุดมุงหมายเพื่อสรางและประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน

และการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานดวยวิธีการวิจัย

และพัฒนา การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาความตองการการเรียนรูจาก

ผูใหญวัยทํางาน  2) การสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน และ 3) การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน กลุม

ตัวอยางที่ใชศึกษาความตองการเปนผูใหญวัยทํางาน จากภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน 134 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง 3 ครั้ง ประกอบดวย ครั้งที่ 1 จํานวน 3 คน  ครั้งที่  2 จํานวน 7 คน 

และครั้งที่ 3 จํานวน 32 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามรูปแบบประกอบดวย หลักสูตร แผนจัดการเรียนรู สื่อ (สไลด, e-learning, คูมือผูเรียน) 2) แบบ

บันทึกวัตถุประสงคการเรียนของผูเรียน  3) แบบบันทึกผลการเรียนรูของผูเรียน  4) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู และ6) แบบประเมินทักษะการ

เรียนรูของผูเรียน  สถิติที่ใชในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา, การทดสอบ t-test dependent และ การ

วิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัย พบวา  

 1. รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน มีชื่อวา BL&FL Model ประกอบดวย  

   1.1 องคประกอบ8 ดาน ไดแก 1) องคประกอบดานการออกแบบ ตองสื่อความหมายที่งาย

และชัดเจน มีการนําเสนอที่ดีและจูงใจ ผูเรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระในการเรียนรู และมี

ทางเลือกในการเรียนรูผานสื่อตางๆ 2) องคประกอบดานวัตถุประสงค ผูเรียนสามารถ กําหนดเปาหมาย 

ความตองการ และ ขอบเขตในการเรียนรู 3) องคประกอบดานการประเมินผล ตองสามารถประเมิน

และวัดผลการเรียนรูได มีกิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดเพื่อทบทวนความรู 4) องคประกอบดานปรัชญาและ

แนวคิดการเรียนรูของผูใหญ  ตองสงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  ความพรอมและความตองการ

บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง 5) องคประกอบดานรูปแบบการเรียนรู 6) องคประกอบดานวิธีการเรียน  

7) องคประกอบดานเนื้อหาหลักสูตร 8) องคประกอบดานวิเคราะหผูเรียน    



  1.2 ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ ชื่อวา “ACBF Model” ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 

1) ข้ันตอนวิเคราะหผูเรียน(Learner analysis : A) 2) ข้ันตอนระบุประเด็นเนื้อหาหลักสูตร (Course 

content : C) 3) ข้ันตอนกําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน(Blended learning design 

for learner : B) 4) ข้ันตอนการจัดการวิธีการเรียน(Flexible learning management : F) 

 2. ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน   

เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตชองผูใหญวัยทํางาน พบวา  

  2.1 หลังการใชรูปแบบกับกลุมตัวอยาง 3กลุม ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบ E1/E2  เทากับ 

83.85/85.22   ซึ่งมีคาประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85, ± 2.5    

  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และมีคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ทางการเรียนของผูเรียน มีคาเทากับ 0.702 ซึ่งมากกวา 

0.50 ข้ึนไป จึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด   

  2.3 ความพึงพอใจในการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ

ยืดหยุน อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด   

  2.4 การประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับดี  
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 The purpose of this research was to develop the model of blended learning and 

flexible learning to promote lifelong learning for working-age adult by means of research 

development.The research included 3 stages:1) Studying of the learning needs of working-

age adults; 2) Constructing blended learning and flexible learning model to promote lifelong 

learning for working-age adult  and 3) Assessingthe effectiveness of the model.  The samples 

used for learning needs assessment consisted of 134 working age adults from both government 

and non-government organizations.  The samples used for three efficiency verifications of 

the model were 3, 7 and 32 working-age adults. The instruments used in the study included 

1)The manual for organizing learning activities:  curriculum, lesson plans, learning materials 

(slides, e-learning, and learner’s manual);  2) Learning objective record form; 3)Lesson 

learned record form; 4) Pre and post learning test, 5) The assessment questionnaire on 

learning satisfaction, and 6) The assessment questionnaire on learned skills. The data were 

analyzed by descriptive statistics, t-test dependent, and content analysis. 

 The research findings were as follows: 

 1. The model of blended learning and flexible learning to promote lifelong learning for 

working-age adult was called “BL&FL Model”, included  

  1.1 Eight major components as follows: 1)  Learning design delivering of a clear, 

simple, reliable, and interesting presentation, enabling self-learning management and 

freedom to learn, and providing learning alternatives through a variety of media; 2)  Learning 

objective which each learner could targeted self objectives, needs, and scope of each learning 

lesson; 3)  Evaluation beable to assess and measure learning outcome, and providing 

activities for learning practice;  4) Philosophy and adult learning concept promoting lifelong 

learning process, readiness to learn,  and needs to achieve self-highest potential development;  

5) Learning model; 6)  Learning and teaching; 7)  Curriculum; and 8)  Learner analysis.   



  1.2 The model was developed in four steps and called  “ACBF Model”:  1)  Learner 

analysis: A,  2)  Course content analysis: C,  3)  Blended learning design for learner: B; and  

4)  Flexible learning management:  F 

 2.  The results of the effectiveness study of the model were: 

  2.1  After implementation the model, the efficiency of blended learning and flexible 

learning model or the E1/E2 was found at 83.85/85.22.  The efficiency value was met the 

criteria at 85/85, ± 2.5. 

  2.2 After using the model, the post-test score was higher than the pre-test  with the 

statistical significance at the 0.1 level. The effectiveness index (E.I.) was found at 0.702.  

This value was greater than 0.50 therefore it was met the criterion. 

  2.3 The learner’s satisfaction towards the model were at highest level. 

  2.4 The learner’s self assessment of learning skill towards the model were at high 

level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหชวยเหลือ การใหคําปรึกษา 

ตลอดจนขอเสนอแนะอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.สนอง โลหิตวิเศษ ประธานควบคุมปริญญา

นิพนธรองศาสตราจารย ดร.รุจพร ชนะชัย และผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง กรรมการ

ควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาใหคําปรึกษาแนะนําการทําวิจัยทุกขั้นตอน ผูวิจัยรูสึกเปน

เกียรติและซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยดร.อุบลเล้ียววาริณ และอาจารย ดร.กัมปนาท  

บริบูรณ กรรมการสอบปากเปลา ที่กรุณาชวยตรวจสอบและชวยเหลือชี้แนะกระบวนการวิจัย ใหมี

ความสมบูรณ  

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยเหลือตรวจสอบยืนยันแบบสอบถาม

กรอบรูปแบบและเครื่องมือความเหมาะสมของหลักสูตร  แผนจัดการเรียนรู และเครื่องมือในการวิจัย

ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานรวมทั้ง สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยบริษัท บีเคพี 1990 จํากัดและเครือขายผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม และรวมการทดลองรูปแบบ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542ที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2553 มาตรา15 (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ. 2542: 9-10) การจัดการศึกษามี3รูปแบบคือ (1) การศึกษาในระบบเปนการศึกษา

ที่กําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเปน

เงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน (2) การศึกษานอกระบบเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนใน

การกําหนดจุดมุงหมายรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่ง

เปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลอง

กับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม (3) การศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาที่

เกิดจากการเรียนรูในวิถีชีวิต ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพรอมและ

โอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณทางสังคมสภาพแวดลอมส่ือหรือแหลงความรูอ่ืนๆในการจัด

การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ จะใชรูปแบบการเรียนในชั้นเรียนเปนสวนใหญ โดยเฉพาะการศึกษาในระบบ 

ซึ่งจะเนนในเรื่องของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน ผูเรียนจําเปนจะตองเรียนรูแบบเผชิญหนาเปนสําคัญ 

ในสวนของการศึกษานอกระบบ มีความแตกตางกับการศึกษาในระบบในดานกลุมเปาหมายและวิธี

จัดการเรียนการสอนกลุมเปาหมายเปนผูใหญวัยทํางาน ซึ่งมีวิธีการเรียน  การรับรูก็จะแตกตางกับ

ผูเรียนในระบบ  ดังนั้นการจัดการเรียนรูควรคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ 

 โดยทั่วไปคนสวนใหญยังคิดวาการศึกษาจะตองอยูในระบบเทานั้น ในโลกแหงความเปนจริง

หาเปนเชนนั้นไม เพราะเหตุปจจัยที่มีในแตละครอบครัวแตละหนวยยอยของสังคมมีความแตกตางกัน 

การขาดโอกาส ขาดการสงเสริมใหสามารถที่จะเขาถึงการศึกษาในระบบ ทําใหคนกลุมนี้ขาดการ

ยอมรับในสังคม เมื่อเขาสูวงจรของการทํางาน ระดับความรู  ความสามารถ และการศึกษาที่ตางกันทํา

ใหเกิดความแตกตางกันในบทบาท หนาที่ และตําแหนงของผูใหญวัยทํางาน ความใฝรูใฝเรียน ใฝหา

ความรูเพิ่มเติม จะเปนประโยชนในชีวิตวัยทํางาน การไดรับความรูที่เพิ่มข้ึนทําใหเกิดทักษะความถนัด

ของแตละคนเพิ่มข้ึนการศึกษาเรียนรูในปจจุบันมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชใน

หลากหลายรูปแบบ เปนการเพิ่มทางเลือกใหโอกาสในการเรียนรูทําใหกลุมคนที่ขาดโอกาส ที่จะการศึกษา

ในระบบตอนตนก็สามารถที่จะเรียนรูไดโดยไมตองมุงเนนที่จะเรียนในระบบเทานั้นการสรางและการ

ออกแบบการเรียนรู ก็จะตองสรางและออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) 2553
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มาตรา15 (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2542: 19) มาตรา 66 ระบุไววา ผูเรียนมีสิทธิไดรับการ

พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและ

ทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอด

ชีวิต 

 แนวความคิดในเรื่องของการเรียนรูของมนุษย ไดรับความสนใจอยางมากจากนักปรัชญาและ

นักจิตวิทยามาแตในอดีต ซึ่งตางก็ไดแสดงทัศนะกันไวอยางหลากหลาย แนวคิดเหลานั้นไดมีการ

เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปในแตละยุคแตละสมัย รวมทั้งไดขยายขอบเขตไปสูเรื่องของการจัด

การศึกษาและการสอน การศึกษาแนวคิดในอดีต นอกจากจะเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะชวยใหเกิดความ

เขาใจในเรื่องของการจัดการศึกษาและเกิดแนวคิดใหม ๆ แลวยังเปนการทบทวนภูมิปญญาของนักคิด

ในอดีตซึ่งอาจจะตกหลนสูญหายหรือเสื่อมความนิยมไปดวยกาลและสมัยแตอาจยังทรงคุณคามหาศาล

ตอการเรียนรูของมนุษยทิศนา แขมมณี (2550: 42) ไดตั้งคําถามในการเรียนรูผูใหญในดานการเรียน

การสอน วามีขั้นตอนการเรียนรูอยางไร อุปสรรคในการเรียนรูผูใหญคืออะไร เปาหมายในการเรียนรูมี

ลักษณะอยางไร วิธีการเรียนสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน การทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายที่คาดหวังไว 

จากคําถามขางตนก็จะเปนที่มาของแนวคิดในการเรียนรูผูใหญ การสอนผูใหญ 

 ผูใหญวัยทํางานกับชองวางระหวางวัยในการทํางาน ปญหาของการทํางานมีหลายสาเหตุ 

ผูใหญวัยทํางานก็มีหลายรุนหลายกลุมภายในองคกร (โอเคเนชั่น. 2552: ออนไลน) ซึ่งตามหลักสากลจะ

มีการแบงกลุมคนทํางานออกเปน 4 กลุม (Generation) แตละกลุมมีคุณลักษณะเดนที่แตกตางไดแก 

กลุมลายคราม : คนที่เกิดกอนป 2498 กลุมนี้จะมีผูคนนับหนาถือตามากมายอันเนื่องมาจากประสบการณ

การทํางานของพวกเขายาวนานมากที่สุด คนกลุมนี้เกิดกอนสงครามโลกครั้งที่สองจะยุติ  จึงเติบโตมา

ทามกลางสภาพบานเมืองที่มีทรัพยากรจํากัด ทําใหรูจักคุณคาของเงิน มักมีคุณลักษณะที่มั่นคง เชื่อใจ

ได สูงานหนัก ใชจายอยางรูคิด และมีความภักดีตอองคกรสูงซึ่งปจจุบันคนกลุมนี้เกษียณตัวเองไปแลว

ในระบบการทํางาน กลุมเบบี้บูม (Baby Boom) คนที่เกิดชวงป 2499 – 2507 เบบี้บูมเติบโตขึ้นทามกลาง

ความเปลี่ยนแปลงและการแขงขันกับคนวัยเดียวกัน เพื่อใหไดงาน ยิ่งเมื่อประเทศกําลังพัฒนาไปสู

ความเปนอุตสาหกรรม เบบี้บูมก็ยิ่งจําเปนตองทํางานหนักมากขึ้น ทํางานเต็มที่วันละแปดชั่วโมง หกวัน

ตอสัปดาห ลูกจางเบบี้บูมมักเคยชินกับการพิสูจนตัวเอง เพื่อใหนายจางยอมรับในศักยภาพ การกาว

ไปสูตําแหนงใหญ ปจจุบันคนกลุมนี้นาจะเกษียณตัวเองไปแลวในระบบการทํางาน กลุมเจเนอเรชันเอกซ 

(Generation–X) คนที่เกิดชวงป 2508-2523 พวกเขาเติบโตมาในยุครอยตอของระบบเดิมกับ ทามกลาง

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมที่เปลี่ยนแปลงในทางวัตถุกลับทําใหสถาบันครอบครัว

ส่ันคลอน ความภักดีในองคกรของคนรุนนี้จึงคลายลงมากคนในกลุมนี้ยังอยูในวงจรของระบบการทํางาน 

กลุมมิลเลนเนียม (Millennium) คนที่เกิดป 2524 เปนตนมากลุมคนทํางานหนาใหมไฟแรงที่ยังออน
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ประสบการณ บางคนอาจยังเรียนไมจบเสียดวยซ้ํา หรือมีแผนชีวิตที่จะเรียนตอ นี่คือกลุมที่โตมาพรอม

กับคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ รวมทั้งระบบการศึกษาที่เร่ิมใหความสําคัญกับการคิดมากกวาการ

ทองจํา พวกเขามีพอแมที่มีความรูสูง จึงสนับสนุนใหไดเสริมทักษะในดานตางๆ ตั้งแตยังเด็ก มิลเลน

เนียมจึงชอบแสดงออก มีความเปนตัวของตัวเองสูงและสนุกกับการทํางานเปนทีม ไมชอบอยูในกรอบ

และไมชอบเงื่อนไขโดยทั้ง 4 กลุมก็จะมีความแตกตางกันดานอายุ ประสบการณทํางาน การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยที่กลาวมาแลวลวนทําให

เกิดชองวางระหวางการทํางานในผูใหญแตละวัย วิธีการสรางความเขาใจกัน การหาจุดเดนของคนใน

แตละกลุม การเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหเขาถึงกัน จะทําใหกลุมผูใหญวัยทํางานแตละกลุมสามารถที่จะ

ไดรับการเรียนรูในรูปแบบที่เหมาะสมไปพรอมๆ กันได วิเคราะหลักษณะเฉพาะของผูใหญซึ่งเปนคน

ไทย การจําแนกระดับการศึกษา อาชีพ ถิ่นที่อยูและเปาหมายในการเรียน เจตคติตอการเรียนรู และ

การเขารวมกิจกรรมในการเรียนรู เปนการนําไปสูการวางแผนการเรียนการสอน 

 บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับการเรียนรูของผูใหญวัย

ทํางาน กลุมของผูใหญวัยทํางานปจจุบันไดแบงเปน3กลุม คือ กลุมเบบี้บูม (Baby Boom)กลุมเจเนอเร

ชันเอกซ (Generation–X) และกลุมมิลเลนเนียม (Millennium) ในวงจรของการทํางาน ซึ่งปจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทในทุกดานของการใชชีวิตประจําวัน กลุมคนวัย

ทํางานทั้ง 3 กลุม จะตองมีการเรียนรูปรับตัวใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

ใชกับการทํางาน และการศึกษาเรียนรู ในดานการศึกษามีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาใชเปนเครื่องมือในการสอนมีการสรางบทเรียนการสอนเปนสื่อ e-Learningเพื่อใหผูเรียนสามารถหา

ความรูจากสื่อ e-Learningในแตละบทเรียน การใชส่ือ e-Learningอยางเดียวก็อาจไมสามารถทําให

บรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรูได จึงทําใหเกิดแนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับ

การทํางานจริง (Driscoll; & Bersin. 2002: 152,2004: 59) แนวคิดดังกลาวสรุปไดวาการจัดการเรียน

การสอนแบบผสมผสานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนหลักความยืดหยุน  มุงเนนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรูใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูดวยตนเอง  มีการผสมผสานยุทธวิธีในการเรียนการสอนที่หลากหลายเขาดวยกัน  ทั้งวิธีการสอน

ของผูสอน  รูปแบบการเรียนของผูเรียนชองทางการสื่อสาร และรูปแบบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ

ผูสอน ผูเรียนกับผูเรียนผูเรียนกับเนื้อหา ผูเรียนกับบริบทในการเรียนรู  โดยใชส่ือการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลน

และการเรียนการสอนแบบเผชิญหนาเพื่อตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถบรรลุเปาหมายของการจัดการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในดานการเรียนการสอนเปนสิ่งที่จําเปนตอวงการศึกษาโดยเฉพาะดานการเรียนรูส่ิงที่

ตองการรู โดยการคนหาขอมูลซึ่งจะชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และการนําไปสูเรียนรู
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ตลอดชีวิต การนําวิธีการเรียนการสอนประยุกตกับสื่อการสอนรูปแบบใหมเปนสิ่งจําเปน เปนสิ่งที่

สามารถนํามาผสมผสานใหเกิดรูปแบบการเรียนใหม ๆ การเรียนรูในหองเรียนหรือการเรียนการสอน

แบบเผชิญหนา (Face to face) และการเรียนรูจาก e-Learningโดยการทําใหเปนรูปแบบการเรียนรู

แบบผสมผสาน เกิดการบูรณาการใหม สําหรับผูใหญที่จะชวยใหเกิดการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเปนวิธีการสงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูที่ทําใหผูเรียน

สามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตจะทําใหผูเรียนที่เปน

บุคคลที่กระหายใครรูสามารถเรียนรูเร่ืองตางๆที่มีอยูไดมากที่สุดและจะดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่อง

ตนเองจะเปนผูริเร่ิมวางแผนการศึกษาไปจนจบกระบวนการเรียนรูการเรียนรูดวยตนเองจึงเปนเครื่องมือที่

สําคัญสําหรับบุคคลในการเรียนรูตลอดชีวิตบทบาทของครูในการเรียนการสอนโดยใชเวิลดไวดเว็บ 

(WWW) จะทําใหบทบาทของครูซึ่งไดเปลี่ยนจากครูผูสอนเปนผูถายทอดใหความรูและเปนศูนยกลาง

ของการเรียนรูกลายมาเปนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยการเรียน

จากการเรียนเดี่ยวเฉพาะบุคคลโดยการสนับสนุนใหผูเรียนมีศักยภาพทางการเรียนไดดวยตนเองตาม

ลําพังซึ่งผูเรียนสามารถเลือกสรรบทเรียนที่เสนอในรูปของไฮเปอรมีเดียซึ่งเปนเทคนิคการเชื่อมโยง

เนื้อหากับเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวของเปนไดทั้งการเชื่อมโยงจากขอความไปสูเนื้อหาที่มีความเกี่ยวของหรือมี

ส่ือภาพและเสียงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง (Learner Control) 

โดยการเลือกลําดับเนื้อหาไดตามตองการและเรียนตามเวลาที่เหมาะสมตามความสะดวกของผูเรียน

(Spiro,Feltorich; & Jacobson. 1991: 30) 

 จากแนวคิดการเรียนแบบผสมผสานและการแสวงหาความรูจึงไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี

งานวิจัยที่เกี่ยวของศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต และศึกษาแนวคิดการเรียนการสอน

แบบผสมผสานนํามาพัฒนารูปแบบและเครื่องมือทางการศึกษาสําหรับผูใหญใหสามารถใชการเรียนรู

แบบผสมผสาน ทั้งในการเรียนแบบเผชิญหนาและการเรียนแบบe-Learningศึกษาขั้นตอนการพัฒนา

ประสิทธิภาพของการเรียนรูแบบผสมผสานเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนใหผูใหญวัยทํางานสามารถ

ใชในการเรียนรูตลอดชีวิตแสวงหาความรูไดเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับอีกแนวคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนรูแบบผสมผสาน คือระบบการ

เรียนแบบยืดหยุน(Flexible Learning System) ซึ่ง (Brian Stanford. 1999: 42) อธิบายเปนการจัดการ

เรียนการสอนหรือการศึกษาที่แปรเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ

ผูเรียน การจัดการศึกษาในลักษณะนี้จะไมกําหนด วัน เวลา สถานที่ วิธีการเรียน ตลอดจนรายวิชา

ตางๆ ที่แนนอนตายตัวลงไป แตจะเปดกวางใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความตองการ ความจําเปน

หรือเลือกตามความเหมาะสมของตัวเอง ซึ่งสถานศึกษาจะตองจัดดําเนินการให และอํานวยความ

สะดวกในการเรียน จนกวาผูเรียนจะสําเร็จตามหลักสูตร  
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 งานวิจัยนี้มุงเนนที่จะศึกษากับกลุมประชากรที่เปนผูใหญวัยทํางาน โดยกลุมผูใหญวัย

ทํางานเปนกลุมที่ตองพัฒนาตนเองใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

และการบูรณาการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับงานประจํา ตามบริบทความรับผิดชอบของตนเอง

ในงานนั้น โดยกลุมของผูใหญวัยทํางานมีหลายกลุมหลายอาชีพแตละกลุมอาชีพจะมีบริบทที่แตกตาง

กันไปทั้งนี้ทั้งนั้นการใหความสําคัญของงานประจําที่ทําอยูก็เปนสวนที่สําคัญ การพัฒนาตนเองเพื่อให

เกิดการเรียนรูเพิ่มเติมก็จะตองสอดคลองกับงานที่ทําอยูเพื่อไมใหกระทบกับงานประจําการจัดสรร

เวลา สถานที่ และเนื้อหาที่ตองการเรียนรู ก็เปนสวนสําคัญในการผสมผสานใหลงตัว  

 หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาประเด็นปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญการเรียนรู

ผูใหญ (Adult Learning) การสอนผูใหญ การเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวทําใหผูวิจัยไดแนวคิด

วิธีการจากทํางานวิจัยนี้ โดยทําการศึกษากับกลุมผูเรียนผูใหญวัยทํางานที่เปนพนักงาน เจาหนาที่ นัก

สังคมสงเคราะห เพราะเปนกลุมที่มีบริบทการทํางานที่แตกตางจากกลุมวิชาชีพอื่น ๆ เปนกลุมที่ทํางาน

บริการเปนสวนใหญโดยเฉพาะจึงเปนปญหาดานเวลาในการเรียนที่ไมเอื้อตอการเรียนในหองเรียนหรือ

การเรียนแบบเผชิญหนาไดตลอดหลักสูตร ในทุกหลักสูตรที่มีการจัดขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรในดาน

สารสนเทศ กลุมผูเรียนที่มีความตองการและสนใจที่จะเรียนเพื่อสามารถนําไปประยุกตใชกับงาน

ประจําที่ทํา แตในดานของเวลาไมเอื้อตอการเรียนในหองเรียนหรือการเรียนแบบเผชิญหนาไดตลอด

หลักสูตร ทําใหการเรียนไมตอเนื่อง เปนอุปสรรคตอการเรียนรู ซึ่งตรงนี้เปนขอเสียของการจัดการเรียน

ในหองเรียนหรือการเรียนแบบเผชิญหนา ในดานของเวลาที่ผูเรียนไมเอื้อตอการเรียนรู สวนการใชส่ือ 

e-Learning อยางเดียวผูเรียนก็ไมสามารถถามหรือแกปญหาในเนื้อหาหลักสูตรที่จัดทําขึ้น การนําการ

เรียนรูแบบผสมผสาน มาพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน ใหเขากับหลักสูตรการเรียนรู ซึ่ง

รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานจะมีการเรียนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียนและการเรียนดวยสื่อ          

e-Learningและสื่อสารสนเทศอื่น ๆ โดยที่ผูเรียนไมจําเปนตองเรียนในหองเรียนหรือการเรียนแบบ

เผชิญหนาอยางเดียว ซึ่งในจุดนี้จะสงผลใหกลุมผูเรียนที่เปนผูใหญที่มีปญหาดานเวลา สามารถเรียนรู

ไดตอเนื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับผูเรียนที่เปนผูใหญ และเปนการ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อการสรางสรรคที่มีความหมาย ความเขาใจ และการปฏิบัติไดจริง 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายดังตอไปนี้ 

 1.  เพื่อสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน 



6 

 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน

สําหรับผูใหญวัยทํางานเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีความสําคัญดังนี้ 

 1. เปนแนวทางการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรูของผูใหญ  โดยผูสอน

สามารถนํารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานไปปรับใชเพื่อพัฒนาการฝกอบรมใหเหมาะสมกับผูใหญวัยทํางาน ในยุค

ของการเปลี่ยนแปลง 

 2. หนวยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถนําแนวทางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

และการเรียนรูแบบยืดหยุนที่ไดจากการวิจัย ไปประยุกตใชในการวางแผนจัดการเรียนรู การจัดการ

ฝกอบรม ใหกับผูเรียนที่เปนผูใหญ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. พื้นที่ 
  การศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน โดยประชากรเปน 

ผูใหญวัยทํางานในภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตของเนื้อหา 
  การวิจัยมุงเนนในการศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน

เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน โดยศึกษาองคประกอบของเนื้อหา หาความ

ตองการเรียนรู ของผูใหญวัยทํางานจากภาครัฐและเอกชนในดานการเงินและการบัญชี ดานกฎหมาย  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเลือกจากเนื้อหาที่ผูเรียนมีความตองการเรียนรูสูงสุดมา

จัดสรางเปนหลักสูตรเพื่อนํามาใชในการพัฒนารูปแบบ 
 3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ศึกษาคือ กลุมผูใหญวัยทํางาน จากภาครัฐและภาคเอกชน ไดแก สํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํานวน 150 คน 

บริษัท บีเคพี 1990 จํากัดจํานวน 50 คนและเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรจํานวน 

260 คน รวมประชากรที่ศึกษาจํานวน 460 คน 
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  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มาจากกลุมประชากร กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 

210 คน โดยตารางเครจซีและมอรแกน การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีสุมอยางงาย (บุญชม ศรีสะอาด, 

2543: 39-41) ที่คาความเชื่อมั่นระดับ .05  แบงเปน 

  1) กลุมตัวอยางที่ใชทดสอบคาความเชื่อมั่น เปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

  2) กลุมตัวอยางที่ใชทําการสํารวจความตองการเรียนรู ดานเนื้อหา และรูปแบบการเรียนรู

เปนกลุมตัวอยางจํานวน 180 คน 

  3) กลุมตัวอยางที่ใชทําการประเมินรูปแบบเปนกลุมตัวอยางจาก สํานักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย การเลือกกลุมทดลองใช

วิธีแบบที่เปนไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sample) แบบการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 

Sampling) ตามคุณลักษณะ ไดแก อายุ, ระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพ หาแนวโนม และ

ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  ทดลองครั้งที่ 1 ทําการทดลองกับผูเรียนจํานวน 3 คนเพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน ของ

รูปแบบที่สรางขึ้น 

  ทดลองครั้งที่ 2  ทําการทดลองกับผูเรียนจํานวน 10คนเพื่อหาตรวจสอบหาขอปรับปรุง

และแกไข ของรูปแบบแลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใชทดลองในขั้นตอไป 

  ทดลองครั้งที่ 3  ทําการทดลองกับผูเรียนจํานวน 30คนเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบ

การเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัย

ทํางาน  
 4. ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรที่ศึกษาไดแก 
  ตัวแปรอิสระ 
  4.1 รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน 
  ตัวแปรตาม 
  4.2 ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ

ยืดหยุนประกอบดวย 

    4.2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู 

    4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน  

    4.2.3 ความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรู 

    4.2.4 การประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน 
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  5. วิธีดําเนินการวิจัย 
   เพื่อใหข้ันตอนการดําเนินการเปนไปตามความมุงหมายของการวิจัยจึงกําหนด

วิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 

   ข้ันตอนที่ 1 สรางกรอบรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน

เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน จากการศึกษาเอกสารและการศึกษาความ

ตองการของผูใหญวัยทํางาน 

   ข้ันตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  

   ข้ันตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรู

แบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. รูปแบบการเรียนรูปแบบผสมผสานและการเรียนรูปแบบยืดหยุนหมายถึง 
กระบวนการเรียนรูที่มีรูปแบบการเรียนในหองเรียนแบบเผชิญหนา และการเรียนแบบออนไลน ซึ่ง

สัดสวนการเรียนแบบเผชิญหนาและแบบออนไลน ข้ึนอยูกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการเรียน มี

ระบบที่เปนทางเลือกในเรียนรูของผูเรียน เชน การกําหนดเวลา ทบทวนเนื้อหา คนควาและเรียนรูดวย

ตนเอง  
 2. การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ
ยืดหยุนหมายถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ความ

พึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูและผลการประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน 

  2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูหมายถึงอัตราสวนของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบเผชิญหนา และการเรียนแบบe-Learningที่สรางตามรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน คือ 

E1/E2 โดยถือเกณฑ 85/85, ± 2.5 (ชัยยงค พรหมวงศ. 2520: 135) 

 

คาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน
ประสิทธิภาพจากผลการทดสอบของผูเรียนระหวางกระบวนการเรียน

ประสิทธิภาพของผลการทดสอบของผูเรียนเมื่อเรียนจบทุกบทเรียน
 

 

85ตัวแรกหมายถึงประสิทธิภาพของรูปแบบกระบวนการไดจากการหาคาคะแนน

เฉล่ียจากแบบทดสอบระหวางกระบวนการเรียนคิดเปนรอยละ 85ข้ึนไป 

85ตัวหลังหมายถึงประสิทธิภาพของผลลัพธไดจากการหาคาคะแนนเฉลี่ยจาก

แบบทดสอบเมื่อเรียนจบทุกบทเรียนคิดเปนรอยละ 85ข้ึนไป 
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  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนหมายถึงความรูความสามารถที่ไดรับ
หลังจากเรียนในเนื้อหาซึ่งวัดโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

(One-Group Pretest-Posttest Design) และวิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: 

E.I.) ใชวิธีของกูดแมน,เฟรทเชอรและชไนเดอร (Goodman,Fletcher; & Schneider. 1980: 30-34) 

โดยดัชนีประสิทธิผลมีคา 0.50 ข้ึนไป 

 

คาดัชนีประสิทธิผล  E. I.
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน   คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน

คะแนนเต็ม   คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
 

 

  2.3 ความพึงพอใจตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรยีนรู
แบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานหมายถึง ความพึงพอใจ
ในการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานผูเรียนดานเนื้อหาในการเรียนรู

และดานรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน 

  2.4 การประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียนหมายถึง การประเมินจากการใชแบบประเมิน
ทักษะการเรียนรูของผูเรียน มี 3 ตอน ตอนที่ 1ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนตอนที่ 2 ประเมินตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตรไดแก ดานการพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตดานสามารถนําความรูไป

ใชประยุกตกับการทํางาน และดานทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศตอนที่ 3 ผูเรียนประเมินตนเอง 

ไดแก ดานความเพียรและมีวินัยดานความมุงมั่นในแกปญหาแสวงหาความรู และดานทักษะของการ

นําไปใชกับงานที่ทํา 

 3.  ผูใหญวัยทํางานหมายถึงประชาชนทั่วไป ประกอบอาชีพอยูในภาครัฐและภาคเอกชน 

คุณลักษณะของผูใหญวัยทํางานไดแกอายุตั้งแต 21 ปข้ึนไปมีรายได มีงานทํา  พึ่งพาตนเองมีวุฒิ

ภาวะในตัดสินใจมีเปาหมายความตองการในการทํากิจกรรมการศึกษา และนําความรูที่ไดไปพัฒนาใน

งานที่ตนเองรับผิดชอบ  

 
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ

ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญรูปแบบการเรียนการออกแบบสื่อสําหรับ

ผูใหญการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน ตลอดจนวิธีการพัฒนาเว็บไซตรายวิชา
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สําหรับการเรียนการสอนผานเว็บโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีความรูความเขาใจเปนฐานรองรับการเชื่อมโยง

แนวคิดรวมทั้งศึกษาบริบทการใชงานอินเทอรเน็ตของผูใหญโดยมีตัวแปรที่ศึกษาไดแกการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนคุณลักษณะสวนตัวของผูใหญไดแกเพศอายุระดับการศึกษา

เหตุผลในการเรียนเวลาที่ใชในการเรียนในชั้นเรียน, เวลาที่ใชในการเรียนผานสื่อ หัวขอหลักสูตรที่

ตองการเรียน และพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร ศึกษาความตองการ (Needs Assessment) ของ

ผูเรียนที่เปนผูใหญ ในเรื่อง หลักสูตร เนื้อหา วิธีการเรียน หรือ รูปแบบการเรียน หรือ กิจกรรมการเรียนรู 

เรียนรูแบบผสมผสาน แบบเผชิญหนาในชั้นเรียนและการเรียนดวยสื่อ e-Learningรูปแบบของสื่อการ

เรียน การวัดและประเมินผล นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย สามารถแสดงเปนผังโครงสรางได 

ตามภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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ภาพประกอบ  2  ข้ันตอนการทําวิจยั 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน ที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับผูใหญวัยทํางาน 

 2. ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน

เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  

  2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ เปนไปตามเกณฑ 85/85 ± 2.5 ที่กําหนด 

  2.2 ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนียัสําคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01 คาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)การเรียนของผูเรียนเปนไปตามเกณฑมากกวา 0.50 

  2.3 ความพึงพอใจในการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ

ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน อยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก 

  2.4 ผลการประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียนอยูในระดับดี 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ ตาม

ประเด็นดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  3  ลําดับข้ันในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

 

ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 

การสอนผูใหญ 

การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) 

และการเรียนรูแบบยืดหยุน(Flexible learning) 

รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน 

เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน 

การเรียนรูผูใหญ (Adult Learning) 
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ตอนที่ 1 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 
1. ปรัชญาการศึกษาผูใหญ 
2.  แนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 
3.  จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ 

ตอนที่ 2 การเรียนรูผูใหญ (Adult learning) 
1.  ความหมายของ ผูใหญ 
2.  ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของผูใหญ 
3.  การเรียนรูของผูใหญ 
4.  ประเภทของผูใหญวัยทํางาน 
5.  บริบทการเรียนรูของผูใหญวัยทํางานตามทฤษฏีการเรียนรูของโนลส(Knowles) 
6.  สภาพบริบท และปญหาของกลุมตัวอยาง 

ตอนที่ 3 การสอนผูใหญ 
1.  วิธีการสอนผูใหญ 
2.  รูปแบบการสอน 
3.  การวางแผนการสอนผูใหญ 
4.  การประเมินผลการเรียน 

ตอนที่ 4 การเรียนรูแบบผสมผสาน และการเรียนรูแบบยืดหยุน 
1.  ความหมายของ การเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน 
2.  องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
3.  ลําดับข้ันของการจัดระบบการเรียนรูแบบผสมผสาน 
4.  รูปแบบการผสมผสานกิจกรรมและวิธีการสอน 

 4.1  การเรียนรูแบบสอนสด (Synchronous learning) 
 4.2 การเรียนรูตามความตองการ (Asynchronous learning) 

5.  การเรียนรูแบบยืดหยุน 
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.  งานวิจัยในประเทศ 
2.  งานวิจัยในตางประเทศ 

ตอนที่ 6 รปูแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตสาํหรับผูใหญวัยทํางาน 

1.  ผูใหญวัยทํางานกับการเรียนรู 
2.  แนวทางการศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานสําหรับผูใหญวัยทํางาน 
3.  การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) สําหรับผูใหญ 
4.  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
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ตอนที่ 1 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 
 1. ปรัชญาการศึกษาผูใหญ 
 ปรัชญาที่เกี่ยวของกับการศึกษาผูใหญไดแก ปรัชญาการศึกษาผูใหญเสรีนิยม, ปรัชญา

การศึกษาผูใหญพิพัฒนาการนิยม, ปรัชญาการศึกษาผูใหญพฤติกรรมนิยม, ปรัชญาการศึกษาผูใหญ

มนุษยนิยม,ปรัชญาการศึกษาผูใหญปฏิรูปนิยม (สนอง โลหิตวิเศษ. 2544: 83-84) ตลอดจน ปรัชญา

การศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรมจากการวิเคราะหของสาโรช บัวศรี, หลักคิดของ เปาโล แฟรร,หลักคิด

ของ อิวาน อิลลิช 

 ปรัชญาการศึกษาผูใหญเสรีนิยม (Liberalism) เชื่อในการศึกษาเพื่อพัฒนาสติปญญาคุณธรรม

และจริยธรรมสุนทรียภาพ ศาสนาเนนการถายทอดทางวัฒนธรรมความซาบซึ้งในศิลปะ วรรณกรรม 

ทักษะทั่วไปในการอาน/การเขียน/การคิดคํานวณ/ภูมิปญญาทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ/คุณลักษณะความ

เปนพลเมืองดี/ความรับผิดชอบตอสังคมไดนําปรัชญานี้ไปใชในการศึกษานอกระบบจะเปนโครงการ

ตอเนื่องเปนสวนใหญ 

 ปรัชญาการศึกษาผูใหญพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) เชื่อในเรื่องการศึกษาคือการ

พัฒนาความเปนประชาธิปไตยพัฒนาตนเองและสังคมการจัดการศึกษาเนนความสําคัญกับผูเรียน

และประสบการณมาก ผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและจัดประสบการณการเรียนรู มุงเนน

การเรียนโดยการกระทํา และเห็นวาการศึกษาเปนกระบวนการตลอดชีวิตเนนเปนกระบวนการพัฒนา

ทางสังคม หรือการศึกษานอกระบบและเนนกระบวนการแกปญหา 

 ปรัชญาการศึกษาผูใหญพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เชื่อในเรื่องพฤติกรรมวาเปนการ

ตอบสนองของมนุษยตอส่ิงเราถาจัดสิ่งเราใหเหมาะสมจะไดพฤติกรรมที่ตอบสนองการศึกษานอก

ระบบไดรับอิทธิพลจากกลุมนี้ในดานกระบวนการวางแผน การประเมินความตองการ การออกแบบ

โปรแกรมการประเมินผลและผลลัพธที่วัดไดวรรณกรรมทางปรัชญาการศึกษาผูใหญและการศึกษา

นอกระบบมีความโนมเอียงในการวิพากษวิจารณขอสมมุติฐานเบื้องหลังความเชื่อของปรัชญานี้ 

 ปรัชญาการศึกษาผูใหญมนุษยนิยม (Humanism) เชื่อในเรื่องพื้นฐานของเสรีภาพศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย พฤติกรรมเปนผลจากความตองการและแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตนเอง การจัดการ

ศึกษาเนนการพัฒนาบุคคลในภาพรวม และมิติที่มีผลตอบุคลิกภาพ การศึกษานอกระบบเนนการจัด

ใหตอบสนองความตองการและเหมาะกับกลุมเปาหมาย 

 ปรัชญาการศึกษาผูใหญปฏิรูปนิยม (Radicalism) เชื่อในเรื่องการศึกษาเปนการเปลี่ยนแปลง

อยางถอนรากถอนโคนหรืออยางรุนแรง โดยเปลี่ยนแปลงโครงสรางและคานิยมทางสังคม เชน แนวคิด

ของเปาโล แฟร เสนอทฤษฎีการสรางจิตสํานึกเพื่อเปล่ียนแปลงสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของโลกอิวาน 

อิลลิช เสนอใหเลิกลมระบบโรงเรียน 
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 ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรมจากการวิเคราะหของสาโรช บัวศรี (ทิศนา แขมมณี. 

2550: 33-34; อางอิงจาก สาโรช บัวศรี. 2525: 69-71) ไดเชิญขวนใหนักการศึกษาไทยหันมาพิจารณา

ถึงการสรางปรัชญาการศึกษาไทยจากพระพุทธศาสนาขึ้นใช ในประเทศแทนการรับเอาปรัชญาจาก

ตางประเทศมาใช โดยไดเสนอโครงสรางของปรัชญาการศึกษาซึ่งประกอบดวย  

 1. ความหมายและจุดมุงหมายของการศึกษา  การศึกษาตามความหมายทางพระพุทธศาสนา คือ 

การพัฒนาขันธ5 ของบุคคลทั้งทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหบรรลุชีวิตที่รมเย็น ชีวิตที่รมเย็นก็คือชีวิตที่

มีอกุศลมูล คือ ความโลภ โกรธ หลง นอยที่สุด หรือไมมีเลยก็คือการบรรลุนิพาน ซึ่งแมจะยังเปนไป

ไมไดที่จะมีชีวิตที่ดีที่สุดในระดับดังกลาว การลดอกุศลมูลใหเหลือนอยที่สุดก็จะสามารถทําใหบุคคลมี

ชีวิตที่รมเย็นได 

 2. แนวนโยบายของการศึกษา หรือ แนวทางที่จะใหถึงจุดหมาย แนวทางตามหลักพุทธธรรม 

ที่จะนําไปสูจุดหมายของการศึกษาดังกลาวได ก็คือ มรรค8 ซึ่งยอไดเปน ศีล สมาธิ และปญญา นอกจากนั้น 

ควรใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ 1.ตนเอง 2.ส่ิงแวดลอม และ 3.การปฏิสัมพันธระหวางตนเองกับ

ส่ิงแวดลอม โดยใหเรียนวิชาตาง ๆ เพื่อจะไดพบวาตนเองถนัดอะไร มีศักยภาพไปในทางใดและตองมี

การเรียน “จริยธรรมศึกษา” เพื่อควบคุมไมใหปฏิสัมพันธนั้นเปนไปในทางเลวหรือไมเหมาะไมควร 

 3. วิธีการของการศึกษา กระบวนการตามหลักพุทธธรรมที่สามารถชวยใหการจัดการเรียน

การสอนเปนไปอยางเหมาะสมไดแก การสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ ซึ่งได แก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 

อันเปนขั้นตอนที่คลายกันกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สรุปปรัชญาการศึกษาผูใหญที่ไดกลาวมานั้นสวนใหญก็จะเกี่ยวพันธกับวงการการศึกษา

ผูใหญ โดยเฉพาะพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) เชื่อในเรื่องการศึกษาคือการพัฒนาความเปน

ประชาธิปไตยพัฒนาตนเอง นักการศึกษาหลายทานก็ไดนําหลักปรัชญานี้มาเปนแนวคิดการเรียนรูของ

ผูใหญซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป สําหรับปรัชญาตามแนวพุทธของ สาโรช บัวศรี เปนอีกแนวทางหนึ่งที่

นาจะเปนประโยชนในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่เปนบริบทของสังคมไทยเพื่อนําไปสูแนวคิดการ

เรียนรูของผูใหญ 
 2. แนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 
 แนวคิดอิทธิพลตางๆ เกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู สวนใหญไดมาจากการทดลองทางจิตวิทยา

การเรียกรองใหมีการปฏิรูปสังคมของไอแวน อิลลิชและเปาโล แฟรเร โดยไดเร่ิมจากความสนใจเกี่ยวกับ

ความมีศักดิ์ศรี และคุณคาของมนุษย ในแงที่จะใหพนจากสภาพของการถูกกดขี่และถูกเอาเปรียบ 

 การรูจักตนเองของ คารล โรเจอรล(นักการศึกษาผูใหญและนักการศึกษานอกระบบแบบ

มนุษยนิยม) และ เอบราแฮม เอ็ช แมสโสว หลักสําคัญของคารล โรเจอรล คือ ครูมีหนาที่เพียงสงเสริม

และชวยสรางความสามารถใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนดวยตัวผูเรียนเอง สําหรับแมสโสว เห็นวาการเขาใจ

ตนเองหมายถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
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 การเปรียบเทียบความคิดของนักมนุษยศาสตรกับนักพฤติกรรมศาสตรระหวาง เจโรม เอ็ช  

บรูเนอร กับ บี เอ็ฟ สกินเนอร บรูเนอรอางวาเนื่องจากการเรียนรูและการแกปญหาตองอาศัยการสํารวจ

ตัวเลือกหรือทางเลือกตาง ๆ ดังนั้นการสอนจะตองจัดขึ้นเพื่อใหสงเสริมและชวยผูเรียนเองใหรูจัก

ตัวเลือกหรือทางเลือกตางแลวผูเรียนก็จะมีทักษะขึ้นมาเอง และมีความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะทํา

อะไรไดดวยตนเอง สกินเนอรไดเสนอแนวคิด เทคโนโลยีแหงพฤติกรรมที่เชื่อวาส่ิงแวดลอมมีหนาที่

กําหนดวาคนจะทําอะไร และไดอะไรขึ้นมาในการใชเทคโนโลยีมีตัวเสริมกําลัง ที่เปนทั้งบวกและลบ 

 ศาสตรการศึกษาผูใหญซึ่งเปนเทคโนโลยีของการมีสวนเกี่ยวของในทัศนะของ มัลคัม โนลส

(Malcolm Knowles) ไดกลาวไววา ศาสตรและศิลปที่ชวยใหผูใหญเรียนรู โนลสมีความเชื่อวาการเรียนรู 

จะเรียนไดมากที่สุดเมื่อวิธีการและเทคนิคการสอนทําใหผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการเรียนรูดวยตนเอง

(สุนทร โคตบรรเทา. 2525: 48) 

 คิดเปน  เปนแนวคิดที่โกวิท วรพิพัฒน(2544: 2)เปนผูคิดขึ้นคิดเปน แนวคิดทางการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาผูใหญคิดเปน พัฒนาแนวคิดมาจากนักปรัชญากลุมมนุษยนิยมคารล โรเจอร

ลจากความเชื่อวาศักดิศรีและความอิสระของมนุษยเปนสิ่งที่มีคาสูงสุดการศึกษาเปนเครื่องมือที่จะ

ชวยใหมนุษยไดเปนผูที่มีศักดิศรีไดดีที่สุด ดังนั้นผูสอนจึงมีหนาที่สงเสริม ชี้แนะหรืออํานวยความ

สะดวกในกระบวนการเรียนรูไดเปนการเรียนรูแบบการชี้นําตนเอง (Self-Direction) เปาโล แฟรเร นัก

การศึกษาชาวบราซิล ที่มีแนวคิดตอการศึกษาผูใหญ จากเรื่องสังคม การเมืองกับแนวคิดเกี่ยวกับ 

“จิตสํานึก” และวิธีการสอนตัวอยางแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ”คิดเปน”ในกลุมผูเรียน

ผูใหญ เนนการใหผูเรียนอภิปราย เพื่อการสรางลักษณะการคิดเปน กระบวนการสอนดังนี้ 1.ใชแผนภูมิ

รูปภาพ 2.การใชคําหลัก 3.การหาหัวขอเพื่อการอภิปราย 4.การอภิปรายกลุมยอย 5.กลุมยอย เสนอ

ทางเลือกในการแกปญหา 6.การฝกจําคํา 7.การฝกเขียนหนังสือและคิดเลข 

 สรุปวาหลายแนวคิดมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูใหญซึ่งนําไปสูทฤษฏีการเรียนรูสําหรับ

ผูใหญสมัยใหม มีการปฏิรูปการศึกษาโดยเปลี่ยนแปลงโครงสรางและคานิยมทางสังคม มีเทคนิคการ

สอนทําใหผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เรียนรูจากปญหา ส่ือเทคโนโลยีใหม ๆ 

ที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน แนวคิดทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาผูใหญ ซึ่งจะเปน

แนวทางที่นํามาประยุกตใชไดกับการศึกษาผูใหญในดานของจิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ 

 

 3. จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ 
 จิตวิทยา หมายถึง วิทยาศาสตรสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยและสิ่งมีชีวิต 

มอรแกน และ คิงส(สุวัฒนวัฒนวงศ. 2544: 75; อางอิงจากMorgan; & King. 1971: 2)วิธีการใน

การศึกษาคนควาก็จะเปนระบบ มีระเบียบที่ชัดเจน ไดแก วิธีการตรวจสอบตนเองหรือการพินิจภายใน 
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วิธีการสังเกต (Observation) วิธีการสัมภาษณ (Interview) วิธีการทดสอบ (Testing) วิธีการศึกษา

บุคคลเปนรายกรณี (Case Study) วิธีการทดลอง (Experiment)  

 แนวคิดสําหรับการสอนโดย สุวัฒนวัฒนวงศ(2544: 219-221) เขียนอางอิง โนลล ไววาบทบาท

ของครูในการสอนไวในหนังสือ “The Adult Leaner”  ซึ่งเปนการสรุปแนวคิดในการสอน โดยไดให

หลักการสอนไว 16 ขอและเงื่อนไขการเรียนรู 7 ประการ (Knowles. 1978: 76-79)  

 

ตาราง 1 เงื่อนไขการเรียนและหลักการสอนของโนลล(Knowles) 

 

เงื่อนไขการเรียน หลักการสอน 
1.ผูเรียนมีความรูสึกวาตองการเรียนรู (Need 
to learn) 

1.ครูชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอยาง
เต็มที 
2.ครูชวยเหลือใหผูเรียนขยายความแจมชัดในความ
มุงหวังของตนเอง เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
3.ครูชวยใหผูเรียนวินิจฉัยชองวาง ระหวางความ
คาดหวังกับระดับความสามารถ 
4.ครูชวยใหผู เ รียนระบุถึงสภาพปญหาในชีวิตที่
ประสบอยู อันจะนําไปสูการแกไข 

2.สภาพสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู (Learning 
environment) พิจารณาไดจากความสุขสบาย
ทางกายภาพ  ความเชื่อถือและให เกียรติ
เสรีภาพ และการยอมรับความแตกตาง 

5.ผูสอนจัดสภาพแวดลอมในการสอนใหนักศึกษา
เกิดความสะดวกสบาย ไดแก ที่นั่ง อุณหภูมิภายใน
หองเรียน  แสงสวาง  การตกแตงสถานที่อยาง
เหมาะสม 
6.ผูสอนตองใหการยอมรับนักศึกษาแตละคน เฉพาะ
ในดานของคุณคาและศักดิ์ศรี ยอมรับนับถือความ
คิดเห็น และความรูสึกของนักศึกษา 
7.ผูสอนพยายามสรางสัมพันธภาพ ความเชื่อถือวา
รวมกันกอใหเกิดความรวมมือในกิจกรรม พยายาม
ขจัดการแขงขันใหลดนอยลงไป 
8.ผูสอนเปดเผยความรู สึกของตนเอง  และชวย
สนับสนุนในฐานะเปนแหลงความรูอยูในฐานะผูรวม
เรียน (Co-learner)
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ตาราง 1 (ตอ) 

เงื่อนไขการเรียน หลักการสอน 
3.ผูเรียนถือวาเปาหมายของประสบการณการ
เรียนรู คือวัตถุประสงคของผูเรียนดวยเชนกัน 

9.ผูสอนจะตองเกี่ยวของกับผูเรียนในกระบวนการ
รวมกัน กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนตามความ
ตองการของผูเรียน

4.ผูเรียนควรมีสวนในความรับผิดชอบ การ
วางแผนกําหนดประสบการณเพื่อการเรียนรู 

10.ผูสอนชวยใหขอคิดเห็นในการกําหนดกิจกรรมการ
เรียนรู การเลือกใชวัสดุอุปกรณ รวมทั้งวิธีการสอน
ตางๆ 

5.ผูเรียนควรมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
อยางมีชีวิตชีวา 

11.ผูสอนชวยเหลือใหผูเรียนสามารถแบงกลุม เพื่อ
รวมมือกันทํากิจกรรมไดในหลาย ๆ ลักษณะดวยกัน

6.กระบวนการเรียนรูจะมีความสัมพันธและ
เกี่ยวของกับการใชประสบการณของผูเรียน 

12.ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนใชประสบการณของ
เขาเปนแหลงความรู โดยการใชเทคนิคหลาย ๆ 
อย า ง เ ช น  การอภิป รายกลุ ม  บทบาทสมมติ 
การศึกษารายกรณี เปนตน 
13.ผูสอนนําเสนอบทเรียนและความรูใหเขากับระดับ
ประสบการณเดิมของผูเรียนแตละคน 
14.ผูสอนชวยเหลือใหนักศึกษาประยุกตความรูใหม 
ใหสัมพันธกับประสบการณเดิม ซึ่งจะทําใหการเรียนรู
มีความหมายยิ่งขึ้น

7.ผูเรียนจะรูสึกถึงความกาวหนาของตนเอง 
เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ไดตั้งไว 

15.ผูสอนตองชวยเหลือใหนักศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ
และวิธีการในการกําหนดเปาหมาย 
16.ผูสอนชวยใหนักศึกษาพัฒนากระบวนการ เพื่อ
นําไปสูการประเมินผลดวยตนเองตามเกณฑที่
กําหนดเอาไว

  

 นักการศึกษาการศึกษาผูใหญอยาง มัลคัม โนลส(Malcolm Knowles)ไดคิดทฤษฏีการเรียนรู

สําหรับผูใหญสมัยใหม (Modern adult learning theory) ดังนี้(สุวัฒนวัฒนวงศ. 2547: 248-249; 

อางอิงจาก Knowles. 1978: 31) 

 1. ความตองการและความสนใจ (Needs and interests) ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรู

ไดดี ถาหากวาตรงกับความตองการและความสนใจในประสบการณที่ผานมา  

 2. สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ (Life situations) การเรียนรูของผูใหญจะไดผลดีถา

หากถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยการในการเรียนการสอน  
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 3. การวิเคราะหประสบการณ (Analysis of experience) ประสบการณเปนแหลงการเรียนรู

ที่มีคุณคามากที่สุดสําหรับผูใหญ การวิเคราะหถึงประสบการณของผูใหญแตละคนอยางละเอียด 

 4. ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง(Self-Directing)การมีความรูสึกตองการที่จะสามารถนํา

ตนเองได 

 5. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual difference) ความแตกตางระหวางบุคคลจะมี

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแตละบุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มข้ึน 

 สรุปตอนที่ 1 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญในดานปรัชญาการศึกษาผูใหญ 

แนวคิดการเรียนรูผูใหญ และจิตวิทยาการเรียนรูผูใหญ ทั้งสามหัวขอเปนการศึกษาความคิดของนัก

การศึกษาหลายทานไดนําเอาหลักปรัชญามาสรางเปนแนวคิดการเรียนรูของผูใหญและจิตวิทยาการ

เรียนรูผูใหญเปนแนวทางในการคิดที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู ปรัชญาการศึกษาผูใหญที่ไดกลาว มานั้น

สวนใหญก็จะเกี่ยวพันธกับวงการ การศึกษาผูใหญ โดยเฉพาะพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) เชื่อ

ในเรื่องการศึกษาคือการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยพัฒนาตนเอง นักการศึกษาหลายทานก็ไดนํา

หลักปรัชญานี้มาเปนแนวคิดการเรียนรูของผูใหญซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป สําหรับปรัชญาตามแนว

พุทธของ สาโรช บัวศรี เปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาจะเปนประโยชนในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่

เปนบริบทของสังคมไทยเพื่อนําไปสูแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ โดยหลายแนวคิดมีอิทธิพลตอการ

เรียนรูของผูใหญซึ่งนําไปสูทฤษฏีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม มีการปฏิรูปการศึกษาโดย

เปลี่ยนแปลงโครงสรางและคานิยมทางสังคม มีเทคนิคการสอนทําใหผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการ

เรียนรูดวยการนําตนเอง เรียนรูจากปญหา ส่ือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน 

แนวคิดทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาผูใหญ ซึ่งจะเปนแนวทางที่นํามาประยุกตใชไดกับ

การศึกษาผูใหญในดานของจิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ การศึกษาจิตวิทยาการเรียนรูใหญควร

คํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอการเรียนรู การสรางเงื่อนไขในการเรียนรูใหสัมพันธกับหลักที่ใชในการสอน 

ความตองการและความสนใจในผูใหญ สถานการณ การวิเคราะหประสบการณ ความแตกตางระหวาง

บุคคลในผูใหญวัยทํางาน 
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ตอนที่ 2 การเรียนรูผูใหญ (Adult learning) 
 1. ความหมายของผูใหญ 
 ความหมายของคําวาผูใหญ คือ บุคคลซึ่งมีอิสระและมีเอกลักษณของตนเองจากประสบการณ

สวนตัวโนลส (Knowles. 1980: 4) 

 เชียรศรีวิวิธสิริ (2541: 27) ไดใหความหมายวา บุคคลซึ่งมีพัฒนาการไปพรอมกันทั้งดาน

รางกายจิตใจและอารมณตลอดจนบทบาททางสังคมสมบูรณเต็มที่สามารถรับผิดและดําเนินชีวิตและ

กิจกรรมตางๆรวมกับผูใหญอ่ืนๆไดดวยความราบรื่น 

 Verduin and Dougias (สมคิด อิสระวัฒน. 2543: 23; อางอิงจาก Verduin; & Dougias. 

1984) คือบุคคลซึ่งผานขั้นตอนตางๆ จากวัยเด็กสูการเปนผูสูงอายุเปนบุคคลซึ่งมีแนวคิด มีประสบการณ

ตางกัน และนําสิ่งที่ตนเองพบแสดงออกในรูปความสนใจ ความตองการเปาหมายและคานิยมในชีวิตที่

แตกตางกัน 

 การศึกษาผูใหญ (Adult aducation) โดยทั่วไปหมายถึงกิจกรรมการศึกษาทุกประเภทและ

ทุกรูปแบบที่จัดข้ึนสําหรับประชาชนผูใหญที่อยูนอกระบบโรงเรียนและในทางปฏิบัติการกําหนดอายุ

ประชากรวัยผูใหญก็อาจแตกตางกันเชนในบางประเทศกําหนดประชาชนวัยผูใหญอายุ 20 ปข้ึนไป

สําหรับประเทศไทยเมื่อประมาณ 10-15 ปที่ผานมาเคยกําหนดประชาชนวัยผูใหญเปนผูที่พนเกณฑ

การศึกษาภาคบังคับคือประชาชนที่มีอายุยางเขาปที่15 ข้ึนไปในปจจุบันเมื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

12 ปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ประชาชนที่พนเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 

จะมีอายุ 18 ปข้ึนไป(สนอง โลหิตวิเศษ. 2544: 42) 

 สําหรับการกําหนดเกณฑที่จะเปนผูใหญซึ่ง สุวัฒนวัฒนวงศไดอางอิงถึง นักการศึกษาผูใหญ

ไทย เชน เชียรศรี วิวิธสิริ และ อุนตา นพคุณ ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาบุคคลที่มีลักษณะเปนผูใหญ 

โดยมีคุณลักษณะที่สําคัญอยู 3 ประการคือลักษณะทางอายุ ลักษณะทางอารมณและสติปญญา 

ลักษณะของบทบาทหนาที่ทางสังคมและการประกอบอาชีพ (สุวัฒนวัฒนวงศ. 2544: 35-36) 

 ผูใหญ เปนผูที่มีประสบการณ มีความพรอมทุกดาน มีการแสดงออกในรูปแบบที่ตนเองสนใจ 

มีเปาหมายความตองการในการทํากิจกรรมการศึกษาโดยที่ประชากรผูใหญในการกําหนดอายุในแต

ละประเทศก็อาจตางกันแตในประเทศไทยจะกําหนดที่อายุ 18 ปข้ึนไปหรืออาจเปนผูเรียนที่ไมไดอยูใน

ระบบการศึกษา 
 2. การเรียนรูของผูใหญ 
 นักการศึกษาผูใหญอยาง มัลคัม โนลส(Malcolm Knowles)  กลาววา  “The art and science 

of helping adults learn”ศาสตรและศิลปชวยผูใหญเกิดการเรียนรูมีทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการเรียนรู

ของผูใหญหลายทฤษฏี รวมทั้งประวัติความเปนมาของการสอนผูใหญ  โดยในป 1926 ใหความหมาย
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ของการศึกษาผูใหญ และนักการศึกษาผูใหญเร่ิมมองภาพรวมที่เปนเอกลักษณของความรูเบื้องทาง

การศึกษาผูใหญ  ในทศวรรษ 1950 นักการศึกษาผูใหญในยุโรปเริ่มใช คําวา “Andragogy” ในที่สุดคํา

วา “Andragogy” ก็ไดถูกนํามาใชเปนคําศัพททางการศึกษาตั้งแตป 1967  ในป ค.ศ.1967 นักการศึกษา

ผูใหญชาวยูโกสลาเวียชื่อซาวิสวิค(DusanSavicevic)เปนผูใหความหมาย และมัลคัม โนลส(Malcolm 

Knowles) เปนผูที่นําคําวา “Andragogy” เขามาสูวงการนักศึกษาผูใหญของสหรัฐอเมริกา ความหมาย

ของคําวา “Andragogy” มีรากศัพทมาจากภาษากรีก คือคําวา Anerหมายถึง Man กับคําวา Agogus

หมายถึง Leader ซึ่งหมายความวา ศาสตรและศิลปในการสอนผูใหญ (The art and science of 

helping adults learn)(เชียรศรี  วิวิธสิริ. 2541: 150-151; และ สุวัฒนวัฒนวงศ. 2533: 157-158) สวน

ความหมายของคําวา ทฤษฏี คือกลุมความสัมพันธของแนวคิดเพื่ออธิบายหลักเกณฑบางอยางทฤษฏี

การเรียนรู 4 ระยะ 

• พฤติกรรม -  การเรียนรูของบุคคลผานแรงเสริมที่เปนบวก/ลบ 

• ศูนยรวมความรู –การสอนเบื้องตนคือการเลือก 

• โครสราง – องคความรูเปนสิ่งที่สรางไดโดยผูเรียน 

• ผูเรียนเปนศูนยกลาง – ความตองการและความสนใจของผูเรียนถูกบูรณาการลงใน 

เนื้อหาวิชา 

 ขอตกลงเบื้องตน 5 ประการของ มัลคัม  โนลส  ( Malcolm Knowles) 

  มโนภาพแหงตน : ผูเรียนที่เปนผูใหญจะจัดการตามแผนที่วางไว 

  ประสบการณ : ผูเรียนที่เปนผูใหญ นําความรูและประสบการณติดตามมาดวย 

  ความพรอมที่จะเรียน: ผูใหญเปนศูนยรวมและผูใหญตองการที่จะเรียนรูเพราะมีผล 

     โดยตรงกับตัวเขาครอบครัวเขาและการทํางานของเขา 

  วิธีการเรียนรู : ใชปญหาเปนศูนยการมากกวาตัวเองเปนศูนยกลาง 

  แรงจูงใจ : เหตุผลที่ผูใหญเขามาเรียนเปนแรงผลักดันจากภายใน 

 ความหมายของการเรียนรู 

 สุนทร  สุนันทชัย (2542: 9) การเรียนรูหมายถึงการรับความรูทักษะและเจตคติซึ่งเกิดขึ้นได

ตลอดเวลาทุกสถานที่ทั้งโดยจงใจและไมจงใจมีการจัดและไมมีการจัดมีการวางแผนและไมมีการ

วางแผนจากการที่บุคคลมีการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในชีวิตการเรียนรูตลอดชีวิตเปนการรับความรู

ทักษะและเจตคติเมื่อมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมต้ังแตเกิดจนตาย 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 77) ไดใหความหมายของการเรียนรูวา การดําเนิน

กระบวนการที่ทําใหผูเรียนหรือคนเห็นความสัมพันธของสิ่งที่เรียนรูอันนําสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

และความคิด คนสามารถเรียนไดจากการไดยิน การสัมผัส การปฏิบัติ การอาน การใชส่ือและเทคโนโลยี  
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 การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นพรอมกับมนุษยโดยเริ่มจากในทองมารดาทารกก็เรียนรูที่จะหายใจ 

ตอนเปนเด็กไดรับการเรียนจาก บิดามารดา และคนรอบขาง ตลอดจนเขาโรงเรียน สําเร็จการเรียน 

ทํางาน ก็จะตองมีการเรียนรูซึ่งอาจบอกไดวาเปนการเรียนรูตลอดชีวิต ตั้งแตเกิดจนตาย ดังที่ เชียรศรี

วิวิธสิริ (2541: 101) ไดกลาววา นักจิตวิทยาไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคําวาการเรียนรูแตกตางกัน

ออกไป ซึ่งพอจะจําแนกอยางกวาง ๆ ไดเปน 2 ทัศนะคือ 

 1. ทัศนะที่มองการเรียนรูในรูปสวนประกอบของชีวิต ความสําคัญ หนาที่ตลอดจนถึง

ความสัมพันธของอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกายดังนั้นในทัศนะนี้การเรียนรูจึงหมายถึงการแสวงหา

ลักษณะการตอบสนองของรางกายใหพอเหมาะพอดีกับสถานการณของสิ่งแวดลอม เพื่อสนองความ

ตองการทางรางกายและเพื่อการมีชีวิตรอด 

 2. ทัศนะที่มองการเรียนรูในรูปของสังคม หรือถือเอาวัฒนธรรมเปนใหญ นั่นคือการเรียน 

หมายถึงการใหรางกายไดตอบสนองและแสวงหาทางตอบสนอง เพื่อการปรับตัวใหเขากับบุคคลอ่ืนที่

อยูรวมกันในสังคม 

 ฮีมสตรา (Hiemstra. 1997) เห็นวาการจัดการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยนําสื่อเทคโนโลยี

เขามาใชในการจัดการเรียนรูควรมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

  1.  ความตองการในการเรียนของตนเอง (Assessing needs) 

  2.  กําหนดเปาหมายการเรียนของตนเอง (Setting goals)  

  3.  กําหนดขอบเขตเนื้อหาเฉพาะที่จะเรียน (Specify learning content)  

  4.  จัดชวงเวลาเรียน (Packing the Learning)  

  5.  เลือกวิธีการเรียนรูเทคนิคและเครื่องมือการเรียน (Choosing the Instructional Method, 

Techniques, and Devices)  

  6.  การเลือกและควบคมุสภาพแวดลอมในการเรยีน (Controlling the learning environment)  

  7.  สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการตรวจสอบตนเองรูจักการไตรตรองและมีการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ (Promoting introspection, reflection and critical thinking)  

  8.  บทบาทของผูสอน (Instruction role)  

  9.  การประเมินผลการเรียน (Evaluating the learning) 

 สวนประกอบของการเรียนรู เชียรศรีวิวิธสิริ (2541: 27) กลาววา กระบวนการที่จะนับวาเปน

การเรียนรูไดนั้น จะตองมีสวนประกอบสําคัญซึ่งสัมพันธกันตามลําดับดังนี้ 

  1. การเรียนรูจากประสบการณการฝกหัด (Practice experience)  

  2. การเรียนรูในการสรางความคิดรวบยอด (Conceptual knowledge) 

  3. การพัฒนาตนเอง (Self-development) 

  4. การบูรณาการเพื่อนําไปใช (Student’s integration) 
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 3. ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของผูใหญ 
 ปจจัยหรือเงื่อนไขสภาพแวดลอมมีความสัมพันธกับการเรียนรูผูใหญมีการเรียนรูและ

ตอบสนองที่แตกตางกันในแตละสภาพแวดลอมดังนั้นการจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมก็จะ

เปนการเอื้อตอการเรียนรูปจจัยทางกายภาพ ความตองการเรียน และแรงจูงใจ ในการเรียนเหลานี้ลวน

เปนปจจัยที่มีผลตอการเรียน 

 

ตาราง 2 ปจจัยทางกายภาพ ความตองการ แรงจูงใจ ในการเรียน 
 

ปจจัยทางกายภาพ ความตองการ แรงจูงใจ 

การจัดสภาพการเรียนรู 

อุณหภูมิในหองเรียน 

ระดับของเสียงภายใน/นอกหองเรียน 

แสงภายในหองเรียน 

ชวงเวลาในหนึ่งวัน 

ปจจัยทางอารมณ 

การเรียนรูดวยตัวเอง

การเรียนรูกับผูอ่ืน 

 

แรงจูงใจภายนอก

แรงจูงใจภายใน 

 
 4. ประเภทของผูใหญวัยทํางาน 
 ประเภทของผูใหญวัยทํางาน และ ชวงระยะเวลาของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จาก

เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการดําเนินงาน กศน. (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2551: 11) การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต เปนการเรียนรูจาก

ประสบการณ การทํางาน บุคคล ครอบครัว ส่ือ ชุมชน แหลงความรูตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการศึกษาตามอัธยาศัยมีลักษณะสําคัญ คือ ไมมีหลักสูตร ไมมีเวลา

เรียนที่แนนอน ไมจํากัดอายุ ไมมีการลงทะเบียน และไมมีการสอบ การเรียนสวนใหญเปนการเรียนเพื่อ

ความรูและนันทนาการ อีกทั้งไมจํากัดเวลาเรียนสามารถเรียนไดตลอดเวลา และเกิดขึ้นในทุกชวงวัย 

ตลอดชีวิต ดังแสดงไดตามแผนภูมิ 
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ตาราง 3 แสดงชวงอายุของบุคคลและประเภทของการศึกษาที่พึงไดรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั. (2551). แสดงชวงอายุ

ของบุคคลและประเภทของการศึกษาทีพ่งึไดรับ.  หนา 11-12. 

 

 จากตารางพบวา 

 อายุ 0-3 ป หรือวัยแรกเกิด บุคคลจะไดรับการศึกษาตามอัธยาศัยเปนสวนใหญ อาจมี

การศึกษานอกระบบบางเล็กนอย 

 อายุ 3-6 ป หรือวัยกอนวัยเรียน บุคคลยังคงไดรับการศึกษาตามอัธยาศัยเปนหลัก แตอาจจะ

มีการศึกษานอกระบบบาง (กรณีศูนยเด็กเล็กในชุมชน) หรือการศึกษาในระบบบาง (กรณีชั้นเด็กเล็ก

ในโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนอนุบาล) 

 อายุ 6 ปข้ึนไป ถึง 22 ป โดยประมาณ หรือวัยเรียน การศึกษาที่ไดรับเปนหลัก คือ การศึกษา

ในระบบ อาจจะมีการศึกษานอกระบบบางสําหรับคนที่ไมอาจศึกษาในระบบไดและยังคงไดรับ

การศึกษาจากสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปนการศึกษาตามอัธยาศัยอยูบาง 

 อายุ 22 ปข้ึนไป ถึง 60 ป โดยประมาณ หรือวัยทํางาน การศึกษาที่บุคคลในวัยนี้จะไดรับเปน

หลัก คือ การศึกษาตามอัธยาศัย และอาจมีการศึกษานอกระบบบาง 

 อายุ 60 ปข้ึนไป หรือวัยสูงอายุ การศึกษา การเรียนรูที่บุคคลในวัยนี้จะไดรับ คือ การศึกษา

ตามอัธยาศัย และอาจมีการศึกษานอกระบบเสริมบาง 

นอกระบบ ในระบบ ในระบบ นอกระบบ นอกระบบ 

นอกระบบ

นอกระบบ

อัธยาศัย

 

อัธยาศัย อัธยาศัย

 

อัธยาศัย 
อัธยาศัย 

การศึกษาตลอดชีวิต

อายุ 0                3ป          6ป                 22ป                   60ป 

                   แรกเกิด        กอนวัยเรียน   วัยเรียน             วัยทํางาน      วัยสูงอายุ        
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 สรุปโดยประมาณผูใหญวัยทํางานจะมีชวงอายุที่ 22 ปข้ึนไป ถึง 60 ป จะเห็นไดวาเปนชวงที่

กวางมากความตองการที่จะหาแหลงความรูตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เปนสิ่งที่จําเปนตอการเรียนรู การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับยุคสมัยเปนสิ่งที่ควรสงเสริมให

ผูใหญวัยทํางานสามารถเขาถึงไดโดยงาย 

 
 5. บริบทการเรียนรูของผูใหญวัยทํางาน 
 ทฤษฏีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม (Modern adult learning theory)ของโนลส

(Knowles. 1978: 31)  

 

ตาราง 4 แสดงทฤษฎีการเรียนรู ตามบริบทการเรียนรูของผูใหญวัยทํางาน 

 

ทฤษฏกีารเรยีนรู บริบทการเรยีนรูของผูใหญวัยทาํงาน 
ความตองการและความสนใจ (Needs 

and interests) 
เกิดจากภารกจิเชิงพฒันาการ ความตองการ ตามบทบาท

ในการพัฒนาตนเอง 

สถานการณทีเ่กี่ยวของกับชีวิตผูใหญ 

(Life situations) 
ทําเพื่อผลปจจุบัน และตองการนาํไปใชได 

การวิเคราะหประสบการณ (Analysis 

of experience) 
ผูใหญวัยทํางานมีประสบการณมาก มีแหลงความรูที่ได

จากประสบการณของแตละบุคคล 
ผูใหญตองการเปนผูนาํตนเอง(Self-

directing) 
ผูใหญวัยทํางานจะมีอิสระที่ตองการนาํตนเองในการเรียนรู

ความแตกตางระหวางบุคคล 

(Individual difference) 
ผูใหญวัยทํางานมีความแตกตางระหวางบุคคลในการใช

ปญหาเปนศูนยกลาง เนนวิธกีารแกปญหา 

 ไอวิ้ง ลอด (Irving Lorge. 1947: 154) ไดกลาวถึงวิธีการเรียนรูของผูใหญวา “การที่เราจะจัด

การศึกษาใหผูใหญไดดีนั้นเราตองเขาใจเสียกอนวาเขาตองการอะไร” ลอด (Lorge)ยังไดระบุความ

ตองการของผูใหญในการเรียนรูไว 4 ดานคือ 

  1. เพื่อที่จะไดเพิ่มพูนบางอยาง (To gain something) 

  2. เพื่อที่จะไดเปนบางสิ่ง (To be something) 

  3. เพื่อที่จะไดทําบางสิ่ง (To do something) 

  4. เพื่อที่จะประหยัดบางอยาง (To save something) 
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 6. สภาพบริบท และปญหาของกลุมตัวอยาง 
 สภาพบริบทของกลุมตัวอยาง 
 บริบทของผูใหญวัยทํางาน เปนกลุมที่มีความตองการที่จะเรียนรูมีการจัดหลักสูตรตาง ๆ เพื่อ

สงเสริมการเรียนรู การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในหองเรียนหรือการเรียนการสอนในหองเรียน

อยางเดียว ไมเปดโอกาสใหผูเรียน เรียนในเนื้อหาที่อยากเรียน 

 
 ปญหาของกลุมตัวอยาง 
 ปญหาดานเวลาในการเรียนที่ไมเอื้อตอการเรียนในหองเรียนหรือการเรียนแบบเผชิญหนาได

ตลอดหลักสูตร ทําใหการเรียนไมตอเนื่อง เปนอุปสรรคตอการเรียนรู ซึ่งตรงนี้เปนขอเสียของการจัดการ

เรียนในหองเรียนหรือการเรียนแบบเผชิญหนา 

 สวนการใชส่ือ e-Learningอยางเดียวผูเ รียนก็ไมสามารถถามหรือแกปญหาในเนื้อหา

หลักสูตรที่จัดทําขึ้น การนําการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) มาพัฒนารูปแบบการ

เรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน ใหเขากับหลักสูตรการเรียนรู ซึ่งรูปแบบการเรียนรู

แบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนจะมีการเรียนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนและการเรียนดวย

ส่ือe-Learning, Podcast และส่ือสารสนเทศอื่น ๆ โดยที่ผูเรียนไมจําเปนตองเรียนในหองเรียนหรือการ

เรียนแบบเผชิญหนาอยางเดียว ซึ่งในจุดนี้จะสงผลใหกลุมผูเรียนที่เปนผูใหญวัยทํางานที่มีปญหาดาน

เวลา สามารถเรียนรูไดตอเนื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบผสมผสานที่เหมาะสมกับผูเรียนที่เปน

ผูใหญ และเปนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อการสรางสรรคที่มีความหมาย ความเขาใจ และการ

ปฏิบัติไดจริง 

 สรุปตอนที่2 การเรียนรูผูใหญ การศึกษาของตอนนี้จะไดรูถึงการใหความหมายของคําวา 

ผูใหญ โดยมีนักการศึกหลายทานไดใหความหมายไววาผูใหญเปนผูที่มีแนวคิดประสบการณตางกัน มี

ความพรอมดานรางกายจิตใจ โดยทฤษฎีการเรียนรูมี 4 ระยะ พฤติกรรม ศูนยรวมความรู โครงสราง 

ผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยการเรียนรูของผูใหญจะมีปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของผูใหญ ไดแก ปจจัย

ทางกายภาพ ความตองการเรียนรู และแรงจูงใจทั้งภายในภายนอก ประเภทของผูใหญวัยทํางานและ

ชวงระยะเวลาของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บริบทการเรียนรูของผูใหญวัยทํางาน ตามทฤษฎีการเรียนรูของ Knowles ความตองการและความ

สนใจตามบทบาทในการพัฒนาตนเอง สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญวัยทํางานคือทําเพื่อผล

ปจจุบันและตองการนําไปใชได ผูใหญวัยทํางานมีประสบการณมาก มีแหลงความรูที่ไดจาก

ประสบการณของแตละบุคคลมีอิสระที่ตองการนําตนเองในการเรียนรู มีความแตกตางระหวางบุคคล

ในการใชปญหาเปนศูนยกลาง เนนวิธีการแกปญหาโดยเมื่อไดศึกษาการเรียนรูผูใหญแลวขั้นตอไปจะ

เปนการนําไปสูวิธีการสอนผูใหญในตอนตอไป 
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ตอนที่ 3 การสอนผูใหญ 
 1. วิธีการสอนผูใหญ 
 วิธีสอนผูใหญตามหลักการศึกษาผูใหญ (Andragogy) ทฤษฎีแอนดราโกจี (Andragogy) 

ของ มัลคัล  โนลส (Malcolm S. Knowles. 1980) ไดกําหนดขั้นตอนวิธีการสอนผูใหญ ดังนี้  

  1. มโนทัศนของผูเรียน (Self – concept) ผูใหญจะมีลักษณะที่เติบโตทั้งดานรางกายและ

จิตใจ มีวุฒิภาวะสูง มโนทัศนตอตนเองจะพัฒนาจากการพึ่งพาผูอ่ืนไปเปนการนําตนเอง เปนตัวของ

ตัวเอง ประกอบดวย 

การสรางบรรยากาศการเรียนรู 

การวิเคราะหความตองการในการเรียนรู 

การวางแผนรวมกัน 

การนําประสบการณการเรียนรูมาใชในการเรียนการสอน 

การประเมินผลการเรียนรู 

  2. ประสบการณของผูเรียน (Experience) ผูใหญมีวุฒิภาวะมากขึ้นมีประสบการณอยาง

กวางขวางที่จะเปนแหลงทรัพยากรอันมีคาของการเรียนรูขณะเดียวกันก็จะมีพื้นฐานเปดกวางที่จะ

เรียนรูส่ิงใหมๆประกอบดวย 

ความสําคัญของการนําประสบการณมาเปนเทคนิคในการเรียนการสอน 
ความสําคัญของการนําประสบการณไปปฏิบัติ 
การเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณ  

  3. ความพรอมที่จะเรียน (Readiness) ผูใหญมีความพรอมที่จะเรียนเมื่อรูสึกวาสิ่งนั้น 

“จําเปน” ตอบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตนประกอบดวย 

เวลาในการเรียนรู 

การจัดกลุมผูเรียน 

  4. แนวทางการเรียนรู (Orientation to learning) ผูใหญจะยดึปญหาเปนศูนยกลางในการ

เรียนรู มุงนําความรูไปใชทันที 

แนวทางการเรียนรูของผูใหญ 

แนวทางการเรียนรูของหลักสูตร 

การออกแบบประสบการณการเรียนรู 

 วิธีการตางๆ ที่ผูสอนสามารถที่จะนํามาใชไดกับการสอนนักศึกษาผูใหญจารวิส(สุวัฒน วัฒนวงศ. 

2544: 236-245; อางอิงจาก Jarvis. 1983: 130-156) อางถึงนักการศึกษาผูใหญอยาง จารวิสเปน

อาจารยซึ่งสอนวิชาการศึกษาผูใหญแหงประเทศอังกฤษ ไดจําแนกวิธีการสอนผูใหญออกเปน 3 ประเภท

ดวยกันคือ 
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  1. วิธีการสอนโดยใชครูเปนศูนยกลาง(Teacher – Centered Methods) เปนวิธีที่มีครูผูสอน

ทําหนาที่เปนผูนําและผูดําเนินการ จัดเปนวิธีการสอนที่จะพยายามใหความรู ขอมูล และขอเท็จจริงแก

ผูเรียนเปนสําคัญ 

  วิธีการสาธิต (Demonstration) 

  การอภิปรายดวยการชี้นํา (Guided discussion) 

  การอภิปรายดวยการควบคุม (Controlled discussion) 

  การอภิปรายโดยการบรรยายนํา (Lecture discussion) 

  วิธีการบรรยาย (Lecture) 

  2. วิธีการสอนโดยใชนักศึกษาเปนศูนยกลางแบบกลุม (Student – centered group 

Methods) การนําเอาความรูจากประสบการณของผูเรียนมาสูสถานการณการเรียนการสอนดวยเพื่อน 

(Peer Teaching) ครูผูสอนก็จะทําหนาที่เปน “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator)  

  การระดมพลังสมอง (Brainstorming) 

  การปรึกษาหารือในกลุม (Buzz group) 

  การโตวาที (Debate) 

  การอภิปรายกลุม (Group discussion) 

   การอภิปรายกลุมโดยเสรี (Free - group discussion) 

   การอภิปรายกลุมดวยปญหา (Problem centered discussion) 

  การอภิปรายเปนคณะ (Panel discussion) 

  บทบาทสมมติ (Role play)   

  การสัมมนา(Seminar) 

  ทัศนศึกษา (Visit, tours and field trips) 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) 

  3. วิธีการสอนโดยใชนักศึกษาเปนศูนยกลางรายบุคคล(Individual student centeredmethod)  

  การกําหนดงานใหปฏิบัติ (Assignment) 

  คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer assisted learning) 

  การสอนทางไกล (Distance)  
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 2. รูปแบบการสอน 
 ชนาธิป พรกุล (2551: 36) ไดใหความหมายของรูปแบบการสอนวา แบบแผนการดําเนินการ

สอนที่จัดเปนระบบ สอดคลองกับหลักการเรียนรู มีการพิสูจน หรือทดสอบวามีประสิทธิภาพ สามารถ

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะ รูปแบบการสอนที่ไดรับความนิยมนํามาใชจัดการ

สอนคือ รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning) 

 

 

 

วิธีการใหขอมูลขาวสาร วิธีการแกปญหา วิธีการคาดคะเน วิธีการแสดงออกในทางสรางสรรค ”การเขาใจตนเอง” 

 

 

 

ภาพประกอบ  4  รูปแบบการสอนที่ไดรับความนิยม 

 อภิชาติ  อนุกูลเวช (2551: 27-28; อางอิงจาก  Gerlach; & Ely. 1971) ไดนําเสนอองคประกอบ

ของระบบการเรียนการสอนออกเปน 10องคประกอบ คือ 

  1. การกําหนดวัตถุประสงค เปนจุดเริ่มตนของระบบการเรียนการสอนวัตถุประสงคที่

กําหนดขึ้นควรเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงคเฉพาะที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติได ครู

สามารถวัดและสังเกตได 

  2.  การกําหนดเนื้อหา เปนการเลือกเนื้อหาเพื่อนํามาชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและบรรลุ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว 

  3.  การประเมินผลพฤติกรรมเบื้องตน เปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลของผูเรียนวามี

ความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนเนื้อหาสาระที่กําหนดไวไดหรือไม ทั้งนี้จะไดเร่ิมตนสอนใหเหมาะสม

กับระดับความรูความสามารถของผูเรียน 

  4. การกําหนดกลยุทธการสอน ยุทธศาสตรการสอนที่เกอรลาช และอีลี เสนอไวมี 2แบบ 

คือการสอนแบบปอน เปนการสอนที่ครูจะเปนผูปอนความรูตาง ๆ ทั้งหมดใหกับผูเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู เปนการสอนที่ครูจะมีบทบาทเปนเพียงแตผูเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อ

การเรียนรู และจัดสภาพการณการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

  5.  การจัดแบงกลุมผูเรียน เปนการจัดกลุมเพื่อใหไดเรียนรูรวมกัน วัตถุประสงคของการ

เรียนการสอน จะทําใหเราสามารถจัดกลุมผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

ผูเรียนมีบทบาทมากที่สุด 

 ผูสอนมีบทบาทมากที่สุด 
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  6. การกําหนดเวลาเรียน จะขึ้นอยูกับวัตถุประสงค เนื้อหา สถานที่ การบริการและ

ความสามารถ ตลอดจนความสนใจของผูเรียน 

  7. การจัดสถานที่เรียน หองเรียนปกติโดยทั่วไปจะมีผูเรียนประมาณ 30-40 คนซึ่งนับวา

เหมาะสมกับการสอนแบบบรรยาย แตอาจจะไมเหมาะสมกับการสอนที่ใชยุทธศาสตรแบบอื่น ๆ ดวย

เหตุนี้หองเรียนควรจะมีหลายขนาด 

  8. การเลือกวัสดุการสอนที่เหมาะสม ครูควรจะรูจักเลือกสื่อและแหลงวิทยาการที่เหมาะสม 

เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนกับยุทธศาสตรการสอนที่ตางกัน 

  9. การประเมินผลพฤติกรรม เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เพื่อตรวจสอบดูวา

ผูเรียนไดรับความรู หรือมีความเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพียงใด 

  10. การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ เปนการพิจารณาเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองเพื่อ

ปรับปรุงแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching and Media: A Systematic Approach. 

ภาพประกอบ 5 องคประกอบของระบบการเรียนการสอนของเกอรลาชและอีลี 

 

 Knirk and Gentry (อภิชาติ อนุกูลเวช. 2551: 58-62; อางอิงจาก Knirk; & Gentry. 1971)

ไดกําหนดองคประกอบของระบบการเรียนการสอนเปน 6 สวน คือ 

  1. การกําหนดเปาหมาย เปนการกําหนดเปาหมายของการสอนไวอยางกวาง ๆ 

กําหนดเนื้อหา 

กําหนดจุดประสงค 

กําหนดกลยุทธการสอน

จัดแบงกลุมผูเรียน

กําหนดเวลาเรียน

จัดสถานที่เรียน

เลือกวัสดุการสอนที่

เหมาะสม 

ประเมินผล

พฤติกรรม

เบื้องตน 

วิเคราะหขอมูลยอนกลับ

ประเมินผลพฤติกรรม
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  2. การวิเคราะหกิจกรรม เปนการวิเคราะหงานตาง ๆ ที่จะตองทําโดยการยอยเปาหมาย

ของการสอนออกเปนจุดประสงคของการสอนเพื่อใหมีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น 

  3. การกําหนดกิจกรรม เปนการกําหนดกิจกรรมใหเปนหมวดหมู และเลือกเอาเฉพาะ

กิจกรรมที่มีความเหมาะสมที่สุด 

  4. การดําเนินการสอน เปนขั้นของการนําเอาแผนการที่วางไวไปสอนในชั้นเรียนผูสอน

จําเปนตองควบคุมการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

  5. การประเมินผล เปนการประเมินผลการดําเนินงานทั้งหมดของระบบ เพื่อใหทราบจุดดี

และจุดออนที่จะตองปรับปรุงแกไข 

  6. การปรับปรุงแกไข เปนขั้นของการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลไปแกไขจุดออนของ

ระบบการเรียนการสอนเพื่อจะทําใหเปนระบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Applied Instructional SystemsEducationalTechnology.  
 

ภาพประกอบ 6 องคประกอบของระบบการเรียนการสอนของเนิรคและเยนตร ี
 

 3. การวางแผนการสอนผูใหญ 
 สมคิด อิสระวัฒน (2543: 291) ใหความหมายวา การวางแผนการทํางานวาผูสอนจะสอน

อยางไรจึงจะไดผลตรงตามเปาหมายที่ตองการ เพื่อใหบรรลุผลตามที่กําหนด ผูสอนผูใหญจําเปน

จะตองมีการวางแผนวาจะสอนอยางไร เลือกเนื้อหาอะไร ใชอุปกรณอะไร และมีการวัดผลอยางไร การ

วางแผนการสอนที่บอกถึงขั้นตอนการทํางานอยางเปนระบบและมีความชัดเจน ทําใหการสอนบรรลุผล

ไดเปนอยางดี 

กําหนดเปาหมาย 

วิเคราะหกิจกรรม 

กําหนดกิจกรรม ดําเนินการสอน

ประเมินผล 

ปรับปรุงแกไข 
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 สวนประกอบของแผนการสอน ประกอบดวยสวนสําคัญ 5 สวน  

  วัตถุประสงคของการสอน 

  การคัดเลือกเนื้อหาวิชา 

  กิจกรรมการเรียนการสอน 

  วัสดุอุปกรณและแหลงขอมูล 

  การประเมินผล 
 4. การประเมินผลการเรียน 
 สมคิด อิสระวัฒน (2544: 265) ไดกลาวไววา ผูสอนมีบทบาทหนาที่ในการประเมินผลผูเรียน 

2 แบบคือ 1.ตรวจสอบวาผูเรียนไดเรียนอะไรบาง ควรเพิ่มเติมอะไร แกไขตอนไหน และ2.การประเมิน

เมื่อส้ินสุดการเรียนสําหรับในการวางแผนการประเมินการเรียนของผูเรียน ผูสอนจึงตองพิจารณาวาจะ

ประเมินผลรวม (Summative Evaluation) หรือจะประเมินความกาวหนา (Formative evaluation) 

ควบคูกันและใชวิธีการใด เชน 

  1. การสอบ 

  2. ผลงาน (รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 

  3. ความกาวหนาสวนตัว (รายงานปากเปลา การอภิปราย) 

  4. ความสนใจ ความสม่ําเสมอ (การเขาเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมที่กําหนด) 

 สรุปตอนที่ 3 การสอนผูใหญ วิธีการสอนผูใหญตามหลักการศึกษาผูใหญ การสรางบรรยากาศ

การเรียนรู วิเคราะหความตองการในการเรียนรู ประสบการณของผูเรียนผูใหญ ความพรอมที่จะเรียน 

แนวทางการเรียนรู วิธีการสอนผูใหญ ไดแก วิธีการสอนโดยใชครูเปนศูนยกลาง วิธีการสอนโดยใช

นักศึกษาเปนศูนยกลางแบบกลุม วิธีการสอนโดยใชนักศึกษาเปนศูนยกลางรายบุคคล รูปแบบการ

เรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีที่ไดรับความนิยมนํามาใชจัดการสอน การวางแผนการสอนผูใหญเปนการ

ทํางานของผูสอนวาจะทําอยางไรใหผูเรียนบรรลุเปาหมายในการเรียนรู การประเมินผลการเรียนเปน

การตรวจสอบวาผูเรียนไดอะไรจากการเรียน 
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ตอนที่ 4 การเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน 
 1. ความหมายของ การเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน 
 ความหมายของ การเรียนรูแบบผสมผสาน (Wikipedia. 2011: Online) อางอิงถึงการการ

ผสมผสานระหวางความแตกตางของสิ่งแวดลอมในการเรียนรู ความเหมาะสมในการเรียนรูและการ

รับรู วิธีการสอนในหองเรียนกับกิจกรรมการเรียนรูผานโลกออนไลน ในอดีตเทคโนโลยีเพียงเปนเครื่องมือ

ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในหองเรียน แตปจจุบันการเรียนรูแบบผสมผสานมีการบูรณาการ

การเรียนในหองเรียนและการเรียนแบบออนไลน 

 ความหมายของ การเรียนรูแบบยืดหยุน (Wikipedia. 2011: Online) การเรียนรูที่ยืดหยุนเปน

ชุดของปรัชญาการศึกษาและระบบที่เกี่ยวของกับการใหผูเรียนมีทางเลือกเพิ่มข้ึนที่สะดวกและขอมูล

สวนบุคคลเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูที่มีความยืดหยุนใหผูเรียนมี

ทางเลือกเกี่ยวกับการที่เมื่อใดและเรียนรูวิธีการที่เกิดขึ้น บางครั้งยังหมายถึงการเรียนรูสวนบุคคล การ

เรียนรูที่มีความยืดหยุนเปนคําที่มักใชในนิวซีแลนดและออสเตรเลีย(Shurville. 2008)วิธีการเรียนรูที่มี

ความยืดหยุนไดรับการออกแบบมักจะใชชวงเต็มของการเรียนการสอนและการเรียนรูปรัชญาทฤษฎี

และวิธีการเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสในการเขาถึงขอมูลและความเชี่ยวชาญที่มีสวนรวมคิดและความ

คิดเห็นและสอดคลองกับผูเรียนอื่น ๆ และพี่เล้ียง นี้อาจเกิดขึ้นผานการใชงานของเครื่องมือ Internet - 

based เชนบรรยากาศการเรียนรูเสมือนจริง (Virtual learning environment.) หรือการเรียนรูระบบ

การจัดการ (Learning management systems.), กระดานสนทนาหรือหองสนทนา; และอาจจะมีการ

ออกแบบเปนวิธีการ"ผสม"โดยมีเนื้อหาที่ใชไดอิเล็กทรอนิกสและระยะไกล เชนเดียวกับ"ใบหนาเพื่อ

ใบหนา"บทเรียนและการบรรยายในหองเรียน 

 เบอรซิน (Bersin.  2004) ไดกลาวไววาการใช e-Learningเพื่อเปนกิจกรรมเสริมของการ

จัดการเรียนการสอนในหองเรียน ซึ่งเปนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งอาจเปน

การผสมผสานในระดับของกิจกรรมการเรียนรู การนําสวนของ e-Learningหรือการเรียนการสอนออนไลน

เขามาผสมผสานรวมดวยนั้นจะตองคํานึงถึงการออกแบบและกําหนดกิจกรรม 3 ประการไดแก 

 1. การออกแบบและกําหนดกิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดหรือการทบทวนความรูใหแกผูเรียน 

 2. การออกแบบและกําหนดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดมีการเรียนรูรวมกัน (Collaboration) เพื่อ

เสริมสรางทักษะทางสังคม 

 3. การออกแบบและกําหนดกิจกรรมการเรียนรูหลักที่จะชวยใหผูเรียน ไดเรียนรูตามที่ไดตั้ง

วัตถุประสงคไว 
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 อลัน และซีเมนต (Allen; & Seaman. 2009: 4) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานวามีสัดสวนของเนื้อหาที่นําเสนอทางอินเทอรเน็ตเปนรอยละ 30-79 และมีการนําเสนอ
เนื้อหาผานทางอินเทอรเน็ต มีการใชกระดานสนทนาออนไลน รวมกับการเรียนการสอนในหองเรียน
สวนที่มีสัดสวนของเนื้อหาที่นําเสนอทางอินเตอรเน็ตนอยกวารอยละ 30 นั้น จัดเปนการใชเทคโนโลยี
เว็บชวยการเรียนการสอน แมวาจะมีการใชระบบบริหารจัดการเรียนรู มีการนําเสนอเนื้อหาผานทาง
อินเทอรเน็ต แตจะมีปริมาณกิจกรรมที่นําเสนอทางออนไลนไมมาก และยังคงเนนการเรียนการสอนใน
หองเรียนเปนหลักอยู 
 
ตาราง 5 สัดสวนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning ratio)  
 

ปริมาณการใชบทเรียนออนไลน
(Online learning) วิธีการสอน 

0% สอนแบบปกติ (Tradition)

1-29% นํามาชวยเสริมการเรียนรู (Web facilitation) 

30-79% นํามาผสมกลมกลืนกัน(Blended learning) 

80%Up การเรียนรูแบบออนไลน(Online learning) 

 
 การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) เปนกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปน
รูปแบบการเรียนในหองเรียนแบบเผชิญหนา และการเรียนแบบออนไลน ซึ่งรูปแบบการเรียนไมมี
สัดสวนที่ตายตัวแตจะขึ้นอยูกับเนื้อหาและวิธีการในการนําเสนอเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยที่การเรียน
แบบออนไลนประยุกตกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยโดยปจจุบันการจัดการบทเรียนจะใชระบบ 
LMS (Learning Management System) การเรียนในหองเรียนปกติ (Face to face) การเรียนการสอน
แบบออนไลน (e-Learning) 
 การผสมผสาน เปนสวนประกอบ และการลําดับของกิจกรรมการเรียนรูที่มีความแตกตางดังนี้ 
ความแตกตางของลักษณะการเรียน ความแตกตางของสถาปตยกรรมของการเรียนรู  ความแตกตาง
ของวิธีการใหคําแนะนําและการใชส่ือเพื่อประสานเขากับการเรียนรูรูปแบบของความชอบ ความแตกตาง
ของสังคมการเรียนรูแบบ Dynamics 
 คําวา Blended learning มีความหมายที่กวางโดยมีคําที่มีความเกี่ยวพันกันคือ Integrative 
learning, hybrid learning”, Multi-method learning” (The Node. 2001) มีการใชคําวา Blended 
learning กันอยางมากทั้งในสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชน ในป 2003 The americansociety for 
training and development. ไดมีการจัดลําดับคําวา Blended learning อยู 1 ใน 10 ที่นิยมนํามาใช
ในดานการศึกษา รูนี่ย และเกรแฮม (cited in Rooney. 2003, Graham. 2004) 
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 2. องคประกอบของการเรียนรูแบบผสมผสาน 

 คารแมน (Jared, M. Carman. 2005: 2) จําแนกองคประกอบของการเรียนรูแบบผสมผสาน

ออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 

  1.   เหตุการณสด (Live events) การเรียนรูแบบสอนสด กิจกรรมการเรียนรูที่นําโดยผูสอน

โดยผูเรียนมีสวนรวมในเวลาเดียวกันเชน การเรียนรูในหองเรียนเสมือนแบบสด 

  2.  เนื้อหาออนไลน (Online content) เปนการเรียนรูตามประสบการณความสามารถของ

ตนเอง ดวยวิธีการเรียนและระยะเวลาที่เรียนตามความตองการของผูเรียน เชนเรียนจากอินเทอรเน็ต หรือ

จากซีดีรอมเพื่อการฝกอบรม 

  3. ผูเรียนมีการรวมมือกับผูอ่ืน (Collaboration) ไดแก การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสการ

ใชบอรดแสดงความคิดเห็น หรือการสนทนาบนอินเทอรเน็ตการรวมมือกันนี้ประกอบดวยการรวมมือ

กันระหวางผูเรียนกับผูเรียนและระหวางผูสอนกับผูเรียน 

  4. การประเมิน (Assessment) โดยมีการประเมินกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน

เพื่อวัดผลการเรียนรูของผูเรียนแนวคิดที่นํามาใชในการประเมินไดเปนอยางดี  

  5.  อุปกรณสนับสนุนการเรียนรู (Reference materials)   

 3. ลําดับขั้นของการจัดระบบการเรียนรูแบบผสมผสาน 
 ลําดับข้ันของการจัดระบบการเรียนรูแบบผสมผสานชารลสอารเกรแฮม(Charles R. Graham. 

2009: 376) ไดแสดงลําดับขั้นของการจัดระบบการเรียนแบบผสมผสานแบงเปน 3 ขั้นคือ ขั้นความ

เปนไปไดในการผสมผสาน (Enabling blends) ข้ันผสมผสานสัดสวน (Enhancing blends) ข้ันเปลี่ยน

รูปแบบผสมผสาน (Transforming blends)โดยแสดงลําดับข้ันของการจัดระบบการเรียนรูแบบผสมผสาน

ในภาพประกอบ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 ลําดับขั้นของการจัดระบบการเรียนรูแบบผสมผสาน 

Enabling blends

Enhancing blends

Transforming blends
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ลําดับขั้นตอน รายละเอียด 

ข้ั น ค ว า ม เ ป น ไ ป ไ ด ใ น ก า ร

ผสมผสาน (Enabling blends) 

ข้ันเริ่มตนในการหาสิ่งที่จะนํามาผสมผสาน ในวิธีการสอนแบบ

ไหน รูปแบบการสอนใด หรือส่ือตาง ๆ ที่มีอยู ที่จะนํามาทําการ

ผสมผสานกันได  แลวทําการระบุหรือกําหนดสิ่ งที่ตองการ

ผสมผสาน 

ข้ั น ผ ส ม ผ ส า น เ พิ่ ม สั ด ส ว น 

(Enhancing blends) 

ข้ันการผสมผสานเพิ่มสัดสวนเพื่อใหไดรูปแบบการผสมผสาน เชน

การจัดการเรียนแบบเผชิญหนาในหองเรียน กับสัดสวนการเรียน

แบบออนไลน  

ข้ันเปลี่ยนรูปแบบผสมผสาน 

(Transforming blends) 

ข้ันเปลี่ยนรูปแบบผสมผสานเปนการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู เชน 

เปลี่ยนรูปแบบการเรียนจากผูเรียนเปนผู รับ เปนผูเรียนเปนผู

กําหนดตามรูปแบบผสมผสานที่กําหนดไว 

 4. รูปแบบการผสมผสานกิจกรรมและวิธีการสอน 
 รูปแบบการผสมผสานกิจกรรมและวิธีการสอน มีกิจกรรมและวิธีการสอน ซึ่งจะขึ้นอยูกับ

เงื่อนไขในการเรียนรู โดยแบงกิจกรรมรูปแบบเปน การเรียนรูแบบสอนสด และการเรียนรูตามความ

ตองการ ซึ่งแสดงเปนภาพประกอบ 8 
  4.1 การเรียนรูแบบสอนสด (Synchronous learning) 
  การเรียนรูแบบสอนสด (Synchronous learning)เปนการเรียนการสอนในลักษณะที่

ผูสอนและผูเรียนตองมีเวลาตรงกันใน ลักษณะตารางสอนมีสถานที่ตรงกันอาจจะเปนหองเรียน หรือ

สถานที่ ที่ใดที่หนึ่งจึงจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนในลักษณะ

เผชิญหนา (Face to face) 
  4.2 การเรียนรูตามความตองการ (Asynchronous learning)  
  การเรียนรูตามความตองการ (Asynchronous learning)คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่

ผูสอนและผูเรียนไมจําเปนตองพบกันตามเวลาในตาราง ที่กําหนดไวแตผูสอนและผูเรียนสามารถ

ติดตอกันไดตลอดเวลาโดยใชเครื่องมือส่ือสารตาง ๆซึ่งเปนการเรียนรูที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา 

และสถานที่ผูเรียนสามารถเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได (Anywhere anytime)  
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ภาพประกอบ  8  รูปแบบการผสมผสานกจิกรรมและวิธกีารสอน 

 

 ที่มา: Cognitivedesignsolutions. (2011: Online). 

 

ตาราง 6 เงื่อนไขการจัดการเรียนรู กิจกรรมและวิธีการสอน 

 

เงื่อนไขการจดัการเรยีนรู กิจกรรมและวิธีการสอน 

เวลา / สถานที่เดียวกัน (แบบเดิม) การเรียนในหองเรียน

บรรยาย,การอภิปรายหมู, บทบาทสมมุติ, เรียนจากวิดีโอ,  

สาธิต, การอภิปรายกลุม,โตวาที, การศึกษากรณี, 

การมีสวนรวมในกลุม, การแสดงบทบาทสมมุติ,  

การอภิปรายถกเถียง, การสัมภาษณ, การสัมมนา, 

การระดมสมอง, การเรียนรูจากเกมส, การเรียนรูจากปญหา

เวลาเดียวกัน / สถานที่ตางกัน  

(Synchronous)  ถายทดสด  

e-Learning 

 

Web Casts

หองเรียนสมมุติ 

บรรยาย,การอภิปรายหมู, บทบาทสมมุติ, เรียนจากวิดีโอ,  

สาธิต, การอภิปรายกลุม,โตวาที, การศึกษากรณี, 

การมีสวนรวมในกลุม, การแสดงบทบาทสมมุติ,  

การอภิปรายถกเถียง, การสัมภาษณ, การสัมมนา, 

การระดมสมอง, การเรียนรูจากเกมส, การเรียนรูจากปญหา
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ตาราง 6 (ตอ) 

เงื่อนไขการจดัการเรยีนรู กิจกรรมและวิธีการสอน 

เวลาตางกัน / สถานที่เดิม  

 

การเรียนในหองเรียน

บรรยาย,การอภิปรายหมู, บทบาทสมมุติ,  

     เรียนจากวิดีโอ, สาธิต, การอภิปรายกลุม, 

โตวาที, การมีสวนรวมในกลุม, การศึกษากรณี, 

การแสดงบทบาทสมมุติ, การอภิปรายถกเถียง, 

การสัมภาษณ, การสัมมนา, การระดมสมอง, 

การเรียนรูจากเกมส, การเรียนรูจากปญหา 

เวลาตางกัน  /  สถานที่ตางกัน 

(Asynchronous) 

Web-based Training Tutorials

ส่ือในรูป ตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 

    วีดีโอ, Flash animation,  บทบาทสมมุติ 

    วิเคราะหตัวอยาง,  ดูวิดีโอ, การเรียนรูจากเกมส 

การเรียนรูจากปญหา(ตัวอยางเหตุการณ),  

การเลาเรื่อง,Blog    

 

 การที่จะตัดสินใจวาจะนํารูปแบบของเทคโนโลยีมาใชงานในรูปแบบผสมผสาน ควรที่จะเขาใจ

ขบวนการออกแบบอยางเปนระบบ (Instructional system design process) e-Learningเปนรูปแบบ

หนึ่งในการจัดรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน(Blended learning)  

 5. การเรียนรูแบบยืดหยุน 

 การเรียนรูที่ยืดหยุนเปนชุดของปรัชญาการศึกษาและระบบที่เกี่ยวของกับการใหผูเรียนมี

ทางเลือกเพิ่มข้ึนที่สะดวกและขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรู

ที่มีความยืดหยุนใหผูเรียนมีทางเลือกเกี่ยวกับการที่เมื่อใดและเรียนรูวิธีการที่เกิดขึ้นบางครั้งยัง

หมายถึงการ เรียนรูสวนบุคคลการเรียนรูที่มีความยืดหยุนเปนคําที่มักใชใน ประเทศนิวซีแลนด และ 

ออสเตรเลียวิธีการเรียนรูที่มีความยืดหยุนไดรับการออกแบบมักจะใชชวงเต็มของการเรียนการสอน

และการเรียนรูปรัชญาทฤษฎีและวิธีการเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสในการเขาถึงขอมูลและความเชี่ยวชาญ

ที่มีสวนรวมคิดและความคิดเห็นและสอดคลองกับผูเรียนอื่น ๆ และพี่เล้ียงนี้อาจเกิดขึ้นผานการใชงาน

ของเครื่องมือ Internet - based เชน บรรยากาศการเรียนรูเสมือนจริง (VLE) หรือ การเรียนรูระบบการ
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จัดการ (LMS), กระดานสนทนาหรือหองสนทนาและอาจจะมีการออกแบบเปนวิธีการ"ผสม"โดยมี

เนื้อหาที่ใชไดอิเล็กทรอนิกสและระยะไกล เชนเดียวกับ"ใบหนาเพื่อใบหนา"บทเรียนและการบรรยายใน

หองเรียน ในขณะที่สวนใหญของโปรแกรมการเรียนรูที่ยืดหยุนเพื่อวันที่ไดนําประโยชนจากระบบ

คอมพิวเตอรตาม (e-Learning) ที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในพลังการประมวลผลและความนิยมของ

อุปกรณดิจิตอลมือถือที่มีสาเหตุมาจากเมื่อเร็ว ๆ นี้ความสนใจเปนอยางมากใน การใชอุปกรณมือถือ

เชนโทรศัพทมือถือ, iPods, และพีดีเอ เพื่อเพิ่มความคลองตัวของผูเรียนตามลําดับ และเพิ่มความ

ยืดหยุนของการเรียนรู (Wikipedia. 2011: Online) 

 ไบรอัน สแตนฟอรด (Brian Stanford. 1999: 41) อธิบายถึง ระบบการเรียนรูแบบยืดหยุนวา 

เปนการจัดการเรียนรูหรือการศึกษาที่แปรเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมของผูเรียนการจัดการศึกษาในลักษณะนี้จะไมกําหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการเรียน 

ตลอดจนรายวิชาตาง ๆที่แนนอนตายตัวลงไป แตจะเปดกวางใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความตองการ 

ความจําเปนหรือเลือกตามความเหมาะสมของตัวเอง ซึ่งสถานศึกษาจะตองจัดดําเนินการให และ

อํานวยความสะดวกในการเรียนจนกวาผูเรียนจะสําเร็จตามหลักสูตร 

 แนวคิดการเรียนแบบยืดหยุน (Flexible learning approach)เปนวิธีการจัดการเรียนการสอน

ที่เอื้อใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนและสามารถบริหารตนเองได โดยสามารถตัดสินใจวาจะเรียนอะไร 

เรียนอยางไร เรียนเมื่อไหร และเรียนที่ไหนก็ได ตามศักยภาพความสนใจและความถนัดของตนเอง โดย

เนนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการเลือกและ

วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ รูจักวางแผนการใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนและตรงกับความตองการ

มากที่สุดคุณลักษณะ 3 ประการที่ใชเปนแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบยืดหยุน  

 1. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมตองมีหลากหลายเพื่อเอื้อตอวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันของ

ผูเรียน ทําใหผูเรียนมีทางเลือกในการเรียนรู ซึ่งสามารถเกิดข้ึนตลอดเวลา การนําวิธีที่ยืดหยุน (Flexible 

approach) มาใชในการเรียนและการสอนเพื่อใหผูเรียนมีวิธีการเรียนรูไดหลายวิธี เชน การเรียนแบบเปด 

(Open learning) การเรียนทางไกล (Distance learning) การเรียนโดยใชส่ือคอมพิวเตอร (Computer 

mediated learning) การเรียนรูดวยตนเอง (Self directedlearning) ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดมากและรวดเร็วและเขาถึงแหลงเรียนรูไดงายสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรู

ไดตลอดเวลา ตามศักยภาพและความสนใจของตนเอง 

 2. ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนื้อหาและกิจกรรมตองตอบสนองความสนใจของผูเรียน และผูเรียน

สามารถเรียนไดเต็มศักยภาพ โดยเนนการพัฒนาประสบการณการเรียนรูของผูเรียน การจัดสภาพการ

เรียนรูควรจัดในลักษณะคือใหผูเรียนมีอิสระในการเลือกเวลาเรียนและสถานที่ไดตามความตองการ

การจัดหนวยการเรียน (Modules) หรือโปรแกรมการเรียนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือก

เรียนเนื้อหาไดตามความสนใจ และสามารถเลือกที่จะเรียนกับผูสอนและเพื่อนคนอื่นๆ ไดหลากหลาย 
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การประเมินผลจะตองสอดคลองกับการทํากิจกรรมการเรียน อาจจัดไดหลากหลายใหเปนทางเลือก ใน

การเรียนการสอนไดแกการเรียนเปนคู หรือการเรียนเปนกลุมเล็กๆ หรือเรียนโดยการปรึกษากับผูสอน

เนนใหผูเรียนลงปฏิบัติหรือลงมือกระทําดวยตนเอง (Active learners) ไมใชการเรียนแบบเปนผูรับ 

(Passive learners) แตฝายเดียว 

 3. มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ ซึ่งผูเรียนสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ทุกเวลา ทุกสถานที่ 

ทั้งนี้ การเรียนรูอยางยืดหยุนมีพื้นฐานมาจากการเรียนโดยใชแหลงขอมูลเปนฐาน เพื่อใหผูเรียน

สามารถเขาถึงแหลงขอมูลการเรียนรูที่หลากหลาย วางแผนการใชแหลงขอมูลเพื่อเปาหมายตาง ๆ

เลือกและวิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาที่กําหนดใหและนําเสนอในรูปแบบของการรายงานพัฒนาทักษะ

การจัดการขอมูล และนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สรุปตอนที่ 4 การเรียนรูแบบผสมผสาน และการเรียนรูแบบยืดหยุนมีดังนี้ 

การเรียนรู แนวคิด 

การเรียนรูแบบผสมผสาน 1.รูปแบบการเรียนในหองเรียนแบบเผชิญหนา และการเรียนแบบ

ออนไลน 

2. การลําดับของกิจกรรมการเรียนรูที่มีความแตกตางของลักษณะการ

เรียน ความแตกตางของสถาปตยกรรมของการเรียนรู  ความแตกตาง

ของวิธีการใหคําแนะนําและการใชส่ือ 

การเรียนรูแบบยืดหยุน 1. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมตองมีหลากหลาย

2. ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนื้อหาและกิจกรรมตองตอบสนองความสนใจ

ของผูเรียน 

3. มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ ซึ่งผูเรียนสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว 

ทุกเวลา ทุกสถานที่ 

สรุป เนื้อหา รูปแบบ เวลา สถานที่ เปนปจจัยหลักของแนวคิดการเรียนรู

แบบผสมผสาน และการเรียนรูแบบยืดหยุน 
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ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 1.งานวิจัยในประเทศ 

2. งานวิจัยในตางประเทศ ซึ่งมีละเอียด ดังตอไปนี้ 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
 วิภาวรรณ สุขสถิตย (2550: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับนักศึกษา

ผูใหญโดยการเรียนการสอนผานเว็บผลการวิจัยสรุปได คือผลการพัฒนาการเรียนรูดวยการนําตนเอง

สําหรับนักศึกษาผูใหญโดยการเรียนการสอนผานเว็บที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

85/85 ± 2.5 ผลการเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับนักศึกษาผูใหญโดยการเรียนการสอนผานเว็บหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง

สําหรับนักศึกษาผูใหญโดยการเรียนการสอนผานเว็บหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 กลุมที่มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงมีผลการเรียนรูดวยการนําตนเอง

สําหรับนักศึกษาผูใหญโดยการเรียนการสอนผานเว็บกอนเรียนสูงกวานักศึกษาผูใหญกลุมที่มี

คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษาผูใหญกลุม

ที่มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ําและมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงมีผล

การเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับนักศึกษาผูใหญโดยการเรียนการสอนผานเว็บหลังเรียนแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลุมที่มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ํามีผลการ

เรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับนักศึกษาผูใหญโดยการเรียนการสอนผานเว็บหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลุมที่มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงมีผล

การเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับนักศึกษาผูใหญโดยการเรียนการสอนผานเว็บหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคุณลักษณะสวนตัว และพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร

ตางกัน มีผลการเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับนักศึกษาผูใหญโดยการเรียนการสอนผานเว็บแตกตาง

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตินักศึกษาผูใหญที่ใชการเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับนักศึกษาผูใหญ

โดยการเรียนการสอนผานเว็บมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับนักศึกษาผูใหญ

โดยการเรียนการสอนผานเว็บอยูในเกณฑระดับมากการศึกษาผลความพึงพอใจของนักศึกษาผูใหญ

กลุมที่มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงและนักศึกษาผูใหญกลุมที่มีคุณลักษณะการเรียนรู

ดวยการนําตนเองต่ํามีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับนักศึกษาผูใหญโดยการ

เรียนการสอนผานเว็บแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 คมกฤชจันทรขจร (2551: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตมีจุดมุงหมายเพื่อสรางและประเมินแนวทางการจัดการศึกษา
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ตามอัธยาศัยวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 2 ข้ันตอนไดแก 1) การสรางแนวทางการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัยโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งของประเทศ

ไทยและตางประเทศนํามารางเปนกรอบแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแลวนําไปให

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 18 คนประเมินความเหมาะสมขององคประกอบและเนื้อหา 2) ประเมินแนวทาง

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียนจํานวน 274 คนเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนําแนวทางไปปฏิบัติผลการวิจัยพบวาแนว

ทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่ผูเชี่ยวชาญเห็นวาสอดคลองและ

ผูบริหารเห็นวานําไปปฏิบัติไดประกอบไปดวย 4 องคประกอบคือ1) หลักการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยประกอบดวยปรัชญานิยามความหมายการเรียนรูลักษณะการจัดและผูจัด 2) การจัดกิจกรรม

สงเสริมการเรียนรูประกอบดวยโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 3) การจัด

ปจจัยสงเสริมการเรียนรูประกอบดวยการพัฒนาแหลงการเรียนรูการจัดการความรูส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษาและการพัฒนาเครือขายการเรียนรู 4) การเรียนรูจากประสบการณประกอบดวยประเภทของ

ประสบการณวิธีการหลักการและจุดมุงหมายของการประเมินความรูจากประสบการณการศึกษา

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญและผูบริหารสถานศึกษาพบวาองคประกอบยอยที่

ผูเชี่ยวชาญและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันไดแกนิยามและความหมายที่

เกี่ยวของกบัการศึกษาตามอัธยาศัยการเรียนรูตามอัธยาศัยการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิตหลักการและจุดมุงหมายของการประเมินความรูจากประสบการณองคประกอบ

ยอยที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันมากที่สุดและผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นดวยในการ

ปฏิบัติในระดับมากแตระดับของความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแกปรัชญาของ

การศึกษาตามอัธยาศัยผูจัดการศึกษาตามอัธยาศัยความหมายองคประกอบและประเภทของ

โปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยประเภทของกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาแหลงการ

เรียนรูการจัดการความรูหลักการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยและประเภทของการเรียนรู

จากประสบการณ 

 อภิชาติ อนุกูลเวช (2551: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝก

ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาผลการวิจัยพบวารูปแบบการ

เรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ประกอบดวย 

5 องคประกอบหลัก ไดแก 1) ปจจัยนําเขา (Input) 2)กระบวนการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิค

บนเครือขายอินเทอรเน็ต (Process) 3) การควบคุม(Control) 4) ผลผลิต (Output) 5) ขอมูลปอนกลับ 

(Feedback) ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต

เทากับ 88.44/85.88 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนจากรูปแบบการ
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เรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01ทักษะปฏิบัติของนักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติ

ทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับดีความคงทนของทักษะปฏิบัติของนักเรียนอาชีวะ

ศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต หลังการเรียน

ผานไปแลว 2 สัปดาหเทากับ รอยละ 99.43ความคิดเห็นตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนฝก

ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตของนักเรียนอาชีวศึกษา อยูในระดับเหมาะสมมาก 
 2. งานวิจัยในตางประเทศ 
 เควินจอหนสัน, คาเทลเมทฮูโก, ทิโมธีฮอลล (Kevin Johnson, CathalMcHugo, Timothy 

Hall.2006: Online) วิจัยเรื่องการวิเคราะหประสิทธิภาพของการเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชเทคโนโลยีเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนรู TEL และ M–Learningการเรียนรูเทคโนโลยีการจัดสง: Analysing the efficacy 

of blended learning using  Technology Enhanced Learning TEL and m-learning  delivery 

technologies การเผยแพรหลายของขอมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) เสนอ  โอกาสและ

ผลประโยชนในเขตการศึกษาที่เมื่อผสมกับแบบดั้งเดิมมากขึ้น  วิธีการเรียนรูและการเรียนการสอน

พวกเขารวม : การตรวจสอบของกิจกรรมบนบรรทัดที่อุดมไปดวย สนับสนุนการบริหารพื้นที่เก็บขอมูล

ของวัสดุการเรียนรูมากมายหลายหลากของการประเมินทางเลือก และเครื่องมือการทํางานรวมกันที่

แข็งแกรง นอกจากนี้มันเปนเรื่องปกติสําหรับนักเรียนระดับที่สามที่จะมีการ  อินเทอรเน็ตที่ดีใน

มหาวิทยาลัยที่อยูอาศัยและที่บาน  ความแรงของเทคโนโลยีควบคูไปกับระดับสูงของการอานออก

เขียนไดของนักเรียน ICT ของวันนี้ทําให  ผสมการเรียนรูเปนตัวเลือกที่นาสนใจ  เพื่อใหไดประโยชน

สูงสุดจากเชน วิธีการผสมนักเรียนจะตอง log - on กับสภาพแวดลอมการเรียนรูอยางสม่ําเสมอเพื่อให

ดูใหม ขอมูลและความรวมมือในการรักษาระเบียบวินัยที่พวกเขาทําไมไดงายนํามาใชเปนของพวกเขา  

2 วิธีการสงเสริมการมีสวนรวมดังกลาวครั้งแรกที่มีการทดสอบในกระดาษนี้จะมี  เทคโนโลยีเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนรูวิธีการแจงเตือนและการประกาศ M - learning หมายถึง  วิธีการแจงเตือนโทร

ถูกกลาวถึงและผานการทดสอบผานการสํารวจนักศึกษา (COLLES) เพื่อตรวจสอบการรับรูของนักเรียน

และความพึงพอใจ  

 ผลการวิจัยเบื้องตน การทดสอบครั้งแรกไดดําเนินการเกี่ยวกับกลุมของนักเรียนที่เรียน 16 โมดูล

การเขียนโปรแกรมภาษาในระหวางการ  ภาคการศึกษาที่สองในปที่สองของหลักสูตรการศึกษาระดับ

ปริญญาเปนปที่ส่ี นักเรียนที่มีการเขาถึง สภาพแวดลอมการเรียนรูทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ปญหา

ที่เกิดขึ้นในหองปฏิบัติการและการแกปญหาที่ถูกออนไลน นอกเหนือไปจากวัสดุที่การเรียนรู ไดรับ

มอบหมายไดถูกตั้ง, ดูและทําเครื่องหมายบนพื้นฐานที่กําหนด ระยะเวลาที่สอดคลองกับวัสดุการเรียนรู  

ในการประเมินผลการเรียนที่มีการบริหารงานไปยัง นักศึกษาตลอดภาคการศึกษา เกรดที่ไดรับรางวัล
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โดยอัตโนมัติข้ึนอยูกับคําตอบแบบทดสอบของนักเรียน ทักษะการนําเสนอยังเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่

ใชสภาพแวดลอมในการเปนสื่อกลางในการเรียนรูผาน  ซึ่งนักเรียนที่สงงานของพวกเขาที่เหลือของชั้น

เรียน อัตราการปลอดการตอบสนองตอการสํารวจทางอินเทอรเน็ตอาจเปนปญหาและอาจจะไดรับ

ผลกระทบจากปญหาทางเทคนิคเชน  ไคลเอ็นตซอฟตแวรที่ใชในทางเลือกของอินเทอรเน็ตเบราเซอร, 

ระบบปฏิบัติการลูกคาและความนาเชื่อถือในการใหบริการ  ผูใหบริการ แตนี่คือไมเปนปญหาสําหรับ

เรา  มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานที่สรางขึ้นบนคอมพิวเตอรทุกเครื่อง ในมหาวิทยาลัย นี้ในการเปดเอา

ปญหาของไคลเอ็นตซอฟตแวรเบราวเซอรอินเทอรเน็ตและระบบปฏิบัติการ พวกเขาเปนเดียวกันใน

คณะกรรมการและการทดลองและทดสอบกอนที่จะเริ่มตนภาคการศึกษา ผูใหบริการคือ การจัดหา

แบนดวิธที่จําเปนสําหรับทุกกิจกรรมทางอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของและเปนมากจะถือวา

ที่เชื่อถือได การวิเคราะหการสํารวจ นักศึกษาไดแสดงความคาดหวังสูงตอความเกี่ยวของและการ

ตีความ พวกเขาคาดหวังออนไลนของพวกเขา เกือบตลอดเวลาการเรียนรูที่นาสนใจและโดยตรงที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติวิชาชีพของพวกเขา (หมายถึง = 4.5); และพวกเขารูวานี้เกิดขึ้นบอยมาก 

(mean = 4.1) ความคาดหวังของพวกเขาที่พวกเขาและเพื่อนของพวกเขา นักศึกษาและอาจารยบอย

มาก (mean = 4.4) ใหความรูสึกที่ดีของขอความที่โพสตที่มีความ ใกลเคียงกับการตระหนักในการ

ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย = 3.6) นี้แสดงใหเห็นวาการสื่อสาร (asynchronous) ออนไลน เปนอยางมากที่

เขาใจและมีความหมาย  นักเรียนชอบที่จะทํางานบางครั้งในการคิดเชิงวิพากษเกี่ยวกับความคิดและ

เพื่อนนักเรียนของพวกเขา ความคิด (เฉลี่ย = 3.2) ความคาดหวังของอาจารยผูสอนที่มีตอการสงเสริม

การยกยองและมูลคาของพวกเขา  การสนับสนุนทางออนไลนแสดงใหเห็นวานักเรียนที่มีความรวมมือ

และมีความสามารถหรือการทํางานของตัวเอง  ความคิดริเร่ิม (เฉลี่ย = 2.7) โดยทั่วไปการตั้งคาของ

นักศึกษาสําหรับอาจารยผูสอนออนไลนเพื่อบอย (เฉล่ีย = 3.4) ใหการสนับสนุนครูสอนพิเศษ มีการปด

การถูกพบในการปฏิบัติงาน (เฉล่ีย = 3.6) หนึ่งอาจคาดหวังวานักเรียนจะมีมูลคาสูงโอกาสที่จะโตตอบ

มักจะมีเพื่อนนักศึกษาการตั้งคาทั่วไปไดระบุไวสําหรับการนี้จะเกิดขึ้นเพียงแค ไมคอยดังกลาวขางตน 

(เฉลี่ย = 2.3) ระบุวานักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลแบบออนไลนคําถามในชั้นเรียน,  การ

กําหนดบุคคลและกลุมการเปลี่ยนแปลงหัวขอและการนําเสนอที่นาแปลกใจก็คือคอนขางที่ ระดับการ

รับรูวามีเพียงบางครั้งพวกเขามีโอกาสที่จะมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดกับ นักเรียนคนอื่น ๆ 

(mean = 3.1) ดังแสดงในรูปที่ 1 มีความแปรปรวนเล็กนอยระหวางที่ตองการและเปนจริง ความ

คาดหวังจากผูเรียนโดยรวมประสบการณการเรียนรูออนไลนของพวกเขา  

 สรุปผลการวิจัย วิธีกลางที่ผานการวิจัยและการคนพบนี้จึงหางไกลที่อยูบนพื้นฐานของการ

สํารวจเปนที่นาสนใจ  นักเรียนที่  มีสวนรวมในสภาพแวดลอมการเรียนรูและภายในหองเรียน  วิธีการ

แจงเตือนจึงหางไกล ไดพิสูจนแลววาประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับการกําหนดเสนตายการประเมินและ
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การตรวจทางหองปฏิบัติการตลอดภาคการศึกษา  นักเรียนที่ไดอับโหลดวัสดุของพวกเขาในเวลาที่เขา

หรือพวกเขาไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตารางเวลา ที่มีการหยุดชะงักนอย ระยะที่สองจะเริ่มใน 

ฤดูใบไมรวงของป 2006 อยูบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการเรียนรู ทั้งสองที่เลือกมีพื้นหลังวิศวกรรมและ

ในพื้นที่ที่มีหัวขอ  มุงเนนในการเขียนโปรแกรมภาษาเพื่อใหผลการวิจัยที่เกี่ยวของมากขึ้น 

 โรไว และจอรแดน (Rovai; & Jordan.  2004: Online)  ศึกษาความเปนชุมชนแหงการเรียนรู

ระหวางการเรียนแบบในชั้นเรียนปกติการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนออนไลนเพียงอยางเดียว   

โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 68 คน และอาสาสมัครอีก 86 คน  แบงเปนผูเรียนที่

เรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม 26 คน เปนอาสาสมัคร 24 คน ผูที่เรียนบนเว็บแบบผสมผสาน 28 คน 

อาสาสมัคร 23 คนเรียนดวยวิธีการผสมผสานทั้งแบบในชั้นเรียนปกติและแบบออนไลน ผูที่เรียนออนไลน

อยางเดียว 25 คน อาสาสมัคร 21 คน  เรียนผานระบบBlackboard และการเรียนแบบออนไลน  โดย

ใชแบบวัด CCS  เปนเครื่องมือวัดลักษณะความเปนชุมชนในชั้นเรียนในการวัดการติดตอสัมพันธและ

การเรียนรูของผูเรียน จาการวิจัยพบวา  การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานนั้นสามารถสรางความรูสึกการ

เรียนรูแบบเปนชุมชนการเรียนรูไดมากกวารูปแบบอื่นๆ  โดยทําใหบรรยากาศการเรียนเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางการเรียนรูมากขึ้น โดยจะเนนที่การเรียนแบบกระตือรือรนโดยใชกระบวนการเรียนแบบรวมมือ

และสรางสังคมแหงความรูความเขาใจใหเกิดขึ้น 

 มอทชนิ่ง-พิทริคและมัลลิช (Motschning-PitrikandMallich.  2004: Online) ศึกษาแนวทาง

ในการจัดการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางกับการใชเทคโนโลยีสงผลตอ

ความสามารถของผูเรียน จากการศึกษาพบวา 

 1.  การเรียนการสอนควรที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  โดยมีเงื่อนไขทางมโนทัศน 

3 ประการคือความเปนจริง (Realness)  การยอมรับ (Acceptance) และความเขาใจและความเห็นอก

เห็นใจผูอ่ืน(Empathic understanding)  

 2.  ลักษณะของการจัดการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการ

เรียนรูชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  ดังนี้ 

  - ความมีสวนรวมในการเรียนรู 

  - ความตองการในการเรียนรูที่มากขึ้น 

  - การชวยผูเรียนใหประสบผลสําเร็จและเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 

  - การกระตุนการเรียนรูโดยการคนพบของผูเรียน 

  - ชวยใหเกิดการพฒันาการมีปฏิสัมพนัธระหวางผูสอนกบัผูเรียนและผูเรียนกับเพื่อนรวมชั้น 

  - เพิ่มความสามารถในการเรียนดวยตนเองของผูเรียน 
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 จอหนสัน แมคฮิวโก และ ฮอลล (Johnson, McHugo; & Hall. 2006: Online) ศึกษาวิธีการ

นําการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานมาใชในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากการวจิยัสรุป

แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนไวดังนี้ รูปแบบการเรียนการสอนใชทรัพยากรออนไลน เชน 

เนื ้อหาวิชา งานที่มอบหมาย  เครื ่องมือการเรียนแบบรวมมือ การประเมินการเรียนการสอน

ออนไลน  รวมกับการเรียนแบบบรรยายในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมที่เนนการเรียนแบบเผชิญหนา  เนื้อหา

ของบทเรียนแบบออนไลน (Online content) ควรครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิมแทน

การเรียนแบบเผชิญหนา โดยการออกแบบระบบตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในการเรียนใหใกลเคียงกับ

หองเรียนแบบดั้งเดิมโดยการถามปญหา การมอบหมายงาน การใหคําปรึกษา และการทําโครงงาน  จาก

การวิจัยพบวา  การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดความเขาใจ ที่

ลึกซึ้งในองคความรูที่เรียนไดมากกวาการเรียนออนไลนและการเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิมเพียง

อยางเดียวเนื่องจากการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานเปนการรวมเอาขอที่ดีที่สุดของวิธีการเรียน 

ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมและระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกสเขาดวยกัน โดยผูเรียนสามารถฝกปฏิบัติการ

ภายในหองปฏิบัติการ และฝกทบทวนความรูในเนื้อหานําไปใชในการแกปญหาในการเรียนไดตาม

ความตองการของผูเรียนอยางอิสระดวยการเรียนแบบออนไลนโดยมีติวเตอรเปนผูคอยชี้แนะเมื่อเกิด

ปญหา  ซึ่งการเรียนแบบนี้สามารถพัฒนาทักษะการแกปญหาของผูเรียนไดดวยตนเอง 
 

ตอนที่ 6 รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน 
 1. ผูใหญวัยทํางานกับการเรียนรู 
 ผูใหญวัยทํางาน เปนผูใหญวัยทํางานที่อยูในภาครัฐและภาคเอกชน ทํางานในออฟฟศคุณลักษณะ

ของผูใหญวัยทํางาน ไดแกอายุตั้งแต 21 ปข้ึนไป มีรายได มีงานทํา พึงพาตัวเอง มีวุฒิภาวะในตัดสินใจ 

มีเปาหมายความตองการในการทํากิจกรรมการศึกษา และนําความรูที่ไดไปพัฒนาในงานที่ตนเอง

รับผิดชอบมีการแสดงออกในรูปแบบที่ตนเองสนใจ มีเปาหมายความตองการในการทํากิจกรรม

การศึกษาโดยที่ประชากรผูใหญวัยทํางาน ชวงเวลานี้เปนเวลาที่คนเรามีความใฝฝนทะเยอทะยาน และ

มุงมั่นในการสรางจุดมุงหมายใหกับชีวิตของตนเอง เลือกรูปแบบของชีวิตที่ตนพึงพอใจ เพื่อนหรือ

ภาวะแวดลอมทางสังคม หนาที่การงานจะมีบทบาทมากขึ้นแทนที่ครอบครัว คนในวัยนี้จะเริ่มสราง

มิตรภาพกับผูอ่ืนในระดับของความเปนเพื่อน เปนผูใหญตอผูใหญ เร่ิมมีหนาที่ความรับผิดชอบแบบ

ผูใหญ ตองเปลี่ยนแปลงหรือเอาชนะความรูสึกตางๆที่เคยมีในวัยรุนซึ่งยึดมั่นในอุดมการณ ความ

สมบูรณแบบบางอยางตองการที่จะเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและนําความรูที่ไดไปพัฒนาในงานทีต่นเอง

รับผิดชอบ 
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 ผูใหญวัยทํางานอายุระหวาง 21-60 ปการเรียนรูชวงวัยทํางาน สามารถเรียนรูไดจาก

ส่ือการศึกษาตามอัธยาศัยนอกเหนือจากเรียนจากสถานศึกษา สวนมากเปนการเรียนรูจากงานอาชีพ  

สถานประกอบการ เพื่อนรวมงาน การทองเที่ยว ส่ือมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงแวดลอมและ

ธรรมชาติ การเรียนรูของผูใหญเปนการเรียนรูจากประสบการณและการแกไขปญหาทั้งนี้ผูใหญ

จําเปนตองพัฒนาสติปญญา  ความสามารถ  และคุณธรรมอยูอยางตอเนื่อง 

 2. แนวทางการศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
 แนวทางในการศึกษางานวิจัยนี้ไดเปน 4 ประเด็นไดแก เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู 

เวลา สถานที่ เพื่อนําไปสูการสรางแบบสอบถามความตองการของผูเรียนในกลุมประชากร ในเนื้อหา

หลักสูตรที่ตองการเรียนรู ปจจัยองคประกอบพื้นฐาน และรูปแบบการเรียนรูแตยังมีสวนทับซอนที่จะ

อธิบายและแสดงใหเห็นใน ภาพประกอบ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ปจจัยองคประกอบพืน้ฐานและรูปแบบการเรียนรู 

 

จากภาพประกอบ 9 จะเห็นวาที่สวนทับซอนกันระหวางปจจัยองคประกอบของรูปแบบการ

เรียนรูโดยปจจัยพื้นฐานมาจากความสนใจสวนบุคคล ความรูพื้นฐานเดิม ความสนใจในการเรียนรู 

สวนทับซอนที่1 ทับซอนทั้งสี่ปจจัยเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู เวลา สถานที่ ในสวนนี้จะเปน

รูปแบบการเรียนรูที่จะเกิดข้ึนเปนแบบเผชิญหนาในหองเรียน สวนทับซอนที่ 2 ทับซอนในสวนของ

เนื้อหาหลักสูตร เวลา รูปแบบการเรียนรูที่ยืดหยุนจะเอื้อตอสวนทับซอนนี้ สวนทับซอนที่ 3 ทับซอนใน

สวนของเนื้อหาหลักสูตร สถานที่ รูปแบบการเรียนรูที่ยืดหยุนจะเอื้อตอสวนทับซอนนี้ สวนทับซอนที่ 4 

เวลา สถานที ่

เนื้อหา 
หลักสูตร 

 

 

 

รูปแบบการ

เรียนรู 
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ทับซอนในสวนของ สถานที่ รูปแบบการเรียนรู ในสวนของเนื้อหาหลักสูตร เวลา จะตองขึ้นอยูกับความ

สนใจในการเรียนรูของผูเรียน สวนทับซอนที่ 5 ทับซอนในสวนของ รูปแบบการเรียนรู เวลา การจัดการ

เรียนรูในสวนนี้เปนการจัดเนื้อหาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของผูเรียน การใชรูปแบบการเรียนที่

เหมาะสม 
ปจจัยองคประกอบ รายละเอียด 
องคประกอบที่ 1 เนื้อหาหลักสูตร  1.หลักสูตรควรตอบสนองความตองการใชงานในชีวิตประจําวัน

ใหเกิดประสบการณ 

2.ประสบการณของผูเรียนมาประยุกตเขากับการเรียน 

องคประกอบที่ 2 รูปแบบการเรียนรู  1.รูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 

2.รูปแบบการสอนสําหรับผูใหญ 

องคประกอบที่ 3 เวลา  1.การจัดเวลาใหเหมาะสมและสะดวกกับผูเรียน 

2.ใชเวลากระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง 

องคประกอบที่ 4 สถานที่ 1.จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 

2.เรียนไดในหองเรียนและแบบออนไลน 

 3. การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) สําหรับผูใหญ 
 การจัดการเรียนรูใหกับผูใหญวัยทํางานมีปญหาในหลายดาน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยดาน เวลา 

สถานที่ หลักสูตร ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไมคงที่แนนอน ประกอบกับความตองการการเรียนรูของผูเรียน

ที่เปนผูใหญ วัยทํางานที่ตองการเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อนําความรูไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ใน

ปจจัยที่ไดกลาวมานั้นเปนเหตุปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูทั้งสิ้น ในการจัดการเรียนรูมีหลากหลาย

รูปแบบ แตละรูปแบบก็มีความแตกตางหลากหลายในการจัดการเรียนรู ในรูปแบบนั้นๆ การที่สามารถ

นําความแตกตางของแตละรูปแบบมาผสมผสานเพื่อใหเกิดการบูรณาการในการจัดการเรียนรู ก็จะทํา

ใหมีรูปแบบที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนรู ซึ่งปจจุบันมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต 

ใชงานทางดานการจัดการเรียนรู ทางการศึกษาเปนอยางมากประกอบกับ เทคโนโลยีการสื่อสาร

สําหรับการรับสงขอมูลมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีการนําเอา e-Learningมาเปนสื่อในการจัดการ

เรียนรู ซึ่งการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญจําเปนจะตองจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน เพื่อใหเอ้ือตอ     

บริบท ของผูใหญที่ตองการเรียนรู และการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตอการเรียนรูของผูใหญ 

 การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) มีการกําหนดใหมีการผสมผสานสําหรับการ

เรียนรูหลายรูปแบบรวมกัน ในสภาพแวดลอมทางกายภาพและเสมือนจริง โดยมีเปาหมายในการ

ผสมผสาน เกณฑที่ดีของการเรียนในหองเรียนปกติ (Face to d face) และการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน (e-Learning) เพิ่มโอกาสในการเรียนรูและความสะดวกสําหรับผูเรียนโดยเฉพาะผูใหญวัย
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ทํางาน การจัดการเรียนรูในรูปแบบผสมผสาน (Blended learning) สามารถนํามาประยุกตใชกับ

ผูเรียนที่เปนผูใหญการนําเอาปรัชญาแนวคิดการเรียนรูผูใหญ และการสอนผูใหญ มาปรับใชในการ

จัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) ซึ่งจะทําใหเกิดรูปแบบวิธีการสอนที่เหมาะสม และ

สามารถจะแกปญหาดาน เวลา สถานที่ หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนที่เปนผูใหญวัยทํางาน 
 4, การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตคือการเปดโอกาสใหทุกคนไดรับการเรียนรูตามรูปแบบที่

ตองการ มีความยืดหยุนหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ ทุกสวนของสังคมตองมีบทบาท

รวมกันในการจัดการเรียนรู เชน บาน วัด ที่ทํางาน หองสมุด  พิพิธภัณฑ เปนตน ซึ่งอาจเปนเครือขาย

การเรียนรูของสถาบันการศึกษา เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน เชน บริการขาวสาร 

ขอมูลตาง ๆ เพื่อเปนแหลงความรูใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง  สวนกิจกรรมการเรียนรู

สามารถจัดไดอยางหลากหลายโดยอาจใชส่ือประเภทตาง ๆ เชน เรียนรูจากครูผูสอน วิทยุ โทรทัศน    

วีดีทัศน คอมพิวเตอร แบบเรียนสําเร็จรูป หนังสือพิมพ การประชุม การอบรม เปนตน ทั้งนี้ จะตอง

สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียนเปนสําคัญ 

 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน ในยุคปจจุบันคงจะหนีไมพนในเรื่อง

ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะในผูใหญวัยทํางานการเปดใจยอมรับและใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนสิ่งจําเปนในสังคมของการทํางานปจจุบัน เพราะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเรียกกันงายๆ ส้ัน ๆ วา อินเทอรเน็ต เปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่

ชวยใหเกิดการเรียนรูและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอีกทางหนึ่ง พูนทรัพย สิทธิพรหม (2542: 

191-194) ไดกลาวถึง แนวคิดการยอมรับนวัตกรรมและคุณลักษณะของนวัตกรรมที่เอื้อประโยชนตอ

การยอมรับของ โรเจอร (Rogers) ซึ่งในการยอมรับนวัตกรรมแบงไดเปน 4 ข้ันตอน คือ 

 1. ข้ันความรู (Knowledge stage) คือข้ันที่บุคคลรูจักนวัตกรรมเปนครั้งแรกและมีความเขาใจ

วานวัตกรรมนั้นสามารถทําหนาที่อะไรไดบาง โดยความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ

คือ 

  1.1 ความรูหรือความตระหนักวานวัตกรรมนั้นมีอยู เชน การรูวาในปจจุบันนี้การศึกษา

หาความรูเพิ่มเติมนั้นไดมีอินเทอรเน็ตเขามาเปนตัวชวยที่สงเสริมใหการคนควาหาความรูนั้นเปนเรื่องที่

งายมากยิ่งขึ้นกวาในอดีต 

  1.2 ความรูวาจะใชนวัตกรรมอยางไรจึงเหมาะสม ความรูประเภทนี้ไดจากขาวสารที่จะ

ชวยใหสามารถใชนวัตกรรมไดอยางถูกตอง 
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  1.3 ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ๆ เชนรูวา อินเทอรเน็ตคืออะไร ในบางครั้งบุคคลที่

ยอมรับนวัตกรรมไปใชอาจไมมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม จึงทําใหไมเขาใจวิธีการใชที่ถูกตองเหมาะสม

หรือนําไปใชอยางไมเต็มศักยภาพเทาที่ควร ซึ่งอาจเปนสาเหตุไปสูการเลิกยอมรับนวัตกรรมใน

ภายหลังได ดังนั้นการทําใหบุคคลมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมจึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะจะชวยใหบุคคล

เขาใจวิธีการใชและยอมรับนวัตกรรมอยางมีเหตุผลมากขึ้น 

 2. ข้ันจูงใจ (Persuasion stage) ในขั้นนี้บุคคลจะสรางหรือพัฒนาทัศนคติที่ชอบหรือไมชอบ

นวัตกรรม เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับตัวนวัตกรรม ซึ่งเปนเรื่องของอารมณหรือความรูสึก โดยบุคคล

จะสรางทัศนคติที่มีตอนวัตกรรมนั้นก็ตอเมื่อมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นแลว ในขั้นนี้ บุคคลจะมี

ความรูสึกผูกพันกับนวัตกรรมมากขึ้น จะแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นอยางจริงจัง และ

ตีความหมายขอมูลที่ไดมาโดยพิจารณารวมกับสถานการณสวนตัวทั้งในปจจุบันและอนาคตวา การรับ

นวัตกรรมนั้นจะใหผลดีและผลเสียหรือมีความเสี่ยงมากนอยเทาใด ในขั้นนี้บุคคลจะตองการแรงเสริม

ทัศนคติที่มีตอนวัตกรรมนั้นโดยจะหาจากการติดตอกันระหวางบุคคล และในการพัฒนาความรูสึกชอบ

หรือไมชอบนวัตกรรมนี้บุคคลจะนําคุณลักษณะของนวัตกรรมเขามาเกี่ยวของดวย ทัศนคติเกี่ยวกับ

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นการจูงใจนี้สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

  2.1 ทัศนคติเฉพาะที่มีตอนวัตกรรม คือ ทัศนคติที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยชอบหรือไมชอบ

ประโยชนของนวัตกรรม ทัศนคตินี้มีอิทธิพลตอนวัตกรรมที่กําลังเผยแพร และที่จะแพรในอนาคตดวย

นั่นคือ หากบุคคลมีประสบการณที่ดีกับนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมในปจจุบันก็จะมีทัศนคติ 

ที่ดีตอนวัตกรรมในอนาคตดวยในทางตรงกันขามหากบุคคลไดรับประสบการณที่ไมดีตอการไดรับ

นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมในปจจุบันก็จะทําใหมีทัศนคติในทางลบตอนวัตกรรมในอนาคต

ดวยเชนกัน 

  2.2 ทัศนคติทั่วไปที่มีตอการเปลี่ยนแปลง คือ ทัศนคติกวาง ๆ ที่เอื้ออํานวยใหกลุมเปาหมาย

เปลี่ยนแปลง โดยกลุมเปาหมายที่มีทัศนคติเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลงนี้จะรูจักพัฒนาตนเองและ

แสวงหาขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะเปนประโยชนตอตนเอง 

 3.  ข้ันการตัดสินใจ (Decision stage) เมื่อบุคคลไดผานขั้นตอนทั้งสองแลวบุคคลจะตัดสินใจ

วาจะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม โดยนวัตกรรมที่สามารถนําไปทดลองใชในปริมาณจํากัดไดจะลด

ความรูสึกเสี่ยงภัยและนําไปสูการยอมรับนวัตกรรมไดเร็วขึ้น นวัตกรรมที่ถูกยอมรับในข้ันตอนตัดสินใจ

นี้ อาจถูกนํามาใชหรือนํามาปฏิบัติตอไปเร่ือย ๆ หรืออาจจะถูกปฏิเสธหรือเลิกใชในภายหลังก็ได ซึ่ง

อาจมาจากสาเหตุตาง ๆ กัน เชน หันไปรับนวัตกรรมอื่นที่ดีกวา หรืออาจเกิดการไมพอใจผลของ

นวัตกรรมได สวนนวัตกรรมที่ถูกปฏิเสธในขั้นตอนตัดสินใจนี้ ก็อาจถูกปฏิเสธตอไปหรืออาจถูกยอมรับ

ในภายหลังก็ไดหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมที่บุคคลไดรับ 
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 4. ข้ันการยืนยัน (Confirmation stage) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการยอมรับนวัตกรรม 

ซึ่งอาจมีระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งยอมรับแนวความคิดใหมไปปฏิบัติเปนการถาวรจริง ๆ ในขั้นการ

ยืนยันนี้ บุคคลจะแสวงหาขาวสารเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ไดกระทําไป

แลว แตก็อาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั้นได หากวาไดรับขาวสารที่ขัดแยงกับขาวสารที่นําไปสูการ

ตัดสินใจในครั้งกอน อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปบุคคลจะพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงหรือลดความ

ขัดแยง ดังนั้น การแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม การไดรับขาวสารจากสื่อมวลชน การ

ไดรับคําแนะนําจากเพื่อนและบุคคลใกลชิดตลอดจนการเห็นผลสําเร็จของนวัตกรรมนั้นจะมีอิทธิพลตอ

ข้ันการยืนยันมาก 

 กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมของแตละบุคคล คุณลักษณะของนวัตกรรมก็เปน

ปจจัยสําคัญหนึ่งที่เขามามีอิทธิพลตอการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้น โดยคุณลักษณะของนวตักรรม

ที่เอื้อประโยชนตอการยอมรับมี 5 ประการ คือ  

 1. ประโยชนหรือความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative advantage) คือ การที่ผูรับ

นวัตกรรมรูสึกวา นวัตกรรมนั้นดีกวาหรือมีประโยชนมากกวาความคิดเดิมของเดิม หรือวิธีปฏิบัติ

แบบเดิม เชน ทํากําไรไดมากกวา สะดวกสบายกวา เสียคาใชจายและเวลานอยกวา เปนตน และยิ่ง

บุคคลเห็นวานวัตกรมนั้นมีคุณคาหรือมีประโยชนมากเพียงใดโอกาสที่นวัตกรรมจะไดรับการยอมรับก็

จะมีมากขึ้น 

 2.  ความเขากันไดหรือความสอดคลอง (Compatibility) หมายถึง การที่ผูรับนวัตกรรมรูสึก

หรือคิดวา นวัตกรรมนั้นสอดคลองหรือเขากันไดกับคานิยม ความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนอยู 

ประสบการณเกี่ยวกับนวัตกรรมในอดีต ตลอดจนความตองการของตน โดยนวัตกรรมที่สอดคลองหรือ

ไปกันไดกับคานิยม หรือบรรทัดฐานของสังคมจะทําใหผูยอมรับนวัตกรรมรูสึกมั่นใจและไมตองเสี่ยงภัย

มาก จึงไดรับการยอมรับในระยะเวลาที่รวดเร็วกวานวัตกรรมที่ขัดแยงกับคานิยมและบรรทัดฐานของ

สังคม 

 3.  ความสลับซับซอน (Complexity) หมายถึง การที่ผูรับนวัตกรรมรูสึกวานวัตกรรมนั้นเปนที่

เขาใจหรือสามารถนําไปใชไดยากหรืองาย มากหรือนอยเพียงใด นวัตกรรมที่มีความสลับซับซอนมาก

และยากตอการเขาใจและใชงาน ก็อาจตองใชเวลามากในการยอมรับหรืออาจไมไดรับการยอมรับเลย 

นั้นคือ ลักษณะของความสลับซับซอนของนวัตกรรมจะมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราการยอมรับ

นวัตกรรม 

 4.  ความสามารถนําไปทดลองใช (Trialability) หมายถึง ระดับที่นวัตกรรมสามารถถูกนําไป

ทดลองใชในปริมาณนอย ๆ ได นวัตกรรมที่ถูกแบงออกเปนสวน ๆ เพื่อนําไปทดลองใชได จะเปนที่ยอมรับ

ไดรวดเร็วกวานวัตกรรมที่แบงสวนไปลองใชไมได เพราะจะชวยลดความรูสึกเสี่ยงภัยของผูรับนวัตกรรม 

เพราะวาไดผานการประเมินผลของการใชนวัตกรรมนั้นมาแลวในระดับหนึ่ง 
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 5. ความสามารถสังเกตได (Observability) หมายถึง การที่ผลของนวัตกรรมเปนสิ่งที่สังเกตเห็น

ไดโดยชัดเจนเพียงใด นวัตกรรมที่สามารถสังเกตเห็นผลไดงายและสามารถสื่อความหมายใหแก

กลุมเปาหมายไดงาย ก็จะไดรับการยอมรับงายกวาและเร็วกวานวัตกรรมที่สังเกตเห็นผลยาก 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมขางตน สามารถสรุปไดวา กอนที่แตละบุคคลจะ

ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมใดมาใช จะพิจารณาถึงการมีความรูความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอ

นวัตกรรมนั้น ๆ กอนซึ่งจะมาจากความรูสึกหรือการรับรูของตนเอง โดยนวัตกรรมที่บุคคลเห็นวามี

ประโยชนหรือความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบสูง มีความสอดคลองกับความตองการและความรูสึกของ

ตนเองสูง สามารถทดลองแลวเห็นวามีประโยชนตอตนเองก็จะยอมรับนวัตกรรมนั้น ดังนั้น การพยายาม

ทําใหผูใหญมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอการใชอินเทอรเน็ต และทําใหผูใหญมองเห็นประโยชน

จากการใชอินเทอรเน็ตที่สามารถนําขอมูล ขาวสาร ความรูตาง ๆ จากการคนควาบนอินเทอรเน็ตมา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพื่อใชในการแกปญหาได ก็จะทําใหผูใหญยอมรับการใชอินเทอรเน็ตไดใน

ที่สุด และวิธีการดังกลาวยังสามารถที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนและการศึกษารูตลอดชีวิตสําหรับ

ผูใหญไดในอนาคตตอไป 
 สรุปการวิเคราะหรูปแบบจากเอกสารงานวิจัย 

 การวิเคราะหเอกสารงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหจากการศึกษาเอกสารที่แบงออกเปน 6 ตอน 

โดยตอนที่ 1 วาดวยปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญจิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ เปน

การศึกษาหลักคิดของการศึกษาผูใหญ ตอนที่ 2การเรียนรูผูใหญ (Adult learning) ความหมายของคํา

วา ผูใหญ ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของผูใหญ ประเภทของผูใหญวัยทํางานบริบทการเรียนรูของ

ผูใหญวัยทํางานตามทฤษฏีการเรียนรูของ โนลล (Knowles) สภาพบริบท และปญหาของกลุมตัวอยาง 

ตอนที่ 3 วาดวยการสอนผูใหญ วิธีการสอนผูใหญรูปแบบการสอนการวางแผนการสอนผูใหญการ

ประเมินผลการเรียนตอนที่ 4 เปนการศึกษาเรื่องการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน

การใหความหมายของคําวาการเรียนรูแบบผสมผสาน, การเรียนรูแบบยืดหยุน,การสอนแบบซิงโครนัส 

(Synchronous Learning) การเรียนการสอนแบบนี้จําเปนตองมี ผูเรียน และ ผูสอนมีการปฏิสัมพันธ

กัน ณ ขณะเดียวกันเปนการเรียนในหองเรียนปกติ (Face to face) การเรียนการสอนแบบอะซิงโครนัส 

(Asynchronous learning) เปนระบบการเรียนการสอนสรางเว็บไซตข้ึนมาเพื่อใหผูเรียนสามารถเขา

มาเรียนรูการเรียนการสอนแบบออนไลน (e-Learning) รูปแบบการผสมผสานกิจกรรมและวิธีการสอน

กับการเรียนรูแบบยืดหยุนตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของตอนที่ 6 รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและ

การเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน ผูใหญวัยทํางานกับ

การเรียนรู ทําไมจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) สําหรับผูใหญ และการเรียนรูแบบ

ผสมผสาน (Blended learning) สําหรับผูใหญการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัย

ทํางานกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 แนวทางในการศึกษางานวิจัยนี้ไดเปน 4 ประเด็นไดแก เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู

(วัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการเรียนการสอน ส่ือ และการวัดและประเมิน)เวลา/สถานที่(วิธีการเรียน)เพื่อ

นําไปสูการสรางแบบสอบถามความตองการของผูเรียนในกลุมประชากรเนื้อหาหลักสูตรที่ตองการ

เรียนรู ปจจัยองคประกอบพื้นฐาน และรูปแบบการเรียนรู  
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ตาราง 7 วิเคราะหรูปแบบจากทฤษฏี แนวคิด และเอกสารงานวิจัยตามปจจัยองคประกอบพื้นฐานและรูปแบบการเรียนรู 

 

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปจจัยองคประกอบพื้นฐานและรูปแบบการเรียนรู 

เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู 
วิธีการเรียน 

เวลา สถานที ่

1. ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 

ปรัชญาการศึกษาผูใหญเสรีนิยม(Liberalism)  

 

 

ภูมิปญญา 

 

เชื่อในการศึกษาเพื่อพัฒนาสติปญญาคุณธรรม

และจริยธรรม ทักษะทั่วไปในการอาน/การเขียน/

การคิดคํานวณ/ภูมิปญญาทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

เวลาที่เหมาะสม 

 

ขึ้นอยูกับผูเรียน 

 

ปรัชญาการศึกษาผูใหญพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)  

 

การเรียนโดยการกระทํา เชื่อในเรื่องการศึกษาคือการพัฒนาความเปน

ประชาธิปไตยพัฒนาตนเองและสังคม ผูสอนเปน

เพียงผูอํานวยความสะดวกและจัดประสบการณ

การเรียนรู  มุ ง เนนการเรียนโดยการกระทํา 

การศึกษาเปนกระบวนการตลอดชีวิต 

เ วลาที่ เ หมาะสมจะทํ า ให

ผูใหญเกิดการเรียนรู 
 

ปรัชญาการศึกษาผูใหญพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  เ นื้ อ ห าตอบสนอ ง ต อ ค ว าม

ตองการของผูเรียน 

เชื่อในเรื่องพฤติกรรมวาเปนการตอบสนองของ

มนุษยตอสิ่งเราถาจัดสิ่งเราใหเหมาะสมจะได

พฤติกรรมที่ตอบสนอง การศึกษานอกระบบไดรับ

อิทธิพลจากกลุมนี้ในดานกระบวนการวางแผน 

การประเมินความตองการ การออกแบบโปรแกรม

การประเมินผลและผลลัพธที่วัดได 

เ วลาที่ เ หมาะสมจะทํ า ให

ผูใหญเกิดการเรียนรู 
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปจจัยองคประกอบพื้นฐานและรูปแบบการเรียนรู 

เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู 
วิธีการเรียน 

เวลา สถานที่

ปรัชญาการศึกษาผูใหญมนุษยนิยม (Humanism)  

 

เนนเรื่องการตอบสนองความตองการ

ของกลุมเปาหมาย 

เชื่อในเรื่องพื้นฐานของเสรีภาพศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย การศึกษานอก

ระบบเนนการจัดใหตอบสนองความ

ตองการและเหมาะกับกลุมเปาหมาย 

เ วลาที่ เ หมาะสมจะทํ า ใ ห

ผูใหญเกิดการเรียนรู 
 

ปรัชญาการศึกษาผูใหญปฏิรูปนิยม (Radicalism)  

 

 เ ชื่ อ ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า เ ป น ก า ร

เปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนหรือ

อยางรุนแรง โดยเปลี่ยนแปลงโครงสราง

และคานิยมทางสังคม เชน แนวคิดของ

เปาโล  แฟร  เสนอทฤษฎีการสร าง

จิ ตสํ า นึ ก เ พื่ อ เ ป ลี่ ยนแปลงสั ง คม 

เศรษฐกิจและการเมืองของโลกคนตน อิ

วาน  อิลลิ ช  เสนอให เลิ กลมระบบ

โรงเรียน 

เ วลาที่ เ หมาะสมจะทํ า ใ ห

ผูใหญเกิดการเรียนรู 
 

ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรมจากการ

วิเคราะหของสาโรช บัวศรี  

 

 พิจารณาถึงการสรางปรัชญาการศึกษา

ไทยจากพระพุทธศาสนาขึ้ นใช  ใน

ประเทศ 
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่ 
เกี่ยวของ 

ปจจัยองคประกอบพื้นฐานและรูปแบบการเรียนรู 

เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู 
วิธีการเรียน 

เวลา สถานที ่

2. การเรียนรูผูใหญ (Adult learning) 

    ขอตกลงเบื้องตน 5 ประการ ของมัลคัม โนลส 

 

 

มโนภาพแหงตน : ผูเรียนที่เปนผูใหญจะ

จัดการตามแผนที่วางไว 

ประสบการณ : ผูเรียนที่เปนผูใหญ นําความรู

และประสบการณติดตามมาดวย 

 

วิธีการเรียนรู : ใชปญหาเปนศูนยการ

มากกวาตัวเองเปนศูนยกลาง 

แรงจูงใจ : เหตุผลที่ผูใหญเขามาเรียนเปน

แรงผลักดันจากภายใน 

 

ความพรอมที่จะเรียน: ผูใหญ

เปนศูนยรวมและผูใหญตองการ

ที่จะเรียนรูเพราะมีผลโดยตรง

กับตัวเขาครอบครัวเขาและการ

ทํางานของเขา 

ฮีมสตรา (Hiemstra. 1997) ความตองการในการเรียนของตนเอง

(Assessing Needs) 

กําหนดเปาหมายการเรียนของตนเอง 

(Setting Goals)  

กําหนดขอบเขตเนื้อหาเฉพาะที่จะเรียน 

(Specify learning content) 

การประเมินผลการเรียน(Evaluating the 

Learning) 

เลือกวิธีการเรียนรูเทคนิคและเครื่องมือ

การเรียน (Choosing the Instructional 

Method, Techniques, and Devices) 

สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการ

ตรวจสอบตนเองรูจักการไตรตรองและมี

การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Promoting 

Introspection, Reflection and Critical 

Thinking) 

บทบาทของผูสอน (Instruction Role) 

จัดชวงเวลาเรียน (Packing the 

Learning) 

การเลือกและควบคุม

สภาพแวดลอมในการ

เรียน (Controlling the 

Learning 

Environment) 

 

เออรวิง ลอด (Irving Lorge. 1947) เพื่อที่จะไดเพิ่มพูนบางอยาง (To gain 

something) 

เพื่อที่จะไดเปนบางสิ่ง (To be something) 

เพื่อที่จะไดทําบางสิ่ง (To do something)

 

เพื่อที่จะประหยัดบางอยาง (To 

save something) 
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ตาราง 7  (ตอ) 

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

ปจจัยองคประกอบพื้นฐานและรูปแบบการเรียนรู 

เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู 
วิธีการเรียน 

เวลา สถานที ่
3. การสอนผูใหญ 
มัลคัม โนลส (Malcolm S. Knowles. 

1980) 

 

 

 

 

 
 

 

ประสบการณของผูเรียน (Experience)  

ความสําคัญของการนําประสบการณมาเปนเทคนิค

ในการเรียนการสอน 

ความสําคัญของการนําประสบการณไปปฏิบัติ 

การเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณ 

แนวทางการเรียนรู (Orientation to learning) 

แนวทางการเรียนรูของผูใหญ 

แนวทางการเรียนรูของหลักสูตร 

การออกแบบประสบการณการเรียนรู 

ความพรอมที่จะเรียน 

(Readiness) 

เวลาในการเรียนรู 

การจัดกลุมผูเรียน 

มโนทัศนของผูเรียน  (Self–concept)  

การสรางบรรยากาศการเรียนรู 

การวิเคราะหความตองการใน

การเรียนรู 

การวางแผนรวมกัน 

การนําประสบการณการเรียนรู

มาใชในการเรียนการสอน 

การประเมินผลการเรียนรู 

จารวิส(Jarvis. 1983)  วิธีการสอนโดยใชครูเปนศูนยกลาง(Teacher –

centered Methods) 

วิธีการสอนโดยใชนักศึกษาเปนศูนยกลางแบบ

กลุม (Student–centered group methods) 

วิธีการสอนโดยใชนักศึกษาเปนศูนยกลาง

รายบุคคล (Individual Student Centered 

Method) 
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ 

ปจจัยองคประกอบพื้นฐานและรูปแบบการเรียนรู 

เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู 
วิธีการเรียน 

เวลา สถานที่
เยอรลาชและอีลี (Gerlach; & Ely. 

1980) 

การกําหนดวัตถุประสงค เปนจุดเริ่มตนของระบบการ

เ รียนการสอนวัตถุประสงคที่ กํ าหนดขึ้ นควร เปน

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงคเฉพาะที่

ผูเรียนสามารถปฏิบัติได ครูสามารถวัดและสังเกตได 

การกําหนดเนื้อหา เปนการเลือกเนื้อหาเพื่อนํามาชวยให

ผูเรียนไดเรียนรูและบรรลุวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว 

การประเมินผลพฤติกรรมเบื้องตน เปนขั้นตอนของการศึกษา

ขอมูลของผูเรียนวามีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนเนื้อหา

สาระที่กําหนดไวไดหรือไม ทั้งนี้จะไดเริ่มตนสอนใหเหมาะสม

กับระดับความรูความสามารถของผูเรียน 

การจัดแบงกลุมผูเรียน เปนการจัดกลุมเพื่อใหไดเรียนรู

รวมกัน วัตถุประสงคของการเรียนการสอน จะทําใหเรา

สามารถจัดกลุมผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

การประเมินผลพฤติกรรม เปนการประเมินผลการเรียนรู

ของผูเรียน เพื่อตรวจสอบดูวาผูเรียนไดรับความรู หรือมี

ความเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพียงใด 

การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ เปนการพิจารณาเพื่อ

ตรวจสอบหาขอบกพรองเพื่อปรับปรุงแกไข 

การกําหนดกลยุทธการสอน ยุทธศาสตรการ

สอนที่เกอรลาช และอีลี เสนอไวมี 2 แบบ คือ 

1 การสอนแบบปอน เปนการสอนที่ครูจะเปน

ผูปอนความรูตาง ๆ ทั้งหมดใหกับผูเรียน 

2 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการ

สอนที่ครูจะมีบทบาทเปนเพียงแตผูเตรียมสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อการเรียนรู 

และจัดสภาพการณการเรียนรูเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค 

การเลือกวัสดุการสอนที่เหมาะสม ครูควรจะ

รูจักเลือกสื่อและแหลงวิทยาการที่เหมาะสม 

เ พื่ อ นํ า ม า ใ ช ใ น ก า ร เ รี ย นก า รสอนกั บ

ยุทธศาสตรการสอนที่ตางกัน 

 

การกําหนดเวลาเรียน จะ

ขึ้ นอยู กับ วัตถุประสงค 

เ นื้ อ ห า  ส ถ า น ที่  ก า ร

บริการและความสามารถ 

ตลอดจนความสนใจของ

ผูเรียน 

 

ก า ร จั ด ส ถ า น ที่ เ รี ย น 

หองเรียนปกติโดยทั่วไป

จะมีผูเรียนประมาณ 30–

40 คน ซึ่งนับวาเหมาะสม

กับการสอนแบบบรรยาย 

แตอาจจะไมเหมาะสมกับ

การสอนที่ใชยุทธศาสตร

แบบ  อื่ น  ๆ  ด วย เหตุนี้

หองเรียนควรจะมีหลาย

ขนาด 

60



61 

ตาราง 7  (ตอ) 

 

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

ปจจัยองคประกอบพื้นฐานและรูปแบบการเรียนรู 

เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู 
วิธีการเรียน 

เวลา สถานที ่
เนิรค และเยนตรี  (Knirk; & Gentry. 

1971) 
การกําหนดเปาหมาย เปนการกําหนดเปาหมายของการ

สอนไวอยางกวาง ๆ 

การกําหนดกิจกรรม เปนการกําหนดกิจกรรมใหเปน

หมวดหมู และเลือกเอาเฉพาะกิจกรรมที่มีความเหมาะสมที่สุด 

การประเมินผล  เปนการประเมินผลการดําเนินงาน

ทั้งหมดของระบบ เพื่อใหทราบจุดดีและจุดออนที่จะตอง

ปรับปรุงแกไข 

การปรับปรุงแกไข เปนขั้นของการนําขอมูลที่ไดจากการ

ประเมินผลไปแกไขจุดออนของระบบการเรียนการสอน

เพื่อจะทําให เปนระบบการเรียนการสอนที่มีความ

เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การวิเคราะหกิจกรรม เปนการวิเคราะหงานตาง ๆ ที่

จะตองทําโดยการยอยเปาหมายของการสอน

ออกเปนจุดประสงคของการสอนเพื่อใหมีความ

ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น 

การดําเนินการสอน เปนขั้นของการนําเอาแผนการที่

วางไวไปสอนในชั้นเรียนผูสอนจําเปนตองควบคุมการ

ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

4. การเรียนรูแบบผสมผสานและ
การเรียนรูแบบยืดหยุน 
เบอรซิน(Bersin.2004) 

 

 

 

1.การออกแบบและกําหนดกิจกรรมที่เปนแบบฝกหัด

หรือการทบทวนความรูใหแกผูเรียน 

2.การออกแบบและกําหนดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดมี

การเรียนรูรวมกัน (Collaboration) เพื่อเสริมสราง

ทักษะทางสังคม 

3.การออกแบบและกําหนดกิจกรรมการเรียนรูหลักที่

จะชวยใหผูเรียน ไดเรียนรูตามที่ไดตั้งวัตถุประสงคไว 

เ ว ล า ส ว น ห นึ่ ง ที่ ถู ก

กํ าหนดแนนอน  ส วน

หนึ่งขึ้นอยูความสะดวก 

 

 

 

 

ในหองเรียน  และที่

ไหนก็ได 
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

ปจจัยองคประกอบพื้นฐานและรูปแบบการเรียนรู 

เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู 
วิธีการเรียน 

เวลา สถานที่ 
อรัญและซีแมน (Allen and Seaman. 

2005) 

 การสอนแบบผสมผสานวามีสัดสวนของเนื้อหาที่

นําเสนอทางอินเทอรเน็ตเปนรอยละ 30-79 และมีการ

นําเสนอเนื้อหาผานทางอินเทอรเน็ต มีการใชกระดาน

สนทนาออนไลน รวมกับการเรียนการสอนในหองเรียน

สวนที่มีสัดสวนของเนื้อหา 

เวลาสวนหนึ่งที่ถูกกําหนด

แนนอน  สวนหนึ่งขึ้นอยู

ความสะดวก 

ในหองเรียน และที่

ไหนก็ได 

ชารลสแกรหม (Charles R. Graham. 

2009) 
 ขั้นความเปนไปได ในการผสมผสาน  (Enabling 

blends)  

ขั้นผสมผสานสัดสวน (Enhancing blends)  

ขั้นเปลี่ยนรูปแบบผสมผสาน (Transforming blends) 

เวลาสวนหนึ่งที่ถูกกําหนด

แนนอน  สวนหนึ่งขึ้นอยู

ความสะดวก 

ในหองเรียน และที่

ไหนก็ได 

5. การเรียนรูแบบผสมผสานและ
การเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญ
วัยทํางาน 

เนื้อหาที่เหมาะกับผูใหญวัยทํางานที่สามารถนําไปกับ

การทํางาน 

รูปแบบการเรียนในหองเรียนแบบเผชิญหนา และการ

เรียนแบบออนไลน 

เวลาสวนหนึ่งที่ถูกกําหนด

แนนอน  สวนหนึ่งขึ้นอยู

ความสะดวก 

ในหองเรียน และที่

ไหนก็ได 

โรเจอร(Rogers. 2004)การยอมรับ

นวัตกรรม 
 

 1. ขั้นความรู (knowledge stage) 

2. ขั้นจูงใจ (persuasion stage) 

3. ขั้นการตัดสินใจ (decision stage) 

4. ขั้นการยืนยัน (confirmation stage) 
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

ศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปจจัยองคประกอบพื้นฐานและรูปแบบการเรียนรู 

เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู 
วิธีการเรียน 

เวลา สถานที ่

คุณลักษณะของนวัตกรรมที่

เอื้อประโยชนตอการยอมรับ 

 1. ประโยชนหรือความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

(relative advantage) 

2. ความเขากันไดหรือความสอดคลอง 

(compatibility) 

3. ความสลับซับซอน (complexity) 

4. ความสามารถนําไปทดลองใช (trial ability) 

5.ความสามารถสังเกตได (observability) 

  

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การยอมรับนวัตกรรม 

นวัตกรรมที่เอื้อประโยชนตอการยอมรับ 

   

สรุป 1.เนื้อหาหลักสูตรควรตอบสนองความตองการใชงานใน
ชีวิตประจําวนั 

2.กําหนดเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค 

3.กําหนดกิจกรรมในการเรียนเปนหมวดหมูและเหมาะสม 

4.นําประสบการณของผูเรียนมาประยุกตเขากับการเรียน 

5.การประเมินผลการเรียน 

1. รูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 

2. รูปแบบการสอนสําหรับผูใหญ 

3.รูปแบบการเรียนในหองเรียนเผชิญหนา
และการเรียนแบบออนไลน 

4. รูปแบบที่ยืดหยุน 

 

1. การจัดเวลาให
เหมาะสมและสะดวก
กับผูเรียน 

2. ใชเวลากระตุนใหเกิด
การเรียนรูดวยตวัเอง 

3.ความพรอมที่จะเรียน 
เวลาในการเรียนรู 

1.จัดสภาพแวดลอมให
เหมาะสมและเอื้อตอ
การเรียนรู 

2. เรียนไดในหองเรียน
และแบบออนไลน 

3.สื่อและอุปกรณใน
การเรียน 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  

 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรู
แบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน ในลักษณะการวิจัยและพัฒนา 
(Research and development)ใชวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การสรางกรอบรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อ 
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  

 1.  สรางกรอบรูปแบบจากการศึกษาเอกสาร 
 2.  ศึกษาความตองการของประชากร โดยการนําแนวคิดในขอที่1สรางแบบสอบถามไปถาม
กลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

  2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.2  การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ 
  2.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.4  การวิเคราะหขอมูล 
  2.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพือ่สงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตสําหรบัผูใหญวัยทํางาน  
 1. สรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
 2. ผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
 3. สรางหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู และเครื่องมือประเมินรูปแบบ 
 4. ผูเชี่ยวชาญประเมินหลักสูตรแผนจัดการเรียนรูและเครื่องมือประเมินรูปแบบ 
 ตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน 
 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบ ประกอบไปดวยประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูและผลการประเมิน
ทักษะการเรียนรูของผูเรียนจากการทดลอง 3 คร้ังโดยมีข้ันตอนการดําเนินงานแตละครั้ง ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การทดลอง 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
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ตอนที่ 1 การสรางกรอบรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ
ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
 1. สรางกรอบรูปแบบจากการศึกษาเอกสาร 
 งานวิจัยนี้ไดแบงวิธีการศึกษาเอกสารออกเปน 6 ตอน โดยตอนที่ 1 วาดวยปรัชญาและ

แนวคิดการเรียนรูของผูใหญจิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ เปนการศึกษาหลักคิดของการศึกษาผูใหญ 

ตอนที่ 2 การเรียนรูผูใหญ (Adult Learning) ความหมายของคําวา ผูใหญ ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรู

ของผูใหญ ประเภทของผูใหญวัยทํางานบริบทการเรียนรูของผูใหญวัยทํางานตามทฤษฏีการเรียนรูของ 

Knowles สภาพบริบท และปญหาของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 3 วาดวยการสอนผูใหญ วิธีการสอนผูใหญ

รูปแบบการสอนการวางแผนการสอนผูใหญการประเมินผลการเรียนตอนที่ 4 เปนการศึกษาเรื่องการ

เรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนการใหความหมายของคําวาBlended learning, 

Synchronous learning การเรียนในหองเรียนปกติ (Face to face),Asynchronous learning การเรียน

การสอนแบบออนไลน (e-Learning) รูปแบบการผสมผสานกิจกรรมและวิธีการสอนการเรียนรูแบบ

ยืดหยุนตอนที่ 5 การเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

สําหรับผูใหญวัยทํางานผูใหญวัยทํางานกับการเรียนรูทําไมจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended 

learning) สําหรับผูใหญ และการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) สําหรับผูใหญ ตอนที่ 6 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จากการที่ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวผูวิจัยไดสรุปแนวทางการสราง

กรอบรูปแบบการเรียนรูผสมผสานและยืดหยุน  ออกเปน 4 ประเด็นไดแก เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการ

เรียนรู เวลา สถานที่ เพื่อนําไปสูการสรางกรอบรูปแบบ รายละเอียดดังตาราง 8  

 

ตาราง 8 แนวทางในการสรางกรอบรูปแบบ 

 

เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู 
วิธีการเรียน 

เวลา สถานที่
1.เน้ือหาหลักสูตรควรตอบสนองความตองการใช
งานในชีวิตประจําวัน 
2.กําหนดเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค 
3.กําหนดกิจกรรมในการเรียนเปนหมวดหมูและ
เหมาะสม 
4.นําประสบการณของผูเรียนมาประยุกตเขากับการ
เรียน 
5.การประเมินผลการเรียน 

1. รูปแบบการเรียนรูให
เหมาะสมกับผูเรียน 
2. รูปแบบการสอนสําหรับ
ผูใหญ 
3.รูปแบบการเรียนใน
หองเรียนเผชิญหนาและการ
เรียนแบบออนไลน 
4.รูปแบบท่ียืดหยุน

1. การจัดเวลาใหเหมาะสม
และสะดวกกับผูเรียน 
2. ใชเวลากระตุนใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง 
3.ความพรอมท่ีจะเรียน
ของผูเรียนในดาน เวลาใน
การเรียนรู 

1.จัดสภาพแวดลอมให
เหมาะสมและเอื้อตอการ
เรียนรู 
2. เรียนไดในหองเรียนและ
แบบออนไลน 
3.ส่ือและอุปกรณในการ
เรียน 
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 กรอบรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน ผูวิจัยทําการรวบรวมมา

จากการศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่ โดยผูวิจัยสังเคราะหเอกสารไดองคประกอบของรูปแบบ   

8 องคประกอบ ตามขอบงชี้ขององคประกอบ 28 ขอบงชี้ 

 
องคประกอบรูปแบบ ขอบงชี ้
1.ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของ
ผูใหญ(Philosophy and concepts of 
adult learning) 

1.การพัฒนาตนเอง

2.ความพรอมและความตองการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง 

3.นําประสบการณและความสามารถของตนเองไปใช

4.กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต

5.การเรียนรูดวยการนําตนเอง

2.วัตถุประสงค (Objective) 6.กําหนดเปาหมายในการเรียนรู

7.กําหนดความตองการในการเรียนรู

8. กําหนดขอบเขตในการเรียนรู

3.เนื้อหาหลักสูตร (Course content) 9.เนื้อหาตอบสนองตอความตองการของผูเรียน

10. เนื้อหาที่เหมาะกับการพัฒนาตนเอง

11. เนื้อหาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

12. เนื้อหาที่มีการบูรณาการเพื่อนําไปใช

4. รูปแบบการเรียนรู (Learning 
model) 

13. การเรียนรูวิธีเรียนและไมเนนการแขงขันในความสําเร็จของแตละคน แตจะสงเสริมความ

รวมมือและการพึ่งพากัน 

14. การเรียนรูแบบมีสวนรวม

15.การเรียนรูแบบผสมผสานระหวางทางอินเทอรเน็ตและในหองเรียน 

16.รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมและแหลงเรียนรูตองมีหลากหลาย ยืดหยุน 

5. การออกแบบ (Design) 17.การสื่อความหมายที่งาย ๆ ชัดเจนมีการนําเสนอที่ดีและจูงใจ 

18.มีทางเลือกในการเรียนรูผานสื่อตางๆ

19.ผูเรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระในการเรียนรู

6. ประเมินผล (Evaluation) 20. การประเมินผลและผลลัพธที่วัดได

21.กิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดหรือการทบทวนความรู

7. วิเคราะหผูเรียน (Learner 
analysis) 

 

22.ประสบการณของผูเรียน (อายุ , อาชีพ, เพศ, ระดับการศึกษา) 

23.คุณลักษณะอันพึงประสงค 

(มีวินัย, ใฝเรียนรู, มุงมั่นในการทํางาน, มีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร) 

 24.  ทักษะการทํางานและการดําเนินชีวิตการนําตนเอง (อยากเรียนรูดวยตนเอง,กําหนดสิ่งที่

ตองการเรียนดวยตนเอง, มีเปาหมายในการเรียนรู) 

 25.  กําหนดกลุมผูเรียน 

8. วิธีการจัดการเรียน (Learning 
management method) 

26.  เวลา (เวลาสวนหนึ่งที่ถูกกําหนดแนนอน สวนหนึ่งขึ้นอยูความสะดวก) 

27.  เวลาสามารถยืดหยุนตามความพรอมและความตองการของผูเรียน 

 28.  สถานที่ (สามารถเรียนในหองและที่ไหนก็ได) 
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จากกรอบรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน ที่เหมาะสมประกอบดวย 4 ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 วิเคราะหผูเรียน (Analysis of learner: A)  

ข้ันตอนที่ 2ระบุประเด็นเนื้อหาหลักสูตร (Course content : C) 

ข้ันตอนที่ 3 กําหนดรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานใหเหมาะสมกับผูเรียน 

(Blended learning design for learner : B) 

ข้ันตอนที่ 4 การจัดการวิธีการเรียน (Define how to learn the time and place of  

flexible learning management: F) 

 รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานและใชชื่อวา “รูปแบบเอซีบีเอฟ” ACBF Model 

 2.  ศึกษาความตองการของประชากรกลุมตัวอยางโดยการนําแนวคดิในขอที1่สราง
แบบสอบถามไปถามกลุมตัวอยาง โดยมข้ัีนตอนการดําเนนิงาน ดังนี ้
  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 

  ประชากรที่ศึกษาคือ กลุมผูใหญวัยทํางาน จากภาครัฐและภาคเอกชน ไดแก สํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํานวน 150 คน 

บริษัท บีเคพี 1990 จํากัดจํานวน 50 คนและเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรจํานวน 

260 คน รวมจํานวน 460 คน 
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มาจากกลุมประชากร กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 

210 คน โดยตารางเครจซีและมอรแกน การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีสุมอยางงาย (บุญชม ศรีสะอาด. 

2543: 39-41) ที่คาความเชื่อมั่นระดับ .05 กลุมตัวอยางที่ใชทดสอบคาความเชื่อมั่น เปนกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน กลุมตัวอยางที่ใชทําการสํารวจความตองการเรียนรู ดานเนื้อหา และรูปแบบการเรียนรู 

เปนกลุมตัวอยางจํานวน 180 คน  
  2.2 การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ 
  การสรางแบบสอบถาม 
  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความตองการการเรียนรูของผูใหญวัยทํางาน ตามกรอบรูปแบบ

งานวิจัยที่สรางขึ้นจากเอกสาร และศึกษาจากเครื่องมือวิจัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแบบสอบถาม

ทั้งหมด 5 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ทัศนะตอปรัชญาการศึกษาผูใหญ และแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 
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ตอนที่ 3 ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร 

ตอนที่ 4 กําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 

ตอนที่ 5 กําหนดวิธีการจัดการเรียน   
 

  ลักษณะเครื่องมือ  
  ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) และแบบ

ปลายเปด เปนขอคําถามแบบขอมูลทั่วไป  

  ตอนที่ 2 ทัศนะตอปรัชญาการศึกษาผูใหญ แนวคิดการเรียนรูของผูใหญลักษณะขอคําถาม

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 107-108; 

อางอิงจาก Likert scale. n.d.) มี 3 ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

   1แทนความหมาย เห็นดวยนอยที่สุด หรือ ไมเห็นดวย 

   2แทนความหมาย เห็นดวยมาก 

   3แทนความหมาย เห็นดวยมากที่สุด 

  ตอนที่ 3 ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร  

  ตอนที่ 4 กําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนตอนที่ 5 กําหนดวิธีการจัดการ

เรียน ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท (พวงรัตน 

ทวีรัตน. 2540: 107-108; อางอิงจาก Likert scale . n.d.) มี 5 ระดับความหมาย โดยในแตละระดับ

คะแนนมีความหมาย ดังนี้ 

   5 แทนความหมายความตองการมากที่สุด 

   4 แทนความหมายความตองการมาก 

   3 แทนความหมายความตองการปานกลาง 

   2 แทนความหมายความตองการนอย 

   1 แทนความหมายความตองการนอยที่สุด 

  ตอนสุดทายเปนการใหแสดงความคิดเห็นเปนคําถามปลายเปด 
  การตรวจสอบคุณภาพ 
  1.  การตรวจสอบยืนยัน (Validation)แบบสอบถามการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดย

ใหผูเชี่ยวชาญประเมินรายขอ ประเมินความสอดคลอง (IOC) กับวัตถุประสงคในการตรวจสอบ

คุณภาพนี้ ไดใหผูเชี่ยวชาญในดานการศึกษาผูใหญ 2 ทาน ดานการศึกษา 2 ทาน ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 ทาน ดานเทคโนโลยีการศึกษา 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครับ 1 ทาน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) จากนั้นนํามาคํานวณคาความสอดคลองและวิเคราะหคา

ความสอดคลอง แลวนํามาปรับปรุงแบบสอบถาม 
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   1.1 จัดทําเครื่องมือตรวจสอบยืนยัน ของแบบสอบถามความตองการเรียนรูของผูใหญ

วัยทํางาน ดานเนื้อหาหลักสูตร ปจจัยองคประกอบพื้นฐานและรูปแบบการเรียนรู (เอกสารดังภาคผนวก ง) 

   1.2 ดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบการวิเคราะหความสอดคลอง ประเมิน

ความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง IOC (Item-Objective Congruency index) เปนเกณฑใน

การพิจารณา ซึ่งดัชนีความสอดคลองคํานวณไดจากสูตร 

 

IOC = 
∑

 

 

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 

    R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ   

   เกณฑการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ   

    + 1   =   เห็นดวย 

       0   =  ไมแนใจ ปรับปรุง 

    - 1    =  ไมใช ไมเห็นดวย 

คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญโดยแทน 

คาในสูตร วิเคราะหคะแนนเฉลี่ยที่ได 

    IOC  มากกวาเทากับ 0.5 มีความสอดคลอง (ใชได / ใชไดปรับปรุง) 

    IOC   นอยกวา 0.5 ไมมีความสอดคลอง (ใชไมได) 

   1.3 ผลการตรวจสอบยืนยัน (Validation) แบบสอบถามความตองการเรียนรูของผูใหญ

วัยทํางานแบบสอบถามมีขอคําถามทั้งหมด 58 ขอแบงผลการประเมินออกเปนตอน ๆ ดังนี้ (ผลวิเคราะห

ดังภาคผนวก จ) 

    ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ขอคําถามทั้งหมด 10 ขอ โดยรวมมี

คาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.50 แตมีจํานวน 4 ขอ ที่ตองไดรับการแกไข ไดแก สถานภาพ อายุ 

อาชีพ และเวลาที่ใชทํางานประจําสัปดาห 

    ตอนที่ 2 ทัศนะตอปรัชญาการศึกษาผูใหญ แนวคิดการเรียนรูของผูใหญ ขอคําถาม

ทั้งหมด 12 ขอคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.50 จํานวน 10 ขอ ต่ํากวา 0.50 จํานวน 2 ขอ มีประเด็นที่

ตองไดรับการแกไขไดแกปรับภาษาใหมเนื้อหาเปนรายละเอียดเนื้อหาคําถามจะตองกระชับ ชัดเจน 
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    ตอนที่ 3 ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ขอคําถามทั้งหมด 14 ขอ ขอ โดยรวมมีคาดัชนี

ความสอดคลองมากกวา 0.50 แตมีประเด็นที่ตองไดรับการแกไขประกอบดวยการนําไปใชประโยชนใน

งานที่ทํา ใหเพิ่มในเรื่องของเปนความตองการของหนวยงาน 

    ตอนที่ 4  กําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนขอคําถามทั้งหมด 12 ขอ 

โดยรวมมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.50 

    ตอนที่ 5 กําหนดวิธีการจัดการเรียน ขอคําถามทั้งหมด 10 ขอ โดยรวมมีคาดัชนี

ความสอดคลองมากกวา 0.50 แตมีประเด็นที่ตองไดรับการแกไขประกอบดวย ในดานของผูเรียน

อาจจะขาดแรงกระตุนในการเรียนรู ไมมีเวลา เนื่องจากมีภารกิจมาก 

  2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจาก

ผูเชี่ยวชาญ ไปทดลอง (Try out) หาคาความเชื่อมั่น เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและความ

ชัดเจนของคําถามทุกขอ กับผูใหญวัยทํางานที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 

2555 และ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  ผลการวิเคราะห โดยใชวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) หรือที่เรียกวา แบบครอนบาค (Cronbach) หาคาความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับเทากับ 0.921 (ผลวิเคราะหดังภาคผนวก จ) 
  2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการ ดังนี้  

 2.3.1  ขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเพื่อขออนุญาตและ

ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการสํารวจความตองการเรียนรู ถึงหนวยงานของกลุม

ตัวอยาง 

 2.3.2 ประสานงานกองการเจาหนาที่ของหนวยงานของกลุมตัวอยาง เพื่อนําสงแบบสอบถาม

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 และขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ภายในวันที่ 17 กันยายน 2555 ได

แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 134 ชุด 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) และแบบ

ปลายเปดเปนขอคําถามแบบขอมูลทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ  

  ตอนที่ 2 ทัศนะตอปรัชญาการศึกษาผูใหญ แนวคิดการเรียนรูของผูใหญโดยใหคะแนน

เกณฑคาเฉลี่ย ดังนี้ 

   1.00 – 1.70 แทนความหมาย เห็นดวยนอยที่สุด หรือ ไมเห็นดวย 

   1.71 - 2.40 แทนความหมาย เห็นดวยมาก 

   2.41 - 3.00  แทนความหมาย เห็นดวยมากที่สุด 
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  ตอนที่ 3 ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร  

  ตอนที่ 4 กําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนตอนที่ 5 กําหนดวิธีการจัดการ

เรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 

107-108; อางอิงจาก Likert scale. n.d.) มี 5 ระดับความหมาย โดยในแตละระดับคะแนนมีความหมาย 

ดังนี้ 

   4.01 – 5.00 แทนความหมาย มากที่สุด 

   3.51 – 4.00 แทนความหมาย มาก 

   2.51 – 3.00 แทนความหมาย ปานกลาง 

   2.00 – 2.50 แทนความหมาย นอย 

   1.00 – 1.99 แทนความหมาย นอยที่สุด 
 2.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล แบบสอบถาม โดยวิเคราะหสถิติพื้นฐาน ไดแก  คาความถี่ 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ตอนที่  2 การสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
 การสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  นําผลการศึกษาความตองการเรียนรู ผลจากการประเมินรูปแบบ

การเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัย

ทํางาน มาสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและแบบยืดหยุน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 1. สรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานจากแบบสอบถามความตองการการเรียนรู 

การสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  โดยการเอาผลการวิจัยจากแบบสอบถามมาสรางรูปแบบ

การเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัย

ทํางาน  

 1.1  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามแยกตามองคประกอบ และผลวิเคราะห

รายละเอียดขององคประกอบ 

 1.2  จัดลําดับความตองการของรูปแบบเปนรายองคประกอบ และตามรายขอของแตละ

องคประกอบ 
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  1.3 สรุปรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนตามความตองการ

ของผูใหญวัยทํางาน ซึ่งไดจากแบบสอบถาม 

 รายละเอียดผลการวิเคราะหอยูในบทที่ 4 ตอนที่ 2  
 2. ผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  

 จากการสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  ที่ไดจากแบบสอบถามความตองการการเรียนรู ของผูใหญ

วัยทํางาน นํามาปรับเพิ่มเติมใหครบตามกรอบรูปแบบ โดยสวนที่เพิ่มเติมไดแก การวิเคราะหผูเรียน 

เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคลองรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ

ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  

 ผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน ไดดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประกอบไป

ดวยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาผูใหญ 2 ทาน ดานการศึกษา 1 ทาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ทาน 

ดานเทคโนโลยีการศึกษา 1 ทาน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) 

 การประเมินความสอดคลองใชเทคนิคการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item-Objective 

Congruency index) เปนเกณฑในการพิจารณา  ผลการประเมินความสอดคลอง  

   เกณฑการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

    + 1   =   เห็นดวย 

       0   =  ไมแนใจ ปรับปรุง 

    - 1    =  ไมใช ไมเห็นดวย 

คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญโดยแทน

คาในสูตร วิเคราะหคะแนนเฉลี่ยที่ได 

   IOC   มากกวาเทากับ 0.5   มีความสอดคลอง (ใชได/ ใชไดปรับปรุง) 

   IOC    นอยกวา 0.5  ไมมีความสอดคลอง (ใชไมได) 

 สรุปผลการสรางรูปการแบบเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนจากการ

วิเคราะหจากแบบสอบถามและผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญประเมิน 

รายละเอียดผลการวิเคราะหอยูในบทที่ 4 ตอนที่ 2  
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 3. สรางหลักสูตรแผนจัดการเรียนรูและเครื่องมือประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบ
ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัย
ทํางาน  
 จากรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน นําไปสูการสรางหลักสูตร แผนจัดการเรียนรู และเครื่องมือประเมิน

รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับ

ผูใหญวัยทํางาน เพื่อใชในการประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน

เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานการสรางหลักสูตร และแผนจัดการเรียน นี้ได

สรางจากความตองการเรียนรูจากแบบสอบถาม ดังนี้ 
  3.1 การสรางหลักสูตร 
  มีข้ันตอนการวิเคราะหและการสรางหลักสูตรดังนี้ 

  1) วิเคราะหความเปนมาความสําคัญ เหตุผลและความจําเปนของปญหาจากสาเหตุ

ปญหาของ การเรียนรูของผูใหญ โดยเฉพาะผูใหญวัยทํางาน โดยไดทําการศึกษาประเด็นปรัชญาและ

แนวคิดการเรียนรูของผูใหญ การเรียนรูผูใหญ (Adult learning) การสอนผูใหญ  

  2) ปรัชญาและเปาหมาย โดยปรัชญาและแนวคิดในการเรียนรูของผูใหญลวนแตมี

เปาหมายคือการพัฒนาผูเรียน การเรียนรูของผูเรียนจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานการพัฒนา

ตนเอง มีการนําประสบการณการเรียนรูไปใชในงานที่ทาํหรือชวยพัฒนาสังคม 

  3) กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรโดย วัตถุประสงคของหลักสูตรที่ไดขอมูลจากการ

สํารวจคือ คาดหวังวาเมื่อไดเรียนรูแลวสามารถนําไปประยุกตและเชื่อมโยงกับการทํางานได ตองการ

มากที่สุด 56.7% 

  4) สรางเนื้อหาในหลักสูตร ที่ไดจากการสํารวจความตองการเรียนรู โดยเนื้อหาหลักสูตร

ที่ไดขอมูลจาการสํารวจความตองการเรียนรูเนื้อหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด 47.0% กลุม

โปรแกรมสํานักงานมากที่สุด 50.7% ดานการนําเสนอผลงานและการใชโปรแกรมตารางานขั้นสูง       

  5) กําหนดผลที่คาดวาจะไดรับจากหลักสูตร 

  6) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการสํารวจดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนรูในหองเรียนในระดับความตองการมากที่สุด 12.7% เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการ

เรียนรูในแบบออนไลนในระดับความตองการมากที่สุด 41.8% ดังนั้นรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูก็

จะเปนกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยมีเปาหมายในการผสมผสาน 

เกณฑที่ดีของการเรียนในหองเรียนปกติ (Face to face) และการเรียนการสอนแบบออนไลน (e-Learning) 

  7) กําหนดการดําเนินการวิจัย 

  9)  กําหนดและสรางสื่อการเรียนรู 
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    ส่ือการเรียนรูในหองเรียน: สไลด, คูมือ 

    ส่ือการเรียนรู Online:ส่ือ e-learning, สไลด, Video clip 

   10) กําหนดวิธีการประเมินผล 
  3.2  การสรางแผนการจัดการเรียนรู 
  มีข้ันตอนการวิเคราะหและการสรางแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
  1)  วิเคราะหสาระสําคัญในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 

  2)  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

  3)  กําหนดจุดประสงคนําทาง/เชิงพฤติกรรม/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  4)  วิเคราะหสาระการเรียนรู/เนื้อหาสาระการเรียนรู 

  5)  กําหนดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (ในหองเรียน/ ออนไลน) 

  6)  กําหนดหลักฐาน ชิ้นงาน ผลงาน ส่ือการเรียนรู 

  7)  วิธีการวัดและประเมินผล 
  แผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

การจัดการเรียนผสมผสานระวาง การเรียนในหองเรียน และการเรียนแบบออนไลน ระยะเวลาในการ

เรียนการเรียนในหองเรียนจํานวน 5 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมงรวมเวลา 15 ชั่วโมงการเรียนแบบออนไลน

จํานวน 14 คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีรวมเวลา 21 ชั่วโมงรวมการเรียน 19 คร้ัง รวมเวลา 36 ชั่วโมง 
  การเรียนในหองเรียน 
  คาบที่ 1 (ในหองเรียน) ชี้แจงวัตถุประสงคหลักสูตร การใชงานโปรแกรม e-Learning 

ระบบการจัดการเรียนรู (LMS) และแนะนํา หนวยเรียน 1 เทคนิคการสรางสื่อและการนําเสนอผลงาน

ข้ันสูง  หนวยเรียน 2 การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูง  

  คาบที่ 2 (ในหองเรียน) พบกลุมสรุป หนวยเรียนที่ 1 เทคนิคการสรางสื่อและการ

นําเสนอผลงานขั้นสูงสาระสําคัญการสรุปเนื้อหาหนวยเรียนที่ 1 เทคนิคการสรางสื่อและการนําเสนอ

ผลงานขั้นสูง ที่ผูเรียนไดรับการเรียนในสื่อ e-Learning และเปนการตอบขอซักถามตางๆ หลังจากที่ได

เรียนจากสื่อ e-Learning 

  คาบที่ 3 (ในหองเรียน) การประยุกตใชงาน Advance PowerPoint 2010 สาระสําคัญขั้น

นําความรูที่ไดรับในหนวยเรียนที่1 เทคนิคการสรางสื่อและการนําเสนอผลงานขั้นสูง มาประยุกตการใช

งาน Advance PowerPoint 2010 โดยมีเนื้อหาประเด็นในการเรียนคือ เทคนิคการสรางสไลดใหสวยงาม 

เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหว และเทคนิคการสรางภาพ 3D ใน PowerPoint 
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  คาบที่ 4 (ในหองเรียน) พบกลุมสรุป หนวยเรียนที่ 2 การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูง

สาระสําคัญการสรุปเนื้อหาหนวยเรียนที่ 2 การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูง ที่ผูเรียนไดรับการเรียนใน

ส่ือ e-learning และเปนการตอบขอซักถามตางๆ หลังจากที่ไดเรียนจากสื่อ 

  คาบที่ 5 (ในหองเรียน) การประยุกตใชงาน การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูงสาระสําคัญ

ข้ันนําความรูที่ไดรับในหนวยเรียนที่ 2 การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูง มาประยุกตการใชงาน การ

ใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูง โดยมีเนื้อหาประเด็นในการเรียนคือ การหาอายุ/อายุการทํางาน การวางแผน

เงินออม และการเปลี่ยนขอความไทย/อังกฤษ 
  การเรียนแบบออนไลน 
  หนวยเรียนที่ 1 เทคนิคการสรางสื่อและการนําเสนอผลงานขั้นสูง แบงเปน 6 คร้ัง คร้ังละ       

1 ชั่วโมง 30 นาที หรือ ขึ้นอยูกับผูเรียน (9 ชั่วโมง) สาระสําคัญเปนการเรียนรูผานสื่อ e-learning 

ภายใตระบบการจัดการเรียนรู เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน 

ในดานเวลา และสถานที่ ทั้งนี้การเรียนเรียนรูจะขึ้นกับผูเรียน วาสะดวกเรียนเวลาไหน สถานที่ใด โดย

ผูเรียนสามารถ เขาใชงานระบบไดตลอดเวลา ในหนวยเรียนที่ 1 เทคนิคการสรางสื่อและการนําเสนอ

ผลงานขั้นสูง แบงเปน 6  คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือ ข้ึนอยูกับผูเรียน รวมเวลาเรียนในหนวย

เรียนนี้ 9 ชั่วโมง 

  หนวยเรียนที่ 2 การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูงแบงเปน 8 คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

หรือ ข้ึนอยูกับผูเรียน (12 ชั่วโมง) สาระสําคัญเปนการเรียนรูผานสื่อ e-learning ภายใตระบบการ

จัดการเรียนรู เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน ในดานเวลา และ

สถานที่ ทั้งนี้การเรียนเรียนรูจะขึ้นกับผูเรียน วาสะดวกเรียนเวลาไหน สถานที่ใด โดยผูเรียนสามารถ 

เขาใชงานระบบไดตลอดเวลา ในหนวยเรียนที่ 2 การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูง แบงเปน 8 คร้ัง คร้ัง

ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือ ข้ึนอยูกับผูเรียน (12 ชั่วโมง) 
  3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวยเครื่องมือตาง ๆ ไดแก 
   3.3.1 รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานบทเรียนในชั้นเรียน (Face to face)/บทเรียนe-Learning 

   3.3.2 แบบบันทึกการกําหนดวัตถุประสงคสําหรับผูเรียน (แบบ B1) 

   3.3.3 แบบบันทึกการเรียนรูสําหรับผูเรียน (แบบ B2) 

   3.3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   3.3.5 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน (แบบ 

B3) แบงออกเปน 3 ดาน 1.ดานผูเรียน 2.ดานเนื้อหาในการเรียนรู 3.ดานรูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน 
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ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท (พวงรัตน ทวีรัตน. 

2540: 107-108; อางอิงจาก Likert scale. n.d.) มี 5 ระดับความพึงพอใจ โดยในแตละระดับคะแนนมี

ความหมาย ดังนี้ 

   5 แทน ความหมายความพึงพอใจมากที่สุด 

   4 แทน ความหมายความพึงพอใจมาก 

   3 แทน ความหมายความพึงพอใจปานกลาง 

   2 แทน ความหมายความพึงพอใจนอย 

   1 แทน ความหมายความพึงพอใจที่สุด 

   0 แทน ความหมาย ไมพึงพอใจ 

 การวิเคราะหขอมูลใหเกณฑพจิารณาความพึงพอใจ แตละระดับคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 

   4.01 – 5.00 แทน ความหมาย พึงพอใจมากที่สุด 

   3.51 – 4.00 แทน ความหมาย พึงพอใจมาก 

   2.51 – 3.00 แทน ความหมาย พึงพอใจปานกลาง 

   2.00 – 2.50 แทน ความหมาย พึงพอใจนอย 

   1.00 – 1.99 แทน ความหมาย พึงพอใจนอยที่สุด 

      0 แทน ความหมาย ไมพึงพอใจ 

   3.3.6 แบบประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน (แบบ B4) แบงออกเปน 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) และแบบปลายเปดเปนขอคําถามแบบ

ขอมูลทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละตอนที่ 2 ประเมินตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

(ดานการพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต, ดานสามารถนําความรูไปใชประยุกตกับการ

ทํางาน, ดานทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตอนที่ 3 ผูเรียนประเมินตนเอง(ดานความเพียร

และมีวินัย, ดานความมุงมั่นในแกปญหาแสวงหาความรู,ดานทักษะของการนําไปใชกับงานที่ทํา) ทั้ง 2 ตอน 

ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท (พวงรัตน ทวีรัตน. 

2540: 107-108; อางอิงจาก Likert scale. n.d.) มี 5 ระดับความคิดเห็น โดยในแตละระดับคะแนนมี

ความหมาย ดังนี้ 

   5 แทน ความหมายความเห็นดวยมากที่สุด 

   4 แทน ความหมายความเห็นดวยมาก 

   3 แทน ความหมายความเห็นดวยปานกลาง 

   2 แทน ความหมายความเห็นดวยนอย    

   1 แทน ความหมายความเห็นดวยนอยที่สุด 
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 การวิเคราะหขอมูลใหเกณฑในการพิจารณาความเห็น แตละระดับคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 

   4.01 – 5.00 แทนความหมาย เห็นดวยมากที่สุด 

   3.51 – 4.00 แทนความหมาย เห็นดวยมาก 

   2.51 – 3.00 แทนความหมาย เห็นดวยปานกลาง 

   2.00 – 2.50 แทนความหมาย เห็นดวยนอย 

   1.00 – 1.99 แทนความหมาย เห็นดวยนอยที่สุด 

 

ภาพประกอบ 10 แสดงเครื่องมือในการวิจยั 

 
 4. ผูเชี่ยวชาญประเมินหลักสูตรแผนจัดการเรียนรูและเครื่องมือประเมินรูปแบบ 
 จากการสรางหลักสูตร แผนจัดการเรียน และเครื่องมือประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน เพื่อใช

ในการประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานโดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินหลักสูตร แผนจัดการเรียน และเครื่องมือ

ประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

สําหรับผูใหญวัยทํางาน 
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 ผูเชี่ยวชาญ ประเมินหลักสูตร แผนจัดการเรียน และเครื่องมือประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานได

ดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาผูใหญ 2 ทาน ดาน

การศึกษา 1 ทาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ทาน ดานหลักสูตรและการสอน 1 ทาน (รายชื่อดัง

ภาคผนวก ก) 

 การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แผนจัดการเรียน และเครื่องมือในการวิจัยตาม

รูปแบบการพัฒนาการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตาม

วิธีของลิเคิรท (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 107-108; อางอิงจาก Likert scale. n.d.) มี 5 ระดับความหมาย 

โดยในแตละระดับคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 

   5 แทน ความหมาย ความเหมาะสมมากที่สุด 

   4 แทน ความหมาย ความเหมาะสมมาก 

   3 แทน ความหมาย ความเหมาะสมปานกลาง 

   2 แทน ความหมาย ความเหมาะสมนอย 

   1 แทน ความหมาย ความเหมาะสมนอยที่สุด 

 การวิเคราะหขอมูลใหเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมโดยในแตละระดับคะแนนมี

ความหมาย ดังนี้ 

   4.01 – 5.00 แทน ความหมาย เหมาะสมมากที่สุด 

   3.51 – 4.00 แทน ความหมาย เหมาะสมมาก 

   2.51 – 3.00 แทน ความหมาย เหมาะสมปานกลาง 

   2.00 – 2.50 แทน ความหมาย เหมาะสมนอย 

   1.00 – 1.99 แทน ความหมาย เหมาะสมนอยที่สุด 

 สรุปผลการสรางหลักสูตร แผนจัดการเรียน และเครื่องมือประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานและผล

การประเมินจากผูเชี่ยวชาญประเมิน 

 รายละเอียดผลการวิเคราะหอยูในบทที่ 4 ตอนที่ 2 
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ตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรู
แบบยืดหยุน 
 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน ประกอบไป

ดวยการประเมิน ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ความ

พึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรู และผลการประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน  

 การวิจัยนี้ไดทําการทดลองกับกลุมทดลองจํานวน 3 คร้ัง ดังนี้ 

 ทดลองครั้งที่ 1  ทําการทดลองกับผูเรียนจํานวน 3 คนเพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน ดาน

ความเขาใจของเนื้อหาบทเรียนการสื่อความหมายวิธีการนําเสนอและขั้นตอนการสอน ทักษะปฏิบัติ

โดยการสังเกตสัมภาษณแลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเพื่อใชทดลองในขั้นตอไป 

 ทดลองครั้งที่ 2 ทําการทดลองกับผูเรียนจํานวน 10 คนเพื่อหาแนวโนมของประสิทธิภาพของ

รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับ

ผูใหญวัยทํางาน  และตรวจสอบหาขอบกพรองในดานตางๆจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใชทดลอง

ในขั้นตอไป 

 ทดลองครั้งที่ 3 ทําการทดลองกับผูเรียนจํานวน 30 คนเพื่อหาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์

ของรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

สําหรับผูใหญวัยทํางาน  ที่สรางขึ้นใหไดตามเกณฑ การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85, ± 2.5 

 โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมทดลอง 
 กลุมตัวอยางที่ใชทําการประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน

เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  เปนกลุมตัวอยางจาก สํานักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย การเลือกกลุมทดลองใช

วิธีแบบที่เปนไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability sample) แบบการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified random 

sampling) ตามคุณลักษณะ ไดแก อายุ, ระดับการศึกษา จํานวน 43 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ หา

แนวโนม และประสิทธิภาพ  
 2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการ ดังนี้  

 2.1  ขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเพื่อขออนุญาตและขอ

ใชสถานที่เพื่อใชหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จัดกิจกรรมใหกับ

บุคลากรในสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย  
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 2.2 ระยะเวลาในการทดลอง ทดลองครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1-31 กรกฎาคม2556 

    ทดลองครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1-31 สิงหาคม 2556 

    ทดลองครั้งที่ 3 ระหวาง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2556 

ภาพประกอบ 11 แสดงโครงสรางการสอนในหองเรียน 

การสอนในหองเรียน (Face to face)1. กาํหนดวัตถุประสงค 

เปาหมายที่ตองการเรียนรู 

การนําไปใชประโยชน 

2.กําหนดเนื้อหา 

ความสนใจของผูเรียน 

สามารถนําไปใชงานไดจริง 

3.รูปแบบการสอนผูใหญ 

การเรียนรูแบบมีสวนรวม 

การประเมินผลกอนและหลังเรียน 

4.ทดสอบกอนเรียน

หาคุณลักษณะของผูเรียน 

ปรับความอยากงายของเนื้อหาตามกลุม 

6.การจัดสถานที่เรียน 

ชวงเวลาเรียน 

แสง เสียง อุณหภูมิในหองเรียน 

5.การกาํหนดเวลาเรียน สถานที ่

กําหนดใหตรงกับการจัดสถานที่เรียน 

7.ทดสอบหลงัเรียน

ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน 

8.การประเมนิผล 

การประเมินผลขั้นตอนการเรียนการจัดการสอบ

ตามหลักสูตร 

การประเมินผลกิจกรรมทั้งหมดผล 
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ภาพประกอบ 12 แสดงโครงสรางบทเรียน e-Learning 
 

 

 

บทเรียน E-learning (online) 1. กาํหนดวัตถุประสงค 

เปาหมายที่ตองการเรียนรู 

การนาํไปใชประโยชน 

2.กําหนดเนื้อหา

ความสนใจของผูเรียน 

สามารถนําไปใชงานไดจริง 

3. กาํหนดเครื่องมือในการ

พัฒนา (LMS) 

ระบบจัดการเรียนรู (Learning 

management system)  

ใชโปแกรม Efont 

5. สรางแบบทดสอบกอน/หลังเรียน

หาคุณลักษณะของผูเรียน 

ปรับความอยากงายของเนือ้หาตามกลุม

ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน 

4. สรางบทเรยีน

วิเคราะห/ออกแบบการสรางบทเรียน 

พัฒนาบทเรียน E-learning 

8.การประเมนิผล 

การประเมนิผลขั้นตอนการเรียนการ

จัดการสอบตามหลกัสูตร 

การประเมนิผลกิจกรรมทัง้หมดผล 
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ภาพประกอบ 13 แสดงโครงสรางหลกัสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนที ่1 

หัวขอ1 

หัวขอ2 

ทดสอบ 

ทดสอบ 

บทเรียนที ่2

หัวขอ1

ทดสอบ 

หัวขอ2

ทดสอบ

หัวขอ3 

ทดสอบ 

บทเรียนที ่3

หัวขอ1

ทดสอบ 

หัวขอ2

ทดสอบ 

บทเรียนที ่4 

หัวขอ1 

หัวขอ2 

ทดสอบ 

ทดสอบ 

หัวขอ3

ทดสอบ

ประเมินผล 
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 3.  การวิเคราะหขอมูล 
จากการทดลอง 3 คร้ังดําเนินงานแตละครั้ง โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
• ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน  

• ความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรู 

• ผลการประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน 
 4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหและประเมินผลการทดลองของการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน ดวย

วิธีการทางสถิติดังนี้ 

  4.1 แบบบันทึกการกําหนดวัตถุประสงคสําหรับผูเรียน (แบบ B1) เปนแบบพรรณนา 

  4.2 แบบบันทึกการเรียนรูสําหรับผูเรียน (แบบ B2)เปนแบบพรรณนา 

  4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนและประสิทธิภาพของสื่อ e-Learning โดย

วิเคราะหหาคาตางๆดังนี ้
   4.3.1 คาความยากงาย (p) 
  คาความยากงาย (Difficulty index) คือ อัตราสวนระหวางจํานวนคนที่ตอบขอสอบขอนั้น

ถูกกับจํานวนคนที่ตอบขอนั้นทั้งหมด ถาขอสอบมีคนทําถูกมากขอสอบขอนั้นงาย แตถาขอสอบขอใด

คนทําถูกนอยขอสอบนั้นยาก 

P =  
N
R  

P  คือ   คาดัชนีความยากงาย 

R  คือ   จาํนวนผูเรียนทีท่ําขอนั้นถูก 

N  คือ  จํานวนผูเรียนทัง้หมดที่ทาํขอสอบขอนั้น 

การแปลความหมายของคาดัชนีความงาย 

ดัชนีคาความยากงาย ความหมาย

มากกวา 0.8 

0.60-0.80 

0.40-0.60 

0.20-0.40 

นอยกวา 0.20 

งายมาก(ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง)

คอนขางงาย 

ปานกลาง 

คอนขางยาก 

ยากมาก(ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 

หมายเหตุขอสอบที่มีคาความยากระหวาง 0.20-0.80 เปนขอสอบที่มีความเหมาะสมกับการนําไปใช 
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  4.3.2 คาอํานาจจําแนก (r) 
  คาอํานาจจําแนก (Discriminant index) เปนคุณสมบัติที่บงบอกถึงความสามารถของ

ขอสอบที่จําแนกเด็กเกง – ออน  จะมีคา D เปนตัวดัชนีชี้บงใหทราบวา ขอสอบขอใดมีอํานาจจําแนก

สูงก็เปนขอสอบที่ดี หมายถึง ขอสอบขอนี้คนทําถูกจะเปนพวกกลุมเกง ถาใครทําผิดจะเปนพวกกลุมออน 

D = 
H

LU

N
RR −  

D คือคาอํานาจจําแนก 

RUคือจํานวนผูเรียนที่ตอบถกูในกลุมคะแนนสงู 

RLคือจํานวนผูเรียนที่ตอบถูกในกลุมคะแนนต่ํา 

NHคือจํานวนผูเรียนทัง้หมดในกลุมคะแนนสูงหรือกลุมคะแนนต่ํา  

การแปลความหมายของคาดัชนีอํานาจจาํแนก 
ดัชนีคาอํานาจจําแนก ความหมาย 

มากกวา 0.4 

0.30-0.39 

0.20-0.29 

0.00-0.19 

นอยกวา 0.00 

ดีมาก 

ดี 

ปานกลาง 

ปรับปรุง 

ตัดทิ้ง 

  หมายเหตุคาอาํนาจจําแนกที่ใชไดจะตองมีคา D สูงกวา .20 ข้ึนไป 

  4.3.3 แบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอน ระหวาง และหลังการเรยีน 

เปนการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) ซึ่งดําเนนิการทดลอง แบบ One Group Pretest – 

Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 249) โดยมีลักษณะการทดลองดังนี ้

กลุม สอบกอน (Pretest) การเรียนรูจากหนวยเรียน สอบหลัง (Posttest)

E T1 X T2 

E  หมายถึง กลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง 

T1 หมายถึง การทดสอบวัดความรูกอนเรียน 

X หมายถึง การเรียนรูจากหนวยเรียน 

T2 หมายถึง การทดสอบวัดความรูหลังเรียน 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรู

แบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  ดวยสูตร t-test  แบบ Dependent 

(Ferguson. 1981: 180)    
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สูตรt =    ∑
∑   ∑

 

 
เมื่อ  ΣD แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน 

  และหลังเรียน 

 N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

 การทดสอบสมมติฐานที่มีกลุมตัวอยางนอยกวา 30 (การทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) จะใชวิธีการทดสอบ

แบบนอนพาราเมติกซ (Nonparametric–test) โดยวิลคอกซัน แมนทวิทนีย(The Wilcoxon  Matched-

Pairs  Signed-Ranks  Test)) 

 ความหมายของผลลัพธ 

 วิลคอกซัน แมนทวิทนีย(The Wilcoxon  Matched-Pairs  Signed-Ranks  Test))เปนสวนแสดง

คาสถิติของการจัดอันดับของผลตางระหวางตัวแปร 

N =  แสดงจํานวนกอนและหลงัเรียนของผลตางระหวางตวัแปร

Negative Ranks = จํานวนหลงัเรียน นอยกวา กอนเรียน 

Positive Ranks =  จํานวนหลงัเรียน มากกวา กอนเรียน

Ties = จํานวนหลงัเรียน เทากบั กอนเรียน

Total = จํานวนทัง้หมด

 Mean Rank   = คาเฉลี่ยของอันดับในแตละกลุม 

Sum of Ranks   = คาผลรวมของอันดับในแตแตละกลุม 

Test Statistics เปนสวนแสดงคาสถิติ วิลคอกซัน ที่ใชในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 

Z =  คาสถิติ Z ใชแทนคา Wilcoxon เมื่อขอมลูมีจํานวนมาก คา Z จากคูที่มีผลตาง

    เปนลบ จะใชคานี้สําหรับการสรุปผลทีต่องอาศัยตารางสถิติมาตรฐานของ Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

=  คาความนาจะเปนในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมตฐิาน โดยไมตองใชอาศัย

     ตารางสถติิมาตรฐานกรณีตองการผลทางเดียว จะตองหาร 2 

 

การวิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) ใชวิธีของกูดแมน, 

เฟรทเชอร และชไนเดอร (Goodman,Fletcher; & Schneider. 1980: 30-34) โดยดัชนีประสิทธิผลมีคา 

0.50 ข้ึนไป 
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คาดัชนีประสิทธิผล (E.I)=คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน - คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 

   คะแนนเต็ม-  คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 

 

  การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ e-learning รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการ

เรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน สวนของบทเรียนจะสราง

แบบทดสอบไว 2 สวน คือแบบทดสอบทายบทเรียน และ แบบทดสอบรวมทุกบทเรียนในแตละหนวย

เรียน แบบทดสอบสวนที่ 1หาคา โดยสมมติแบบทดสอบทายบทเรียน M หนวย 

 n = จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

 Xj = คะแนนสอบของนักเรียนคนที่ j ระหวางเรียนหนวยเรียนที่ i 

  ( j = 1, 2, 3,… ,n และ i = 1, 2, 3,… M) 

 A = คะแนนเต็มของแบบทดสอบทายบทเรียนทุกหนวยเรียน 

 

หาคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ(E1)ของคะแนนผูเรียนที่ไดรับจากการทําแบบทดสอบทายเรียนบทที่ i (E1i) 

   
∑

  100  และ       ∑  

แบบทดสอบสวนที่2 หาคา  คือการทําขอแบบทดสอบหลังเรียนครบทุกบทเรียนในแตละหนวย

เรียน 

   
∑

  100   

  = รอยละของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนครบทุกบทเรียน(Posttest) 

 Yj  = คะแนนสอบของนักเรียนคนที่ j 

 B  = คะแนนเต็มของขอทดสอบรวมทายหนวยเรียน 

 N  = จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

 คํานวณคาประสิทธิภาพ โดยใช E1/E2โดยใชสูตรคํานวณหาประสิทธิภาพดังนี้เกณฑที่กําหนด 

คือ 85/85, ± 2.5 ดวยสูตร E1/E2อางอิงชัยยงค พรหมวงศ (2520: 135) 

  4.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและ

การเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน (แบบ B3)โดย

วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

  4.5 แบบประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน (แบบ B4) โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and development) มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางรูปแบบและประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน โดยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน มี
ลําดับข้ันตอนการเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้ 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังตอไปนี้ 
 N แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 Χ  แทน คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t แทน  คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t-test Dependent 
 Z แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาสถิติที่ไมใชพารามิเตอรการทดสอบวิลคอกซัน 
   (The Wilcoxon Matched-PairsSigned-Ranks Test) 
 E.I. แทน คาดัชนีประสิทธิผล (Efficiency Index) 
 IOC แทน คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency) 

 E1 แทน ประสิทธิภาพของรูปแบบกระบวนการไดจากการหาคาคะแนนเฉลี่ยจาก 
   แบบทดสอบระหวางกระบวนการเรียน 
 E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธไดจากการหาคาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบเมื่อ 
   เรียนจบทุกบทเรียน 

 Sig. แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01     
 
ลําดับขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห 
 งานวิจัยนี้ไดลําดับข้ันตอนการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบ
ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความตองการการเรียนรูของผูใหญวัยทํางาน  
 ตอนที่ 2 ผลการสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ
ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความตองการการเรียนรูของผูใหญวัยทํางาน 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ

การศึกษา สาขาที่สําเร็จการศึกษา อาชีพ ตําแหนง ประสบการณการทํางาน  เวลาที่ใชทํางานประจํา/

สัปดาห  รายได รายละเอียดในตาราง 9 

 

ตาราง 9 แสดงขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 
(N=134) รอยละ 

1.เพศ ชาย 30 22.4

 หญิง 104 77.6

 รวม 134 100 
2.สถานภาพ โสด 76 56.7

 สมรส 50 37.3

 หมาย 1 .7

 หยา 6 4.5

 แยกกันอยู 1 .7

 รวม 134 100 
3.อายุ 21-30ป 25 18.7

 31-40ป 49 36.6

 41-50ป 34 25.4

 51-60ป 25 18.7

 60ปขึ้นไป 1 .7

 รวม 134 100 
4.ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา 1 .7

 มัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเทา 6 4.5

 อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทา 12 9.0

 ปริญญาตรี 71 53.0

 ปริญญาโท 43 32.1

 ปริญญาเอก 1 .7

 รวม 134 100 
5.สาขาที่สําเร็จการศึกษา เศรษฐศาสตรและมานุษยวิทยา 1 0.75

 การเกษตร 3 2.24

 การเมืองการปกครอง 21 15.67

 การทองเที่ยว 1 0.75

 การบริหารจัดการ 16 11.94

 ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 3 2.24
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ตาราง 9  (ตอ) 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 
(N=134) รอยละ 

 บริหารจัดการ 16 11.94

 มนุษยศาสตร 20 14.93

 วารสารศาสตร 2 1.49

 วิทยาศาสตร 7 5.22

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 5.22

 สังคมสงเคราะหศาสตร 9 6.72

 อาชีวศึกษา 4 2.99

 ไมระบุ 24 17.91

 รวม 134 100
6.อาชีพ รับราชการ 124 92.5
 พนักงานบริษัท 4 3.0
 อื่นๆ 6 4.5
 รวม 134 100
7.ตําแหนง ไมระบุ 21 15.7
 เจาพนักงานธุรการ 12 8.9
 เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 1.5
 นักพัฒนาสังคม 80 59.7
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 0.7
 นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 0.7
 นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 2 1.5
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 0.7
 นิติกร 2 1.5
 พนักงานขับรถ/พิมพดีด 9 6.7
 รวม 134 100
8.ประสบการณการทํางาน  ตํ่ากวา 10 ป 64 47.8
 10-20ป 31 23.1
 21-30ป 25 18.7
 31ป ขึ้นไป 14 10.4
 รวม 134 100
9.เวลาที่ใชทํางานประจําสัปดาห 1-2วัน 2 1.5
 3-4วัน 3 2.2
 5-6วัน 123 91.8
 7วัน 6 4.5
 รวม 134 100
10.  รายได นอยกวา 10,000 บาท 7 5.2
 10,000 - 20,000 บาท 65 48.5
 20,001 - 30,000บาท 30 22.4
 30,001 - 40,000 บาท 24 17.9
 40,001 บาทขึ้นไป 8 6.0
 รวม 134 100
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 ตาราง 9 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถาม

เปนเพศหญิงรอยละ 77.6 เปนเพศชายรอยละ 22.4 สวนใหญอายุจะอยูในชวง 31-40 ประดับ

การศึกษาปริญญาตรี รอยละ 53.0 ประสบการณการทํางาน ต่ํากวา 10 ป รอยละ 47.8 
 
 2. ผลการวิเคราะหทัศนะตอปรัชญาการศึกษาผูใหญ แนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 
 จากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ทัศนะตอปรัชญาการศึกษาผูใหญและแนวคิดการเรียนรูของ

ผูใหญระดับความคิดเห็น แบงเปน 3 ระดับ 1 แทนความหมาย เห็นดวยนอยที่สุดหรือไมเห็นดวย 2 

แทนความหมาย เห็นดวยมาก 3 แทนความหมาย เห็นดวยมากที่สุด 

 

ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย ความเบีย่งเบนมาตรฐานและระดับความคดิเห็น ในทัศนะตอปรัชญา 

 การศึกษาผูใหญ และแนวคดิการเรียนรูของผูใหญ  

 

รายการความคิดเห็น 
N=134 

ระดับความคิดเห็น 
Χ S.D. 

1. การพัฒนาตนเอง 2.37 .562 มาก 

2. ความพรอมและความตองการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง 2.45 .542 มากที่สุด 

3. กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 2.49 .597 มากที่สุด 

4. นําประสบการณและความสามารถของตนเองไปใช 2.22 .529 มาก 

5. การเรียนรูดวยการนําตนเอง 2.16 .531 มาก 

คาเฉล่ีย ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 2.24 .541 มาก 

 

 ตาราง 10 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ (Philosophy and concepts of adult 

learning) พบวา คาเฉลี่ยปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ เฉลี่ย 2.24 S.D. 0.541 ระดับความ

คิดเห็นดวยมาก 
 3. ผลวิเคราะห  ดานหลักสูตร 
 ผลวิเคราะหดานหลักสูตร ประกอบไปดวย วัตถุประสงคในการเรียนรู เนื้อหาหลักสูตรดาน

การทํางานและการสงเสริมการทํางาน ประเมินผลการเรียนรู 
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ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการ ตอ ดานเหลักสูตร 

 

รายการ 
N=134 

ระดับความตองการ 
Χ S.D. 

1. วัตถุประสงคในการเรียนรู 4.04 .827 มากที่สุด 

2. เนื้อหาหลักสูตรในการเรียนรู 3.69 1.117 มาก 

3. การประเมินผลการเรียนรู 3.98 .722 มาก 

คาเฉล่ียดานหลักสูตร 3.90 .889 มาก 

 

 ตาราง 11 ดานหลักสูตรพบวา คาเฉลี่ยตอดานหลักสูตร 3.90 S.D. 0.889 ระดับความตองการ

มาก 
 4. ผลวิเคราะหการกําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 
 ผลวิเคราะหการกําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนประกอบไปดวย รูปแบบการ

เรียนรู การเรียนรูผสมผสานในหองเรียนและการเรียนรูแบบออนไลน การจัดการเรียนรูแบบยืดหยุน 

การออกแบบสื่อ 

 

ตาราง 12 แสดงคาเฉลี่ย ความเบีย่งเบนมาตรฐานและระดับความตองการ ตอการกําหนดรูปแบบการ 

 เรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 

 

รายการ 
N=134 

ระดับความตองการ 
Χ S.D. 

1.รูปแบบการเรียนรู 4.38 .743 มากที่สุด 

2. การเรียนรูผสมผสานในหองเรียนและแบบออนไลน 3.82 .888 มาก 

3. การจัดการเรียนรูแบบยืดหยุน 4.31 .683 มากที่สุด 

4. การออกแบบสื่อ 4.32 .695 มากที่สุด 

คาเฉล่ียการกําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 4.21 .752 มากที่สุด 

 

 ตาราง 12 การกําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนพบวา คาเฉลี่ย 4.21  S.D. 0.752 

ระดับที่มีความตองการมากที่สุด 
 5. ผลวิเคราะหการกําหนดวิธีการจัดการเรียน 
 ผลวิเคราะหการกําหนดวิธีการจัดการเรียนประกอบไปดวย เวลา สถานที่ ส่ือและอุปกรณ 
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ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการ ตอการกําหนดวิธีการ 

 จัดการเรียน 

 

รายการ 
N=134 

ระดับความตองการ 
Χ S.D. 

1. เวลาในการเรียนรู 3.85 .903 มาก 

2. สถานที่ ส่ือและอุปกรณในการเรียนรู 3.87 .891 มาก 

คาเฉล่ีย การกําหนดวิธีการจดัการเรียน 3.86 .897 มาก 

 

 ตาราง 13 การกําหนดวธิีการจัดการเรียนพบวา คาเฉลี่ย 3.86 S.D. 0.897 ระดับความตองการมาก  

 

ตอนที่ 2 ผลการสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
 1.  ผลการสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรยีนรูแบบยืดหยุนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิตสําหรับผูใหญวัยทาํงาน จากแบบสอบถามความตองการการเรยีนรู 
 การสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน จากแบบสอบถามความตองการการเรียนรู โดยการสรุปผลการวิเคราะห

ขอมูลจากแบบสอบถามแยกตามองคประกอบ และผลวิเคราะหรายละเอียดขององคประกอบ ดังนี้ 

 

ตาราง 14 ผลวิเคราะหแบบสอบถามแยกตามองคประกอบ 

 

องคประกอบ(ที่) 
N=134 

ระดับ 
Χ S.D. 

จากแบบสอบถามความคิดเห็น 3 ระดับ     

1. ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ  2.24 0.542 มาก 

จากแบบสอบถามความตองการ 5 ระดับ    

2. วัตถุประสงค  4.05 0.827 มากที่สุด 

3. เนื้อหาหลักสูตร  3.69 1.117 มาก 

4. รูปแบบการเรียนรู  3.96 0.835 มาก 

5. การออกแบบ  4.32 0.694 มากที่สุด 

6. การประเมินผล  3.98 0.721 มาก 

7. วิธีการเรียน  3.86 0.894 มาก 
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 ตาราง 14 ผลวิเคราะหแบบสอบถามแยกตามองคประกอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความตองการรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน จํานวน 7 องคประกอบมี

ความตองการในระดับมากที่สุด 2 องคประกอบ เรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดแก การออกแบบ 

และวัตถุประสงค มีความตองการในระดับมาก 5 องคประกอบ เรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดแก 

การประเมินผล  รูปแบบการเรียนรู  วิธีการเรียน  และเนื้อหาหลักสูตร สําหรับ ปรัชญาและแนวคิดการ

เรียนรูของผูใหญ มีความคิดเห็นดวยในระดับมาก  

 

ตาราง 15 ผลวิเคราะหรายละเอียดขององคประกอบ 

 

รายละเอียดขององคประกอบ N=134 ระดับ 
Χ  S.D. 

จากแบบสอบถามความคิดเห็น 3 ระดับ
องคประกอบ 1 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ
1. การพัฒนาตนเอง 2.37 0.562 มาก

2. ความพรอมและความตองการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง 2.45 0.542 มากที่สุด

3. นําประสบการณและความสามารถของตนเองไปใช 2.22 0.529 มาก

4. กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 2.49 0.597 มากที่สุด

5. การเรียนรูดวยการนําตนเอง 2.16 0.531 มาก

จากแบบสอบถามความตองการ 5 ระดับ
องคประกอบ 2 วัตถุประสงค   
1. กําหนดเปาหมายในการเรียนรู 4.46 0.679 มากที่สุด

2. กําหนดความตองการในการเรียนรู 4.06 0.820 มากที่สุด

3. กําหนดขอบเขตในการเรียนรู 3.61 0.988 มาก

องคประกอบ 3 เนื้อหาหลักสูตร   
1. เนื้อหาที่เหมาะกับการพัฒนาตนเอง 3.75 1.088 มาก

2. เนื้อหาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 4.28 0.819 มากที่สุด

3. เนื้อหาที่มีการบูรณาการเพื่อนําไปใช 3.05 1.443 ปานกลาง

องคประกอบ 4 รูปแบบการเรียนรู   
1. การเรียนรูวิธีเรียน และไมเนนการแขงขันในความ สําเร็จของแตละคน แตจะสงเสริมความรวมมือ

และการพึ่งพากัน 
4.37 0.781 มากที่สุด 

2.  การเรียนรูแบบมีสวนรวม 4.40 0.705 มากที่สุด

3. การเรียนรูแบบผสมผสานระหวางทางอินเตอรเน็ตและในหองเรียน 3.82 0.888 มาก

4. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมและแหลงเรียนรูตองมีหลากหลาย ยืดหยุน 4.31 0.683 มากที่สุด

องคประกอบ 5 การออกแบบ   
1. การสื่อความหมายที่งาย ๆ ชัดเจนมีการนําเสนอที่ดีและจูงใจ 4.40 0.673 มากที่สุด

2. มีทางเลือกในการเรียนรูผานสื่อตางๆ 4.26 0.704 มากที่สุด

3. ผูเรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระในการเรียนรู 4.31 0.707 มากที่สุด
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ตาราง 15 (ตอ) 

 

รายละเอียดขององคประกอบ N=134 ระดับ 
Χ  S.D. 

องคประกอบ 6 การประเมินผล   
1  การประเมินผลและผลลัพธที่วัดได 3.99 0.709 มาก

2  กิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดหรือการทบทวนความรู 3.96 0.760 มาก

องคประกอบ 7  วิธีการเรียน   
1. เวลา (เวลาสวนหนึ่งที่ถูกกําหนดแนนอน สวนหนึ่งขึ้นอยูความสะดวก) 3.85 0.903 มาก

2. สถานที่ (สามารถเรียนในหองและที่ไหนก็ได) 3.87 0.891 มาก

 

 ตาราง 15 ผลวิเคราะหรายละเอียดขององคประกอบ พบวาสามารถสรุปรายละเอียดของแต

ละองคประกอบตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม ไดดังนี้   

 องคประกอบ 5 การออกแบบผูตอบมีความตองการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนก

ตามรายขอในองคประกอบ พบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกขอโดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดแก

การสื่อความหมายที่งายๆ ชัดเจนมีการนําเสนอที่ดีและจูงใจผูเรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระ

ในการเรียนรูและมีทางเลือกในการเรียนรูผานสื่อตางๆ 

 องคประกอบ 2 วัตถุประสงคผูตอบมีความตองการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนก

ตามรายขอในองคประกอบ พบวาเรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดแกกําหนดเปาหมายในการเรียนรู

กําหนดความตองการในการเรียนรูและกําหนดขอบเขตในการเรียนรู 

 องคประกอบ 6 ประเมินผลผูตอบมีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตาม

รายขอในองคประกอบ พบวาเรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดแกการประเมินผลและผลลัพธที่วัดได

และ กิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดหรือการทบทวนความรู 

 องคประกอบ 4 รูปแบบการเรียนรูผูตอบมีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนก

ตามรายขอในองคประกอบ พบวาเรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดแกการเรียนรูวิธีเรียน และไมเนน

การแขงขันในความสําเร็จของแตละคนแตจะสงเสริมความรวมมือและการพึ่งพากันการเรียนรูแบบมี

สวนรวมการเรียนรูแบบผสมผสานระหวางทางอินเตอรเน็ตและในหองเรียนและ มีอิสระในการเรียนรู

จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  

 องคประกอบ 7  วิธีการเรียนผูตอบมีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตาม

รายขอในองคประกอบ พบวาเรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดแกเวลา(เวลาสวนหนึ่งที่ถูกกําหนด

แนนอน สวนหนึ่งขึ้นอยูความสะดวก) และ สถานที่ (สามารถเรียนในหองและที่ไหนก็ได) 
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 องคประกอบ 3 เนื้อหาหลักสูตรผูตอบมีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนก

ตามรายขอในองคประกอบ พบวาเรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดแกเนื้อหาทันกับยุคสมัยที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื้อหาที่เหมาะกับการพัฒนาตนเองและเนื้อหาที่มีการบูรณาการเพื่อนําไปใช 

 องคประกอบที่ 1 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญผูตอบมีความตองการโดยรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายขอในองคประกอบ พบวาเรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดแก

กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตความพรอมและความตองการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองการพัฒนา

ตนเองนําประสบการณและความสามารถของตนเองไปใชและการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

 สรุปรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน  ถึงแมวาผูตอบ

แบบสอบถามมีความตองการในรายองคประกอบแตกตางกัน เรียงตามลําดับ การออกแบบ 

วัตถุประสงค การประเมินผล รูปแบบการเรียนรู วิธีการเรียน และเนื้อหาหลักสูตร รวมทั้งปรัชญาและ

แนวคิดการเรียนรูของผูใหญไดดังนี้ 

องคประกอบ 5 การออกแบบ 

1. ตองสื่อความหมายที่งายและชัดเจนมีการนําเสนอที่ดีและจูงใจ 

2. ผูเรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระในการเรียนรู 

3. มีทางเลือกในการเรียนรูผานสื่อตางๆ 

องคประกอบ 2 วัตถุประสงค 

1. กําหนดเปาหมายในการเรียนรู 

2. กําหนดความตองการในการเรียนรู 

3. กําหนดขอบเขตในการเรียนรู 

องคประกอบ 6 การประเมินผล 

1. การประเมินผลและผลลัพธที่วัดได 

2. กิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดหรือการทบทวนความรู 

องคประกอบ 4 รูปแบบการเรียนรู 

1. การเรียนรูวิธีเรียนและไมเนนการแขงขันในความสําเร็จของแตละคน 

2. การเรียนรูแบบมีสวนรวม 

3. การเรียนรูแบบผสมผสานระหวางในหองเรียนและ e-learning 

4. มีอิสระในการเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  

องคประกอบ 7  วิธีการเรียน 

1. เวลา (เวลาสวนหนึ่งที่ถูกกําหนดแนนอน สวนหนึ่งขึ้นอยูความสะดวก)  

2. สถานที่ (สามารถเรียนในหองและที่ไหนก็ได) 
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องคประกอบ 3 เนื้อหาหลักสูตร 

1. เนื้อหาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2. เนื้อหาที่เหมาะกับการพัฒนาตนเอง 

3. เนื้อหาที่มีการบูรณาการเพื่อนําไปใช 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 

1. กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. ความตองการและพรอมในการเรียนรู 

3. การพัฒนาตนเอง 

4. นําประสบการณและความสามารถของตนเองไปใช 

5. การเรียนรูดวยการนําตนเอง 

 2. ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน จากผูเชี่ยวชาญ 

 จากการสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  ที่ไดจากแบบสอบถามความตองการการเรียนรู ของผูใหญ

วัยทํางาน นํามาปรับเพิ่มเติมใหครบตามกรอบรูปแบบ โดยสวนที่เพิ่มเติมไดแก การวิเคราะหผูเรียน 

เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคลองรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ

ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  

 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะหความคิดเหน็ในการประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรู 

 แบบยืดหยุนเพื่อการสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทาํงาน จากผูเชีย่วชาญ 

 

ขอ รายละเอียดขององคประกอบ 

ความคิดเห็น 
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

รายการปรับปรุง 
เห็น
ดวย 

ไมแนใจ/
ปรับปรุง 

ไม
เห็น
ดวย 

IOC 

องคประกอบ 1 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 
1.การพัฒนาตนเอง 5   1.00  

2.ความตองการและพรอมในการเรียนรู 5   1.00  

3.นําความสามารถของตนเองไปใชงาน 4 1  0.80  

4.กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 5   1.00  

5.การเรียนรูดวยการนําตนเอง 4 1  0.80  
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ตาราง 16  (ตอ) 

ขอ รายละเอียดขององคประกอบ 

ความคิดเห็น 
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

รายการปรับปรุง 
เห็น
ดวย 

ไมแนใจ/
ปรับปรุง 

ไม
เห็น
ดวย 

IOC 

องคประกอบ 2วัตถุประสงค (Objective) 
1. กําหนดเปาหมายในการเรียนรู 5   1.00  

2. กําหนดความตองการในการเรียนรู 4 1  0.80  

3. กําหนดขอบเขตในการเรียนรู 5   1.00  

องคประกอบ 3 เนื้อหาหลักสูตร (Course content) 

1. เนื้อหาทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 5   1.00 เ นื้ อ ห า ทั น กั บ ยุ ค ส มั ย ที่

เปลี่ยนแปลง 

2. เนื้อหาที่เหมาะกับการพัฒนาตนเอง 4 1  0.80  

3. เนื้อหาที่มีการบูรณาการเพื่อนําไปใช 5   1.00 เนื้อหาเนนการบูรณาการเพื่อนําไป

ประยุกตใช 

องคประกอบ 4 รูปแบบการเรียนรู (Learning model) 
1. การเรียนรูวิธีเรียน และไมเนนการแขงขันในความ 

สําเร็จของแตละคน  

5   1.00  

2. การเรียนรูแบบมีสวนรวม 5   1.00  

3. การเรียนรูแบบผสมผสานระหวางทาง

อินเตอรเน็ตและในหองเรียน 

5   1.00  

4. มีอิสระในการเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย 

5   1.00  

องคประกอบ 5 การออกแบบ (Design) 
1. การส่ือความหมายที่งาย ๆ ชัดเจนมีการนําเสนอ

ที่ดีและจูงใจ 

5   1.00  

2. ผูเรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระในการ

เรียนรู 

5   1.00  

3. มีทางเลือกในการเรียนรูผานสื่อตางๆ 5   1.00  
องคประกอบ 6 การประเมินผล (Evaluation) 
1.การประเมินผลและผลลัพธที่วัดได 5   1.00  

2. กิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดหรือการทบทวนความรู 4 1  0.80 ควรเปนกิจกรรมที่ประเมินการนํา

ความรูไปใช ในชีวิตประจําวันจึงจะ

สอดคลองกับเปาหมาย 
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ตาราง 16  (ตอ) 

ขอ รายละเอียดขององคประกอบ 

ความคิดเห็น 
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

รายการปรับปรุง 
เห็น
ดวย 

ไมแนใจ/
ปรับปรุง 

ไม
เห็น
ดวย 

IOC 

องคประกอบ 7 วิธีการจัดการเรียน 
1.เวลา (Time) 1.เวลาสวนหนึ่งที่ถูกกําหนดแนนอน สวน

หนึ่งขึ้นอยูความสะดวก 2.เวลาสามารถยืดหยุนตามความ

พรอมและความตองการของผูเรียน 
5   1.00  

2.สถานที่ สามารถเรียนในหองและที่ไหนก็ได 4 1  0.80  

องคประกอบ 8 วิเคราะหผูเรียน (Analysis of learner) 
1. ประสบการณของผูเรียน ไดแก อายุ, อาชีพ, เพศ 

และ ระดับการศึกษา 

4 1  0.80 
เพิ่มเร่ืองรายไดและตําแหนงงาน 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
(1. มีวินัย 2. ใฝเรียนรู  3. มุงมั่นในการทํางาน4. มีจิตใจที่สา

นึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร ) 

3 2  0.60 
เพิ่มความรับผิดชอบ 

3. ทักษะของการนําไปใชกับงานที่ทํา 5   1.00  

4.การนําตนเอง 
1.อยากเรียนรูดวยตนเอง 2.กําหนดสิ่งที่ตองการเรียนดวย

ตนเอง 3.มีเปาหมายในการเรียนรู 

4 1  0.80 
 

 

 ตาราง 16 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นในการประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและ

การเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน จากผูเชี่ยวชาญ

พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น ตอ รายละเอียดขององคประกอบทุกขอ ใน 8 องคประกอบ โดยคา

ดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.50 ทุกขอ มีขอที่ตองปรับปรุง 5 ขอ ไดแก องคประกอบ เนื้อหา

หลักสูตร ขอที่ 1 และ 3 เนื้อหาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเนนการบูรณาการเพื่อนําไป

ประยุกตใชองคประกอบ การประเมินผล ขอที่ 2 ควรเปนกิจกรรมที่ประเมินการนําความรูไปใช ใน

ชีวิตประจําวันจึงจะสอดคลองกับเปาหมายองคประกอบ 8 วิเคราะหผูเรียน ขอที่1 และ 2 เพิ่มเรื่อง

รายไดและตําแหนงงานเพิ่มความรับผิดชอบ 
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมในขั้นตอน การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและ 

 การเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานจากผูเชี่ยวชาญ 

 

ขั้นตอนการพัฒนา Χ  S.D. ความ
เหมาะสม ขอเสนอแนะ 

1. วิเคราะหผูเรียน (Analysis of learner : A)หมายถึง
ประสบการณของผูเรียน (อายุ , อาชีพ, เพศ, ระดับการศึกษา),คุณลักษณะ

อันพึงประสงค (มีวินัย, ใฝเรียนรู, มุงมั่นในการทํางาน, มีจิตใจที่สานึกใน

คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร), ทักษะของการนําไปใชกับงานที่ทํา

4.20 0.447 มากที่สุด  

2. ระบุประเด็นเนื้อหาหลักสูตร(Course content : C)
หมายถึ ง เนื้ อหาหลักสู ตรควรตอบสนองความตองการใช ง านใน

ชีวิตประจําวัน,กําหนดเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค, .กําหนด

กิจกรรมในการเรียนเปนหมวดหมูและเหมาะสม, นําประสบการณของ

ผูเรียนมาประยุกตเขากับการเรียน และมีการประเมินผลการเรียน

4.80 0.447 มากที่สุด  

3. กําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน
(Blended learning design for learner: B) หมายถึง 

รูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียนที่เปนผูใหญวัยทํางาน, รูปแบบการสอนสําหรับ

ผูใหญ, รูปแบบการเรียนในหองเรียนเผชิญหนาและการเรียนแบบออนไลน 

และรูปแบบที่ยืดหยุน 

4.60 0.548 มากที่สุด  

4. การจัดการวิธีการเรียน (Flexible learningmanagement: F) 
4.1 ประเด็นดานเวลาเรียนหมายถึง การจัดเวลาใหเหมาะสม
และสะดวกกับผูเรียน การใชเวลากระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และ

ความพรอมที่จะเรียนของผูเรียนในดานเวลาในการเรียนรู

4.40 0.894 มากที่สุด  

4.2 ประเด็นดานสถานที่ หมายถึง  จัดสภาพแวดลอมให

เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู สามารถเรียนไดในหองเรียนและแบบ online 

โดยมีสื่อและอุปกรณในการเรียนที่เหมาะสม 

3.80 0.837 มาก  

เฉล่ีย 4.36 0.754 มากที่สุด  

 

 ตาราง 17 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมในขั้นตอน การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานพบวา 

ข้ันตอนการพัฒนา ระบุประเด็นเนื้อหาหลักสูตรกําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน       

การจัดการเกี่ยวกับวิธีการเรียนประเด็นดานเวลาเรียน วิเคราะหผูเรียน มีความเหมาะสมมากที่สุด 

ตามลําดับ สวนการจัดการเกี่ยวกับวิธีการเรียนประเด็นดานสถานที่ มีความเหมาะสมมาก 
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 สรุปผลการสรางรูปการแบบเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน จากการวิเคราะหจากแบบสอบถามและผลการประเมินจาก

ผูเชี่ยวชาญประเมิน โดยไดจัดเรียงลําดับองคประกอบใหมและเพิ่มองคประกอบการวิเคราะหผูเรียน 

ดังนั้น รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

สําหรับผูใหญวัยทํางาน ที่เหมาะสมประกอบดวย 8 องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบ รายละเอียดองคประกอบ หมายเหตุ 
ก า ร อ อ ก แ บ บ 
(Design) 

1.การสื่อความหมายที่งายๆ ชัดเจนมีการนําเสนอที่ดีและจูงใจ  
2.ผูเรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระในการเรียนรู  
3.มีทางเลือกในการเรียนรูผานสื่อตาง ๆ  

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค 
(Objective) 

1.กําหนดเปาหมายในการเรียนรู  
2.กําหนดความตองการในการเรียนรู  
3.กําหนดขอบเขตในการเรียนรู  

การประเมินผล 
(Evaluation) 

1.การประเมินผลและผลลัพธที่วัดได  
2.กิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดหรือการทบทวนความรู ผูเชียวชาญ ปรับปรุง 

รูปแบบการเรียนรู 

(Learning model) 

1.การเรียนรูวิธีเรียนและไมเนนการแขงขันในความสําเร็จของแตละคน  

 2.การเรียนรูแบบมีสวนรวม  

3.การเรียนรูแบบผสมผสานระหวางทางอินเตอรเน็ตและในหองเรียน  

4.มีอิสระในการเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย   

วิ ธี ก า ร เ รี ย น 

(Methods) 

1.เวลา(เวลาสวนหนึ่งที่ถูกกําหนดแนนอน สวนหนึ่งขึ้นอยูความ

สะดวก) 

 

2.สถานที่ (สามารถเรียนในหองและที่ไหนก็ได)  

เ นื้ อ ห าหลั ก สู ต ร 

(course Content) 

 

1.เนื้อหาทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผูเชียวชาญ ปรับปรุง 

2.เนื้อหาที่เหมาะกับการพัฒนาตนเอง  

3.เนื้อหาที่มีการบูรณาการเพื่อนําไปใช ผูเชียวชาญ ปรับปรุง 

ป รั ช ญ า แ ล ะ

แนวคิดการเรียนรู

ข อ ง ผู ใ ห ญ 

(Philosophy) 

1. กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  

2. ความตองการและพรอมในการเรียนรู  

3. การพัฒนาตนเอง  

4. นําประสบการณและความสามารถของตนเองไปใช  

5. การเรียนรูดวยการนําตนเอง  

วิ เ ค ราะห ผู เ รี ยน 

(Analysis of 

learners) 

1. ประสบการณของผูเรียน  ผูเชียวชาญ เพิ่มเติม 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค ผูเชียวชาญ เพิ่มเติม 

3. ทักษะของการนําไปใชกับงานที่ทํา  

4. อยากเรียนรูดวยตนเอง  
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ภาพประกอบ 14 องคประกอบและรายละเอียดองคประกอบ 

 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและการประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยได

สังเคราะหองคประกอบที่สําคัญ ๆ 3 องคประกอบที่มีความสําคัญและสัมพันธกับการเรียนรูของผูใหญ 

การเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน ไดแก การออกแบบ (Design)มีรายละเอียด

องคประกอบ คือ การสื่อความหมายที่งายๆ ชัดเจนมีการนําเสนอที่ดีและจูงใจ  ผูเรียนสามารถบริหาร

ตนเองและมีอิสระในการเรียนรู และ มีทางเลือกในการเรียนรูผานสื่อตาง ๆ วัตถุประสงค (Objective) 

มีรายละเอียดองคประกอบ คือ กําหนดเปาหมายในการเรียนรู  กําหนดความตองการในการเรียนรู 

และ กําหนดขอบเขตในการเรียนรูการประเมินผล (Evaluation) มีรายละเอียดองคประกอบ คือการ

ประเมินผลและผลลัพธที่วัดได กิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดหรือการทบทวนความรูรูปแบบการเรียนรู 

(Learning model) องคประกอบรวม 5 องคประกอบ วิธีการเรียน (Methods) เนื้อหาหลักสูตร 

(Course content) ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ (Philosophy) วิเคราะหผูเรียน (Analysis 

of learners)  
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จากผลการประเมินขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ สามารถจัดองคประกอบทั้ง 8 องคประกอบ 

ตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 4 ข้ันตอนไดเปนดังนี้ 

ลําดับ ขั้นตอน องคประกอบ 
1 วิเคราะหผูเรียน (Analysis of learner : A)หมายถึง

ประสบการณของผูเรียน (อายุ , อาชีพ, เพศ, ระดับการศึกษา),

คุณลักษณะอันพึงประสงค (มีวินัย, ใฝเรียนรู, มุงมั่นในการทํางาน, มี

จิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร), ทักษะของการ

นําไปใชกับงานที่ทํา 

วิเคราะหผูเรียน (Analysis of learners) 

ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ 

(Philosophy) 

2 ระบุประเด็นเนื้อหาหลักสูตร(Course content : C)
หมายถึงเนื้อหาหลักสูตรควรตอบสนองความตองการใชงานใน

ชีวิตประจําวัน,กําหนดเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค, .กําหนด

กิจกรรมในการเรียนเปนหมวดหมูและเหมาะสม, นําประสบการณของ
ผูเรียนมาประยุกตเขากับการเรียน และมีการประเมินผลการเรียน

วัตถุประสงค (Objective) 

การประเมินผล (Evaluation) 

เนื้อหาหลักสูตร (Course content) 

3 กําหนดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน
(Blended learning design for learner : B) หมายถึง 
รูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียนที่เปนผูใหญวัยทํางาน, รูปแบบการสอน

สําหรับผูใหญ, รูปแบบการเรียนในหองเรียนเผชิญหนาและการเรียน

แบบออนไลน และรูปแบบที่ยืดหยุน 

การออกแบบ (Design) 

รูปแบบการเรียนรู (Learning model) 

4 การจัดการวิธีการเรียน (define How to learn  

thetimeandplaceof Flexible learning 

management : F) 
ประเด็นดานเวลาเรียน หมายถึง การจัดเวลาใหเหมาะสมและ
สะดวกกับผูเรียน การใชเวลากระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และ

ความพรอมที่จะเรียนของผูเรียนในดานเวลาในการเรียนรู 
ประเด็นดานสถานที่ หมายถึง จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม

และเอื้อตอการเรียนรู สามารถเรียนไดในหองเรียนและแบบ online โดย

มีสื่อและอุปกรณในการเรียนที่เหมาะสม

วิธีการเรียน (Methods) 
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ภาพประกอบ 15 รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุน 

 

3. ผลการประเมินหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรูและเครื่องมือประเมินรูปแบบจาก
ผูเชี่ยวชาญ 

จากรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน ที่ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลว ก็จะนําไปสูการสราง

หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู และเครื่องมือที่จะนํามาใชทําการประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  โดยได

ใหผูเชี่ยวชาญ ประเมินความ ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู และ

เครื่องมือดังนี้ 
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ตาราง 18 ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการ 

 ทํางาน 

 

รายการประเมิน N=5 ระดับความ
เหมาะสมΧ  S.D. 

วั ตถุประสงค ของ
การเรียนรู 

สามารถนําความรูไปใชประยุกตกับการทํางาน 4.75 0.500 มากที่สุด
เพิ่มทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.75 0.500 มากที่สุด
เปนการพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 4.25 1.500 มากที่สุด

คาเฉลี่ย 4.58 0.833 มากที่สุด
เนื้อหาในการเรียนรู หนวยเรียนที่1 เทคนิคการสรางสื่อและการนําเสนอผลงานขั้นสูง 4.50 1.000 มากที่สุด
 หนวยเรียนที่2 การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูง 4.50 1.000 มากที่สุด
 คาเฉลี่ย 4.50 1.000 มากที่สุด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ภายหลังการเรียนรู 

ผูเรียนสามารถนําความรูเทคนิคการสรางสื่อโปรแกรมการนําเสนอผลงาน
ขั้นสูง และการใช โปรแกรมตารางงานขั้นสูง ไปใชประยุกตกับการทํางาน

4.25 0.957 มากที่สุด 

 ผูเรียนไดเพิ่มทักษะการใชงานในแงมุมตางๆ ของใชงานโปรแกรมการ
นําเสนอ โปรแกรม   ตารางงาน ในดานการนําเสนอผลงาน และการบริหาร
จัดการขอมูล 

4.50 0.577 มากที่สุด 

 ผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 4.00 1.414 มาก

 คาเฉลี่ย 4.25 0.983 มากที่สุด
กิจกรรมการเรียนรู ขั้นตอนที่ 1 ระบุประเด็นเนื้อหาหลักสูตร 5.00 0.000 มากที่สุด
 ขั้นตอนที่ 2 กําหนดรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานใหเหมาะสมกับ

ผูเรียน  
5.00 0.000 มากที่สุด 

 ขั้นตอนที่3 กําหนดวิธีการจัดการเรียนเกี่ยวกับเวลา/สถานที่ แบบการ
เรียนรูแบบยืดหยุน  

5.00 0.000 มากที่สุด 

 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหผูเรียน 5.00 0.000 มากที่สุด
 คาเฉลี่ย 5.00 0.000 มากที่สุด
ระยะ เวลาในการ
เรียนรู 

กรณีในหองเรียน จํานวน  5 ครั้ง ครั้งละ 3 ช่ัวโมง รวมเวลา  15 ช่ัวโมง 4.00 0.816 มาก
กรณีเรียน Online จํานวน  14 ครั้ง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที  รวมเวลา 21 
ช่ัวโมง 

4.00 0.816 มาก 

คาเฉลี่ย 4.00 0.816 มาก
แผนการเรียนรูเวลา
ที่ ใ ช อ บ ร ม  36 
ชั่วโมง (ในหองเรียน 
15 ช.ม. Online 21 
ช.ม.)   

ครั้งที่ 1 (ในหองเรียน) ช้ีแจงวัตถุประสงคหลักสูตร การใชงานโปรแกรม e-
learning (LMS) และแนะนํา หนวยเรียน 1 เทคนิคการสรางสื่อและการ
นําเสนอผลงานขั้นสูง  หนวยเรียน 2 การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูง

3.75 0.500 มาก 

การเรียนรูบน Online หนวยเรียนที่1 เทคนิคการสรางสื่อและการนําเสนอ
ผลงานขั้นสูง 6  ครั้ง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที หรือ ขึ้นอยูกับผูเรียน (9 ช่ัวโมง)

3.75 0.500 มาก 

 ครั้งที่ 2(ในหองเรียน)  พบกลุมสรุป หนวยเรียนที่ 1 เทคนิคการสรางสื่อ
และการนําเสนอผลงานขั้นสูง

3.75 0.500 มาก 

 ครั้งที่ 3(ในหองเรียน)  การประยุกตใชงาน Advance PowerPoint  2010 3.75 0.500 มาก
 การเรียนรูบน Online หนวยเรียนที่2 การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูง 8 ครั้ง 

ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที หรือ ขึ้นอยูกับผูเรียน (12 ช่ัวโมง)
3.75 0.500 มาก 

 ครั้งที่ 4(ในหองเรียน)  พบกลุมสรุป หนวยเรียนที่ 2 การใชโปรแกรมตาราง
งานขั้นสูง    

3.75 0.500 มาก 

 ครั้งที่ 5(ในหองเรียน)การประยุกตใชงาน การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูง 3.75 0.500 มาก
คาเฉลี่ย 3.75 0.500 มาก
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ตาราง 18 (ตอ) 

 

รายการประเมิน 
N=5 ระดับความ

เหมาะสม 
Χ  S.D. 

การดําเนินการวิจัย ระยะประมาณ 2 เดือน 3.75 1.893 มาก

สื่อการเรียนรู สื่อการเรียนรูในหองเรียน : สไลด, คูมือ 4.25 0.957 มากที่สุด

สื่อการเรียนรู Online ในระบบ LMS :  e-learning, สไลด, Video clip 4.25 0.957 มากที่สุด

คาเฉลี่ย 4.25 0.957 มากที่สุด

การประเมินผล สื่อการเรียนรูในหองเรียน : แบบสังเกต, ถามตอบ, แบบบันทึกการกําหนด

วัตถุประสงค, แบบบันทึกการเรียนรู, แบบประเมินความพึงพอใจ, แบบ

ประเมินคุณลักษณะของผูเรียน 

4.25 0.957 มากที่สุด

สื่อการเรียนรู Online : ฝกปฏิบัติดวยตนเอง, แบบทดสอบกอน-หลังเรียน 4.25 0.957 มากที่สุด

 คาเฉลี่ย 4.25 0.957 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 18 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน พบวา สวนของกิจกรรมการเรียนรูวัตถุประสงค เนื้อหา ผลที่คาดวาจะไดรับ

ส่ือการเรียนรู และการประเมินผลมีความเหมาะสมมากที่สุด สวนระยะเวลาในการเรียนรูแผนการ

เรียนรู และการดําเนินการวิจัยมีความเหมาะสมมาก ตามลําดับ 

 

ตาราง 19 ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการ 

 ทํางานแผนการจัดการเรียนรูหนวยเรียนที1่ เร่ืองเทคนิคการสรางสื่อและการนําเสนอผลงานขั้นสงู 

 

รายการประเมิน 
N=5 ระดับความ

เหมาะสม Χ  S.D. 
จุดประสงคการเรียนรู/
จุดประสงคปลายทาง 

สามารถเขาใจถึงเทคนิคการออกแบบสื่อและการนําเสนอ 4.50 0.577 มากที่สุด

สามารถนําความรูโปรแกรมนําเสนอขั้นสูงไปใชประยุกตกับการทํางาน 4.50 0.577 มากที่สุด

เพิ่มทักษะการใชงานของการสรางและจัดการสไลดดวยโปรแกรม

นําเสนอขั้นสูง 

4.50 0.577 มากที่สุด

เปนการพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 4.00 1.414 มาก

คาเฉลี่ย 4.37 0.786 มากที่สุด

จุ ดปร ะสงค นํ า ท า ง /
จุ ด ป ร ะ ส ง ค เ ชิ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม / ผ ล ก า ร
เรียนรูที่คาดหวัง 

การเขาถึงปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญการพัฒนาตนเอง 4.25 0.957 มากที่สุด

ความรูการสรางและจัดการสไลดดวย PowerPoint 2010 ขั้นสูง 4.50 0.577 มากที่สุด

ทักษะ/กระบวนการการนําไปใชกับงานที่ทํา 4.50 0.577 มากที่สุด

คุณลักษณะอันพึงประสงคประสบการณของผูเรียน 4.00 1.414 มาก

คาเฉลี่ย 4.31 0.881 มากที่สุด
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

รายการประเมิน 
N=5 ระดับความ

เหมาะสม Χ  S.D. 
สาระการเรียนรู/เนื้อหา
สาระ 

บทนํา การออกแบบสื่อและการนําเสนอ 4.25 0.957 มากที่สุด

บทที่1 เร่ิมตนการใชงานและคุณสมบัติของโปรแกรมนําเสนอ 4.50 0.577 มากที่สุด

 บทที่ 2 การจัดการขอความที่ใชแสดง 4.50 0.577 มากที่สุด

 บทที่ 3 การจัดการรูปภาพ แผนภูมิ ตารางและผังองคกร 4.50 0.577 มากที่สุด

 บทที่ 4 การควบคุม ภาพเคลื่อนไหว สื่อผสมผสาน 4.50 0.577 มากที่สุด

 บทที่ 5 การแสดงการฉายสไลด 4.50 0.577 มากที่สุด

 บทที่ 6 การประยุกตใชงาน 4.50 0.577 มากที่สุด

คาเฉลี่ย 4.46 0.631 มากที่สุด

ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู  

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 4.00 0.000 มาก

ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.00 0.000 มาก

ขั้นสรุปผลการเรียนรู 4.00 0.816 มาก

คาเฉลี่ย 4.00 0.272 มาก

ห ลั ก ฐ า น  ชิ้ น ง า น 
ผลงานสื่อการเรียนรู 

แบบบันทึกกําหนดวัตถุประสงคสําหรับผู เรียน (แบบ B-1) ,

แบบทดสอบ กอน – หลังเรียน, แบบบันทึกการเรียนรูสําหรับผูเรียน 

(แบบ B-2) , สไลด Power Point , อินเตอรเน็ต ระบบ LMS 

3.75 0.500 มาก

วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 

แบบบันทึกกําหนดวัตถุประสงค,แบบทดสอบ กอน –หลังเรียน,  สังเกต

, ถามตอบ 

3.75 0.500 มาก

 

 ตาราง 19 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานแผนการจัดการเรียนรูหนวยเรียนที่1 เร่ืองเทคนิคการสรางสื่อและการนําเสนอ

ผลงานขั้นสูง พบวา สวนของสาระการเรียนรู/เนื้อหาสาระจุดประสงคการเรียนรู/จุดประสงคปลายทาง

และจุดประสงคนําทาง/จุดประสงคเชิงพฤติกรรม/ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความเหมาะสมมากที่สุด 

สวนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหลักฐานชิ้นงาน ผลงาน ส่ือการเรียนรู และ วิธีการวัดและ

ประเมินผลมีความเหมาะสมมาก ตามลําดับ 
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ตาราง 20 ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ 

 การทาํงานแผนการจัดการเรยีนรูหนวยเรียนที ่2 การใชโปรแกรมตารางงานขัน้สูง 

 

รายการประเมิน 
N=5 ระดับความ

เหมาะสม Χ  S.D. 
จุ ด ป ร ะ ส ง ค ก า ร
เรียนรู /จุดประสงค
ปลายทาง 

สามารถนําความรู การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูงไปใชประยุกต

กับการทํางาน 
4.50 0.577 

มากที่สุด

เพิ่มทักษะการใชงานโปรแกรมตารางานในการบริหารจัดการขอมูล 4.50 0.577 มากที่สุด

เปนการพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 4.00 1.414 มาก

คาเฉลี่ย 4.33 0.856 มากที่สุด

จุดประสงคนําทาง /
จุ ด ป ร ะ ส ง ค เ ชิ ง
พฤติกรรม /ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง 

การเขาถึงปรัชญาและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ การพัฒนา

ตนเอง 

4.25 0.957 มากที่สุด

ความรู การใชงานโปรแกรม Advance Excel 2010 ในการบริหาร

จัดการขอมูลและคํานวณขอมูลที่เปนตัวเลข 

4.50 0.577 มากที่สุด

ทักษะ/กระบวนการการนําไปใชกับงานที่ทํา 4.50 0.577 มากที่สุด

คุณลักษณะอันพึงประสงค  ประสบการณของผูเรียน 4.00 1.414 มาก

คาเฉลี่ย 4.33 0.856 มากที่สุด

ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู /
เนื้อหาสาระ 

บทที่ 1 เร่ิมตนการใชงานและคุณสมบัติของโปรแกรมตารางงาน 4.50 0.577 มากที่สุด

บทที่ 2 การทํางานกับขอมูล 4.50 0.577 มากที่สุด

 บทที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมตารางงาน 4.50 0.577 มากที่สุด

 บทที่ 4 สรางรายงานสรุปขอมูลดวยตารางไขวและแผนภูมิ 4.50 0.577 มากที่สุด

 บทที่ 5 มาโคร กับการทํางานในลักษณะที่ตองทําซํ้า ๆ 4.50 0.577 มากที่สุด

 บทที่ 6 การติดตามการแกไข การเชื่อมโยงสูตร 4.50 0.577 มากที่สุด

 บทที่ 7 การนําเขาและสงออกขอมูล 4.50 0.577 มากที่สุด

บทที่ 8 การกําหนดคาการรักษาความปลอดภัย 4.50 0.577 มากที่สุด

บทที่ 9 การประยุกตใชงาน 4.50 0.577 มากที่สุด

คาเฉลี่ย 4.50 0.577 มากที่สุด

ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 4.00 0.000 มาก

ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.00 0.000 มาก

ขั้นสรุปผลการเรียนรู 3.75 0.500 มาก

คาเฉลี่ย 3.91 0.167 มาก

หลั ก ฐ า น  ชิ้ น ง า น 
ผลงาน สื่อการเรียนรู 

แบบบันทึกกําหนดวัตถุประสงคสําหรับผูเรียน (แบบ B-1) ,

แบบทดสอบ กอน – หลังเรียน , แบบบันทึกการเรียนรูสําหรับผูเรียน 

(แบบ B-2) , สไลด excel, ระบบ LMS 

4.00 0.816 มาก

วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 

แบบบันทึกกําหนดวัตถุประสงค ,แบบทดสอบ กอน –หลังเรียน,  

สังเกต, ถามตอบ 

4.00 0.816 มาก
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 ตาราง 20 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานแผนการจัดการเรียนรูหนวยเรียนที่ 2 การใชโปรแกรมตารางงานขั้นสูง พบวา 

สวนของสาระการเรียนรู/เนื้อหาสาระจุดประสงคการเรียนรู/จุดประสงคปลายทางและจุดประสงคนํา

ทาง/จุดประสงคเชิงพฤติกรรม/ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความเหมาะสมมากที่สุด สวนหลักฐานชิ้นงาน 

ผลงาน ส่ือการเรียนรูวิธีการวัดและประเมินผล และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม

มาก ตามลําดับ 

 

ตาราง 21 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประเมินรูปการแบบเรียนรูแบบผสมผสานและ 

 การเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
 

รายการประเมิน 
N=5 ระดับความ

เหมาะสม X  S.D. 
แบบ  B-1แบบ บันทึ กกา รกํ า หนด
วัตถุประสงคสําหรับกลุมตัวอยาง 

กําหนดวัตถุประสงคของผูเรียน 3.75 1.258 มาก 

แบบ  B-2 แบบ บันทึ กกา ร เ รี ยน รู
สําหรับกลุมตัวอยาง 

ความรูที่ไดรับ 4.00 0.816 มาก
ความคิดเห็นในรูปแบบการเรียนรู 4.00 0.816 มาก
การนําไปความรูไปใช 4.00 0.816 มาก

คาเฉลี่ย 4.00 0.816 มาก
แบบ B-3 แบบประเมินความพึงพอใจ
ในรูปแบบการพัฒนา สําหรับผูเรียน 

ผูเรียน 4.25 0.957 มากที่สุด
เนื้อหาในการเรียนรู 4.25 0.957 มากที่สุด
รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานดานเนื้อหาการ
เรียนรู

4.25 0.957 มากที่สุด 

รูปแบบการเรียนรูแบบยืดหยุนดานสถานที่ เวลาที่ใช
ในการเรียนรู

4.25 0.957 มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.25 0.957 มากที่สุด
แบบ B-4แบบประเมินทักษะการเรียนรู
ของผูเรียน 

ขอมูลผูเรียน 4.25 0.957 มากที่สุด
การวิเคราะหคุณลักษณะผูเรียน 4.25 0.957 มากที่สุด

คาเฉลี่ย 4.25 0.957 มากที่สุด
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยผูเช่ียวชาญ) 

ความรู 4.25 0.500 มากที่สุด
ความจํา 4.50 0.577 มากที่สุด
ความเขาใจ 4.25 0.500 มากที่สุด

คาเฉลี่ย 4.33 0.526 มากที่สุด
 

 ตาราง 21 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประเมินรูปการแบบเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน พบวา 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาสําหรับผูเรียนและ

แบบประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียนมีความเหมาะสมมากที่สุด สวนแบบบันทึกการกําหนด

วัตถุประสงคสําหรับผูเรียน และแบบบันทึกการเรียนรูสําหรับผูเรียน มีความเหมาะสมมาก ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการ
เรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
 การศึกษาขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดลองการใชรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและ

การเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  ทําการทดลองกับ

กลุมทดลอง 3 กลุม คร้ังที่ 1 ทําการทดลองกับผูเรียนจํานวน 3 คนเพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนครั้ง

ที่ 2 ทําการทดลองกับผูเรียนจํานวน 7 คนเพื่อหาแนวโนมของประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน คร้ังที่ 3 

ทําการทดลองกับผูเรียนจํานวน 32 คนเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและ

การเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  ซึ่งรูปแบบและ

หลักสูตรไดรับการตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  โดยมี

การประเมิน ไดแก 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง

เรียนคาดัชนีประสิทธิผล  3. การประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู  4. การประเมินทักษะการ

เรียนรูของผูเรียน  5. ผลวิจัยหลังการทดลองรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ

ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน 
ผลการวิเคราะหขอมูลการทดลอง  
1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู 
 

ตาราง 22 แสดงผลการเรียนรู ระหวางเรียน  

  

บทที่ 
N=3 N=7 N=32 

เต็ม 5 คะแนน รอยละ S.D. เต็ม 5 คะแนน รอยละ S.D. เต็ม 5 คะแนน รอยละ S.D. 
หนวยเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 1 - 5 

1 4.33 86.67 .577 4.29 85.71 .488 4.28 85.63 .457

2 4.33 86.67 .577 4.00 80.00 .577 4.03 80.63 .538

3 4.00 80.00 1.00 4.00 80.00 .816 4.03 80.63 .782

4 4.33 86.67 .577 4.29 85.71 .488 4.28 85.63 .457

5 4.00 80.00 0.00 4.14 82.86 .690 4.19 83.75 .644

หนวยเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 6 - 13 

6 4.33 86.67 .577 4.43 88.57 .535 4.41 88.13 .499

7 4.33 86.67 .577 4.29 85.71 .488 4.25 85.00 .440

8 4.00 80.00 1.00 3.71 74.29 .756 3.97 79.38 .695

9 4.33 86.67 .577 4.43 88.57 .535 4.41 88.13 .499

10 4.00 80.00 0.00 4.00 80.00 .577 4.06 81.25 .564
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ตาราง 22 (ตอ)  

  

บทที่ 
N=3 N=7 N=32 

เต็ม 5 คะแนน รอยละ S.D. เต็ม 5 คะแนน รอยละ S.D. เต็ม 5 คะแนน รอยละ S.D. 
11 4.33 86.67 .577 4.43 88.57 .535 4.41 88.13 .499

12 4.00 80.00 1.00 4.00 80.00 .816 4.03 80.63 .782

13 3.67 73.33 .577 4.14 82.86 .690 4.16 83.13 .677

คาเฉลี่ย 4.15 83.08 0.586 4.17 83.30 0.615 4.19 83.85 0.579 

 

 ตาราง 22 แสดงผลการเรียน ระหวางเรียน พบวา คาเฉลี่ยคะแนนสอบระหวางเรียน  ( E1 )13 

บทเรียน ในการทดลองครั้งที่ 1 กลุม 3 คนคือ 4.15 หรือ คิดเปนรอยละ 83.08 กลุม 7 คนคือ 4.17 หรือ 

คิดเปนรอยละ 83.30 กลุม 32 คนคือ 4.19หรือ คิดเปนรอยละ 83.85 

 

ตาราง 23 แสดงผลการเรียนรูหลังเรียน  

 

 N=3 N=7 N=32 
 เต็ม 40 คะแนน รอยละ(E2) S.D. เต็ม 40 คะแนน รอยละ(E2) S.D. เต็ม 40 คะแนน รอยละ(E2) S.D.

คาเฉลี่ย 34.00 85.00 2.000 33.14 82.85 2.116 34.09 85.22 2.053

 

จากตาราง 23 แสดงผลการเรียนรูหลังเรียน  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียน  (E2 )

ทดลองครั้งที่ 1 กลุม 3 คนคือ 34.00 หรือคิดเปนรอยละ 85.00  กลุม 7 คนคือ 33.14 หรือ คิดเปนรอย

ละ 82.85  กลุม 32 คนคือ 34.09 หรือ คิดเปนรอยละ 85.22  

 

ตาราง 24 ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรยีนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสรมิ 

 การเรียนรูตลอดชีวิตสําหรบัผูใหญวัยทํางาน  

 

รายการ N=3 N=7 N=32 
รอยละ S.D. รอยละ S.D. รอยละ S.D.

ระหวางเรียน E1 83.08 0.586 83.30 0.615 83.85 0.579

หลังเรียน E2 85.00 2.000 82.85 2.116 85.22 2.053
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 จากตาราง 24 ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน พบวา ในการทดลอง กลุม 3 คน กลุม 7 คน และ

กลุม 32 คน มีคา E1/E2 เรียงลําดับดังนี้ 83.08/85.00, 83.30/82.85 และ 83.85/85.22  มีประสิทธิภาพ

เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน 
 

ตาราง 25 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียน 

 

การทดลอง 
N=3 (คะแนนเต็ม40) N=7 (คะแนนเต็ม40) N=32 (คะแนนเต็ม40) 

Χ  S.D. Z Sig. Χ S.D. Z Sig. Χ S.D. t Sig. 
กอนเรียน 17.67 2.082 

1.604 .054 
16.29 2.690

2.371 .009** 
20.13 3.833 

16.012 .000** 
หลังเรียน 34.00 2.000 33.14 2.116 34.09 2.053 

 

 จากตาราง 25 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียน พบวาในการ

ทดลองครั้งที่ 1 กลุม 3 คน คะแนนเฉลี่ย(Χ ) ผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติทดลองครั้งที่ 2 กลุม 7 คน และ ครั้งที่ 3 กลุม 32 คน คะแนนเฉลี่ย (Χ ) หลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ 

 

ตาราง 26 แสดงคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

 
N=3 (คะแนนเต็ม40) N=7 (คะแนนเต็ม40) N=32 (คะแนนเต็ม40) 

เฉลีย่กอน

เรียน 

เฉลีย่หลัง

เรียน 

เต็ม-  เฉลี่ย

กอนเรียน E.I. 
เฉลีย่กอน

เรียน 

เฉลีย่หลัง

เรียน 

เต็ม  -  

เฉลีย่กอน

เรียน 
E.I. 

เฉลีย่กอน

เรียน 

เฉลีย่หลัง

เรียน 

เต็ม  -  

เฉลีย่กอน

เรียน 
E.I. 

17.67 34.00 22.33 0.731 16.29 33.14 23.71 0.711 20.13 34.09 19.87 0.702

 

 

หมายเหตุ คาดัชนีประสิทธิผล  E. I.
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน   คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน

คะแนนเต็ม   คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
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 จากตาราง 26 แสดงคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ทางการเรียน พบวาในการทดลองครั้งที่ 1 

กลุม 3 คน คร้ังที่ 2 กลุม 7 คน และ คร้ังที่ 3 กลุม 32 คน คาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  0.731, 0.711 และ 

0.702 ตามลําดับซ่ึงมีคามากกวา 0.50 ข้ึนไปจึงมีคาประสิทธิผลเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูแบงขอมูลออกเปน 3 ดาน ดาน

ผูเรียนดานเนื้อหาในการเรียนรูดานรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน  
 

ตาราง 27 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ 

 ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทาํงานสําหรับผูเรียน (รายดาน) 

 

รายดาน 
N=3 N=7 N=32 

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ Χ  S.D. ความพึง

พอใจ Χ  S.D. ความพึง
พอใจ 

ดานผูเรียน 4.22 .718 มากที่สดุ 4.03 .715 มากที่สดุ 4.24 .646 มากที่สดุ 

ดานเนื้อหาในการเรียนรู 4.41 .642 มากที่สดุ 3.93 .739 มาก 4.32 .676 มากที่สดุ 

ดานรูปแบบการเรียนรู 4.43 .577 มากที่สดุ 4.08 .692 มากที่สดุ 4.21 .723 มากที่สดุ 

คาเฉลี่ย 4.35 0.646 มากที่สุด 4.01 0.715 มากที่สุด 4.25 0.682 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 27 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและ

การเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานสําหรับผูเรียน (ราย

ดาน) พบวา ในการทดลอง คร้ังที่ 1 กลุม 3 คน คร้ังที่ 2 กลุม 7 คน และ คร้ังที่ 3 กลุม 32 คนมีระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุดทุกดาน 

 

ตาราง 28 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ 

 ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานสําหรับผูเรียน (ดานผูเรียน) 

 

รายการ 
N=3 N=7 N=32

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ 

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ

1. ทานไดพัฒนาตนเอง 4.33 .577 มากที่สดุ 3.86 .690 มาก 4.16 .574 มากที่สดุ

2. ทานไดรับความรูและประสบการณจาก
การฝกอบรม 

4.67 .577 มากที่สดุ 4.14 .690 มากที่สดุ 4.28 .634 มากที่สดุ 

 



113 

ตาราง 28  (ตอ) 

รายการ 
N=3 N=7 N=32

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ 

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ

3. ทานสามารถนําความรูที่ไดไปใชพัฒนา
งาน 

4.67 .577 มากที่สดุ 4.29 .756 มากที่สดุ 4.38 .660 มากที่สดุ 

4. ทานไดรับทักษะใหมเพื่อที่จะใชในการ
ทํางาน 

4.33 .577 มากที่สดุ 4.29 .756 มากที่สดุ 4.41 .615 มากที่สดุ 

5. การฝกอบรมเปนไปตามที่ทานคาดหวังไว 4.00 1.00 มาก 3.86 .900 มาก 4.19 .738 มากที่สดุ

6. ทานตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

4.00 1.00 มาก 4.14 .690 มากที่สดุ 4.28 .581 มากที่สดุ 

7. ทานตระหนักถึงการมีวินัยในการเรียนรู 4.00 1.00 มาก 3.86 .690 มาก 4.13 .660 มากที่สดุ

8. ทานสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง 3.67 .577 มาก 3.86 .690 มาก 4.19 .644 มากที่สดุ

9. ทานไดมีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเพื่อ
การเรียนรู 

4.33 .577 มากที่สดุ 4.00 .577 มาก 4.13 .707 มากที่สดุ 

คาเฉลี่ย 4.22 .718 มากที่สุด 4.03 .715 มากที่สุด 4.24 .646 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 28 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและ

การเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานสําหรับผูเรียน  (ดาน

ผูเรียน)พบวา ในการทดลอง คร้ังที่ 1 กลุม 3 คน คร้ังที่ 2 กลุม 7 คน และ คร้ังที่ 3 กลุม 32 คนมีความ

พึงพอใจมากที่สุด 

 

ตาราง 29 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ 

 ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทาํงาน (ดานเนื้อหาในการเรียนรู) 

 

รายการ 
N=3 N=7 N=32

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ Χ  S.D. ความพึง

พอใจ Χ  S.D. ความพึง
พอใจ 

1. เนื้อหาตอบสนองตอความตองการของทาน 4.67 .577 มากที่สดุ 4.14 .900 มากที่สดุ 4.38 .660 มากที่สดุ
2. เนื้อหาเหมาะกับการพัฒนาตนเองของทาน 4.33 .577 มากที่สดุ 4.14 .900 มากที่สดุ 4.47 .671 มากที่สดุ
3. เนื้อหามีความเปนปจจุบัน 4.67 .577 มากที่สดุ 4.29 .756 มากที่สดุ 4.44 .564 มากที่สดุ
4. มีการบูรณาการเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรม  4.33 .577 มากที่สดุ 4.00 .816 มาก 4.38 .660 มากที่สดุ
5. ทานสามารถกําหนดจุดประสงคในการเรียนรูได
ดวยตนเอง  

4.00 1.00 มาก 3.71 .756 มาก 4.13 .707 มากที่สดุ

6. ทานสามารถกําหนดรายละเอียดเนื้อหาการ
ฝกอบรมรวมกับผูสอน  

4.00 1.00 มาก 3.57 .787 มาก 4.19 .693 มากที่สดุ

7. เนื้อหาที่ใชในการฝกอบรมสื่อความหมายที่งายๆ 4.33 .577 มากที่สดุ 4.00 .577 มาก 4.41 .665 มากที่สดุ

8. มีทางเลือกในการเรียนรูผานสื่อตางๆ 4.67 .577 มากที่สดุ 4.00 .577 มาก 4.38 .660 มากที่สดุ
9. ผูเรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระในการ
เรียนรู 

4.67 .577 มากที่สดุ 3.57 .535 มาก 4.22 .751 มากที่สดุ

10.ประเมินผลกอนและหลังการเรียนรู 4.33 .577 มากที่สดุ 3.86 .690 มาก 4.31 .644 มากที่สดุ
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ตาราง 29 (ตอ) 

 

รายการ 
N=3 N=7 N=32

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ Χ  S.D. ความพึง

พอใจ Χ  S.D. ความพึง
พอใจ 

11. กิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดหรอืการทบทวนความรู 4.67 .577 มากที่สดุ 3.86 .690 มาก 4.16 .723 มากที่สดุ

12. ประเมินผลที่วัดได 4.33 .577 มากที่สดุ 4.00 .816 มาก 4.31 .693 มากที่สดุ
13. ประเมินผลดวยผูเรียนเอง 4.33 .577 มากที่สดุ 4.00 .816 มาก 4.34 .701 มากที่สดุ

คาเฉลี่ย 4.41 .642 มากที่สุด 3.93 .739 มาก 4.32 .676 มากที่สุด 

 

จากตาราง 29 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการ

เรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานสําหรับผูเรียน  (ดานเนื้อหา

ในการเรียนรู) พบวา ในการทดลอง คร้ังที่ 1 กลุม 3 คน และ คร้ังที่ 3 กลุม 32 คนมีความพึงพอใจมาก

ที่สุดครั้งที่ 2 กลุม 7 คน มีความพึงพอใจมาก 

 

ตาราง 30 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบ 

 ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน (ดานรูปแบบการเรียนรู) 

 

รายการ 
N=3 N=7 N=32

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ 

Χ  S.D. ความพึง
พอใจ

1. วิธีการฝกอบรมสงเสริมความรวมมือและ
พึ่งพากัน 

4.67 .577 มากที่สดุ 4.14 .690 มากที่สดุ 4.31 .693 มากที่สดุ 

2. รูปแบบสัดสวนของการเรียนในหองเรียน 4.33 .577 มากที่สดุ 4.00 .577 มาก 4.16 .723 มากที่สดุ

3. รูปแบบสัดสวนของการเรียนออนไลน 4.33 .577 มากที่สดุ 4.29 .756 มากที่สดุ 4.16 .767 มากที่สดุ

4. มีอิสระในการเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย  

4.33 .577 มากที่สดุ 3.86 .690 มาก 4.16 .723 มากที่สดุ 

5. เวลา (เวลาสวนหนึ่งที่ถูกกําหนดแนนอน 
สวนหนึ่งขึ้นอยูความสะดวก)

4.33 .577 มากที่สดุ 3.86 .690 มาก 4.13 .707 มากที่สดุ 

6. เวลาสามารถยืดหยุนตามความพรอมและ
ความตองการของผูเรียน 

4.33 .577 มากที่สดุ 4.29 .756 มากที่สดุ 4.22 .751 มากที่สดุ 

7. สถานที่ (สามารถเรียนในหองและที่ไหนก็
ได) 

4.67 .577 มากที่สดุ 4.14 .690 มากที่สดุ 4.31 .693 มากที่สดุ 

คาเฉลี่ย 4.43 .577 มากที่สุด 4.08 .692 มากที่สุด 4.21 .723 มากที่สุด 
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 จากตาราง 30 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและ

การเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานสําหรับผูเรียน  (ดาน

รูปแบบการเรียนรู)  พบวา ในการทดลอง คร้ังที่ 1 กลุม 3 คน คร้ังที่ 2 กลุม 7 คน และ คร้ังที่ 3 กลุม 32 

คนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 4. ผลการประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน  
 การประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน แบงออกเปน 3 ตอน 

 ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน 

 ตอนที่ 2 ประเมินตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แบงออกเปน 3 ดานคือ ดานการพัฒนา

ตนเองตามกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตดานสามารถนําความรูไปใชประยุกตกับการทํางานดานทกัษะ

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตอนที่ 3 ผูเรียนประเมินตนเอง แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานความเพียรและมีวินัยดาน

ความมุงมั่นในแกปญหาแสวงหาความรูดานทักษะของการนําไปใชกับงานที่ทํา  

 ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน โดยจําแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่

สําเร็จการศึกษา อาชีพ ตําแหนง ประสบการณการทํางาน  เวลาที่ใชทํางานประจํา/สัปดาห  รายได  

 

ตาราง 31 แสดงผลการประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน ขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน 

 

ขอมูลสวนบุคคล N=3 N=7 N=32
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1.เพศ ชาย - - 1 14.3 4 12.5
 หญิง 3 100 6 85.7 28 87.5
 รวม 3 100 7 100 32 100
2.สถานภาพ โสด 2 66.7 4 57.1 22 68.8
 สมรส 1 33.3 3 42.9 10 31.2
 รวม 3 100 7 100 32 100
3.อายุ 21-30ป 1 33.3 3 42.9 7 21.9
 31-40ป 1 33.3 1 14.3 13 40.6
 41-50ป 1 33.3 2 28.6 10 31.3
 51-60ป - - 1 14.3 2 6.3
 รวม 3 100 7 100 32 100
4.ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 2 66.7 5 71.4 21

ปริญญาโท 1 33.3 2 28.6 11
 รวม 3 100 7 100 32
5.สาขาที่สําเร็จการศึกษา ไมระบุ - - - - 17 53.1

การบริหารจัดการ 1 33.3 - - - -
การเกษตร - - - - 1 3.1
การเมืองการปกครอง - - - - 2 6.3
การบัญชี - - 1 14.3 1 3.1
มนุษยศาสตร 1 33.3 1 14.3 5 15.6
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ตาราง 31 (ตอ) 

 

ขอมูลสวนบุคคล N=3 N=7 N=32 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - 2 6.3

สังคมสงเคราะหศาสตร 1 33.3 5 71.4 3 9.4

อาชีวศึกษา - - - - 1 3.1

รวม 3 100 7 100 32 100 
6.อาชีพ รับราชการ 3 100 6 85.7 30 93.8
 พนักงานบริษัท - - 1 14.3 2 6.3

 รวม 3 100 7 100 32 100 
7.ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 1 33.3 - - 6 18.8

 นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 1 33.3 - - 2 6.3

 นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 1 33.3 - - 23 71.8

 นักพัฒนาสังคม - - 6 85.7 - -

 เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน - - 1 14.3 1 3.1

 รวม 3 100   32 100 
8.ระสบการณการทํางาน  ตํ่ากวา 10 ป 1 33.3 4 57.1 16 50.0
 10-20ป 2 66.7 - - 10 31.3
 21-30ป - - 3 42.9 6 18.8

 รวม 3 100 7 100 32 100 
9.เวลาที่ใชทํางานประจํา
สัปดาห 

5-6วัน 3 100 7 100 31 96.9

7วัน - - - - 1 3.1

 รวม 3 100 7 100 32 100 
10.รายได 10,000 - 20,000 บาท 1 33.3 4 57.1 14 43.8

 20,001 - 30,000บาท 2 66.7 - - 12 37.5

 30,001 บาทขึ้นไป - - 3 42.9 6 18.7

 รวม 3 100 7 100 32 100 

 

 จากตาราง 31 แสดงผลการประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน ขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน

พบวา ทดลองกลุม 3 คนกลุม 7 คนและกลุม 32 คนผูเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อายุจะอยูในชวง 31-40 ปประสบการณการทํางาน ต่ํากวา 10 ป 

 

 

 

 

 



117 

ตาราง 32 สรุปผลการประเมินทกัษะการเรียนรูของผูเรียน ตอนที่ 2 ประเมินตามวัตถปุระสงคของ 

 หลักสูตร และตอนที่ 3 ผูเรียนประเมนิตนเอง ในแตละดาน 

 

รายการความคิดเห็น 
N=3 N=7 N=32 

Χ  S.D. ระดับ
ความเห็น

Χ  S.D. ระดับ
ความเห็น 

Χ  S.D. ระดับ
ความเห็น

ตอนที่ 2 ประเมินตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ดานการพัฒนาตนเองตามกระบวนการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

3.88 0.743 มาก 3.91 .669 มาก 4.13 .668 มากที่สดุ 

ดานสามารถนําความรูไปใชประยุกตกับ
การทํางาน 

3.53 0.777 มาก 3.59 .654 มาก 3.98 .752 มาก 

ด า น ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช ง า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

3.33 .577 มาก 3.64 .511 มาก 3.97 .645 มาก 

คาเฉลี่ย 3.58 0.699 มาก 3.71 0.611 มาก 4.02 0.688 มากที่สุด 

ตอนที่ 3 ผูเรียนประเมินตนเอง 

ดานความเพียรและมีวินัย 4.17 .866 มากที่สดุ 4.21 .612 มากที่สดุ 4.13 .628 มากที่สดุ 

ดานความมุงมั่นในแกปญหาแสวงหา
ความรู 

4.17 .288 มากที่สดุ 4.00 .639 มาก 3.77 .615 มาก 

ดานทักษะของการนําไปใชกับงานที่ทํา 4.50 .577 มากที่สดุ 4.29 .612 มากที่สดุ 3.97 .779 มาก 

คาเฉลี่ย 4.28 0.577 มากที่สุด 4.16 0.621 มากที่สุด 3.95 0.674 มาก 

 

 จากตาราง 32 สรุปผลการประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียน ตอนที่ 2 ประเมินตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร และตอนที่ 3 ผูเรียนประเมินตนเอง ในแตละดานพบวา ตอนที่ 2 ประเมิน

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรการทดลองกลุม 3 คนและกลุม 7 คนความคิดเห็นในระดับมาก สวน

กลุม 32 คนความคิดเห็นในระดับมากที่สุด พบวา ตอนที่ 3 ผูเรียนประเมินตนเองการทดลองกลุม 3 คน

และกลุม 7 คนความคิดเห็นในระดับมากที่สุด สวนกลุม 32 คนความคิดเห็นในระดับมาก 

 ตอนที่ 2 ประเมินตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แบงออกเปน 3 ดานคือ ดานการพัฒนา

ตนเองตามกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตดานสามารถนําความรูไปใชประยุกตกับการทํางานดานทกัษะ

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตาราง 33 แสดงผลการประเมินตามวัตถปุระสงคของหลักสูตร ดานการพัฒนาตนเองตามกระบวนการ 

 เรียนรูตลอดชีวิต 

 

รายการความคิดเห็น 
N=3 N=7 N=32

Χ  S.D. ระดับ
ความเห็น

Χ  S.D. ระดับ
ความเห็น 

Χ  S.D. ระดับ
ความเห็น

1. ขาพเจาชอบที่จะเรียนรูเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหม ๆ 

3.67 1.155 มาก 4.14 .690 มากที่สดุ 4.28 .683 มากที่สดุ 

2.ขาพเจามีทัศนคติที่ ดีเมื่อเห็นเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม ๆ  ที่เกิดขึ้น

4.33 0.577 มากที่สดุ 4.29 .488 มากที่สดุ 4.34 .483 มากที่สดุ 

3.ขาพเจามักจะเลาประสบการณของตนเอง
เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน 

3.67 0.577 มาก 3.57 .787 มาก 3.84 .767 มาก 

4.ขาพเจาจะเรียนรูในสวนของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไดรับความนิยม

3.33 0.577 มาก 3.57 .787 มาก 3.94 .759 มาก 

5.ขาพเจาสามารถนําสิ่งที่ไดรับการเรียนรูไป
ใชกับงานของขาพเจา 

4.33 0.577 มากที่สดุ 4.00 .577 มาก 4.22 .608 มากที่สดุ 

6.ขาพเจาไดเรียนรูตลอดเวลา กับเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม ๆ 

4.00 1.000 มาก 3.86 .690 มาก 4.13 .707 มากที่สดุ 

คาเฉลี่ย 3.88 0.743 มาก 3.91 .669 มาก 4.13 .668 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 33 แสดงผลการประเมินตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดานการพัฒนาตนเอง

ตามกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต พบวา การทดลองกลุม 3 คนและกลุม 7 คนมีความคิดเห็นระดับ

มากการทดลองกลุม 32 คนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด  

 

ตาราง 34 แสดงผลการประเมินตามวัตถปุระสงคของหลักสูตร ดานสามารถนําความรูไปใชประยุกต 

 กับการทํางาน 

 

รายการความคิดเห็น 
N=3 N=7 N=32 

Χ  S.D. ระดับ
ความเห็น

Χ  S.D. ระดับ
ความเห็น 

Χ  S.D. ระดับ
ความเห็น

1. ขาพเจามีความรูเร่ืองการออกแบบสื่อ
และการนําเสนอ 

3.67 1.155 มาก 3.71 .488 มาก 4.00 .672 มาก 

2.ขาพเจามีความรูเร่ืองโปรแกรมการนําเสนอ 3.33 0.577 มาก 3.71 .488 มาก 4.00 .672 มาก

3.ขาพเจามีความรู เ ร่ืองการประยุกต
เทคนิคการสรางสไลด 

3.33 0.577 มาก 3.57 .976 มาก 3.94 .914 มาก 

4.ขาพเจามีความรูเร่ืองการสรางตารางงาน 4.00 1.000 มาก 3.57 .535 มาก 4.06 .669 มากที่สดุ

5.ขาพเจามีความรูเร่ืองการประยุกตการ
สรางโปรแกรมตารางงาน 

3.33 0.577 มาก 3.43 .787 มาก 3.88 .833 มาก 

คาเฉลี่ย 3.53 0.777 มาก 3.59 .654 มาก 3.98 .752 มาก 
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จากตาราง 34 แสดงผลการประเมินตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดานสามารถนําความรูไป

ใชประยุกตกับการทํางานพบวา การทดลองกลุม 3 คนกลุม 7 คนและกลุม 32คน มีความคิดเห็นระดับ

มาก 

 

ตาราง 35 แสดงผลการประเมินตามวัตถุประสงคของหลกัสูตร ดานทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รายการความคิดเห็น 
N=3 N=7 N=32

Χ  S.D. ความเห็น Χ  S.D. ความเห็น Χ  S.D. ความเห็น 
1. ขาพเจาสามารถใชงานโปรแกรมการนําเสนอ 3.33 .577 มาก 3.71 .488 มาก 4.00 .622 มาก
2.ขาพเจาสามารถใชงานโปแกรมตารางงาน 3.33 .577 มาก 3.57 .535 มาก 3.94 .669 มาก

คาเฉลี่ย 3.33 .577 มาก 3.64 .511 มาก 3.97 .645 มาก 

 

จากตาราง 35 แสดงผลการประเมินตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดานทักษะการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา การทดลอง กลุม 3 คน  7 คน และ 32 คน มีความคิดเห็นระดับมาก   

ตอนที่ 3 ผูเรียนประเมินตนเอง แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานความเพียรและมีวินัยดาน

ความมุงมั่นในแกปญหาแสวงหาความรูดานทักษะของการนําไปใชกับงานที่ทํา  

 

ตาราง 36 ผูเรียนประเมินตนเอง ดานความเพียรและมีวินัย 

 

รายการความคิดเห็น N=3 N=7 N=32
Χ S.D. ความเห็น Χ S.D. ความเห็น Χ  S.D. ความเห็น

1. ขาพเจาตัดสินใจเรียนรูแลวตองทําใหสําเร็จ 3.67 1.155 มาก 3.86 .690 มาก 4.03 .647 มากที่สดุ
2.ขาพเจาเขารับการอบรมทุกครั้ง 4.67 .577 มากที่สดุ 4.57 .535 มากที่สดุ 4.22 .608 มากที่สดุ

คาเฉลี่ย 4.17 .866 มากที่สุด 4.21 .612 มากที่สุด 4.13 .628 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 36 ผูเรียนประเมินตนเอง ดานความเพียรและมีวินัยพบวา การทดลอง กลุม 3 คน 

กลุม 7 คน และกลุม 32 คน มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
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ตาราง 37 ผูเรียนประเมินตนเองดานความมุงมั่นในแกปญหาแสวงหาความรู 

 

รายการความคิดเห็น N=3 N=7 N=32
Χ S.D. ความเห็น Χ S.D. ความเห็น Χ  S.D. ความเห็น

1. ขาพเจาจะวางแผนกอนในการทํากจิกรรม แต
ละครั้ง 

4.33 .577 มากที่สดุ 3.86 .900 มาก 3.59 .665 มาก 

2. ขาพเจาจะสอบถามผูรูในขอมูลที่ไมสามารถที่
จะคนควาหามาได 

4.00 .000 มาก 4.14 .378 มากที่สดุ 3.94 .564 มาก 

คาเฉลี่ย 4.17 .288 มากที่สุด 4.00 .639 มาก 3.77 .615 มาก

 

 จากตาราง 37 ผูเรียนประเมินตนเอง ดานความเพียรและมีวินัยพบวา การทดลอง กลุม 3 คน 

มีความคิดเห็นระดับมากที่สุดการทดลองกลุม 7 คน และกลุม 32 คน มีความคิดเห็นระดับมาก 

 

ตาราง 38 ผูเรียนประเมินตนเอง ดานทักษะของการนําไปใชกับงานที่ทํา 

 

รายการความคิดเห็น 
N=3 N=7 N=32

Χ  S.D. ความเห็น Χ  S.D. ความเห็น Χ  S.D. ความเห็น 

1. ขาพเจามีความชํานาญในการใชโปรแกรมการ
นําเสนอขั้นสูง เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการอบรม 

4.67 .577 มากที่สดุ 4.43 .535 มากที่สดุ 4.03 .782 มากที่สดุ 

2. ขาพเจามีความชํานาญในการใชโปรแกรม
ตารางงานขั้นสูง เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการอบรม 

4.33 .577 มากที่สดุ 4.14 .690 มากที่สดุ 3.91 .777 มาก 

คาเฉลี่ย 4.50 .577 มากที่สุด 4.29 .612 มากที่สุด 3.97 .779 มาก 

 

 จากตาราง 38 ผูเรียนประเมินตนเอง ดานทักษะของการนําไปใชกับงานที่ทําพบวา การ

ทดลอง กลุม 3 คน และกลุม 7 คน มีความคิดเห็นระดับมากที่สุดการทดลองกลุม 32 คน มีความ

คิดเห็นระดับมาก 
 5. ผลการทดลอง 
 ผลการทดลองครั้งที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนของรูปแบบที่สรางขึ้น 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากตาราง 32 สรุปผลการประเมินทักษะการเรียนรูของ

ผูเรียน  ตอนที่ 2 ประเมินตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และตอนที่ 3 ผูเรียนประเมินตนเอง ในแตละ

ดาน พบวา คาเฉลี่ย ดานทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความสามารถนําความรูไปใช

ประยุกตกับการทํางานโดยดานทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย 3.33 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.577 ความคิดเห็นในระดับมาก ดานความสามารถนําความรูไปใชประยุกตกับการทํางาน 
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มีคาเฉลี่ย 3.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.777 ระดับความคิดเห็นในระดับมาก จึงไดปรับปรุง

องคประกอบ ไดแก องคประกอบวัตถุประสงคและองคประกอบเนื้อหาหลักสูตร โดยปรับปรุงเนื้อหาใน

ส่ือ e-Learning ดานการประยุกตใชงานที่ทําใหผูเรียนไดรับประโยชนในการนําไปใชประยุกตกับการ

ทํางาน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะหจากแบบกําหนดวัตถุประสงคสําหรับผูเรียน

(แบบ B-1) ผูเรียนตองการเรียนรูเทคนิคใหม เพื่อสามารถนําไปใชในงานที่ทําได (ผลการวิเคราะห 

ภาคผนวก จ ตาราง 42) ผลการวิเคราะหจากแบบบันทึกการเรียนรูสําหรับผูเรียน (แบบ B-2) ผูเรียน

สามารถนําความรูเร่ืองโปรแกรมตารางและโปรแกรมการนําเสนอไปใชในงานที่ทํา(ผลการวิเคราะห 

ภาคผนวก จ ตาราง 43) 

 ผลการทดลองครั้งที่ 2เพื่อหาตรวจสอบหาขอบกพรองในดานตางๆจากนั้นนํามาปรับปรุง
แกไขของรูปแบบแลวนํามาปรับปรุง เพื่อใชทดลองในขั้นตอไป 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากตาราง 32 สรุปผลการประเมินทักษะการเรียนรูของ

ผูเรียน  ตอนที่ 2 ประเมินตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และตอนที่ 3 ผูเรียนประเมินตนเอง ในแตละ

ดาน พบวา คาเฉลี่ย ดานทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความสามารถนําความรูไปใช

ประยุกตกับการทํางาน หลังจากที่มีการปรับองคประกอบวัตถุประสงค และองคประกอบเนื้อหา

หลักสูตร มีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนตามลําดับจากตาราง 27 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการ

เรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัย

ทํางานสําหรับผูเรียน (รายดาน)ดานเนื้อหาในการเรียนรูพบวาคาเฉลี่ย 3.93 คา S.D. 0.739  ระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยดานเนื้อหาลดลงจากครั้งแรกเนื่องมาจากจํานวนผูในครั้งที่ 2 

มากข้ึน โดยผูวิจัยไดปรับปรุงรูปแบบ ในสวนของ องคประกอบการออกแบบ เนื้อหาในการเรียนรู 

เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องเสียงบรรยายในเนื้อหาสวนของออนไลน  

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะหจากแบบกําหนดวัตถุประสงคสําหรับผูเรียน 

(แบบ B-1) ผูเรียนตองการเรียนรูเทคนิคใหม เพื่อสามารถนําไปใชในงานที่ทําได (ผลการวิเคราะห 

ภาคผนวก จ ตาราง 42) ผลการวิเคราะหจากแบบบันทึกการเรียนรูสําหรับผูเรียน (แบบ B-2) ผูเรียน

สามารถนําความรูเร่ืองโปรแกรมตารางและโปรแกรมการนําเสนอไปใชในงานที่ทํา(ผลการวิเคราะห 

ภาคผนวก จ ตาราง 43) 

 ผลการทดลองครั้งที่ 3เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการ
เรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบมีคา  E1/E2 เทากับ 

83.85/85.22 เปนไปตามเกณฑ 85/85 ± 2.5 ที่กําหนดผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การเรียนของผูเรียน

เทากับ 0.702 เปนไปตามเกณฑมากกวา 0.50 ความพึงพอใจในการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน อยูใน

ระดับความพึงพอใจระดับมากผลการประเมินทักษะการเรียนรูของผูเรียนอยูในระดับดี 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบกําหนดวัตถุประสงคสําหรับผูเรียน (แบบ B-1) 

ไดแก ขอบเขตความตองการเรียนรูของผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน บทเรียนที่เรียนตองสามารถ

บูรณาการนําไปใชกับงานที่ทําตองการรูเทคนิคการนําไปใชที่เพิ่มข้ึน(ผลการวิเคราะห ภาคผนวก จ 

ตาราง 42) ผลการวิเคราะหจากแบบบันทึกการเรียนรูสําหรับผูเรียน (แบบ B-2) ไดแก ตอบสนองสิ่งที่

ตองการเรียนรูเพิ่มทักษะการใชงาน เพิ่มพูนความรูนําความรูไปใชงานได(ผลการวิเคราะห ภาคผนวก จ 

ตาราง 43) 

 

ตาราง 39 สรุปผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริม 

 การเรียนรูตลอดชีวิตสาํหรับผูใหญวัยทาํงานหลงัจากการทดลองตามองคประกอบทัง้ 8 องคประกอบ 

 

องคประกอบ รายละเอียดองคประกอบ 
การ

ปรับปรุง 
รายละเอียดที่ปรับปรุง 

ก า ร อ อ ก แ บ บ 
(Design) 

1. การสื่อความหมายที่งายๆ ชัดเจนมี

การนําเสนอที่ดีและจูงใจ 

ปรับปรุง 

จากทดลอง

ครั้งที่ 2  

เนื้ อหาในการ เรี ยนรู  เพิ่ ม เติม

รายละเอียดเรื่องเสียงบรรยายใน

เนื้อหาสวนของออนไลน 2. ผูเรียนสามารถบริหารตนเองและมี

อิสระในการเรียนรู 

3. มีทางเลือกในการเรียนรูผานสื่อตาง ๆ 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค 
(Objective) 

1. กําหนดเปาหมายในการเรียนรู ปรับปรุง 

จากทดลอง

ครั้งที่ 1 

ผูเรียนตองการเพิ่มเนื้อหาในการ

เรียนรู 2. กําหนดความตองการในการเรียนรู 

3. กําหนดขอบเขตในการเรียนรู 

กา รป ระ เมิ น ผล 

(Evaluation) 

1. การประเมินผลและผลลัพธที่วัดได   
2. กิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดหรือการ

ทบทวนความรู 
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ตาราง 39 (ตอ) 

 

องคประกอบ รายละเอียดองคประกอบ 
การ

ปรับปรุง รายละเอียดที่ปรับปรุง 

เนื้อหาหลักสูตร 
(course Content) 

1.เนื้อหาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 

ปรับปรุง 

จากทดลอง

ครั้งที่ 1 

การสรางแมแบบของโปรแกรม

นําเสนอ 

การพยากรณ ข อ มู ล  OPH ใน

โปรแกรมตารางคํานวณ 

2.เนื้อหาที่เหมาะกับการพัฒนาตนเอง 

 3.เนื้อหาที่มีการบูรณาการเพื่อนําไปใช ทักษะการบูร

ณาการ 

ป รั ช ญ า แ ล ะ

แนวคิดการเรียนรู

ข อ ง ผู ใ ห ญ 

(Philosophy) 

1. กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต   

2. ความตองการและพรอมในการเรียนรู   

3. การพัฒนาตนเอง   

4. นําประสบการณและความสามารถ

ของตนเองไปใช 

  

5. การเรียนรูดวยการนําตนเอง   

รูปแบบการเรียนรู 

(Learning model) 

1.การเรียนรู วิธี เรียนและไม เนนการ

แขงขันในความสําเร็จของแตละคน 

  

 2.การเรียนรูแบบมีสวนรวม   

3.การเรียนรูแบบผสมผสานระหวางทาง

อินเตอรเน็ตและในหองเรียน 

  

4.มีอิสระในการเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย  

  

วิ ธี ก า ร เ รี ย น 

(Methods) 

1.เวลา ( เ วลาส วนหนึ่ งที่ ถู กกํ าหนด

แนนอน สวนหนึ่งขึ้นอยูความสะดวก) 

  

2.สถานที่ (สามารถเรียนในหองและที่

ไหนก็ได) 

  

วิ เคราะห ผู เ รี ยน 

(Analysis of 

learners) 

1. ประสบการณของผูเรียน  ทั ก ษ ะ ข อ ง

ผูเรียนในการ

นําไปใชงาน 

 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค  

3. ทักษะของการนําไปใชกับงานที่ทํา  

4. อยากเรียนรูดวยตนเอง 

 หลังจากการทดลอง รูปแบบที่ไดเปนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการ

เรียนรูแบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางานและใชชื่อวา “รูปแบบบี
แอลแอนดเอฟแอล” BL&FL Modelประกอบดวย 4 ข้ันตอน 8 องคประกอบดังนี้ 
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ตาราง 40 ข้ันตอนการพัฒนาและองคประกอบของรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและการเรียนรู 

 แบบยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูใหญวัยทํางาน 
 

ขั้นตอน องคประกอบ รายละเอียดองคประกอบ 
1.วิ เ ค ร า ะ ห ผู เ รี ย น 

(Analysis of learner: A) 

วิเคราะหผูเรียน 

(Analysis of 

learners) 

1. ประสบการณของผูเรียน  

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

3. ทักษะของการนําไปใชกับงานที่ทํา 

4. อยากเรียนรูดวยตนเอง 

 ปรัชญาและแนวคิด

การเรียนรูของผูใหญ 

(Philosophy) 

 

1. กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต   

2. ความตองการและพรอมในการเรียนรู 

3. การพัฒนาตนเอง   

4. นําประสบการณและความสามารถของตนเองไปใช  

5. การเรียนรูดวยการนําตนเอง 

2. ระบุประเด็นเนื้อหา

หลักสูตร (Course 

content : C) 

วัตถุประสงค 
(Objective) 
 

1. กําหนดเปาหมายในการเรียนรู   

2. กําหนดความตองการในการเรียนรู  

3. กําหนดขอบเขตในการเรียนรู 

 เนื้อหาหลักสูตร 

(Course content) 

 

1. เนื้อหาทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

2. เนื้อหาที่เหมาะกับการพัฒนาตนเอง  

3. เนื้อหาที่มีการบูรณาการเพื่อนําไปใช 

 การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. การประเมินผลและผลลัพธที่วัดได  

2. กิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดหรือการทบทวนความรู 

3. รูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานใหเหมาะสมกับ

ผูเรียน (Blended learning 

design for learner : B) 

รูปแบบการเรียนรู 

(Learning model) 

1. การเรียนรูวิธีเรียนและไมเนนการแขงขันในความสําเร็จของแต

ละคน 

2. การเรียนรูแบบมีสวนรวม  

3. การเรียนรูแบบผสมผสานระหวางทางอินเตอรเน็ตและใน

หองเรียน  

4. มีอิสระในการเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

 การออกแบบ 
(Design) 
 

1. การสื่อความหมายที่งายๆ ชัดเจนมีการนําเสนอที่ดีและจูงใจ   

2. ผูเรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระในการเรียนรู  

3. มีทางเลือกในการเรียนรูผานสื่อตาง ๆ 

4. การจัดการวิธีการเรียน  

(Flexible learning 

management : F) 

วิธีการเรียน 

(Methods) 

1. เวลา(เวลาสวนหนึ่งที่ถูกกําหนดแนนอน สวนหนึ่งขึ้นอยูความ

สะดวก) 

2. สถานที่ (สามารถเรียนในหองและที่ไหนก็ได) 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยั เร่ืองการพฒันา รูปแบบ การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ เพ่ือ

สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางานเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and development) 

สรุปการศกึษาวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างและประเมิน ประสิทธิผล รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการ

เรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

 ประชากรท่ีศกึษาคือ กลุม่ผู้ใหญ่วยัทํางาน  จากภาครัฐและภาคเอกชน  ได้แก่ สํานกังาน

กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ จํานวน 150 คน 

บริษัท บีเคพี 1990 จํากดัจํานวน  50 คนและเครือขา่ยผู้ปกครองนกัเรียนโรงเรียนเทพศริินทร์ จํานวน 

260 คน รวมประชากรท่ีศกึษาจํานวน 460 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั มาจากกลุม่ประชากร กําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 210 

คน โดยตารางเครจซีและมอร์แกน การเลือกกลุม่ตวัอยา่งใช้วิธีสุม่อยา่ง งา่ย (บญุชม ศรีสะอาด . 2543: 

39-41) ท่ีคา่ความเช่ือมัน่ระดบั .05  แบง่เป็น 

 1) กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทดสอบคา่ความเช่ือมัน่ เป็นกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 30 คน 

 2) กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทําการสํารวจความต้องการ เรียนรู้  ด้านเนือ้หา และรูปแบบการเรียนรู้  

เป็นกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 180 คน 

 3) กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทําการประเมนิรูปแบบ เป็นกลุม่ตวัอยา่งจาก สํานกังานกิจการสตรีและ

สถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ การเลือกกลุม่ทดลองใช้วิธี

แบบท่ีเป็นไปตามโอกาสทางสถิต ิ (Probability sample) แบบการสุ่มแบบชัน้ภมูิ (Stratified random 

sampling) ตามคณุลกัษณะ ได้แก่ อายุ , ระดบัการศกึษา เพ่ือตรวจสอบคณุภาพ หาแนวโน้ม และ

ประสิทธิภาพ ดงันี ้

 



126 

ทดลองครัง้ท่ี 1 ทําการทดลองกบัผู้ เรียนจํานวน 3 คนเพ่ือตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้น 

ทดลองครัง้ท่ี 2 ทําการทดลองกบัผู้ เรียนจํานวน 7 คนเพ่ือหาตรวจสอบหาข้อบกพร่องใน

ด้านตา่งๆจากนัน้นํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้ทดลองในขัน้ตอ่ไป 

ทดลองครัง้ท่ี 3 ทําการทดลองกบัผู้ เรียน จํานวน 32 คนเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบ

การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเ รียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยั

ทํางาน  

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 แบง่วิธีดําเนินการวิจยัออกเป็น 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 การสร้างกรอบรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือ

สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน 1)สร้างกรอบรูปแบบจากการศกึษาเอกสาร  

2)ศกึษาความต้องการของ ประชากร โ ดยการนําแนวคดิในข้อท่ี 1 สร้างแบบสอบถามไปถามกลุม่

ตวัอยา่ง โดยมีขัน้ตอ นการดําเนินงาน ได้ แก่  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งการสร้าง เคร่ืองมือ และการ

ตรวจสอบคณุภาพวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 ตอนท่ี  2 การสร้าง รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน 1)สร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้

แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับ ผู้ใหญ่วยัทํางาน 2)ผู้ เช่ียวชาญ ประเมินรูปแบบ

การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยั

ทํางาน 3)สร้างหลกัสตูร แผนจดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือประเมินรูปแบบ 4)ผู้ เช่ียวชาญประเมินหลกัสตูร 

แผนจดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือประเมินรูปแบบ 

 ตอนท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบ

ยืดหยุน่ การประเมิน ประสิทธิผล รูปแบบ ประกอบไปด้วย ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้

ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ความพงึพอใจ ตอ่รูปแบบการเรียนรู้และผล การประเมิน

ทกัษะการเรียนรู้ของผู้ เรียน จากการทดลอง 3 ครัง้โดยมีขัน้ตอนการดําเนินงาน แตล่ะครัง้ ได้แก่ การ

กําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่งการ ทดลอง การวิเคราะห์ข้อมลู และ สถิตท่ีิใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจยัในครัง้นี ้ เป็นการวิจยัและพฒันา  (Research and development) มีกระบวนการ

ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการ
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เรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน และเพ่ือประเมินประสิทธิผล

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับ

ผู้ใหญ่วยัทํางาน การนําเสนอผลกา รวิจยัแบง่ออก เป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี  ้ 1.การสร้าง รูปแบบการเรียนรู้

แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน             

2.การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ เพ่ือสง่เสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 สรุปขัน้ตอนการทําวิจยั 

 

 1. รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับผู้ใหญ่วัยทาํงาน  

 รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ 4 ขัน้ตอน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย  

  1.  องค์ประกอบ การออกแบบ (Design) หมายถึง ในการออกแบบ รูปแบบการเรียนรู้

แบบผสมผสานและแบบยืดหยุน่ จะต้องมีลกัษณะสําคญัตามลําดบั ได้แก่ 

   1) การส่ือความหมายท่ีง่ายๆ ชดัเจนมีการนําเสนอท่ีดีและจงูใจ   

   2) ผู้ เรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระในการเรียนรู้  

   3) มีทางเลือกในการเรียนรู้ผา่นส่ือตา่ง ๆ  



128 

  2. องค์ประกอบ วัตถุประสงค์  (Objective) หมายถึง  ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้

แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัผู้ใหญ่วยัทํางาน ต้องให้ผู้ เรียน

สามารถกําหนดความต้องการการเรียนรู้ เรียงตามลําดบัได้ดงันี ้  

   1) กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้   

   2) กําหนดความต้องการในการเรียนรู้  

   3) กําหนดขอบเขตในการเรียนรู้ 

  3. องค์ประกอบ การประเมนิผล  (Evaluation) หมายถึง ในการประเมินผล รูปแบบ

การเรียนรู้แบบผสมผสานและยืดหยุน่ต้อง เหมาะสมสอดคล้องกบั รูปแบบการเรียนรู้และ ผู้ใหญ่วยั

ทํางาน ดงันี ้  

   1) ต้องสามารถประเมิน และวดัผลการเรียนรู้ได้ 

   2) มีกิจกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหดัหรือการทบทวนความรู้ 

  4. องค์ประกอบ เนือ้หาหลักสูตร (Course content) หมายถึง ในการพฒันารูปแบบ

การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบ ยืดหยุน่ เนือ้หาหลกัสตูร ควรสอดคล้องกบัความต้องการ

ของผู้ เรียน และเป็นไปตามเป้าหมายวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร มีลกัษณะสําคญั ดงันี ้   

   1) เนือ้หาทนักบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

   2) เนือ้หาท่ีเหมาะกบัการพฒันาตนเอง  

   3) เนือ้หาท่ีมีการบรูณาการเพ่ือนําไปใช้ 

  5. องค์ประกอบ ปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  (Philosophy) หมายถึง 

ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบ ยืดหยุน่ ควรเป็นไปตามแน วคดิ 

และปรัชญาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ดงันี ้   

   1) สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

   2) คํานงึถึงความต้องการและพร้อมในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

   3) การพฒันาตนเอง ของผู้ใหญ่ 

   4) การนําประสบการณ์และความสามารถของตนเองไปใช้  

   5) การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

  6. องค์ประกอบ รูปแบบการเรียนรู้ (Learning model) หมายถึง การออกแบบรูปแบบ

การเรียนรู้ ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ มีรายละเอียด

และเรียงตามลําดบัได้ ดงันี ้

   1) การเรียนรู้วิธีเรียนและไมเ่น้นการแขง่ขนัในความสําเร็จของแตล่ะคน 

   2) การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม  
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   3) การเรียนรู้แบบผสมผสานระหวา่งทางอินเตอร์เน็ตและในห้องเรียน  

   4) มีอิสระในการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

  7. องค์ประกอบ วิธีการเรียน  (Methods) หมายถึง การพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานและการเรียนรู้แ บบยืดหยุน่ ท่ี เหมาะสมกบัผู้ เรียนในวยัทํางาน ควร คํานงึถึ งวิธีการเรียน 

สามารถเรียงตามลําดบัได้ ดงันี ้  

   1) เวลา (เวลาสว่นหนึง่ท่ีถกูกําหนดแนน่อน สว่นหนึง่ขึน้อยูค่วามสะดวก) 

   2) สถานท่ี (สามารถเรียนในห้องและท่ีไหนก็ได้) 

  8. องค์ประกอบ วิเคราะห์ผู้เรียน (Analysis of learners) หมายถึง การวิเคราะห์ผู้ เรียน 

ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ มีรายละเอียดและ เรียง

ตามลําดบัได้ ดงันี ้  

   1) ประสบการณ์ของผู้ เรียน  

   2) คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

   3) ทกัษะของการนําไปใช้กบังานท่ีทํา 

   4) อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบ 

ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบ การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1  วิเคราะห์ผู้เรียน  (Analysis  of learner : A) หมายถึง  การวิเคราะห์

ผู้ เรียนในด้านตา่ง เชน่ ประสบการณ์ของผู้ เรียน อาย ุอาชีพเพศ ระดบัการศกึษา คณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ (มีวินยัใฝ่เรียนรู้มุง่มัน่ในการทํางานมีจิตใจท่ีสานกึในคณุธรรม จริยธรรม มีความเพียร ) และ 

ทกัษะของการนําไปใช้กบังานท่ีทําเป็นต้น  

ขัน้ตอนท่ี 2 ระบุประเดน็เนือ้หาหลักสูตร (Course content : C) หมายถึง เป็นการ

ขัน้ตอนการสร้างหลกัสตูร การกําหนดหลั กการ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ เนื ้ อหา การจดัการเรียนการ

สอน การประเมินผล ต้องเหมาะสมกบัสภ าพ ปัญหา และความต้องการของผู้ เรียนผู้ใหญ่วยัทํางานท่ี

ต้องการนําผลไปใช้ พฒันางาน และพฒันาตนเอง 

ขัน้ตอนท่ี 3 กาํหนดรูปแบบการเรียนรู้ แบบผสมผสานให้เหมาะสมกับผู้เรียน

(Blended learning design for learner : B) หมายถึง การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน

การเรียนรู้แบบเผชิญหน้า และกาเรียนรู้แบบออนไลน์ ให้เ หมาะสมกบัผู้ใหญ่วยัทํางาน พบว่าสดัสว่น

ในการเรียนแบบเผชิญหน้า และแบบออนไลน์ ไมแ่นน่อน ขึน้อยูก่บัลกัษณะเนือ้หาและความต้องการ

ในการเรียนของผู้ เรียน  
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ขัน้ตอนท่ี 4 การจัดการวิธีการเรียน (Flexible learning management: F) หมายถึง 

การจดัวิธีการเรียน เวลาเรียนให้เหมาะสมและสะดวกกบัผู้ เรียน ผู้ใหญ่วยัทํางาน โดย การจดัเวลาให้

เหมาะสมและสะดวกกบัผู้ เรียน การใช้เวลากระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความพร้อมท่ีจะ

เรียนของผู้ เรียนในด้านเวลาในการเรียนรู้การจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

สามารถเรียนได้ในห้องเรียนและแบบออนไลน์ โดยมีส่ือและอปุกรณ์ในการเรียนท่ีเหมาะสม 

 สรุป รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน มีช่ือวา่ “รูปแบบบีแอล แอนด์ เ อฟแอล ” BL&FL Model

 ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ผู้เรียน (Analysis of learners: A) ประกอบไปด้วย 

 มี

ขัน้ตอน 

องค์ประกอบ วิเคราะห์ผู้ เรียน (Analysis of learners)  

   1)  ประสบการณ์ของผู้ เรียน  

   2)  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

   3)  ทกัษะของการนําไปใช้กบังานท่ีทํา 

   4)  ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

องค์ประกอบ ปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Philosophy)   

   1)  สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

   2)  คํานงึถึงความต้องการและพร้อมในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

   3)  การพฒันาตนเอง ของผู้ใหญ่ 

   4)  การนําประสบการณ์และความสามารถของตนเองไปใช้  

   5) การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

 ขัน้ตอน ท่ี 2 ระบุประเดน็เนือ้หาหลักสูตร  (Course content : C) ประกอบไปด้วย 

3 องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบวตัถปุระสงค์ (Objective)  

   1)  กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้   

   2)  กําหนดความต้องการในการเรียนรู้  

   3)  กําหนดขอบเขตในการเรียนรู้ 

องค์ประกอบเนือ้หาหลกัสตูร (Course content)   

   1)  เนือ้หาทนักบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

   2)  เนือ้หาท่ีเหมาะกบัการพฒันาตนเอง  

   3)  เนือ้หาท่ีมีการบรูณาการเพ่ือนําไปใช้ 
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องค์ประกอบการประเมินผล (Evaluation)   

   1)  ต้องสามารถประเมิน และวดัผลการเรียนรู้ได้ 

   2)  มีกิจกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหดัหรือการทบทวนความรู้ 

 ขัน้ตอนท่ี 3 กาํหนด รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานให้เหมาะสมกับผู้เรียน

(Blended learning design for learner : B) ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบการออกแบบ (Design)   

   1)  การส่ือความหมายท่ีง่ายๆ ชดัเจนมีการนําเสนอท่ีดีและจงูใจ   

   2)  ผู้ เรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระในการเรียนรู้  

   3)  มีทางเลือกในการเรียนรู้ผา่นส่ือตา่งๆ  

องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้ (Learning model)   

   1)  การเรียนรู้วิธีเรียนและไมเ่น้นการแขง่ขนัในความสําเร็จของแตล่ะคน 

   2)  การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม  

   3)  การเรียนรู้แบบผสมผสานระหวา่งทางอินเตอร์เน็ตและในห้องเรียน  

   4)  มีอิสระในการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

 ขัน้ตอนท่ี 4 การจัดการวธีิการเรียน (Flexible learning management : F) ประกอบด้วย 

องค์ประกอบวิธีการเรียน (Methods)   

   1)  เวลา (เวลาสว่นหนึง่ท่ีถกูกําหนดแนน่อน สว่นหนึง่ขึน้อยูค่วามสะดวก) 

   2)  สถานท่ี (สามารถเรียนในห้องและท่ีไหนก็ได้) 
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ภาพประกอบ 17  รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือการสง่เสริมการ  

 เรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน (BL&FL Model) 
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 สําหรับรายละเอียดของลกัษณะการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ ดงั

ปรากฏจากผลการวิจยัประกอบด้วยการเรียนรู้ 2 ลกัษณะได้แก่ 1) การเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึ่ งเป็น

การเรียนรู้ท่ีมีทางเลือกผา่นส่ือตา่งๆ และเป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้ในชัน้เรียนและ

การเรียนผา่นอินเตอร์เน็ต ดงันัน้ผู้ เรียนจงึมีอิสระในการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย และ   

2) การเรียนรู้แบบยืดหยุน่ ซึง่มีลกัษณะสําคญัในการท่ีผู้ เรียนสามารถกําหนดความต้องการในการเรียนรู้  

และกําหนดขอบเขตในการเรียนรู้  ตลอดจนผู้ เรียนสามารถกําหนดเวลา และสถานท่ีในการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 รายละเอียดของการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่  

 

 2. ผลการประเมินประสทิธิผลรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบ

ยืดหยุ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับผู้ใหญ่วัยทาํงาน สรุปได้ดังนี ้

  2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ 

  ประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ เพ่ือสง่เสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน คา่เฉล่ียคะแนนสอบระหวา่งเรียน ( E1) 13 บทเรียนคดิ
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เป็นร้อยละ 83.85 คา่เฉล่ียคะแนนสอบหลงัเรียน (E2) คดิเป็นร้อยละ 85.22 มีคา่ E1/E2

  2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  

 เทา่กบั 

83.85/85.22  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ  85/85, ± 2.5 

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน คะแนนเฉล่ีย  (Χ ) หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 คา่ดชันีประสิทธิผล  (E.I.) เทา่กบั 0.702 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.50 ขึน้ไปจงึ

มีคา่ประสิทธิผล เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

  2.3  ความพงึพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ 

  ผลการประเมินความพงึพอใจในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่

เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน พบวา่ ความพงึพอใจ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่  ด้าน

ผู้ เรียนคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.24 S.D. เทา่กบั 0.646 ด้านเนือ้หาในการเรียนรู้คา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.32 S.D. 

เทา่กบั 0.676 และด้านรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่คา่เฉล่ีย เทา่กบั 

4.25 S.D. เทา่กบั 0.682  คน มีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ ทกุด้าน 

 2.4  ผลการประเมนิทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผลการ ประเมินทกัษะการเรียนรู้ของผู้ เรียน แบง่ออกเป็น 3 ตอน  

ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ เรียน พบวา่ผู้ เรียนท่ีเป็น หญิงร้อยละ  87.5 ชายร้อยละ 12.5 

สถานภาพโสด  ร้อยละ  68.8 สมรส ร้อยละ  31.2 อายุสว่นใหญ่อยูใ่นชว่ง 31-40 ปี ระดบัการศกึษา

ปริญญาตรี ประสบการณ์การทํางาน ต่ํากวา่ 10 ปี ตอนท่ี 2 ประเมินตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร

พบวา่ คา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.02 S.D. เทา่กบั 0.668 มีความคดิเหน็ในระดบัมากท่ีสดุ และตอนท่ี 3 ผู้ เรียน

ประเมินตนเอง พบวา่ คา่เฉล่ีย เทา่กบั 3.95 S.D. เทา่กบั 0.674 มีความคดิเห็นในระดบัมาก  

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผล การวิจยั จะดําเนิน ตามวตัถปุร ะสงค์ของการวิจยั  คือ  การ สร้าง และ การ

ประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สําหรับผู้ใหญ่วยัทํางานโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 1. รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับผู้ใหญ่วัยทาํงาน  

 การศกึษาความต้องการเรียนรู้ ผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ปรัชญา

การศกึษาผู้ใหญ่มนษุยนยิม (Humanism) การเรียนรู้ผู้ใหญ่ ของฮีมสตรา (Hiemstra. 1997), เออร์วิง 

ลอด (Irving Lorge. 1947) และข้อตกลงเบือ้งต้น 5 ประการ ของ มลัคมั โนลส์ การสอนผู้ใหญ่ ของ   

มลัคมั โนลส์ (Malcolm S. Knowles. 1980), จาร์วิส (Jarvis. 1983), เยอร์ลาชและอีลี (Gerlach; & Ely. 1980), 
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เนิร์ค และเยนตรี  (Knirk; & Gentry. 1971) การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ ของ

เบอร์ซิน (Bersin. 2004), อรัญ และ ซีแมน (Allen; & Seaman. 2005), ชาร์ลส์แกรห์ม  (Charles R. 

Graham. 2009) การยอมรับนวตักรรม โรเจอร์ (Rogers. 2004) การสง่เสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิตโดย

การสร้างกรอบรูปแบบ ประกอบด้วย ขัน้ตอนการวิเคราะห์ผู้ เรียนกบัปรัชญาการศกึษาผู้ใหญ่ขัน้ตอน

การระบปุระเดน็เนือ้หาหลกัสตูรขัน้ตอนการกําหนดรูปแบบการเรียนรู้และขัน้ตอนการกําหนดวิธีการ

จดัการเรียนมีองค์ประกอบในแตล่ะขัน้ตอนเพ่ือนําไปสูก่ารสร้างแบบสอบถาม  

 การพฒันา รูปแบบการเรียน รู้แบบผสมผสานและการเรี ยนรู้แบบยื ดหยุน่ เพ่ือสง่เสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน ได้มาจากผลจากการสํารวจความต้องการเรียนรู้และผลการ

ประเมินผลรูปแบบจากผู้ เช่ียวชาญมาสงัเคราะห์ความสมัพนัธ์ของขัน้ตอนและองค์ประกอบให้เกิด

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับ

ผู้ใหญ่วยัทํางาน 

 ผลการสร้างรูปแบบการเรีนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน เรียกวา่ BL&FL Model (Blended Learning and Flexible Learning 

Model) ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบได้แก่ 1) องค์ประกอบการออกแบบ (Design) 2) องค์ประกอบ

วตัถปุระสงค์ (Objective) 3) องค์ประกอบการประเมินผล (Evaluation) 4) องค์ประกอบรูปแบบการ

เรียนรู้ (Learning model) 5) องค์ประกอบวิธีการเรียน (Methods) 6) องค์ประกอบเนือ้หาหลกัสตูร 

(Course content) 7) องค์ประกอบปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Philosophy) 8) องค์ประกอบ

วิเคราะห์ผู้ เรียน (Analysis of learners) ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบท่ีได้ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน

ได้แก่ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ผู้ เรียน (Analysis of learner : A) ขัน้ตอนท่ี 2 ระบปุระเดน็เนือ้หาหลกัสตูร  

(Course content : C) ขัน้ตอนท่ี 3 กําหนดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน  

(Blended Learning design for Learner : B) ขัน้ตอนท่ี 4 การจดัการวิธีการเรียน (Flexible learning 

management : F) 

 องค์ประกอบของรูปแบบ 

  1) องค์ประกอบการออกแบบ (Design) พบวา่ ในการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานและแบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน  จะต้องมีลกัษณะ

สําคญัตามลําดบั การส่ือความหมายท่ีงา่ยๆ ชดัเจนมีการนําเสนอท่ีดีและจงูใจ ผู้ เรียนสามารถบริหาร

ตนเองและมี อิสระในการเรียนรู้ และมีทางเลือกในการเรียนรู้ผา่นส่ือตา่ง ๆ โดยมีความสอดคล้องกบั 

แนวคดิการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ของ ไบรอนั สแตนฟอร์ (Brian Stanford. 1999) ท่ีกลา่ววา่หลกัการส่ือ

ความหมายจะเป็นสิง่สําคญั โดยต้องเป็นการส่ือความหมายท่ี ง่ายๆ ชดัเจนมีการนําเสนอท่ีดี จงูใจการ

ออกแบบทางเลือกในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเรียนรู้ผา่นส่ือในรูปแบบตา่ง ๆ และงานวิจยัของ อภิชาต ิ

อนกุลูเวช  (2551: บทคดัยอ่ ) ได้กลา่ววา่ ในด้านของ การออกแบบส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ           

e-learning ท่ีทําให้ผู้ เรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้ 
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  2) องค์ประกอบ วัตถุประสงค์  (Objective) พบวา่ มีรายละเอียดองค์ประกอบ ได้แก่ 

กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้  กําหนดความต้องการในการเรียนรู้ และ กําหนดขอบเขตในการเรียนรู้ 

โดยมีความสอดคล้องกบั แนวคดิทฤษฎีของนกัการศกึษาผู้ใหญ่มลัคมั โนลส์ (Malcolm S. Knowles. 

1980) ได้ให้ความหมายวา่ การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ ต้องมีการวางแผนร่วมกนั คาร์ล          

โรเจอร์ (Carl R. Roger’s. 1957) ท่ีกลา่ววา่ความต้องการ (Needs) ท่ีเกิดขึน้ภายในตวับคุคลทําให้เกิด

แรงจงูใจให้เกิดการเรียนรู้และการรับรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นผู้ ท่ีสามารถพฒันาได้ตามปกติ

แนวคดิการเรียนรู้แบบผสมผสาน เบอร์ซิน (Bersin. 2004) ท่ีกลา่ววา่การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้

หลกัท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียน ได้เรียนรู้ตามท่ีตัง้วตัถปุระสงค์ไว้ 

  3) องค์ประกอบการประเมนิผล  (Evaluation) พบวา่ ในการประเมินผลในผู้ใหญ่วยั

ทํางานมีวิธีการประเมินผล คือ การประเมินผลและผลลพัธ์ท่ีวดัได้ กิจกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหดัหรือการ

ทบทวนความรู้โดยมีความสอดคล้องกบัฮีมสตรา (Hiemstra. 1997) ท่ีกลา่ววา่การเลือกใช้ประเภทของ

แบบทดสอบ เชน่ ใช้สําหรับทบทวนเนือ้หา ทดสอบผลการเรียน ฝึกปฏิบตั ิการให้มีการทดสอบใหมไ่ด้ 

หรือฝึกปฏิบตั ิการให้นํา้หนกัคะแนนการสอบแตล่ะครัง้คาร์แมน (Jared, M. Carman. 2005: 2) ท่ีกลา่ว

วา่การประเมิน โดยมีการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลั งเรียนเพ่ือวดัผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

แนวคดิท่ีนํามาใช้ในการประเมินได้เป็นอยา่งดี 

  4)  องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้ (Learning model) พบวา่มีรายละเอียด  ได้แก่การ

เรียนรู้วิธีเรียนและไมเ่น้นการแขง่ขนัในความสําเร็จของแตล่ะคนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม การเรียนรู้

แบบผสมผสานระหวา่งทางอินเตอร์เน็ตและในห้องเรียน และมีอิสระในการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ี

หลากหลาย โดยมีความสอดคล้องกบั ฮีมสตรา (Hiemstra. 1997) ได้เสนอการ เลือก วิธีการเรียนรู้

เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียน (Choosing the Instructional Method, Techniques, and Devices)

คาร์แมน (Jared, M. Carman. 2005: 2) ได้ระบวุา่ผู้ เรียนมีการร่วมมือกบัผู้ อ่ืน (Collaboration) ได้แก่ 

การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้บอร์ดแสดงความคดิเห็น  หรือการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต การ

ร่วมมือกนันีป้ระกอบด้วยการร่วมมือกนัระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน เบอร์ซิน 

(Bersin. 2004) ได้กลา่ววา่ การใช้ e-Learning เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมของการจดัการเรียนการสอนใน

ห้องเรียน ซึง่เป็นการจดัรูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ซึง่อาจเป็นการผสมผสานในระดบั

ของกิจกรรมการเรียนรู้อรัญ และ ซีแมน (Allen; & Seaman. 2005: Online) ได้กลา่ววา่ รูปแบบการ

เรียนในห้องเรียนแบบเผชิญหน้า และการเรียนแบบออนไลน์ ซึง่รูปแบบการเรียนไมมี่สดัสว่นท่ีตายตวั

แตจ่ะขึน้อยูก่บัเนือ้หาและวิธีการในการนําเสนอเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย ไบรอัน สแตนฟอร์ (Brian 

Stanford. 1999) ท่ีกลา่วา่ ผู้ เรียนสามารถเช้าถึงแหลง่เรียนรู้ได้อยา่งสะดวกและต้องมีหลากหลาย

ยืดหยุน่ 
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  5) องค์ประกอบ วิธีการเรียน  (Methods) พบวา่ มีรายละเอียดองค์ประกอบ คือ เวลา 

จะแบง่ออกเป็นสว่นท่ีถกูกําหนดแนน่อน และสว่นท่ีขึน้อยูก่บัความสะดวกสถานท่ี สามารถเรียนในห้อง

และท่ีไหนก็ได้ โดยมีความสอดคล้องกบั ฮีมสตรา (Hiemstra. 1997) ได้เสนอ การ จดัชว่งเวลาเรียน 

(Packing the Learning)  คาร์แมน (Jared, M. Carman. 2005: 2) ได้ระบวุา่ เหตกุารณ์สด การเรียนรู้

แบบสอนสดกิจกรรม การเรียนรู้ท่ีนําโดยผู้สอนโดยผู้ เรียนมีสว่นร่วมในเวลาเดียวกนั เชน่ การเรียนรู้ใน

ห้องเรียนเสมือนแบบสด เบอร์ซิน (Bersin. 2004) ได้เสนอวา่ วิธีการเรียนสามารถเรียนใ นห้องเรียน 

และท่ีไหนก็ได้ไบรอนั สแตนฟอร์ (Brian Stanford. 1999) ได้กลา่ววา่หลกัการเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง

การจดัการเรียนการสอนในลกัษณะนีผู้้ เรียนจะมีบทบาทสําคญัในการศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง และ

กําหนดวิธีการ วนั เวลา ในการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ตัง้แตเ่ร่ิมต้นลงทะเบียนเรียนจนถึงการสอบ ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัความ สามารถของผู้ เรียนเป็นสําคญัหลกัการยืดหยุน่ตามความพร้อมและความ ต้องการของ

ผู้ เรียน โดยเฉพาะอยา่งย่ิง คือ การยืดหยุน่เร่ืองเวลาและสถานท่ี โดยผู้ เรียนอาจมาเรียนในสถาบนั 

หรือศกึษาด้วยตวัเองผา่นส่ือตา่ง ๆ  

  6) องค์ประกอบเนือ้หาหลักสูตร (Course content) พบวา่ มีรายละเอียดองค์ประกอบ 

ได้แก่เนือ้หาทนักบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เนือ้หาท่ีเหมาะกบัการพฒันาตนเอง เนือ้หาท่ีมี

การบรูณาการเพ่ือนําไปใช้โดยมีความสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎีของนกัการศกึษาผู้ใหญ่ คาร์ล โรเจอร์ 

(Carl R. Roger’s. 1957) ท่ีกลา่ววา่ สิ่งท่ีบคุคลจะรู้เฉพาะตนเทา่นัน้ และประสบการณ์ของบคุคลนี ้จะ

มีการเปล่ียนแปลงและเพิ่มพนูอยูต่ลอดเวลาเป็นประสบการณ์ท่ีอาจเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้า

ภายในตวับคุคลแนวคดิการเรียนรู้แบบผสมผสาน ของ คาร์แมน (Jared, M. Carman. 2005: 2) ได้ให้

ความหมายวา่ เนือ้หาออนไลน์ (Online content) เป็นการเรียนรู้ตามประสบการณ์ความสามารถของ

ตนเอง ด้วยวิธีการเรียนและระยะเวลาท่ีเรียนตามความต้องการของผู้ เรียน เชน่ เรียนจากอินเทอร์เนต็ 

หรือจากซีดีรอมเพ่ือการฝึกอบรม ไบรอนั สแตนฟอร์  (Brian Stanford. 1999) ได้กลา่ววา่หลกัการส่ือ

ความหมายท่ีมีประสทิธิภาพระบบการศึกษาแบบ flexible Learning จะเรียนผา่นส่ือในลกัษณะตา่ง ๆ 

เป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ หลกัสตูรรายวิชาตา่ง ๆ จะต้องเปิดกว้างให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการ

และความจําเป็นตอ่การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะแรงงานในปัจจบุนัท่ีต้องการทกัษะหลาย ๆ อยา่ง 

(Multi Skill) 

  7) องค์ประกอบปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  (Philosophy) พบวา่  มี

รายละเอียดองค์ประกอบ ได้แก่  กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ความต้องการและพร้อมในการเรียนรู้

การพฒันาตนเอง  นําประสบการณ์และความสามารถของต นเองไปใช้  และการเรียนรู้ด้วยการนํา

ตนเองโดยมีความสอดคล้องกบั มลัคมั โนลส์ (Malcolm S. Knowles. 1980) ได้ให้ความหมายวา่ 

ปรัชญาการศกึษาผู้ใหญ่พพิฒันาการนยิม เช่ือในเร่ืองการศกึษาคือการพฒันาความเป็นประชาธิปไตย
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พฒันาตนเองและสงัคม ผู้สอนเป็นเพียงผู้ อํานวยความสะดวกและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ มุง่เน้น

การเรียนโดยการกระทํา การศึ กษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิตคาร์ล โรเจอร์ (Carl R. Roger’s. 1957) 

ได้ให้ความหมายวา่ ปรัชญาการศกึษาผู้ใหญ่มนษุยนิยม เช่ือในเร่ืองพืน้ฐานของเสรีภาพศกัดิศ์รีของ

ความเป็นมนษุย์ การศกึษานอกระบบเน้นการจดัให้ตอบสนองความต้องการและเหมาะกบั

กลุม่เป้าหมาย มนษุย์มีจติใจ ต้ องการความรัก ความอบอุน่ ความเข้าใจ มนษุย์แตล่ะคนเป็นผู้ซึง่

พยายามท่ีจะรู้จกั เข้าใจตนเอง และต้องการบรรลศุกัยภาพสงูสดุของตน 

  8) องค์ประกอบวิเคราะห์ผู้เรียน (Analysis of learners) พบวา่ มีรายละเอียดองค์ประกอบ 

ได้แก่ ประสบการณ์ของผู้ เรียน คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ทกัษะของการนําไปใช้กบังานท่ีทํา และ

อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมีความสอดคล้องกบั คาร์ล โรเจอร์ (Carl R. Roger’s. 1957) ได้ให้

ความหมายวา่ ความคดิรวบยอดของตน เป็นสว่นท่ีตนมองเห็นภาพของตนเอง ท่ีบคุคลมีการรับรู้และ

มองเห็นตนเองในหลายแง่หลายมมุลกัษ ณะของบคุคลท่ีเป็นไปตาม ความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ ซึง่บคุคล

อาจรู้ตวัหรือไมต่วัก็ได้ภาพท่ีตนเองอยากจะเป็น ซึง่หมายถึง บคุคลยงัไมส่ามารถเป็นได้ในสภาวะ

ปัจจบุนัมนษุย์ทกุคนตา่งมีเป้าหมายชีวิตร่วมกนัคือแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้ตนเองและพออกพอใจตนเอง

ฮีมสตรา (Hiemstra. 1997) ได้กลา่ววา่ การ สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการตรวจสอบตนเอง

รู้จกัการไตร่ตรองและมีการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ (Promoting introspection, reflection and critical 

thinking) 

 ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบท่ีได้ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 

  ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ผู้เรียน  (Analysis of learner : A) พบวา่ มีรายละเอียด ได้แก่ 

ประสบการณ์ของผู้ เรียน (อาย ุอาชีพเพศระดบัการศกึษา ) คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (มีวินยัใฝ่เรียนรู้

มุง่มัน่ในการทํางานมีจิตใจท่ีสานกึในคณุธรรม จริยธรรม มีความเพียร)ทกัษะของการนําไปใช้กบังานท่ี

ทํามีองค์ประกอบ ปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Philosophy) องค์ประกอบ วิเคราะห์

ผู้ เรียน (Analysis of learners) ซึง่สอดคล้องกบั  ปรัชญาการศกึษาผู้ใหญ่มนษุยนยิม เช่ือในเร่ืองพืน้ฐาน

ของเสรีภาพศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ การศกึษานอกระบบเน้นการจดัให้ตอบสนองความต้องการ

และเหมาะกบักลุม่เป้า หมาย มนษุย์มีจติใจ ต้องการความรัก ความอบอุน่ ความเข้าใจ มนษุย์แตล่ะคน

เป็นผู้ซึง่พยายามท่ีจะรู้จกั เข้าใจตนเอง และต้องการบรรลศุกัยภาพสงูสดุของตน  และ ปรัชญา

การศกึษาผู้ใหญ่พพิฒันาการนยิม เช่ือในเร่ืองการศกึษาคือการพฒันาความเป็นประชาธิปไตยพฒั นา

ตนเองและสงัคม ผู้สอนเป็นเพียงผู้ อํานวยความสะดวกและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ มุง่เน้นการเรียน

โดยการกระทํา การศกึษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต 
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  ขัน้ตอนท่ี 2 ระบุประเดน็เนือ้หาหลักสูตร (Course content : C) พบวา่ มีรายละเอียด 

ได้แก่ เนือ้หาหลกัสตูรควรตอบสนองความต้องการใช้งานในชีวิตประจําวนักําหนดเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียน

บรรลวุตัถปุระสงค์กําหนดกิจกรรมในการเรียนเป็นหมวดหมูแ่ละเหมาะสมนําประสบการณ์ของผู้ เรียน

มาประยกุต์เข้ากบัการเรียน และมีการประเมนิผลการเรียน มีองค์ประกอบ วตัถปุระสงค์ (Objective)  

องค์ประกอบ เนือ้หาหลกัสตูร (Course content) องค์ประกอบ การประเมินผล (Evaluation) โดยมี

ความสอดคล้องกบัมลัคมั โนลส์ (Malcolm S. Knowles. 1980) ประสบการณ์ของผู้ เรียน ความสําคญั

ของการนําประสบการณ์มาเป็นเทคนคิในการเรียนการสอน การนําประสบการณ์ไปปฏิบตัคิาร์ล โรเจอร์ 

(Carl R. Roger’s. 1957) ได้กลา่ววา่ สิ่งท่ีบคุคลจะรู้เฉพาะตนเทา่นัน้ และประสบการณ์ของบคุคลนี ้

จะมีการเปล่ียนแปลงและเพิ่มพนูอยูต่ลอดเวลาเป็นประสบการณ์ท่ีอาจเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกและ   

สิ่งเร้าภายในตวับคุคลคาร์แมน (Jared, M. Carman. 2005: 2) ได้ให้ความ หมายวา่ เนือ้หาออนไลน์ 

(Online Content) เป็นการเรียนรู้ตามประสบ การณ์ความสามารถของตนเอง ด้วยวิธีการเรียนและ

ระยะเวลาท่ีเรียนตามความต้องการของผู้ เรียน เชน่ เรียนจากอินเทอร์เนต็ หรือจากซีดีรอมเพ่ือการ

ฝึกอบรม 

  ขัน้ตอนท่ี 3 กาํหนด รูปแบบการเรียนรู้ แบบผสมผสาน ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

(Blended learning design for Learner : B) พบวา่ รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ใหญ่วยั

ทํางานรูปแบบการสอนสําหรับผู้ใหญ่รูปแบบการเรียนในห้องเรียนเผชิญหน้าและการเรียนแบบ

ออนไลน์ และรูปแบบท่ียืดหยุน่  มีองค์ประกอบ รูปแบบการเรียนรู้ (Learning model) องค์ประกอบ 

การออกแบบ (Design) โดยสอดคล้องกบั แนวคดิการเรียนรู้แบบผสมผสาน  คาร์แมน (Jared, M. 

Carman. 2005: 2) ได้เสนอวา่ ผู้ เรียนมีการร่วมมือกบัผู้ อ่ืน (Collaboration) ได้แก่ การใช้จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ การใช้บอร์ดแสดงความคดิเห็น หรือการสนทนาบนอิน เทอร์เน็ต การร่วมมือกนันี ้

ประกอบด้วยการร่วมมือกนัระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนเบอร์ซิน (Bersin. 

2004) ได้กลา่ววา่การใช้ e-Learning เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมของการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน 

ซึง่เป็นการจดัรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึง่อาจเป็นการผสมผสานในระดบัของกิจกรรม

การเรียนรู้อรัญและซีแมน (Allen; & Seaman. 2005) ได้กลา่ววา่ รูปแบบการเรียนในห้องเรียนแบบ

เผชิญหน้า และการเรียนแบบออนไลน์ ซึง่รูปแบบการเรียนไมมี่สดัสว่นท่ีตายตวัแตจ่ะขึน้อยูก่บัเนือ้หา

และวิธีการในการนําเสนอเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย 

  ขัน้ตอนท่ี 4 การจัดการวิธีการเรียน (Flexible learning management : F) พบวา่  

การจดัเวลาให้เหมาะสมและสะดวกกบัผู้ เรียน การใช้เวลากระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

ความพร้อมท่ีจะเรียนของผู้ เรียนในด้านเวลาในการเรียนรู้ ประเดน็ด้านสถานท่ี  จดัสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมและเอือ้ตอ่การเรียนรู้ สามารถเรียนได้ในห้องเรียนและแบบ online โดยมีส่ือและอปุกรณ์ใน
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การเรียนท่ีเหมาะสมแนวคดิการเรียนรู้แบบยืดหยุน่มีองค์ประกอบ วิธีการเรียน (Methods) โดยมีความ

สอดคล้องกบัไบรอนั สแตนฟอร์ (Brian Stanford. 1999) ได้กลา่ววา่หลกัการเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง

การจดัการเรียนการสอนในลกัษณะนีผู้้ เรียนจะมีบทบาทสําคญัในการศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง และ

กําหนดวิธีการ วนั เวลา ในการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ตัง้แตเ่ร่ิมต้นลงทะเบียนเรียนจนถึงการสอบ ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัความ สามารถของผู้ เรียน เป็นสําคญัหลกัการยืดหยุน่ตามความพร้อมและความต้องการของ

ผู้ เรียน โดยเฉพาะอยา่งย่ิง คือ การยืดหยุน่เร่ืองเวลาและสถานท่ี โดยผู้ เรียนอาจมาเรียนในสถาบนั 

หรือศกึษาด้วยตวัเองผา่นส่ือตา่งๆ นอกจากนี ้

2. ผลการประเมินประสทิธิผลรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แ บบยืดหยุ่น

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับผู้ใหญ่วัยทาํงาน 

  2.1  ผลการประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้

แบบยืดหยุ่น ตามเกณฑ์ 85/85, ± 2.5 ท่ีกําหนด โดยคา่  E1/E2

  2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 คา่ดชันีประสิทธิผล (E.I.) ทางการเรียนของผู้ เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ มากกวา่ 0.50 โดยมีคา่ 

เทา่กบั 0.702 เป็นเพราะวา่ ขัน้ตอนการระบปุระเดน็เนือ้หาหลกัสตูรแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นไปตาม

ความต้องการเรียนเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้ เรียนมีความต้องการท่ีจะพฒันาตนเอง นําความรู้ท่ีได้ไปใช้

ประยกุต์กบัการทํางาน ซึง่สอดคล้องกบัเชียรศรี วิวธิศริิ (2541: 138-139) ได้กลา่วถึงวิธีการให้ความรู้

แก่ผู้ใหญ่ มีหลกัสําคญั เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ประสบผลสําเร็จ คือการเรียนรู้ขึน้อยูก่บัแรงจงูใจ 

(Motivation) เม่ือเขาสนใจและมีความต้องการท่ีจะ เรียนและเม่ือสิ่งท่ีเรียนนัน้มี ความจําเป็นและเป็น

ประโยชน์ สามารถนําไปใช้ได้ทนัที รวมทัง้บทเรียนนัน้สมัพนัธ์กบัสภาพปัญหาท่ีมี อยูจ่ริงในสงัคม       

การได้มีโอกาสฝึกฝนแก้ปัญหา (Problem solving) จะทําให้การเรียนรู้เพิ่มพนูขึน้ และสอดคล้องกบั 

 มีคา่เทา่กบั 83.85/85.22 เป็น

เพราะวา่ขัน้ตอน กําหนดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน เป็นไปตามการออกแบบหลกัสตูร 

แผนการจดัการเรียนรู้ ส่ือท่ีเข้าถึงได้โดยงา่ยมีทางเลือกในการเรียนรู้ผา่นส่ือตา่ง ๆ  รูปแบบการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบัผู้ใหญ่ วิธีวิจยัทําให้ได้รูปแบบทําตามความต้องการของผู้ เรียน  วิธีการเรียน และผลการ

เรียนรายบท ซึง่สอดคล้องกบั เบอร์ซิน (Bersin. 2004) ได้กลา่ววา่ ด้านการออกแบบและกําหนด

กิจกรรมท่ีให้ผู้ เรียน ได้มีการเรียนรู้ร่วมกนั  (Collaboration) เพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมกําหนด

กิจกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหั ดหรือการ ทบทวนความรู้ให้แก่ผู้ เรียน และสอดคล้องกบั ไบรอนั  สแตนฟอร์  

(Brian Stanford. 1999) ท่ีกลา่ววา่ หลกัการส่ือความหมายจะเป็นสิง่สําคญั โดยต้องเป็นการส่ือความ 

หมายท่ีง่ายๆ ชดัเจน มีการนําเสนอท่ีดีและจงูใจการออกแบบทางเลือกในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย

เรียนรู้ผา่นส่ือในรูปแบบตา่ง ๆสอดคล้องกบังานวิจัยของ อภิชาต ิอนกุลูเวช  (2551: บทคดัยอ่) ในด้าน

ของการใช้ส่ือสําหรับการฝึกปฏิบตัผิา่นอินเตอร์เน็ตวา่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กําหนด 
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คาร์ล โรเจอร์ (Carl R. Roger’s. 1957) ได้กลา่ววา่ ความต้องการ (Needs) ท่ีเกิดขึน้ภายในตวับคุคล

ทําให้เกิดแรงจงูใจให้เกิดการเรียนรู้และการรับรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นผู้ ท่ีสามารถพฒันาได้

ตามปกต ิ

 2.3  ความพงึพอใจในการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการ

เรียนรู้แบบยืดหยุ่นอยูใ่นระดบั ความพงึพอใจ มากท่ีสดุได้แก่ ด้านผู้ เรียน  ด้านเนือ้หาในการเรียนรู้  

และด้านรูปแบบการเรียนรู้ เป็นเพราะวา่ ขัน้ตอน การจดัเก่ียวกบัวิธีการเรียน  เป็นไปตาม วิธีการเรียน 

(Methods) ขัน้ตอนการระบปุระเดน็เนือ้หาหลกัสตูรเป็นไปตาม วตัถปุระสงค์ (Objective) การ

ประเมินผล (Evaluation) และเนือ้หาหลกัสตูร (Course content) ขัน้ตอน กําหนดรูปแบบการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบัผู้ เรียนเป็นไปตาม การออกแบบ (Design) และรูปแบบการเรียนรู้ (Learning model)

สอดคล้องกบั เควินจอห์นสนัทโิมธีฮอลล์ (2006: บทคดัยอ่ ) วิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ

การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ TEL และ M–Learning การ

เรียนรู้เทคโนโลยีการจดัสง่  ได้กลา่วถึง ประเดน็ความพงึพอใจ การตรวจสอบการรับรู้ของนกัเรียนใน  

วิธีการแจ้งเตือนผา่นการทดสอบผา่นการสํารวจนกัศกึษา ด้านของการออกแบบและรูปแบบการเรียนรู้ 

 2.4  ผลการประเมนิทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน อยูใ่นระดบัดี โดยผู้ เรียนประเมินตนเอง 

ในแตล่ะด้าน ได้แก่ ด้านการประเมินตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

และด้านผู้ เรียนประเมินตนเอง ความคดิเ ห็นอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะวา่ ขัน้ตอนการระบปุระเดน็

เนือ้หาหลกัสตูรเป็นไปตาม วตัถปุระสงค์ (Objective) การประเมินผล (Evaluation) และเนือ้หา

หลกัสตูร (Course content) ขัน้ตอน การวิเคราะห์ผู้ เรียน เป็นไปตาม ปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้

ของผู้ใหญ่ (Philosophy) และวิเคราะห์ผู้ เรียน (Analysis of learners) ซึง่สอดคล้องกบั มลัคมั โนลส์ 

(Malcolm S. Knowles. 1980) ปรัชญาการศกึษาผู้ใหญ่พพิฒันาการนยิม เช่ือในเร่ืองการศกึษาคือการ

พฒันาความเป็นประชาธิปไตยพฒันาตนเองและสงัคม ผู้สอนเป็นเพียงผู้ อํานวยความสะดวกและจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ มุง่เน้นการเรียนโดยการกระทํา การศกึษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิตคาร์ล โรเจอร์ 

(Carl R. Roger’s. 1957) ได้ให้ความหมายวา่ ปรัชญาการศกึษาผู้ใหญ่มนษุยนยิม เช่ือในเร่ืองพืน้ฐาน

ของเสรีภาพศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ การศกึษานอกระบบเน้นการจดัให้ตอบสนองความต้องการ

และเหมาะกบักลุม่เป้า หมาย มนษุย์มีจติใจ ต้องการความรัก ความอบอุน่ ความเข้าใจ มนษุย์แตล่ะ

คนเป็นผู้ซึง่พยายามท่ีจะรู้จกั เข้าใจตนเอง และต้องการบรรลศุกัยภาพ สงูสดุของตน ฮีมสตรา 

(Hiemstra. 1997) ได้กลา่วถึง แนวคดิการจดัการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสาํหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1.1 ข้อค้นพบจากการวิจยัครัง้นี ้คือผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ใหญ่วยัทํางาน มีความต้องการท่ีจะ

เรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเอง โดยผู้ เรียนสามารถท่ีจะกําหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ เนือ้หา ขอบเขตในการ

เรียนรู้  ดงันัน้ในการจดักิจกรรมควรต้องคํานึ งถึงการจดักิจกรรมให้ตอบสนอง กบัผู้ เรียน ด้าน

องค์ประกอบของการออกแบบ ค้นพบวา่การออกแบบ เนือ้หาหลกัสตูร ส่ือการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ 

ต้องส่ือความหมายท่ีง่ายและชดัเจน มีการนําเสนอท่ีดีและจงูใจ  ผู้ เรียนสามารถบริหารตนเองและมี

อิสระในการเรียนรู้ และมีทางเลือกใ นการเรียนรู้ผา่นส่ือตา่ง ๆ ดงันัน้การออกแบบ หลกัสตูร แผนการ

จดัการเรียนรู้ ท่ีเหมาะและสมัพนัธ์กบั รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่

เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน 

1.2 รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน  มีขัน้ตอนในการพฒันา 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์

ผู้ เรียน  ขัน้ตอนท่ี 2รูปแบบการเรียนรู้ แบบผสมผสานให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน   ขัน้ตอนท่ี 3 ระบปุระเดน็

เนือ้หาหลกัสตูร ขัน้ตอนท่ี 4 กําหนดวิธีการเรียนเก่ียวกบัเ วลา/สถานท่ีค้นพบวา่  ในการนําไปใช้ ต้อง

คํานงึถึงกลุม่เป้าหมายเนือ้หาสาระ  รูปแบบการเรียนรู้  และเวลาสถานท่ีในการเรียนรู้ 

1.3 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ พบวา่ เป็นไปตามข้อสมมตฐิานการวิจยั โดย มีปัจจยั

สําคญั ๆ ได้แก่ ความต้องการเรียนรู้ของผู้ เรียน  รูปแบบการเรียนรู้ และวิธีการเรียน ดงันัน้ในการจดั

กิจกรรมต้องคํานงึถึ งวตัถปุระส งค์ ความต้องการเรียนรู้ของผู้ เรียน รูปแบบการเรียนเนื ้ อหาหลกัสตู ร 

เป็นสําคญั 

1.4 ผลการวิจยัท่ีเกิดขึน้มีปัจจยัได้แก่ ด้านเนือ้หา หลกัสตูรเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีได้

จากการสํารวจความต้องการท่ีจะเรียนรู้ และกลุม่เป้าหมาย ผู้ นําผลวิจยัไปใช้ควรศกึษา ขัน้ตอนการ

พฒันา หลกัในการนํารูปแบบการวิจยันีไ้ปพจิารณาปรับปรุงให้เหมาะกบัความต้องการเรียนรู้ ของ

ผู้ เรียน และกลุม่เป้าหมาย 

1.5 ผลการวิเคราะห์จากแบบกําหนดวตัถปุระสงค์สําหรับผู้ เรียน พบวา่ขอบเขตความ

ต้องการเรียนรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคนไมเ่ทา่กนั ผู้ เรียนสว่นใหญ่ต้องการเพิ่มความรู้ให้กบัตนเอง และ

สามารถนําความรู้นัน้ไปบรูณาการกบังานท่ีทํา ดงันัน้การจดักิจกรรมควรคํานงึถึงความต้องการของ

ผู้ เรียนแล ะให้ผู้ เรียนสามารถกําหนดวตัถปุระสงค์ในการเรียนรู้ได้  แบง่กลุม่ตามความต้องการเรียนรู้

ของผู้ เรียน 
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 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

     ในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 2.1 ควรมีการศกึษาปัจจยัอ่ืนประกอบในการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่วยัทํา งาน เชน่แรงจงูใจ

ประกอบการเรียนรู้และเวลาในการทดลอง 

 2.2 ควรมี การศกึษากบักลุม่ผู้ใหญ่วยัทํางาน ในพืน้ท่ีท่ีหลากหลาย เชน่ ทดลองใน

ตา่งจงัหวดั ตา่งภมูภิาค แบง่กลุม่อาชีพของผู้ใหญ่วยัทํางานให้เหมาะสมกบัเนือ้หาหลกัสตูรท่ีผู้ เรียน

ต้องการเรียนรู้ 

 2.3 ควรศกึษาเนือ้หาหลกัสตูรอ่ืน ๆ ให้หลากหลาย เน่ืองจากสดัสว่น ของการเรียนรู้แบบ

ผสมสานในแตล่ะเนือ้หาหลกัสตูรไมแ่นน่อนตายตวั 

 2.4 ควรคํานงึถึงความพร้อมในการใช้งานของอปุกรณ์ สถานท่ี ส่ือการเรียนรู้ ซอฟแวร์ใน

การใช้งานเชน่ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต รุ่นของโปรแกรม เป็นต้น 

 2.5 เสนอแนะให้มีการ วิจยัตอ่ยอดในการ ศกึษากบักลุม่ผู้ เรียนพิเศษ เชน่ คนพิการ เพ่ือ

หายืนยนัรูปแบบการเรียนรู้ตามลกัษณะของผู้ เรียนท่ีแตกตา่งกนั 
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1.รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบยืนยนัแบบสอบถาม 

2.รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบยืนยนักรอบรูปแบบ 

3.รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูร  แผนจดัการเรียน และเคร่ืองมือ

ในการวิจยัตามรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน 
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1. รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบยืนยนัแบบสอบถาม 

ลาํดบั ตาํแหน่ง ช่ือ สกุล สถานท่ีทาํงาน 
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ลาํดบั ตาํแหน่ง ช่ือ สกุล สถานท่ีทาํงาน 
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3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วนัชยั   
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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3. รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูร   แผนจดัการเรียน และเคร่ืองมือในการ

วิจยัตามรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน 

ลาํดบั ตาํแหน่ง ช่ือ สกุล สถานท่ีทาํงาน 

1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อบุล  เลีย้ววาริณ คณะครุุศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 

2 อาจารย์ ดร.สมุลนิตย์ เกิดหนนุวงศ์ ภาควิชาการศกึษาผู้ใหญ่  

คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อาจารย์ ดร.คมกฤช จนัทร์ขจร ผู้ อํานวยการ กศน. 

เขตราษฎณ์บรูณะ กทม 

4 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วนัชยั   ขนัตี ภาควิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จดัการคณะพาณิชย์ศาสตร์และ

การบญัชี หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 

คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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หนังสือราชการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

และการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับผู้ใหญ่วัยทาํงาน  

 

1. คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 

2. ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบยืนยนัแบบสอบถาม 

3. ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบยืนยนักรอบรูปแบบ 

4. ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูร  แผนจดัการเรียน และเคร่ืองมือในการ

วิจยัตามรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน 

5. เอกสารขอความอนเุคราะห์ พฒันาเคร่ืองมือ (Tryout) / เก็บข้อมลู / ทดลอง 
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1. คาํส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
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2. ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบยืนยันแบบสอบถาม 
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3. ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบยืนยันกรอบรูปแบบ 
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4. ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรแผนจัดการเรียน และเคร่ืองมือในการ

วิจัยตามรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับผู้ใหญ่วัยทาํงาน 
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5. เอกสารขอความอนุเคราะห์พัฒนาเคร่ืองมือ (Tryout) / เก็บข้อมูล / ทดลอง 
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ภาคผนวก ค 

 
แบบประเมิน (สาํหรับผู้เช่ียวชาญ) 

 

 1.แบบประเมนิ แบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วยัทํางาน (ด้านเนือ้หาหลกัสตูร 

ปัจจยัองค์ประกอบพืน้ฐาน และรูปแบบการเรียนรู้)สําหรับผู้ เช่ียวชาญ 

 2.แบบประเมนิเก่ียวกบัองค์ประกอบ ข้อบง่ชี ้คณุลกัษณะของเนือ้หาในการเรียนรู้ 

 3. แบบประเมนิเก่ียวกบัองค์ประกอบ ข้อบง่ชี ้คณุลกัษณะของผู้ เรียน 

 4. แบบประเมินเก่ียวกบัองค์ประกอบ ข้อบง่ชี ้สําหรับผู้แนะนําในการเรียนรู้ 

 5. แบบประเมินเก่ียวกบัองค์ประกอบ  ข้อบง่ชี ้สําหรับรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและ

การเรียนรู้แบบยืดหยุน่ 

 6. แบบประเมนิความเหมาะสมเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผ สมผสานและการ

เรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน 

 7.แบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสตูร แผนจดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือประเมินรูปแบบ  
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1.แบบประเมินแบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยทาํงาน 

(ด้านเนือ้หาหลักสูตร ปัจจัยองค์ประกอบพืน้ฐาน และรูปแบบการเรียนรู้)สาํหรับผู้เช่ียวชาญ  
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คาํชีแ้จง 

 1.วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามฉบบันี ้เพ่ือผู้ วิจยัจะได้รวบรวม

ข้อมลูความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญเพ่ือการตรวจสอบยืนยนั ข้อคําถามท่ีผู้ วิจยัทําการรวบรวมมาจาก

การศกึษาตํารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 2.แบบสอบถามชดุนี ้ประกอบด้วย 5 ตอน ประเดน็หลกั ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ตอบ

แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ทศันะตอ่ปรัชญาการศกึษาผู้ใหญ่ แนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ตอนท่ี 3 

ประเดน็เนือ้หาหลกัสตูร ตอนท่ี 4 กําหนดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผู้ เรี ยน ตอนท่ี 5 กําหนด

วิธีการจดัการเรียน รวมข้อคําถาม 58  ข้อ 

 3.การตอบแบบสอบถาม ผู้ วิจยัขอความกรุณาทา่นผู้ เช่ียวชาญ โปรดแสดงความคดิเห็นโดยใส่

เคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ กรุณาเตมิ

รายละเอียดข้อเสนอแนะลงในชอ่งข้อเสนอแนะบริเวณชอ่งด้านขวาของแบบสอบถาม 

ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 ) เพศ  

(ชาย/หญิง) 
    

2) สถานภาพ  

( โสด  สมรส) 
    

3 ) อาย ุ   

(21-30 ปี  31-40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี) 
    

4 ) ระดบัการศกึษา      

(ประถมศกึษา  มธัยมศกึษา /ปวช .หรือเทียบเทา่  อนปุริญญา /ปวส.

หรือเทียบเทา่ ปริญญาตรี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก   อ่ืนๆ  ) 

    

5) สาขาที่สําเร็จการศกึษา     

6) อาชีพ 

(รับราชการ   พนกังานบริษัท  อ่ืนๆ  ) 
    

แบบประเมินแบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยทาํงาน 

(ด้านเนือ้หาหลักสูตร ปัจจัยองค์ประกอบพืน้ฐาน และรูปแบบการเรียนรู้) สาํหรับผู้เช่ียวชาญ 
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ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

7) ตําแหนง่     

8 ) ประสบการณ์การทํางาน     

(ตํ่ากวา่ 10 ปี   10 – 20 ปี    21 – 30 ปี    31 ปี ขึน้ไป) 
    

9) เวลาท่ีใช้ทํางานประจํา/สปัดาห์    

(1 - 2 วนั     3 - 4 วนั    5 - 6 วนั   7 วนั) 
    

10) รายได้  

(น้อยกวา่ 10,000 บาท   10,000 - 20,000 บาท    20,001 - 30,000 

บาท   30,000 บาทขึน้ไป) 

    

ตอนท่ี 2 ทัศนะต่อปรัชญาการศกึษาผู้ใหญ่ แนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

    ปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่ 

11) ข้าพเจ้าเช่ือวา่การศกึษาเป็นการพฒันาสติปัญญา คณุธรรมและ

จริยธรรม ทกัษะในการอา่น / การเขียน / การคิดคํานวณ  /  ภมูิ

ปัญญาทัง้ ทฤษฎีและปฏิบตัิ 

    

12) ข้าพเจ้าเช่ือวา่การศกึษา คือการพฒันาตนเอง พฒันาความเป็น

ประชาธิปไตยและพฒันาสงัคม ผู้ ท่ีสอนจะเป็นผู้ อํานวยความสะดวก

และจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

    

13) ข้าพเจ้าเช่ือวา่ในเร่ืองพืน้ฐานของเสรีภาพศกัดิ์ศรีของคนทกุคน  การ

จดัการศกึษาควรตอบสนองความต้องการและเหมาะกบั

กลุม่เป้าหมาย 

    

14) ข้าพเจ้าเช่ือวา่กา รเรียนรู้ตลอดชี วิต จะทําให้ข้าพเจ้ามีการ

เปลีย่นแปลงทางครอบครัวและสงัคมท่ีดขีัน้ 
    

การเรียนรู้ผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

15) ข้าพเจ้าจะจดัการตามแผนที่วางไว้ นําความรู้และประสบการณ์

ติดตามมาด้วย ใช้ปัญหาเป็นศนูย์การมากกวา่ตวัเองเป็นศนูย์กลาง 

เหตผุลท่ีผู้ใหญ่เข้ามาเรียนเป็นแรงผลดัดนัจากภายใน ผู้ใหญ่เป็น

ศนูย์รวมและผู้ใหญ่ต้องการท่ีจะเรียนรู้เพราะมผีลโดยตรงกบัข้าพเจ้า

ในการทํางาน 

    

16) ข้าพเจ้ามีความต้องการในการเรียนด้วยตนเอง กําหนดเป้าหมายการ

เรียนของตนเอง กําหนดขอบเขตเนือ้หาเฉพาะที่จะเรียน เลอืกวิธีการ

เรียนรู้เทคนิคและเคร่ืองมอืการเรียน  การประเมนิผลการเรียน  
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ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

17) ข้าพเจ้าคิดวา่การสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการตรวจสอบ

ตนเองรู้จกัการไตร่ตรองและมีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ จดั

ช่วงเวลาเรียน การเลอืกและควบคมุสภาพแวดล้อมในการเรียน 

    

18) ข้าพเจ้าเสนอวา่ให้มกีารกําหนดกิจกรรม เป็นการกําหนดกิจกรรมให้

เป็นหมวดหมู ่และกิจกรรมท่ียดืหยุน่ให้ข้าพเจ้าสามารถกระทําได้ 
    

19) ข้าพเจ้าคิดวา่ถ้ามีการวิเคราะห์กิจกรรม เป็นการวิเคราะห์งานตา่ง ๆ 

ท่ีจะต้องทําโดยการยอ่ยเป้าหมายของการสอนออกเป็นจดุประสงค์

ของการสอนเพ่ือให้มีความละเอียดและชดัเจนยิ่งขึน้ 

    

20) ข้าพเจ้ามีความคิดวา่การประเมินผล เป็นการประเมนิผลการ

ดาํเนินงานทัง้หมดของระบบ เพ่ือให้ทราบจดุดแีละจดุออ่นท่ีจะต้อง

ปรับปรุงแก้ไข 

    

21) ข้าพเจ้าคิดวา่ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไข เป็นขัน้ของการนําข้อมลูท่ีได้จาก

การประเมนิผลไปแก้ไขจดุออ่นของระบบการเรียนการสอนเพ่ือจะทํา

ให้เป็นระบบการเรียนการสอนท่ีมคีวามเหมาะสมหรือมปีระสทิธิภาพ

ยิ่งขึน้ 

    

22) ข้าพเจ้าคิดวา่ถ้ามีการดําเนินการสอน เป็นขัน้ของการนําเอาแผนการ

ท่ีวางไว้ไปสอนในชัน้เรียนผู้สอนจําเป็นต้องควบคมุการดาํเนิน

กิจกรรมให้เป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพท่ีสดุ 

    

ตอนท่ี 3 ประเดน็เนือ้หาหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ (Objective) 

23) การนําไปใช้ประโยชน์ในงานท่ีทาํ     

24) ต้องการที่จะเรียนรู้ไว้อนาคตอาจได้ใช้งาน     

25) เพ่ือเสริมความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม     

เนือ้หาหลักสูตร(Course content) 

หลักสูตรเนือ้หาด้านการทาํงาน 

26) 
ด้านการเงินและการบญัชี 

โปรดระบเุนือ้หา___________________________________________ 
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ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

27) ด้านกฎหมาย 

โปรดระบเุนือ้หา___________________________________________ 

    

28) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โปรดระบเุนือ้หา___________________________________________ 

    

29) 
อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ_______________________________________________________________________________ 

หลักสูตรเนือ้หาด้านการส่งเสริมการทาํงาน 

30)   กลุม่ท่ี 1 โปรแกรมสาํนกังาน     

30.1         Advanced Excel     

30.2         Advanced Word      

30.3         Advanced PowerPoint Presentations     

30.4         Advanced  MS Access     

30.5        SPSS-Practical Statistics Analysis     

30.6        อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ__________________________________________________________________________ 

31) กลุม่ท่ี 2 Graphic & Web Design (กราฟิก+ออกแบบเวบ็ไซต์)     

31.1 การสร้าง web page ด้วยภาษา HTML5     

31.2 การตดัตอ่ Video     

31.3        Flash CS5     

31.4        FLEX4     

31.5        Web Design with Photoshop and Dreamweaver      

31.6        อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ____________________________________________________________________________ 

การประเมนิผล (Evaluation) 

32) เนือ้หาบทเรียนมกีารกําห นดวธีิการประเมนิผลท่ีผู้ เรียน จะต้องเป็นผู้

ประเมนิผล 

    

33) การประเมนิผลลพัธ์ท่ีวดัได้ ซึง่ผู้ เรียนเป็นผู้ประเมนิตนเองวา่ได้รับ

ความก้าวหน้าจากบทเรียน 
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ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

34) การกําหนดกิจกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหดัหรือการทบทวนความรู้โดยจะ

เป็นกิจกรรมท่ียดืหยุน่ตอ่ผู้ เรียน 

    

35) ประเมนิผลกอ่นและหลงัการเรียนรู้ 
    

36) อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ_____________________________________________________________________________ 

ตอนท่ี 4 กาํหนดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning model) 

37) ข้าพเจ้าต้องการ  การเรียนรู้วธีิเรียนท่ีไมเ่น้นการแขง่ขนัในความ 

สาํเร็จของแตล่ะคน แตจ่ะสง่เสริมความร่วมมือและการพึง่พากนั 

    

38) ข้าพเจ้าต้องการ การเรียนรู้แบบมสีว่นร่วม สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิด

การเรียนรู้ตามจดุมุง่หมายเฉพาะ 

    

การเรียนรู้ผสมผสานในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ (30:70) 

39) การเรียนรู้ในห้องเรียน     

39.1        บรรยาย     

39.2        ฝึกปฏิบตัิ     

39.3        เรียนจากวิดีโอ     

39.4        เรียนรู้จากปัญหา     

39.5        เรียนรู้จากเกมส์     

39.6        ระดมสมอง     

39.7        อภิปรายกลุม่     

39.8        การมีสว่นร่วมในกลุม่     

39.9        อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ_______________________________________________________________________ 

40) การเรียนรู้แบบออนไลน์     

40.1        สือ่ในรูป ตวัอกัษร       
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ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

40.2        รูปภาพ  ภาพเคลือ่นไหว      

40.3        สือ่ในรูปของ เสยีง        

40.4        สือ่ วีดีโอ     

40.5        Flash animation     

40.6        Blog e-learning     

40.7        วิเคราะห์ตวัอยา่ง     

40.8        เกมส์     

40.9        อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ_______________________________________________________________________ 

การจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 

41) บริหารตนเองในการเรียนรู้     

42) มอีสิระในการเรียนรู้     

43) ความสนใจและความถนดัของตนเอง     

44) เน้นการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย     

45) 
ผู้ เรียนได้พฒันาความสามารถในการเลอืกและวิเคราะห์ข้อมลู

สารสนเทศ 

    

การออกแบบ (Design) 

46) สือ่ความหมายท่ีง่าย ๆ ชดัเจนมีการนําเสนอท่ีดีและจงูใจ     

47) มทีางเลอืกในการเรียนรู้ผา่นสือ่ตา่งๆ     

48) ผู้ เรียนสามารถบริหารตนเองและมอีสิระในการเรียนรู้     

ตอนท่ี 5 กาํหนดวธีิการจัดการเรียน 

เวลา 

49) ข้าพเจ้าต้องการใช้เวลาเรียนในห้องเรียน ในการเรียนรู้ตามที่กําหนด

ไว้ ตลอดหลกัสตูร 
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ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

50) ข้าพเจ้าต้องการใช้เวลาเรียนเมื่อไรก็ได้ ขึน้อยูก่บัความสะดวก ความ

พร้อมในการเรียนรู้ของข้าพเจ้า 

    

51) ข้าพเจ้าต้องการใช้เวลาสว่นหนึง่ตามเวลาที่กําหนดไว้  สว่นหนึง่ 

เรียนเมือ่ไรก็ได้ ตามท่ีได้กําหนดไว้ 

    

สถานท่ี ส่ือและอุปกรณ์ 

52)  ระบสุถานท่ีไว้ชดัเจน ตลอดเนือ้หาหลกัสตูร 
    

53) 
ไมร่ะบสุถานท่ี ขึน้อยูก่บัความสะดวกขอให้มี internet และ 

คอมพิวเตอร์ 

    

54) สือ่การเรียนรู้จดัเป็นชดุการเรียนรู้สอนในห้องเรียนอยา่งเดียว 
    

55) สือ่การเรียนรู้จดัเป็นชดุการเรียนรู้ใช้สือ่การสอนบนอินเตอร์เน็ต  
    

56) 
สือ่การเรียนรู้จดัเป็นชดุการเรียนรู้ใช้สือ่การสอนบนอินเตอร์เน็ตและ

ใช้ในห้องเรียน 

    

57) อปุกรณ์ในห้องเรียนให้ผู้ เรียนมสีว่นร่วมในการฝึกปฏิบตั ิ 
    

58) 
อปุกรณ์ในห้องเรียนให้ผู้ เรียนมสีว่นร่วมในการฝึกปฏิบตั ิและสือ่ 

อินเตอร์เน็ตให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใช้งานได้สะดวก 

    

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของทา่น มีประโยชน์ตอ่ผู้ วิจยัในการนําข้อมลูไปเป็นฐานในการ

พฒันาเพ่ือวิเคราะห์หาความ ต้องเรียนรู้ของผู้ เรียนและรูปแบบ ท่ีต้องการเรียนรู้ ผู้ วิจยัขอกราบ

ขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ย่ิงในการให้ข้อมลูวิจยัในครัง้นี ้ขอบคณุครับ 

 

พิเชฐ คชูลธารา 

นสิติปริญญาเอก สาขาการศกึษาผู้ใหญ่ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ลงช่ือ_______________________________________ผู้ประเมิน 

(______________________________________)             

วนั_____เดือน____________________________พ.ศ._______ 
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2.แบบประเมินเก่ียวกับองค์ประกอบ ข้อบ่งชี ้คุณลักษณะของเนือ้หาในการเรียนรู้ 
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คาํชีแ้จง 

1.วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบ ประเมิน ฉบบันี ้เพ่ือผู้ วิจยัจะได้รวบรวม

ข้อมลูความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญเพ่ือการตรวจสอบยืนยนั เก่ียวกบัองค์ประกอบ และข้อบง่ชีท่ี้แสดง

ให้เหน็ถึงคณุลกัษณะของเนือ้หาในการเรียนรู้ ท่ีผู้ วิจยัทําการรวบรวมมาจากการศกึษาตํารา เอกสาร 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.แบบประเมนิชดุนี ้ประกอบด้วย 2 ประเดน็หลกั ได้แก่ องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ และข้อ

บง่ชีข้ององค์ประกอบ 9 ข้อ 

3.การตอบแบบประเมิน ผู้ วิจยัขอความกรุณาทา่นผู้ เช่ียวชาญ โปรดแสดงความคดิเห็นโดยใส่

เคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ กรุณาเตมิ

รายละเอียดข้อเสนอแนะลงในชอ่งข้อเสนอแนะบริเวณชอ่งด้านขวาของแบบประเมิน 

 

ข้อ 
องค์ประกอบข้อบ่งชี ้คุณลักษณะของ 

เนือ้หาในการเรียนรู้ 

ความคิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหน็

ด้วย 

ไมแ่น่ใจ/

ปรับปรุง 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

องค์ประกอบรูปแบบ 1 วัตถุประสงค์ (Objective)     

1. กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้     

2. กําหนดความต้องการในการเรียนรู้     

3. กําหนดขอบเขตในการเรียนรู้     

องค์ประกอบรูปแบบ 2 เนือ้หาหลักสูตร(Course content)     

4. เนือ้หาทนักบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา     

5. เนือ้หาท่ีเหมาะกบัการพฒันาตนเอง     

6. เนือ้หาท่ีมีการบรูณาการเพ่ือนําไปใช้     

องค์ประกอบรูปแบบ 3 การประเมนิผล (Evaluation)     

7. การประเมินผลและผลลพัธ์ท่ีวดัได้     

แบบประเมินเก่ียวกับองค์ประกอบข้อบ่งชี ้คุณลักษณะของเนือ้หาในการเรียนรู้ 
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ข้อ 
องค์ประกอบข้อบ่งชี ้คุณลักษณะของ 

เนือ้หาในการเรียนรู้ 

ความคิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหน็

ด้วย 

ไมแ่น่ใจ/

ปรับปรุง 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

8. กิจกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหดัหรือการทบทวนความรู้     

 

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของทา่น มีประโยชน์ตอ่ผู้ วิจยัในการนําข้อมลูไปเป็นฐานในการ

พฒันาเพ่ือวิเคราะห์หาต้นแบบองค์ประกอบและข้อบง่ชีท่ี้แสดงให้เห็นถึงคณุลกัษณะของเนือ้หาในการ

เรียนรู้ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ย่ิงในการให้ข้อมลูวิจยัใน

ครัง้นี ้ขอบคณุครับ 

 

พิเชฐ คชูลธารา 

นสิติปริญญาเอก สาขาการศกึษาผู้ใหญ่ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 

 

ลงช่ือ_______________________________________ผู้ประเมิน 

(______________________________________)             

วนั_____เดือน____________________________พ.ศ._______ 
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3. แบบประเมินเก่ียวกับ 

องค์ประกอบ ข้อบ่งชี ้คุณลักษณะของผู้เรียน 
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คาํชีแ้จง 

1.วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก แบบประเมนิ ฉบบันี ้เพ่ือผู้ วิจยัจะได้รวบรวม

ข้อมลูความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญเพ่ือการตรวจสอบยืนยนั เก่ียวกบัองค์ประกอบ และข้อบง่ชีท่ี้แสดง

ให้เห็นถึงคณุลกัษณะของผู้ เรียน ท่ีผู้ วิจยัทําการรวบรวมมาจากการศกึษาตํารา เอกสาร และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 

2. แบบประเมนิชดุนี ้ประกอบด้วย 2 ประเดน็หลกั ได้แก่ องค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ และข้อ

บง่ชีข้ององค์ประกอบ 4 ข้อ 

3.การตอบแบบประเมนิ ผู้ วิจยัขอความกรุณาทา่นผู้ เช่ียวชาญ โปรดแ สดงความคดิเหน็โดยใส่

เคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ กรุณาเตมิ

รายละเอียดข้อเสนอแนะลงในชอ่งข้อเสนอแนะบริเวณชอ่งด้านขวาของแบบประเมนิ 

 

ข้อ องค์ประกอบข้อบ่งชี ้คุณลักษณะของผู้เรียนในการเรียนรู้ 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ 
เห็นด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

องค์ประกอบรูปแบบ1วเิคราะห์ผู้เรียน(Learner Analysis)     

1. ประสบการณ์ของผู้เรียน ได้แก่ อายุ , อาชีพ , เพศและ ระดบั

การศกึษา 
    

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งม่ันในการทาํงาน 
4. มีจติใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพยีร  

    

3. ทักษะการทาํงานและการดาํเนินชีวิต     

4. การนําตนเอง 
1.อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.กาํหนดส่ิงที่ต้องการเรียนด้วยตนเอง 

3.มีเป้าหมายในการเรียนรู้ 

    

 

 

แบบประเมินเก่ียวกับองค์ประกอบข้อบ่งชี ้คุณลักษณะของผู้เรียนรู้ 
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ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของทา่น มีประโยชน์ตอ่ผู้ วิจยัในการนําข้อมลูไปเป็นฐานในการ

พฒันาเพ่ือวิเคราะห์หาต้นแบบองค์ประกอบและข้อบง่ชีท่ี้แสดงให้เห็นถึงคณุลกัษณะของผู้ เรียนในการ

เรียนรู้ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ย่ิงในการให้ข้ อมลูวิจยัใน

ครัง้นี ้ขอบคณุครับ 

พิเชฐ คชูลธารา 

นสิติปริญญาเอก สาขาการศกึษาผู้ใหญ่ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 

ลงช่ือ_______________________________________ผู้ประเมิน 

(______________________________________)             

วนั_____เดือน____________________________พ.ศ._______ 
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4. แบบประเมินเก่ียวกับ 

องค์ประกอบ ข้อบ่งชี ้สาํหรับผู้แนะนําในการเรียนรู้ 
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คาํชีแ้จง 

1.วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก แบบประเมนิ ฉบบันี ้ เพ่ือผู้ วิจยัจะได้รวบรวม

ข้อมลูความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญเพ่ือการตรวจสอบยืนยนั เก่ียวกบัองค์ประกอบ และข้อบง่ชี ้ สําหรับ

ผู้แนะนําในการเรียนรู้ ท่ีผู้ วิจยัทําการรวบรวมมาจากการศกึษาตํารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.แบบประเมนิชดุนี ้ประกอบด้วย 2 ประเดน็หลกั ได้แก่ องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ และข้อ

บง่ชีข้ององค์ประกอบ 5 ข้อ 

3.การตอบแบบประเมนิ ผู้ วิจยัขอความกรุณาทา่นผู้ เช่ียวชาญ โปรดแสดงความคดิเห็นโดยใส่

เคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ กรุณาเตมิ

รายละเอียดข้อเสนอแนะลงในชอ่งข้อเสนอแนะบริเวณชอ่งด้านขวาของแบบประเมนิ 

ข้อ องค์ประกอบข้อบ่งชี ้สาํหรับผู้แนะนําในการเรียนรู้ 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ

แนะ 
เห็นด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

องค์ประกอบรูปแบบ  1 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  

(Philosophy and concepts of adult learning) 
    

1. การพัฒนาตนเอง     

2. ความต้องการและพร้อมในการเรียนรู้     

3. นําความสามารถของตนเองไปใช้งาน     

4. กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ     

5. การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง     

องค์ประกอบรูปแบบ2การประเมินผล (Evaluation)     

4. การประเมินผลและผลลัพธ์ที่วัดได้     

5. กิจกรรมที่เป็นแบบฝึกหดัหรือการทบทวนความรู้     

 

  

แบบประเมินเก่ียวกับองค์ประกอบข้อบ่งชี ้สาํหรับผู้แนะนําในการเรียนรู้ 
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ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของทา่น มีประโยชน์ตอ่ผู้ วิจยัในการนําข้อมลูไปเป็นฐานในการ

พฒันาเพ่ือวิเคราะห์หาต้นแบบองค์ประกอบและข้อบง่ชี ้ สําหรับผู้แนะนําในการเรียนรู้  ผู้ วิจยัขอกราบ

ขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ย่ิงในการให้ข้อมลูวิจยัในครัง้นี ้ขอบคณุครับ 

 

 

พิเชฐ คชูลธารา 

นสิติปริญญาเอก สาขาการศกึษาผู้ใหญ่ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 

ลงช่ือ_______________________________________ผู้ประเมิน 

(______________________________________)             

วนั_____เดือน____________________________พ.ศ._______ 
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5. แบบประเมินเก่ียวกับ 

องค์ประกอบ ข้อบ่งชี ้สาํหรับรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 
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คาํชีแ้จง 

1.วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก แบบประเมนิ ฉบบันี ้เพ่ือผู้ วิจยัจะได้รวบรวม

ข้อมลูความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญเพ่ือการตรวจสอบยืนยนั เก่ียวกบัองค์ประกอบ และข้อบง่ชี ้ สําหรับ

ผู้แนะนําในการเรียนรู้ ท่ีผู้ วิจยัทําการรวบรวมมาจากการศกึษาตํารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.แบบประเมนิชดุนี ้ประกอบด้วย 2 ประเดน็หลกั ได้แก่ องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ และข้อ

บง่ชีข้ององค์ประกอบ 10 ข้อ 

3.การตอบแบบประเมิน ผู้ วิจยัขอความกรุณาทา่นผู้ เช่ียวชาญ โปรดแสดงความคดิเห็นโดยใส่

เคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ กรุณาเตมิ

รายละเอียดข้อเสนอแนะลงในชอ่งข้อเสนอแนะบริเวณชอ่งด้านขวาของแบบประเมนิ 

ข้อ 
องค์ประกอบข้อบ่งชี ้สาํหรับรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 

ความคิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหน็

ด้วย 

ไมแ่น่ใจ/

ปรับปรุง 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

องค์ประกอบรูปแบบ1รูปแบบการเรียนรู้ (Learning model)     

1. การเรียนรู้วธีิเรียนและไมเ่น้นการแขง่ขนัในความสาํเร็จของแตล่ะคน 

แตจ่ะสง่เสริมความร่วมมือและการพึง่พากนั 
    

2. การเรียนรู้แบบมสีว่นร่วม     

3. การเรียนรู้แบบผสมผสานระหวา่งทางอินเตอร์เน็ตและในห้องเรียน     

4. มอีสิระในการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย     

องค์ประกอบรูปแบบ2การออกแบบ (Design)     

5. การสือ่ความหมายท่ีง่าย ๆ ชดัเจนมีการนําเสนอท่ีดีและจงูใจ     

6. มทีางเลอืกในการเรียนรู้ผา่นสื่อตา่งๆ     

7. ผู้ เรียนสามารถบริหารตนเองและมอีสิระในการเรียนรู้     

องค์ประกอบรูปแบบ3วธิีการจัดการเรียน     

8. เวลา (Time)     

แบบประเมินองค์ประกอบข้อบ่งชี ้สาํหรับรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและ

การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 
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ข้อ 
องค์ประกอบข้อบ่งชี ้สาํหรับรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 

ความคิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ ข้อเสนอ

แนะ เหน็

ด้วย 

ไมแ่น่ใจ/

ปรับปรุง 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

1.เวลาสว่นหนึง่ท่ีถกูกําหนดแนน่อน สว่นหนึง่ขึน้อยูค่วามสะดวก 

2.เวลาสามารถยืดหยุน่ตามความพร้อมและความต้องการของผู้ เรียน 

9 สถานท่ี (Place) 

สามารถเรียนในห้องและท่ีไหนก็ได้ 
    

 

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของทา่น มีประโยชน์ตอ่ผู้ วิจยัในการนําข้อมลูไปเป็นฐานในการ

พฒันาเพ่ือวิเคราะห์หาต้นแบบองค์ประกอบและข้อบง่ชี ้ สําหรับผู้แนะนําในการเรียนรู้  ผู้ วิจยัขอกราบ

ขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ย่ิงในการให้ข้อมลูวิจยัในครัง้นี ้ขอบคณุครับ 

 

พิเชฐ คชูลธารา 

นสิติปริญญาเอก สาขาการศกึษาผู้ใหญ่ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 

ลงช่ือ_______________________________________ผู้ประเมิน 

(______________________________________)             

วนั_____เดือน____________________________พ.ศ._______ 
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6. แบบประเมินความเหมาะสมเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและ 

การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาํหรับผู้ใหญ่วัยทาํงาน 
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คาํชีแ้จง 

1. วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก แบบประเมนิ ฉบบันี ้ เพ่ือผู้ วิจยัจะได้รวบรวม

ข้อมลูความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญเพ่ือการตรวจสอบยืนยนั เก่ียวกบั เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการ

เรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สําหรับผู้ใหญ่วยั

ทํางาน ท่ีผู้ วิจยัทําการรวบรวมมาจากการศกึษาตํารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2. แบบประเมนิชดุนี ้ประกอบด้วย 2 สว่น คือ สว่นท่ี  1 ขัน้ตอนการพฒันา รูปแบบการเรียนรู้

แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่  สว่นท่ี 2 องค์ประกอบของรูปแบบตามข้อบง่ชีข้อง

องค์ประกอบ28ข้อ 

3. การตอบแบบประเมนิ ผู้ วิจยัขอความกรุณาทา่นผู้ เช่ี ยวชาญโปรดแสดงความคดิเห็นโดยใส่

เคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่น หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ กรุณาเตมิ

รายละเอียดข้อเสนอแนะลงในชอ่งข้อเสนอแนะบริเวณชอ่งด้านขวาของแบบประเมนิ 

ส่วนท่ี 1 ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 

ขัน้ตอนการพัฒนา 
ระดับความเหมาะสม ข้อเสนอ

แนะ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. ระบุประเดน็เนือ้หาหลักสูตร (หมายถึงเนือ้หาหลกัสตูรควร

ตอบสนองความต้องการใช้งานในชีวิตประจําวนั ,กําหนดเนือ้หาเพ่ือให้

ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ , .กําหนดกิจกรรมในการเรียนเป็นหมวดหมูแ่ละ

เหมาะสม , นําประสบการณ์ของผู้ เรียนมาประยกุต์เข้ากบัการเรียน  และมี

การประเมินผลการเรียน) 

      

2. กาํหนดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
(หมายถึง รูปแบบที่เหมาะสมกบัผู้ เรียนที่เป็นผู้ ใหญ่วยัทํางาน , รูปแบบการ

สอนสําหรับผู้ ใหญ่ , รูปแบบการเรียนในห้องเรียนเผชิญหน้าและการเรียน

แบบออนไลน์และรูปแบบที่ยืดหยุน่) 

      

3. การจัดการเก่ียวกับวธีิการเรียน       

3.1 ประเดน็ด้าน เวลาเรียน(หมายถึง การจดัเวลาให้เหมาะสม

และสะดวกกบัผู้ เรียน  การใช้เวลากระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และ

ความพร้อมที่จะเรียนของผู้ เรียนในด้านเวลาในการเรียนรู้) 

      

3.2 ประเดน็ด้าน สถานท่ี (หมายถึง จดัสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมและเอือ้ตอ่การเรียนรู้ สามารถเรียนได้ในห้องเรียนและแบบ online 

โดยมีสื่อและอปุกรณ์ในการเรียนที่เหมาะสม) 

      

แบบประเมินความเหมาะสมเก่ียวกับ 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สาํหรับผู้ใหญ่วัยทาํงาน 
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ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบของรูปแบบตามข้อบ่งชีข้ององค์ประกอบ 

องค์ประกอบ

รูปแบบ 
ข้อบ่งชี ้

ระดับความเหมาะสม ข้อเสนอ

แนะ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.การเข้าถงึปรัชญา

และแนวคิดการ

เรียนรู้ของผู้ใหญ่

(Philosophy and 

concepts of adult 

learning) 

1.การพัฒนาตนเอง       

2.ความต้องการและพร้อมในการเรียนรู้       

3.นําความสามารถของตนเองไปใช้งาน       

4.กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ       

5.การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง       

2.วัตถุประสงค์ 

(Objective) 

1.กาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้       

2.กาํหนดความต้องการในการเรียนรู้       

3. กาํหนดขอบเขตในการเรียนรู้       

3.เนือ้หาหลักสูตร 

(Course content) 

1.เนือ้หาตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้เรียน 

      

 2. เนือ้หาที่เหมาะกับการพฒันาตนเอง       

 3. เนือ้หาที่มีการบูรณาการเพื่อนําไปใช้       

4. รูปแบบการเรียนรู้ 

(Learning model) 

1. การเรียนรู้วิธีเรียน และไม่เน้นการแข่งขัน

ในความสาํเร็จของแต่ละคน แต่จะส่งเสริม

ความร่วมมือและการพึ่งพากัน 

      

2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม       

3.การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างทาง

อินเตอร์เน็ตและในห้องเรียน 

      

4.มีอสิระในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

      

5. การออกแบบ 

(Design) 

1.การส่ือความหมายที่ง่าย ๆ ชัดเจนมีการ

นําเสนอที่ดแีละจูงใจ 

      

2.ผู้เรียนสามารถบริหารตนเอง และมีอิสระ

ในการเรียนรู้ 

      

3.มีทางเลือกในการเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆ       

6. การประเมินผล 

(Evaluation) 

1.การประเมินผลและผลลัพธ์ที่วัดได้       

2.กิจกรรมที่เป็นแบบฝึกหดัหรือการทบทวน

ความรู้ 
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7. วิเคราะห์ผู้เรียน

(Learner Analysis) 

1.ประสบการณ์ของผู้เรียน       

2.คุณลักษณะอันพงึประสงค์       
3.ทกัษะของการนําไปใช้กับงานที่ทาํ       

8. วิธีการจดัการ

เรียน (Learning 

management 

method) 

1.เวลา (เวลาสว่นหนึ่งที่ถกูกําหนดแน่นอน สว่น

หนึ่งขึน้อยูค่วามสะดวก) 

      

2.เวลาสามารถยืดหยุ่นตามความพร้อมและ

ความต้องการของผู้เรียน 

      

3. สถานที่ (สามารถเรียนในห้องและที่ไหนก็ได้)       

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของทา่น มีประโยชน์ตอ่ผู้ วิจยัในการนํา การพฒันารูปแบบการ

เรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สําหรับผู้ใหญ่วยั

ทํางานไปทดลองใช้เพ่ือพฒันาปรับแก้ให้เหมาะสมตอ่ไป ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงู

ท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ย่ิงในการให้ข้อมลูวิจยัในครัง้นี ้ขอบคณุครับ 

 

พิเชฐ คชูลธารา 

นิสิตปริญญาเอก สาขาการศกึษาผู้ใหญ่ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

ลงช่ือ_______________________________________ผู้ประเมิน 

(______________________________________)             

วนั_____เดือน____________________________พ.ศ._______ 
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7. แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แผนจัดการเรียนรู้ 

และเคร่ืองมือประเมินรูปแบบ  
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แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แผนจัดการเรียนรู้ และเคร่ืองมือประเมินรูปแบบ  

ลาํ 

ดับ 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1. สามารถนําความรู้ไปใช้ประยกุต์กบัการทํางาน       

2. เพ่ิมทกัษะการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ       

3. เป็นการพฒันาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

      

เนือ้หาในการเรียนรู้ 

4. หนว่ยเรียนท่ี1 เทคนิคการสร้างสือ่และการนําเสนอ

ผลงานขัน้สงู 

      

5. หนว่ยเรียนท่ี2 การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู       

ผลที่คาดว่าจะได้รับภายหลังการเรียนรู้ 

6. ผู้ เรียนสามารถนําความรู้เทคนิคการสร้างสือ่

โปรแกรมการนําเสนอผลงานขัน้สงู และการใช้   

 โปรแกรมตารางงานขัน้สงู ไปใช้ประยกุต์กบัการ

ทํางาน 

      

7. ผู้ เรียนได้เพ่ิมทกัษะการใช้งานในแง่มมุตา่งๆ ของ

ใช้งานโปรแกรมการนําเสนอ โปรแกรม   ตาราง

งาน ในด้านการนําเสนอผลงาน และการบริหาร

จดัการข้อมลู 

      

8. ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

      

กิจกรรมการเรียนรู้ 

9. ขัน้ตอนท่ี 1ระบปุระเดน็เนือ้หาหลกัสตูร        

10. ขัน้ตอนท่ี 2 กําหนดรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน  

      

11. ขัน้ตอนท่ี 3กําหนดวิธีการจดัการเรียนเก่ียวกบั

เวลา/สถานท่ี แบบการเรียนรู้แบบยดืหยุน่  

      

12. ขัน้ตอนท่ี 4 วเิคราะห์ผู้ เรียน       

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

13. กรณีในห้องเรียน จํานวน 5ครัง้ ครัง้ละ 3 ชั่วโมง 

รวมเวลา15 ชั่วโมง 
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ลาํ 

ดับ 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

14. กรณีเรียน Online จํานวน 14 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 

30 นาที รวมเวลา 21 ชั่วโมง  

      

แผนการเรียนรู้เวลาที่ใช้อบรม 36 ชั่วโมง ( ในห้องเรียน 15 ช.ม.  Online 21 ช.ม.)   

13. ครัง้ท่ี 1 (ในห้องเรียน)   ชีแ้จงวตัถปุระสงค์หลกัสตูร 

การใช้งานโปรแกรม e-learning (LMS) และ

แนะนํา หนว่ยเรียน 1 เทคนิคการสร้างสือ่และการ

นําเสนอผลงานขัน้สงู  หนว่ยเรียน 2 การใช้

โปรแกรมตารางงานขัน้สงู 

     

14. การเรียนรู้บน Online หนว่ยเรียนท่ี1 เทคนิคการ

สร้างสือ่และการนําเสนอผลงานขัน้สงู 6  ครัง้ ครัง้

ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือ ขึน้อยูก่บัผู้ เรียน (9 

ชั่วโมง) 

      

15. ครัง้ท่ี 2(ในห้องเรียน)    พบกลุม่สรุป หนว่ยเรียนท่ี 1 

เทคนิคการสร้างสือ่และการนําเสนอผลงานขัน้สงู 

     

16. ครัง้ท่ี 3(ในห้องเรียน)  การประยกุต์ใช้งาน 

Advance PowerPoint 2010    

     

17. การเรียนรู้บน Online หนว่ยเรียนท่ี2 การใช้

โปรแกรมตารางงานขัน้สงู 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 

30 นาที หรือ ขึน้อยูก่บัผู้ เรียน (12 ชั่วโมง) 

      

18. ครัง้ท่ี 4(ในห้องเรียน)  พบกลุม่สรุป หนว่ยเรียนท่ี 2 

การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู    

     

19. ครัง้ท่ี 5(ในห้องเรียน)  การประยกุต์ใช้งาน การใช้

โปรแกรมตารางงานขัน้สงู 

     

ดาํเนินการวิจัย 

20. ระยะประมาณ 2 เดอืน       

สื่อการเรียนรู้ 

21. สือ่การเรียนรู้ในห้องเรียน : สไลด์, คูม่อื       

22. สือ่การเรียนรู้ Online ในระบบ LMS :   

e-learning, สไลด์, Video clip 

      

การประเมินผล 

23. สือ่การเรียนรู้ในห้องเรียน : แบบสงัเกต, ถามตอบ, 

แบบบนัทกึการกําหนดวตัถปุระสงค์, แบบบนัทกึ

การเรียนรู้, แบบประเมนิความพงึพอใจ, แบบ

ประเมินคณุลกัษณะของผู้ เรียน 
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ลาํ 

ดับ 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

24. สือ่การเรียนรู้ Online : ฝึกปฏิบตัิด้วยตนเอง, 

แบบทดสอบกอ่น-หลงัเรียน 

      

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยเรียนที่1 เร่ืองเทคนิคการสร้างสื่อและการนําเสนอผลงานขัน้สูง 

จุดประสงค์การเรียนรู้/จุดประสงค์ปลายทาง 

25. สามารถเข้าใจถึงเทคนิคการออกแบบสือ่และการ

นําเสนอ 

      

26. สามารถนําความรู้โปรแกรมนําเสนอขัน้สงูไปใช้

ประยกุต์กบัการทํางาน 

      

27. เพิ่มทกัษะการใช้งานของการสร้างและจดัการ

สไลด์ด้วยโปรแกรมนําเสนอขัน้สงู 

      

28. เป็นการพฒันาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

      

จุดประสงค์นําทาง/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

29. 
การเข้าถงึปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

การพฒันาตนเอง 

      

30. 
ความรู้การสร้างและจดัการสไลด์ด้วย PowerPoint 

2010 ขัน้สงู 

      

31. ทกัษะ/กระบวนการการนําไปใช้กบังานท่ีทาํ       

32. 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ประสบการณ์ของ

ผู้ เรียน 

      

สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 

33. บทนํา การออกแบบสือ่และการนําเสนอ       

34. 
บทท่ี 1 เร่ิมต้นการใช้งานและคณุสมบตัิของ

โปรแกรมนําเสนอ 

      

35. บทท่ี 2 การจดัการข้อความท่ีใช้แสดง       

36. 
บทท่ี 3 การจดัการรูปภาพ แผนภมู ิตารางและผงั

องค์กร 

      

37. บทท่ี 4 การควบคมุ ภาพเคลือ่นไหว สือ่ผสมผสาน       

38. บทท่ี 5 การแสดงการฉายสไลด์       

39. บทท่ี 6 การประยกุต์ใช้งาน       

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

40. ขัน้นําเข้าสูบ่ทเรียน       
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ลาํ 

ดับ 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

41. ขัน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้       

42. ขัน้สรุปผลการเรียนรู้       

หลักฐาน ชิน้งาน ผลงานส่ือการเรียนรู้ 

43. แบบบนัทกึกําหนดวตัถปุระสงค์สาํหรับผู้ เรียน 

(แบบ B-1) ,แบบทดสอบ กอ่น – หลงัเรียน, แบบ

บนัทกึการเรียนรู้สาํหรับผู้ เรียน (แบบ B-2) , สไลด์ 

Power Point , อินเตอร์เน็ต ระบบ LMS 

      

วธีิการวดัและประเมินผล 

44. แบบบนัทกึกําหนดวตัถปุระสงค์,แบบทดสอบ กอ่น 

–หลงัเรียน,  สงัเกต, ถามตอบ 

      

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยเรียนที่2 เร่ือง การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สูง 

จุดประสงค์การเรียนรู้/จุดประสงค์ปลายทาง 

45. สามารถนําความรู้ การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้

สงูไปใช้ประยกุต์กบัการทํางาน 

      

46. เพิ่มทกัษะการใช้งานโปรแกรมตารางานในการ

บริหารจดัการข้อมลู 

      

47. เป็นการพฒันาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

      

จุดประสงค์นําทาง/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

48. การเข้าถงึปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

การพฒันาตนเอง 

      

49. ความรู้การใช้งานโปรแกรม Advance Excel 2010 

ในการบริหารจดัการข้อมลูและคาํนวณข้อมลูท่ีเป็น

ตวัเลข 

      

50. ทกัษะ/กระบวนการการนําไปใช้กบังานท่ีทาํ       

51. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ประสบการณ์ของ

ผู้ เรียน 

      

สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 

52. บทท่ี 1 เร่ิมต้นการใช้งานและคณุสมบตัิของ

โปรแกรมตารางงาน 

      

53. บทท่ี 2 การทํางานกบัข้อมลู       

54. บทท่ี 3 การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมตารางงาน       
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ลาํ 

ดับ 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

55. บทท่ี 4 สร้างรายงานสรุปข้อมลูด้วยตารางไขว้และ

แผนภมูิ 

      

56. บทท่ี 5 มาโคร กบัการทํางานในลกัษณะท่ีต้อง

ทําซํา้ ๆ 

      

57. บทท่ี 6 การติดตามการแก้ไข การเช่ือมโยงสตูร        

58. บทท่ี 7 การนําเข้าและสง่ออกข้อมลู       

59. บทท่ี 8 การกําหนดคา่การรักษาความปลอดภยั       

60. บทท่ี 9 การประยกุต์ใช้งาน       

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

61. ขัน้นําเข้าสูบ่ทเรียน       

62. ขัน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้       

63. ขัน้สรุปผลการเรียนรู้       

หลักฐาน ชิน้งาน ผลงานส่ือการเรียนรู้ 

64. แบบบนัทกึกําหนดวตัถปุระสงค์สาํหรับผู้ เรียน 

(แบบ B-1) ,แบบทดสอบ กอ่น – หลงัเรียน, แบบ

บนัทกึการเรียนรู้สาํหรับผู้ เรียน (แบบ B-2) , สไลด์ 

excel, ระบบ LMS 

      

วธีิการวดัและประเมินผล 

65. แบบบนัทกึกําหนดวตัถปุระสงค์,แบบทดสอบ กอ่น 

–หลงัเรียน,  สงัเกต, ถามตอบ 

      

เคร่ืองมือในการวิจัย 

แบบ B-1แบบบันทึกการกาํหนดวัตถุประสงค์สาํหรับกลุ่มตัวอย่าง 

66. กําหนดวตัถปุระสงค์ของผู้ เรียน       

แบบ B-2 แบบบันทึกการเรียนรู้สาํหรับกลุ่มตัวอย่าง 

67. ความรู้ท่ีได้รับ       

68. ความคดิเห็นในรูปแบบการเรียนรู้       

69. การนําไปความรู้ไปใช้       

แบบ B-3 แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนา สาํหรับผู้เรียน 

70. ผู้ เรียน       

71. เนือ้หาในการเรียนรู้       

72. 
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้านเนือ้หาการ

เรียนรู้ 
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ลาํ 

ดับ 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

73. 
รูปแบบการเรียนรู้แบบยดืหยุน่ด้านสถานท่ี เวลาท่ี

ใช้ในการเรียนรู้ 

      

แบบ B-4 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

74. ข้อมลูผู้ เรียน       

75. การวิเคราะห์คณุลกัษณะผู้ เรียน       

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

76. ความรู้       

77. ความจํา       

78. ความเข้าใจ       

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของทา่น มีประโยชน์ตอ่ผู้ วิจยัในการนําข้อมลูไปเป็นฐานการ

พฒันาหลกัสตูร แผนการเรียนรู้ และเคร่ืองมือ ในการวิจยัตามรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและ

การเรียนรู้แบบยืดหยุน่ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ย่ิงในการ

ให้ข้อมลูวิจยัในครัง้นี ้ขอบคณุครับ 

 

ลงช่ือ_______________________________________ผู้ประเมิน 

(______________________________________)             

วนั_____เดือน____________________________พ.ศ._____ 
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ภาคผนวก ง 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํการวจัิย 

 

 แบบA-1แบบสอบถามความต้องการของผู้ เรียนในกลุม่ประชากรเนือ้หาหลกัสตูรท่ี  

 ต้องการเรียนรู้ ปัจจยัองค์ประกอบพืน้ฐาน และรูปแบบการเรียนรู้ 

 

แบบ B-1แบบบนัทกึการกําหนดวตัถปุระสงค์สําหรับกลุม่ตวัอยา่ง 

แบบ B-2 แบบบนัทกึการเรียนรู้สําหรับกลุม่ตวัอยา่ง 

แบบ B-3 แบบประเมินความพงึพอใจในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบ

ยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน สําหรับผู้ เรียน 

แบบ B-4 แบบประเมินทกัษะการเรียนรู้ของผู้ เรียน  

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบ A-1 

 

 

 

วันท่ีกรอกข้อมูล : ____________________ 

คาํชีแ้จง

ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

:แบบสอบถามนีม้จีดุมุง่หมายเพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนดาํเนินการวเิคราะห์ออกแบบ รูปแบบการเรียนรู้

แบบผสมผสาน และการเรียนรู้แบบยดืหยุน่ เพ่ือให้การดาํเนินการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพและตอบสนองตอ่ความ

ต้องการมากท่ีสดุ  

ตอนท่ี 2 ทศันะตอ่ปรัชญาการศกึษาผู้ใหญ่ แนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

ตอนท่ี 3 ประเดน็เนือ้หาหลกัสตูร 

ตอนท่ี 4 กําหนดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

ตอนท่ี 5 กําหนดวิธีการจดัการเรียน    

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) เพศ ชายหญิง 

2) สถานภาพ โสดสมรส         หม้าย          หยา่             แยกกนัอยู ่

3 ) อาย ุ 21-30 ปี    31-40 ปี 41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  60 ปีขึน้ไป 

4 ) ระดบัการศกึษา 

ประถมศกึษา มธัยมศกึษา/ปวช.หรือเทียบเทา่ 

 อนปุริญญา/ปวส.หรือเทียบเทา่ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ________________________________________ 

5) สาขาที่สําเร็จการศกึษา _________________________________________________________ 

6) อาชีพ 
รับราชการ   พนกังานบริษัท  

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ________________________________________ 

7) ตําแหนง่ _________________________________________________________ 

8 ) ประสบการณ์การทํางาน ตํ่ากวา่ 10 ปี   10 – 20 ปี   21 – 30 ปี    31 ปี ขึน้ไป 

9) เวลาท่ีใช้ทํางานประจํา/สปัดาห์  1 - 2 วนั        3 - 4 วนั      5 - 6 วนั    7 วนั 

10) รายได้ 
 น้อยกวา่ 10,000 บาท   10,000- 20,000 บาท 

20,001- 30,000 บาท       30,000 บาทขึน้ไป 

แบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยทาํงาน 

ด้านเนือ้หาหลักสูตร ปัจจัยองค์ประกอบพืน้ฐาน และรูปแบบการเรียนรู้ 
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ตอนท่ี 2 ทัศนะต่อปรัชญาการศกึษาผู้ใหญ่ แนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

รายละเอียด 

ระดับความเห็น 
เห็นด้วย

น้อย

หรือไม่

เห็นด้วย 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

มากท่ีสุด 

ท่านมีความคิดเหน็ต่อการศึกษาอย่างไร 

11) ข้าพเจ้าเช่ือวา่การศกึษาเป็นการพฒันาสติปัญญา     

12) ข้าพเจ้าเช่ือวา่การศกึษาเป็นการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    

13) ข้าพเจ้าเช่ือวา่การศกึษาเป็นการพฒันาทกัษะในการอา่น / การเขียน / การคิด

คํานวณ/ ภมูปัิญญาทัง้ ทฤษฎีและปฏิบตัิ 
   

14) ข้าพเจ้าเช่ือวา่การได้รับการศกึษาทําให้ข้าพเจ้าสามารถ พฒันาตนเอง และ

ครอบครัว 
   

15) ข้าพเจ้าคิดวา่ การจดัการศกึษาควรตอบสนองความต้องการและเหมาะกบั

กลุม่เป้าหมาย 
   

16) ข้าพเจ้าเช่ือวา่การเรียนรู้ตลอดชีวตินําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงท่ีดขีึน้กบัตนเอง

และครอบครัว 
   

ท่านมีวธีิการเรียนรู้อย่างไร 

17) ข้าพเจ้าคิดวา่ในการเรียนรู้ของข้าพเจ้า สามารถนําประสบการณ์และ

ความสามารถมาใช้งานได้ 
   

18) ข้าพเจ้าคิดวา่การ ใช้ปัญหาเป็นศนูย์กลางมากกวา่ตวัเองเป็นศนูย์กลาง 

เหตผุลท่ีผู้ใหญ่ใช้ในการเรียนรู้ 
   

19) ข้าพเจ้าคิดวา่ความต้องการท่ีจะเรียนรู้เพราะมีผลโดยตรงกบัข้าพเจ้าในการ

ทํางาน 
   

20) ข้าพเจ้ามีความต้องการในการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ด้วยตนเอง     

21) ข้าพเจ้ามีความต้องการ เลอืกวิธีการเรียนรู้เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียนของ

ตนเอง  
   

22) ข้าพเจ้ามีความต้องการในการเลอืกวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง     

23) ข้าพเจ้าต้องการ จดัช่วงเวลาเรียน การเลอืกและควบคมุสภาพแวดล้อมในการ

เรียน 
   

24) ข้าพเจ้าคิดวา่การสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการตรวจสอบตนเอง

รู้จกัการไตร่ตรองและมีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
   

25) ข้าพเจ้าเสนอวา่ให้มกีารกําหนดกิจกรรมเป็นหมวดหมู ่และกิจกรรมท่ียดืหยุน่

ให้ข้าพเจ้าสามารถกระทําได้ 
   

26) ข้าพเจ้าคิดวา่กิจกรรม ตา่ง ๆ ท่ีต้องทําควรยอ่ยเป้าหมายของการสอน    
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รายละเอียด 

ระดับความเห็น 
เห็นด้วย

น้อย

หรือไม่

เห็นด้วย 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

มากท่ีสุด 

ออกเป็นจดุประสงค์ของการสอนเพ่ือให้มีความละเอียดและชดัเจนยิ่งขึน้ 

27) ข้าพเจ้ามีความคิดวา่การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการ

ดาํเนินงานทัง้หมดของระบบ เพ่ือให้ทราบจดุดแีละจดุออ่นท่ีจะต้องปรับปรุง

แก้ไข 

   

28) ข้าพเจ้าคดิวา่ถ้ามกีารปรับปรุงแก้ไข เป็นขัน้ของการนําข้อมลูท่ีได้จากการ

ประเมนิผลไปแก้ไขจดุออ่นของระบบการเรียนการสอนเพ่ือจะทําให้เป็นระบบ

การเรียนการสอนท่ีมคีวามเหมาะสมหรือมปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ 

   

29) ข้าพเจ้าคดิวา่การเรียนในชัน้เรียนผู้สอนควรมแีผนการสอน เพื่อควบคมุการ

ดาํเนินกิจกรรมให้เป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพท่ีสดุ 
   

ตอนท่ี 3 ประเดน็เนือ้หาหลักสูตร 

รายละเอียด 
ระดับความต้องการ(มากไปน้อย) 

5 4 3 2 1 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ (Objective) 

30) สามารถนําไปประยกุต์และเช่ือมโยงกบัการทํางานได้      

31) ต้องการที่จะเรียนรู้ไว้อนาคตอาจได้ใช้งาน      

32) เพ่ือเสริมความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม      

33) เป็นความต้องการของหนว่ยงาน      

เนือ้หาหลักสูตร(Course content) 

หลักสูตรเนือ้หาด้านการทาํงาน 

34) การเงินและการบญัชี 

โปรดระบเุนือ้หา_________________________________________________ 

     

35) กฎหมาย 

โปรดระบเุนือ้หา________________________________________________ 

     

36) เทคโนโลยสีารสนเทศ 

โปรดระบเุนือ้หา________________________________________________ 

     

37) อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ__________________________________________________________________________ 

หลักสูตรเนือ้หาด้านการส่งเสริมการทาํงาน 

38)   กลุม่ท่ี 1 โปรแกรมสาํนกังาน      

38.1 Advanced Microsoft Excel      

38.2 Advanced Microsoft Word       
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รายละเอียด 
ระดับความต้องการ(มากไปน้อย) 

5 4 3 2 1 

38.3 Advanced Microsoft PowerPoint Presentations      

38.4 Advanced Microsoft Access      

38.5 IBM SPSS Statistics      

38.6        อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ_____________________________________________________________________ 

39) กลุม่ท่ี 2 Graphic & Web Design (กราฟิก+ออกแบบเวบ็ไซต์)      

39.1 การสร้าง web page ด้วยภาษา HTML5      

39.2 การตดัตอ่ Video      

39.3 Adobe Flash      

39.4 FLEX4      

39.5 Web Design with Photoshop and Dreamweaver       

39.6        อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ_____________________________________________________________________ 

การประเมนิผล (Evaluation) 

40) เนือ้หาบทเรียนมกีารกําห นดวธีิการประเมนิผลท่ีผู้ เรียน จะต้องเป็นผู้

ประเมนิผล 

     

41) การประเมนิผลลพัธ์ท่ีวดัได้ ซึง่ผู้ เรียนเป็นผู้ประเมนิตนเองวา่ได้รับ

ความก้าวหน้าจากบทเรียน 

     

42) การกําหนดกิจกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหดัหรือการทบทวนความรู้โดยจะเป็น

กิจกรรมท่ียดืหยุน่ตอ่ผู้ เรียน 

     

43) การประเมนิผลกอ่นและหลงัการเรียนรู้      

44)  อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ_________________________________________________________________________ 

ตอนท่ี 4 กาํหนดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

รายละเอียด 
ระดับความต้องการ(มากไปน้อย) 

5 4 3 2 1 

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning model) 

45) ข้าพเจ้าต้องการ วธีิการเรียนรู้ท่ีไมเ่น้นการแขง่ขนัในความ สาํเร็จของแตล่ะ

คน แตจ่ะสง่เสริมความร่วมมือและการพึง่พากนั 

     

46) ข้าพเจ้าต้องการการจดั การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิด

การเรียนรู้ตามจดุมุง่หมายเฉพาะ 

     

การเรียนรู้ผสมผสานในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ (30:70) 

47) การเรียนรู้ในห้องเรียน      

47.1        บรรยาย      

47.2        ฝึกปฏิบตัิ      



218 

 

รายละเอียด 
ระดับความต้องการ(มากไปน้อย) 

5 4 3 2 1 

47.3        เรียนจากวิดีโอ      

47.4        เรียนรู้จากปัญหา      

47.5        เรียนรู้จากเกมส์      

47.6        ระดมสมอง      

47.7        อภิปรายกลุม่      

47.8        การมีสว่นร่วมในกลุม่      

47.9        อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ______________________________________________________________________ 

48) การเรียนรู้แบบออนไลน์      

48.1        สือ่ในรูป ตวัอกัษร        

48.2        รูปภาพ  ภาพเคลือ่นไหว       

48.3        สือ่ในรูปของ เสยีง         

48.4        สือ่ วีดีโอ      

48.5 Flash animation      

48.6 Blog e-learning      

48.7        วิเคราะห์ตวัอยา่ง      

48.8        เกมส์      

48.9        อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ______________________________________________________________________ 

การจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 

49) บริหารตนเองในการเรียนรู้ เชน่ การบริหารด้านเวลา      

50) มอีสิระในการเรียนรู้      

51) ความสนใจและความถนดัของตนเอง      

52) เน้นการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย      

53) ผู้ เรียนได้พฒันาความสามารถในการเลอืกและวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศ      

การออกแบบ (Design) 

54) สือ่ความหมายท่ีง่าย ๆ ชดัเจนมีการนําเสนอท่ีดีและจงูใจ      

55) มทีางเลอืกในการเรียนรู้ผา่นสือ่ตา่งๆ      

56) ผู้ เรียนสามารถบริหารตนเองและมอีสิระในการเรียนรู้      
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ตอนท่ี 5 กาํหนดวิธีการจัดการเรียน 

รายละเอียด 
ระดับความต้องการ(มากไปน้อย) 

5 4 3 2 1 

เวลา 

57) ข้าพเจ้าต้องการใช้เวลาเรียนในห้องเรียน ในการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ ตลอด

หลกัสตูร 

     

58) ข้าพเจ้าต้องการใช้เวลาเรียนเมื่อไรก็ได้ ขึน้อยูก่บัความสะดวก ความพร้อมใน

การเรียนรู้ของข้าพเจ้า 

     

59) ข้าพเจ้าต้องการใช้เวลาสว่นหนึง่ตามเวลาที่กําหนดไว้  สว่นหนึง่เรียนเมื่อไรก็

ได้ ตามท่ีได้กําหนดไว้ 

     

สถานท่ี ส่ือและอุปกรณ์ 

60) ระบสุถานท่ีไว้ชดัเจน ตลอดเนือ้หาหลกัสตูร      

61) ไมร่ะบสุถานท่ี ขึน้อยูก่บัความสะดวกขอให้มี internet และ คอมพิวเตอร์      

62) สือ่การเรียนรู้จดัเป็นชดุการเรียนรู้สอนในห้องเรียนอยา่งเดียว      

63) สือ่การเรียนรู้จดัเป็นชดุการเรียนรู้ใช้สือ่การสอนบนอินเทอร์เน็ต       

64) สือ่การเรียนรู้จดัเป็นชดุการเรียนรู้ใช้สือ่การสอนบนอินเทอร์เน็ตและใช้ใน

ห้องเรียน 

     

65) อปุกรณ์ในห้องเรียนให้ผู้ เรียนมสีว่นร่วมในการฝึกปฏิบตั ิ      

66) อปุกรณ์ในห้องเรียนให้ผู้ เรียนมสีว่นร่วมในการฝึกปฏิบตั ิและสือ่ อินเทอร์เน็ต

ให้ผู้ เรียน 

สามารถเข้าใช้งานได้สะดวก 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

ขอกราบขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจัิย 
พิเชฐ  คูชลธารา 

นิสิตปริญญาเอกสาขาวชิาการศึกษาผูใ้หญ่ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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ช่ือ-สกลุ ผู้ เข้าร่วมวิจยั ________________________________________   วนั/เดือน/ปี____________ 

 

วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ เร่ือง___________________________________________________________ 

 ประกอบด้วย 

 1.__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 2.__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 3. _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 4. _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 5. _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ลงช่ือผู้ กําหนดวตัถปุระสงค์ในการเรียนรู้ _________________________   วนั/เดือน/ปี____________  

แบบบันทกึการกาํหนดวัตถุประสงค์สาํหรับผู้เรียน (แบบ B-1) 
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ช่ือ-สกลุ ผู้ เข้าร่วมวิจยั ________________________________________   วนั/เดือน/ปี____________ 

ประเภทของการเรียนรู้       การเรียนรู้ในห้องเรียน            การเรียนรู้แบบออนไลน์ 

 

1.ทา่นเรียนรู้อะไรบ้าง (what)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

2.ทา่นมีความคดิเห็นอยา่งไรกบัการเรียนรู้ (think)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.ทา่นสามารถนําความรู้ไปใช้ได้อยา่งไร (using)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.สิ่งท่ีประทบัใจมากท่ีสดุ ในการเรียนของทา่น_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5.สิ่งท่ีลําบากใจมากท่ีสดุ ในการเรียนของทา่น_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

แบบบันทกึการเรียนรู้สาํหรับผู้เรียน แบบ B-2 
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ช่ือ – สกลุ ผู้ เรียน ______________________________________วนั/เดือน/ปี ____________________ 

 แบบประเมินฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการวิจยัเร่ือง  “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน ” เป็น

แบบประเมินความ พงึพอใจในรูปแบบการเรียน รู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยื ดหยุน่ท่ีจะชว่ย

สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกลุม่ผู้ใหญ่วยัทํางาน ทา่นโปรดตอบข้อคําถามให้ตรงกบั

ข้อเท็จจริง ซึง่ผลคะแนนท่ีได้ผู้ วิจยัจะเปิดเผยเป็นภาพรวมโดยไมมี่ผลเสียตอ่ตวัผู้ เข้าร่วมวิจั ยแต่

อยา่งไร 

 คําอธิบาย แบบประเมนิประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 29 ข้อ เม่ือทา่นอา่นข้อคําถามจบ 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความพงึพอใจของทา่นมากท่ีสดุความหมายของระดบั

ความพงึพอใจในแบบประเมินนีมี้ 6 ระดบั คือ ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของทา่นดงันี  ้(มากท่ีสดุ,

มาก,ปานกลาง,น้อยน้อยท่ีสดุ, ไมพ่งึพอใจ) 

หลังจากท่ีท่านได้รับการฝึกอบรมแล้ว ท่านมีความพงึพอใจในข้อต่อไปนีห้รือไม่อย่างไร 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ไม่พึง

พอใจ 

ด้านผู้เรียน 

1. ทา่นได้พฒันาตนเอง       

2. ทา่นได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม        

3. ทา่นสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้พฒันางาน       

4. ทา่นได้รับทกัษะใหมเ่พ่ือท่ีจะใช้ในการทํางาน       

5. การฝึกอบรมเป็นไปตามท่ีทา่นคาดหวงัไว้       

6. ทา่นตระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต       

7. ทา่นตระหนกัถึงการมีวินยัในการเรียนรู้       

8. ทา่นสามารถเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง       

9. ทา่นได้มีเครือขา่ยในการแลกเปลีย่นเพื่อการเรียนรู้       

ด้านเนือ้หาในการเรียนรู้ 

10. เนือ้หาตอบสนองตอ่ความต้องการของทา่น       

11. เนือ้หาเหมาะกบัการพฒันาตนเองของทา่น       

12. เนือ้หามคีวามเป็นปัจจบุนั       

13. มกีารบรูณาการเนือ้หาท่ีใช้ในการฝึกอบรม       

แบบประเมินความพงึพอใจในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับผู้ใหญ่วัยทาํงาน สาํหรับผู้เรียน  (แบบ B-3) 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ไม่พึง

พอใจ 

14. ทา่นสามารถกําหนดจดุประสงค์ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง       

15. ทา่นสามารถกําหนดรายละเอียดเนือ้หาการฝึกอบรมร่วมกบัผู้สอน       

16. เนือ้หาท่ีใช้ในการฝึกอบรมสือ่ความหมายท่ีงา่ย  ๆ       

17. มทีางเลอืกในการเรียนรู้ผา่นสือ่ตา่ง  ๆ       

18. ผู้ เรียนสามารถบริหารตนเองและมอีสิระในการเรียนรู้       

19. การประเมนิผลกอ่นและหลงัการเรียนรู้       

20. กิจกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหดัหรือการทบทวนความรู้       

21. การประเมนิผลท่ีวดัได้       

22. การประเมนิผลด้วยผู้ เรียนเอง       

ด้านรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยดืหยุ่น 

23. วิธีการฝึกอบรมสง่เสริมความร่วมมือและพึง่พากนั       

24. รูปแบบสดัสว่นของการเรียนในห้องเรียน       

25. รูปแบบสดัสว่นของการเรียน online       

26. มอีสิระในการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย       

27. เวลา(เวลาสว่นหนึ่งที่ถกูกําหนดแน่นอนสว่นหนึ่งขึน้อยูค่วามสะดวก)       

28. เวลาสามารถยืดหยุน่ตามความพร้อมและความต้องการของผู้ เรียน       

29. สถานท่ี (สามารถเรียนในห้องและที่ไหนก็ได้)       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 ข้อคดิเห็ นและข้อเสนอแนะของทา่น มีประโยชน์ตอ่ผู้ วิจยัในการนํา การพฒันารูปแบบการ

เรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยั

ทํางานไปทดลองใช้เพ่ือพฒันาปรับแก้ให้เหมาะสมตอ่ไป ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงู

ท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ย่ิงในการให้ข้อมลูวิจยัในครัง้นี ้ขอบคณุครับ 

พิเชฐ คชูลธารา 

นสิติปริญญาเอก สาขาการศกึษาผู้ใหญ่ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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ช่ือ – สกลุ ผู้ เรียน _______________________________________วนั/เดือน/ปี _________________ 

 แบบประเมินฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน

และการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน ” เป็นแบบประเมิน

ทกัษะการเรียนรู้ของผู้ เรียน ในรูปแบบการเรียน รู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยื ดหยุน่ท่ีจะชว่ย

สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกลุม่ผู้ใหญ่วยัทํางาน ทา่นโปรดตอบข้อคําถามให้ตรงกบั

ข้อเท็จจริง ซึง่ผลคะแนนท่ีได้ผู้ วิจยัจะเปิดเผยเป็นภาพรวมโดยไมมี่ผลเสียตอ่ตวัผู้ เข้าร่วมวิจยัแตอ่ยา่งไร 

 คําอธิบาย แบบประเมนิประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 29 ข้อ เม่ือทา่นอา่นข้อคําถามจบ 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ ความหมายของระดบัการ

ตดัสินใจในแบบประเมินนีมี้ 5 ระดบั คือ ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเทจ็จริงของทา่นดงันี ้(มากท่ีสดุ,มาก,

ปานกลาง,น้อย,น้อยท่ีสดุ) 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียน 

1) เพศ ชายหญิง 

2) สถานภาพ โสดสมรส  หม้าย  หยา่  แยกกนัอยู ่

3 ) อาย ุ 21-30 ปี    31-40 ปี 41 – 50 ปี  

 51 – 60 ปี 60 ปีขึน้ไป 

4 ) ระดบัการศกึษา ประถมศกึษา มธัยมศกึษา/ปวช.หรือเทียบเทา่ 

 อนปุริญญา/ปวส.หรือเทียบเทา่ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ________________________________ 

5) สาขาที่สําเร็จการศกึษา 
__________________________________________________ 

6) อาชีพ รับราชการ   พนกังานบริษัท  

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ________________________________ 

7) ตําแหนง่ 
__________________________________________________ 

8 ) ประสบการณ์การทํางาน ตํ่ากวา่ 10 ปี   10 – 20 ปี   21 – 30 ปี    31 ปี ขึน้ไป 

9) เวลาท่ีใช้ทํางานประจํา/สปัดาห์  1 - 2 วนั        3 - 4 วนั      5 - 6 วนั    7 วนั 

10) รายได้  น้อยกวา่ 10,000 บาท   10,000- 20,000 บาท 

20,001- 30,000 บาท       30,000 บาทขึน้ไป 

แบบประเมนิทกัษะการเรียนรู้ของผู้เรียน(แบบ B-4) 
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ตอนท่ี 2 ประเมนิตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ข้อ ข้อความ 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านการพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

11) ข้าพเจ้าชอบท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ ๆ       

12) ข้าพเจ้ามีทศันคตท่ีิดีเม่ือเหน็เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ  ท่ีเกิดขึน้       

13) ข้าพเจ้ามกัจะเล่าประสบการณ์ของตนเองเพ่ือนําไปแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน      

14) ข้าพเจ้าจะเรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับความนิยม       

15) ข้าพเจ้าสามารถนําสิง่ท่ีได้รับการเรียนรู้ไปใช้กบังานของข้าพเจ้า       

16) ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ตลอดเวลา กบัเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ       

ด้านสามารถนําความรู้ไปใช้ประยุกต์กับการทาํงาน 

17) ข้าพเจ้ามีความรู้เร่ืองการออกแบบส่ือและการนําเสนอ      

18) ข้าพเจ้ามีความรู้เร่ืองโปรแกรมการนําเสนอ      

19) ข้าพเจ้ามีความรู้เร่ืองการประยกุต์เทคนิคการสร้างสไลด์      

20) ข้าพเจ้ามีความรู้เร่ืองการสร้างตารางงาน      

21) ข้าพเจ้ามีความรู้เร่ืองการประยกุต์การสร้างโปรแกรมตารางงาน      

ด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

22) ข้าพเจ้าสามารถใช้งานโปรแกรมการนําเสนอ       

23) ข้าพเจ้าสามารถใช้งานโปแกรมตารางงาน      

ตอนท่ี 3 ผู้เรียนประเมินตนเอง 

ข้อ ข้อความ 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านความเพียร และมีวนิัย 

24) ข้าพเจ้าตดัสินใจเรียนรู้แล้วต้องทําให้สําเร็จ      

25) ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมทกุครัง้      

ด้านความมุ่งม่ันในแก้ปัญหาแสวงหาความรู้ 

26) ข้าพเจ้าจะวางแผนก่อนในการทํากิจกรรม แตล่ะครัง้      

27) ข้าพเจ้าจะสอบถามผู้ รู้ในข้อมลูท่ีไมส่ามารถท่ีจะค้นคว้าหามาได้       

ด้านทักษะของการนําไปใช้กับงานที่ทาํ  

28) ข้าพเจ้ามีความชํานาญในการใช้โปรแกรมการนําเสนอขัน้สงู เพิม่ขึน้

หลงัจากได้รับการอบรม 

     

29) ข้าพเจ้ามีความชํานาญในการใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู เพิม่ขึน้หลงัจาก

ได้รับการอบรม 

     



226 

 

ข้อเสนอแนะ  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

ขอกราบขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจัิย 
พิเชฐ  คูชลธารา 

นิสิตปริญญาเอกสาขาวชิาการศึกษาผูใ้หญ่ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
หนว่ยเรียนท่ี1 เร่ืองเทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สงู 

 แบบทดสอบระหวา่งเรียน 5 แบบทดสอบ แบบทดสอบละ 5 ข้อ รวม 25 ข้อ 

 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 20 ข้อ 

หนว่ยเรียนท่ี2 เร่ืองการใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู  

 แบบทดสอบระหวา่งเรียน 8  แบบทดสอบ แบบทดสอบละ 5 ข้อ รวม 40 ข้อ 

 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 20 ข้อ 
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หน่วยเรียนท่ี1 เร่ืองเทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สูง 

แบบทดสอบท่ี 1 

บทท่ี 1 เร่ิมต้นการใช้งานและคุณสมบัตขิองโปรแกรมนําเสนอ 

• คณุสมบตัทิีน่า่สนใจและคณุสมบตัทิีไ่ด้รับการปรับปรุงใน PowerPoint 2010 

• แท็บเคร่ืองมือ Ribbon ใน PowerPoint 2010 

• รูปแบบสไลด์ (Formatting Slide) 

  จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ    

1 .พืน้ท่ีการทํางานของ Power Point เรียกวา่อะไร  

ก. เดสก์ท็อป 

ข. สไลด์ 

ค. หน้าจอ 

ง. การนําเสนองาน  

2.แท็บ Home (หน้าแรก)รวมคําสัง่เก่ียวกบั? 

ก. การสร้างสไลด์ใหมแ่ละจดัการสไลด์  

ข. การแทรกวตัถปุระเภทตา่งๆ ลงบนสไลด์  

ค. การตัง้คา่หน้าสไลด์  

ง. การนําเสนองาน นําเสนอสไลด์ทัง้หมด 

3. ชนิดของแฟ้ม PowerPoint 2010 ใช้นามสกลุ? 

ก. .ppt 

ข. .pptx 

ค. .ptx 

ง. .pxt 

4.วิธีท่ีง่ายในการขอความช่วยเหลอืจากโปรแกรม Power Point  คอืข้อใด  

ก. กดแป้น <F1> 

ข. กดแป้น <F2> 

ค. กดแป้น<F3> 

ง. กดแป้น<F4> 

5. ข้อใดคือลกัษณะของมมุมองปกติ (Slide View)  

ก. เป็นสไลด์ขนาดใหญ่แตล่ะแผน่พร้อมบทพดูและเค้าโครงเนือ้หา 

ข. ใช้สาํหรับนําเสนองานเตม็หน้าจอทีละสไลด์ 

ค. เป็นการแสดงสไลด์และบนัทกึข้อความท่ีท้ายสไลด์ 

ง. เป็นมมุมองท่ีแสดงสไลด์ขนาดเลก็ทัง้หมด 
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แบบทดสอบท่ี 2 

บทท่ี 2 การจัดการข้อความท่ีใช้แสดง (Text Presentations) 

• ข้อความบนสไลด์และการจดัรูปแบบ ขนาดตวัอกัษร 

• แทรกองค์ประกอบสไลด์ 

• การใสส่ญัลกัษณ์, หมายเลขหน้า, วนัท่ีและเวลา 

• รูปแบบการแสดง Format ของทกุ Slide ให้เหมอืนกนั เชน่ สขีอง Font, Shadow, Hyperlink  

 จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 

1.การค้นหาแทนท่ีใน Power Point ไมส่ามารถใช้กบัข้อใด  

ก. อกัษรขนาดใหญ่ 

ข. อกัษรขนาดเลก็ 

ค. อกัษรศิลป์ 

ง. ใช้ได้กบัทกุข้อ 

2.ข้อใด ไมใ่ช่ การแก้ไขข้อความในตวัยดึ 

ก. ข้อความใหญ่เกินไป 

ข. ภาพกราฟิกสวยงามพอด ี

ค. ต้องการให้ข้อความเดน่ชดั 

ง. เปลีย่นสแีละเงาของตวัอกัษร 

3. ลาํดบัเลขใช้สาํหรับงานนําเสนอประเภทใด 

ก. ลาํดบัเหตกุารณ์ 

ข. บทความ 

ค. กลอน 

ง. ทกุประเภท 

4. คําสัง่แทรกองค์ประกอบสไลด์ 

ก. Design -> Themes ->คลกิขวา ท่ีสไลด์ Layout 

ข. Design -> Themes ->คลกิซ้าย ท่ีสไลด์ Layout 

ค. Design -> Themes -> New Slide 

ง. Design -> Themes -> Add Section 

5. กลอ่งข้อความ <Text Boxes>มลีกัษณะอยา่งไร  

ก. ภาพ 

ข. วตัถ ุ

ค. กราฟิก 

ง. คลปิอาร์ต 
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แบบทดสอบท่ี 3 

บทที่ 3 การจัดการรูปภาพ แผนภมิู ตารางและผังองค์กร  

• การใสรู่ปวาดรูปร่างอตัโนมตัิ , รูปภาพ , คลปิอาร์ต ในรูปแบบตา่งๆ 

• ปรับแตง่ภาพ ด้วย Format ตา่งๆ เชน่ หมนุรูปภาพ, จดัลาํดบั,  

• การใสต่าราง (Table) และการใสแ่ผนภมูิ ( Graph ) พร้อมทัง้ปรับแตง่ ด้วยคําสัง่ตา่ง ๆ  

• การใสแ่ผนผงัองค์กร และ ไดอะแกรมรูปแบบตา่ง ๆ ด้วยคําสัง่ใหมท่ี่เรียกวา่ SmartArt 

 จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 

1. ถ้าต้องการยอ่หรือขยายภาพให้ได้สดัสว่นเทา่กนัทัง้ภาพต้องกดแป้นใด ตามด้วยปุ่ มลกูศร 

ก. <Ctrl> 

ข. <Shift> 

ค. <Esc> 

ง. <Enter> 

2.ขัน้ตอนแรกของการสร้างตารางคือข้อใด 

ก. คลกิเลอืก  Insert -> Table 

ข. คลกิท่ีไอคอน Insert 

ค. คลกิทลูบาร์ Insert 

ง. คลกิท่ีแผน่สไลด์ท่ีต้องการInsert 

3.คําสัง่ใช้เรียกหน้าตา่งรูปทรง 

ก. Home ->คลกิท่ี shapes 

ข. Home ->คลกิท่ี chart 

ค. insert ->คลกิท่ี chart 

ง. insert->คลกิท่ี shapes 

4. การหมนุภาพจะหมนุได้ครัง้ละก่ีองศา 

ก. 45 องศา 

ข. 60 องศา 

ค. 90 องศา 

ง. 100 องศา 

5.แผนภมูวิงกลม(pie chart) เหมาะกบังานประเภทใด 

ก. แสดงข้อมลูแยกเป็นเปอร์เซ็นต์ 

ข. เปรียบเทียบการเจริญเตบิโต 

ค. งานด้านบคุลากร 

ง. งานด้านข้อมลูการเงิน 



231 

 

แบบทดสอบท่ี 4 

 บทท่ี 4 การควบคุม ภาพเคล่ือนไหว ส่ือผสมผสาน (Control Animations & Multimedia) 

• การใสอ่นิเมชัน่ทัง้ 4 รูปแบบให้กบัออฟเจ็กต์ การตัง้คา่อนิเมชัน่ 

• คําสัง่การเปล่ียนภาพนิ่ง (Slide Transition) ในระหวา่งงานนําเสนอ ด้วยรูปแบบตา่งๆ 

• การใสเ่สียงตา่งๆ ให้กบัรูปภาพ ( Sound Effect ) 

• การใสวี่ดีโอ ในสไลด์  

 จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 

1.ข้อใด ไมใ่ช่ ไฟล์วีดิโอคลปิ 

ก. .AVI 

ข. .GIF 

ค. .MPG 

ง. .WMV 

2.ขัน้ตอนแรก

ก. เลอืกเสยีง 

ของการใสเ่สยีงตา่งๆ ให้กบัรูปภาพ 

ข. เลอืกรูปภาพ 

ค. เลอืก effect 

ง. เลอืก animation 

3. ถ้าต้องการใสรู่ปภาพใช้ ไอคอนใด 

ก. ข.  

ค. ง.  

4.คาํสัง่การเปลีย่นภาพน่ิงในระหวา่งงานนําเสนอ 

ก. เลอืก slide -> Transitions ->รูปแบบ 

ข. เลอืก slide -> Transitions ->ภาพ 

ค. เลอืก รูปแบบ-> Transitions -> slide 

ง. เลอืก รูปแบบ-> Transitions ->ภาพ 

5.คําสัง่ท่ีใส ่อนิเมชัน่ 

ก. Animations -> Animation 

ข. Animations -> Audio 

ค. Animations -> view 

ง. Animations -> preview 
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แบบทดสอบท่ี 5 

บทท่ี 5 การแสดงการฉายสไลด์ (Slide Shows Revelations) 

• การฉายสไลด์แบบใช้เวลาเป็นตวัฉายหรือการกําหนดแบบปรับตัง้คา่เอง  (Slide Show ) 

• การแทรกไฟล์ Flash Animation ( *.swf ) 

จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 

1.ข้อใด คอื Flash Animation 

ก. ภาพเคลือ่นไหว 

ข. ภาพเคลือ่นไหวท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 

ค. ภาพน่ิงท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Flash 

ง. ถกูทกุข้อ 

2.ไฟล์ภาพ Flash movie ท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Flash ถ้าแปลงแล้วจะใช้ประกอบ Power Point มนีามสกลุใด 

ก. .bmp 

ข. .swf 

ค. .fla 

ง. .gif 

3.   แถบ Ribbon นี ้ คอือะไร 

ก. From beginning 

ข. From current slide 

ค. Broadcast Slide show 

ง. Custom Slide show 

4.   แถบ Ribbon นี ้ อยูใ่นเมนไูหน 

ก. Home      

ข. Insert 

ค. Slide Show 

ง. Developer 

5.ถ้าต้องการกําหนดการฉายสไลด์เองต้องใช้คําสัง่ 

ก. Slide Show -> From beginning 

ข. Slide Show -> From current slide 

ค. view -> From beginning 

ง. view -> From current slide 
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หน่วยเรียนท่ี1 เร่ืองเทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สูง 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 20 ข้อ 

  จงเลอืกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ    

1 .พืน้ท่ีการทํางานของ Power Point เรียกวา่อะไร  

ก. เดสก์ท็อป 

ข. สไลด์ 

ค. หน้าจอ 

ง. การนําเสนองาน  

2.แท็บ Home (หน้าแรก)รวมคําสัง่เก่ียวกบั? 

ก. การสร้างสไลด์ใหมแ่ละจดัการสไลด์  

ข. การแทรกวตัถปุระเภทตา่งๆ ลงบนสไลด์  

ค. การตัง้คา่หน้าสไลด์  

ง. การนําเสนองาน นําเสนอสไลด์ทัง้หมด 

3. ชนิดของแฟ้ม PowerPoint 2010 ใช้นามสกลุ? 

ก. .ppt 

ข. .pptx 

ค. .ptx 

ง. .pxt 

4. ข้อใดคือลกัษณะของมมุมองปกติ (Slide View)  

ก. เป็นสไลด์ขนาดใหญ่แตล่ะแผน่พร้อมบทพดูและ

เค้าโครงเนือ้หา 

ข. ใช้สาํหรับนําเสนองานเตม็หน้าจอทีละสไลด์ 

ค. เป็นการแสดงสไลด์และบนัทกึข้อความท่ีท้าย

สไลด์ 

ง. เป็นมมุมองท่ีแสดงสไลด์ขนาดเลก็ทัง้หมด 

5.การค้นหาแทนท่ีใน Power Point ไมส่ามารถใช้กบัข้อใด  

ก. อกัษรขนาดใหญ่ 

ข. อกัษรขนาดเลก็ 

ค. อกัษรศิลป์ 

ง. ใช้ได้กบัทกุข้อ 

 

6.ข้อใด ไมใ่ช่ การแก้ไขข้อความในตวัยดึ 

ก. ข้อความใหญ่เกินไป 

ข. ภาพกราฟิกสวยงามพอด ี

ค. ต้องการให้ข้อความเดน่ชดั 

ง. เปลีย่นสแีละเงาของตวัอกัษร 

7. ลาํดบัเลขใช้สาํหรับงานนําเสนอประเภทใด 

ก. ลาํดบัเหตกุารณ์ 

ข. บทความ 

ค. กลอน 

ง. ทกุประเภท 

8. คําสัง่แทรกองค์ประกอบสไลด์ 

ก. Design -> Themes ->คลกิขวา ท่ีสไลด์ 

Layout 

ข. Design -> Themes ->คลกิซ้าย ท่ีสไลด์ 

Layout 

ค. Design -> Themes -> New Slide 

ง. Design -> Themes -> Add Section 

9. ถ้าต้องการยอ่หรือขยายภาพให้ได้สดัสว่นเทา่กนัทัง้

ภาพต้องกดแป้นใด ตามด้วยปุ่ มลกูศร 

ก. <Ctrl> 

ข. <Shift> 

ค. <Esc> 

ง. <Enter> 

10.ขัน้ตอนแรกของการสร้างตารางคือข้อใด 

ก. คลกิเลอืก  Insert -> Table 

ข. คลกิที่ไอคอน Insert 

ค. คลกิทลูบาร์ Insert 

ง. คลกิท่ีแผน่สไลด์ท่ีต้องการInsert 

 



234 

 

11.คําสัง่ใช้เรียกหน้าตา่งรูปทรง 

ก. Home ->คลกิท่ี shapes 

ข. Home ->คลกิท่ี chart 

ค. insert ->คลกิท่ี chart 

ง. insert->คลกิท่ี shapes 

12.แผนภมูิวงกลม(pie chart) เหมาะกบังานประเภทใด 

ก. แสดงข้อมลูแยกเป็นเปอร์เซ็นต์ 

ข. เปรียบเทียบการเจริญเตบิโต 

ค. งานด้านบคุลากร 

ง. งานด้านข้อมลูการเงิน 

13.ข้อใด ไมใ่ช่ ไฟล์วีดิโอคลปิ 

ก. .AVI 

ข. .GIF 

ค. .MPG 

ง. .WMV 

14. ถ้าต้องการใสรู่ปภาพใช้ ไอคอนใด 

ก. ข.  

ค. ง.  

15.คาํสัง่การเปลีย่นภาพน่ิงในระหวา่งงานนําเสนอ 

ก. เลอืก slide -> Transitions ->รูปแบบ 

ข. เลอืก slide -> Transitions ->ภาพ 

ค. เลอืก รูปแบบ-> Transitions -> slide 

ง. เลอืก รูปแบบ-> Transitions ->ภาพ 

 

16.คําสัง่ท่ีใส ่อนิเมชัน่ 

ก. Animations -> Animation 

ข. Animations -> Audio 

ค. Animations -> view 

ง. Animations -> preview 

17.ไฟล์ภาพ Flash movie ท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Flash 

ถ้าแปลงแล้วจะใช้ประกอบ Power Point มีนามสกลุ

ใด 

ก. .bmp 

ข. .swf 

ค. .fla 

ง. .gif 

18.   แถบ Ribbon นี ้ คอือะไร 

ก. From beginning 

ข. From current slide 

ค. Broadcast Slide show 

ง. Custom Slide show 

19.   แถบ Ribbon นี ้

อยูใ่นเมนไูหน 

ก. Home      

ข. Insert 

ค. Slide Show 

ง. Developer 

20.ถ้าต้องการกําหนดการฉายสไลด์เองต้องใช้คําสัง่ 

ก. Slide Show -> From beginning 

ข. Slide Show -> From current slide 

ค. view -> From beginning 

ง. view -> From current slide 
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หน่วยเรียนท่ี2 เร่ืองการใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สูง 

แบบทดสอบท่ี 1 

บทท่ี 1 เร่ิมต้นการใช้งานและคุณสมบัตขิองโปรแกรมตารางงาน 

• สว่นประกอบของโปรแกรมตารางงาน 

• แทรกเทคนิคตา่งๆ 

• การคํานวณใน Microsoft Excel 

จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ    

1. ข้อใดคือคุณสมบัติใหม่ของโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010  

ก. ริบบ้อน สว่นท่ีรวบรวมคําสัง่ท่ีใช้งาน โดยจะแบง่คําสัง่ออกเป็นชดุของชดุคําสัง่นัน้ๆ  

ข. แถบบอกตาํแหนง่เซลล์ 

ค. มมุมองของโปรแกรม  

ง. ปุ่ มสาํหรับเลอืกเซลล์ทัง้หมดในแผน่งาน 

2. ตาํแหน่งเซลล์อยู่ที่ แถว(Row)2 คอลัมน์(Column)B ชื่อของเซลล์นีค้ือข้อใด   

ก. 2B 

ข. B2 

ค. B 

ง. 2 

3. แผ่นงาน (Worksheet) หมายถงึอะไร  

 ก. ตารางข้อมลูแตล่ะหน้าของหน้าตา่ง 

 ข. ตารางข้อมลูทัง้หมดท่ีเก็บอยูใ่นเคร่ือง 

 ค. ตารางข้อมลูหน้าแรกของหน้าตา่ง 

 ง. ตารางข้อมลูเฉพาะหน้าที่กําลงัทํางาน 

4. แอกทีฟเซลล์(Active Cell) หมายถงึอะไร  

ก. เซลล์ท่ีพร้อมรับข้อมลู 

ข. เซลล์วา่งเปลา่ 

ค. เซลล์ท่ีแสดงเฉพาะสตูร 

ง. เซลล์ทีไ่มส่ามารถรับข้อมลูได้ 

5. ลาํดบัความสาํคญัของเคร่ืองหมายทางการคาํนวณที่สาํคัญเป็นลาํดับแรก 

ก. วงเลบ็ 

ข. ยกกาลงั 

ค. คณู , หาร 

ง. บวก , ลบ 
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แบบทดสอบท่ี 2 

บทท่ี 2 การทาํงานกับข้อมูล 

• การเรียงข้อมลูตามลาํดบั (Sorting) 

• การกรองข้อมลู (Filter) ด้วย Auto Filter 

• การทําสรุปผลข้อมลูด้วย (Sub Total) ใช้สาํหรับการสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมลู  

• การตรวจสอบความถกูต้องข้อมลูด้วย Data Validation ใช้สาํหรับการป้องกนั  

• การกําหนดการแสดงตามเง่ือนไขด้วย Conditional Formatting ใช้สาํหรับการแสดงผล 

จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ    

1. คลิกปุ่ม  เพื่ออะไร 

ก. เพ่ิมการทํางาน 

ข. เพิ่มรายการ 

ค. เพ่ิมหวัข้อรอง, ในการจดัเรียง 

ง. เพิ่มลาํดบัการทํางาน 

2. การป้อนข้อมูลสองบรรทัดในเซลล์เดียวมีวิธีการอย่างไร 

ก. กดปุ่ ม Ctrl+Enter บนแป้นพิมพ์เมือ่ขึน้บรรทดัใหม ่ 

ข. กดปุ่ ม Alt+Enter บนแป้นพิมพ์เมือ่ขึน้บรรทดัใหม ่

ค. กดปุ่ ม Ctrl+Shift บนแป้นพิมพ์เมือ่ขึน้บรรทดัใหม ่

ง. กดปุ่ ม Shtft+Enter บนแป้นพิมพ์เมือ่ขึน้บรรทดัใหม ่

3. ปุ่มนีใ้ช้ทาํอะไรกับข้อมูล 

ก. ปรับแตง่ข้อมลู 

 ข. เพ่ิมลดข้อมลู 

 ค. ตรวจสอบความถกูต้องข้อมลู 

 ง. เลอืกข้อมลู 

4. การเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยใช้คาํสั่งใด  

 ก. Sort by  

 ข. Then by  

 ค. Descending  

 ง. Ascending 

5. การใช้คาํสั่งข้อมูล (Data) คลิดเลือก ตัวกรอง (Filter) เพื่อวัตถุประสงค์ใด  

 ก. ใช้ในการเรียงลาํดบั  

 ข. เพ่ือใช้ในการคดัเลอืกข้อมลู 

 ค. ใช้ในการบนัทกึฐานข้อมลู  

 ง. ใช้ในการลบข้อมลูออกจากฐานข้อมลู 
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แบบทดสอบท่ี 3  

บทท่ี 3 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางงาน 

• วิธีการเพิ่มแท็บ Analysis  

• การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตจิากแบบสอบถาม  

จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ    

1.สิ่งแรกที่จะต้องมีสาํหรับการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 

ก. โปรแกรมท่ีใช้ในการวเิคราะห์ 

ข. ข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ค. สตูรท่ีใช้ 

ง. กราฟข้อมลู 

2.การวิเคราะห์ข้อมูลเลือกคาํสั่งใด 

ก. Data 

ข. Analysis 

ค. Data Analysis 

ง. ถกูทกุข้อ 

3. สูตรที่มีข้อผิดพลาดเน่ืองจากมีการอ้างอิงเซลล์ไม่ถกูต้อง หรือถกูลบ จะแสดงความผิดพลาดตามข้อใด  

ก. #VALUE N/A  

 ข. #NAME!  

 ค. #N/A  

 ง. #REF! 

4. ข้อใดมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน =AVERAGE(B3:B7)  

 ก. =b3+b4+b5+b6+b7/5  

 ข. =(b3+b4+b5+b6+b7)/5  

 ค. =SUM(B3:B7)/5  

 ง. สามารถใช้ได้ทัง้ข้อ ข และข้อ ค 

5. ข้อใดคือความหมายของ =SUM(D5:D7)  

 ก. การหาผลรวมตัง้แตเ่ซลล์ D5 ถึง D7 

 ข. การหาคา่เฉลีย่ตัง้แตเ่ซลล์ D5 ถึง D7 

 ค. การนบัจํานวนเซลล์ตัง้แตเ่ซลล์ D5 ถึง D7 

 ง. การนบัจํานวนกลุม่เซลล์ตัง้แตเ่ซลล์ D5 ถึง D7 
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แบบทดสอบท่ี 4 

บทท่ี 4 สร้างรายงานสรุปข้อมูลด้วยตารางไขว้และแผนภูมิ 

• ความหมายและประโยชน์ของตารางไขว้ 

• ตารางไขว้กบัการสรุปข้อมลู 

• การทํารายงานแผนภมู ิ

จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ    

1. ความหมายและประโยชน์ของตารางไขว้คือ 

ก. สรุปข้อมลูท่ีมจํีานวนมาก 

ข. วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึ 

ค. ดขู้อมลูสรุปดงักลา่วในรายงาน  

ง. ถกูทกุข้อ 

2.คาํสั่งในการสร้างตารางไขว้  

ก. Insert - > table 

ข. Insert -> PivotTable 

ค. Insert -> Data 

ง. ถกูทกุข้อ 

3. ส่วนใดที่ใช้แสดงคาํอธิบายชุดข้อมูลของแผนภมิู  

 ก. กริดไลน์ (Gridlines) 

 ข. บริเวณท่ีแสดงข้อมลูท่ีถกูพลอ็ต (Plot Area) 

ค. ช่ือเร่ือง (Title) 

ง. Legend  

4. ยอดการสั่งซือ้ CPU ในเดือนกันยายนมีจาํนวนประมาณ 15 ดูได้จากส่วนใดของแผนภมิู  

 ก. ช่ือเร่ือง (Title) 

 ข. Legend  

 ค.กริดไลน์ (Gridlines) 

ง. บริเวณท่ีแสดงข้อมลูท่ีถกูพลอ็ต (Plot Area) 

5. ส่วนประกอบใดที่แสดงให้ทราบว่าเป็นแผนภมิูเกี่ยวกับอะไร  

ก.สว่นอธิบายชดุข้อมลู 

ข. ชดุข้อมลู 

ค. ช่ือเร่ือง (Title) 

ง. กริดไลน์ (Gridlines) 
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แบบทดสอบท่ี 5 

บทท่ี 5 มาโคร (Macro) กับการทาํงานในลักษณะท่ีต้องทาํซํา้ ๆ 

• มาโคร (Macro) 

• การสร้างมาโคร (Create a Macro) 

• การกําหนดมาโคร 

จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ    

1.คาํสั่งที่ใช้สร้าง มาโคร 

ก. File - > Macros 

ข. Home - > Macros 

ค. Data - > Macros 

ง. View- > Macros 

2 การใช้มาโครมีประโยชน์อย่างไร 

ก. สะดวก รวดเร็ว 

ข. สามารถช่วยลดการทํางานที่ซํา้ซ้อน 

ค. ทําให้ขัน้ตอนการทํางานลดลง 

ง. สามารถลดปริมาณเวลาให้เร็วขึน้ 

3.หากไม่ต้องการใช้งานมาโครแล้ว เราควรลบมาโครนัน้ตามขัน้ตอนใด 

ก. View > Macros >เลอืกมาโครท่ีลบ > Delete  

ข. กดปุ่ ม Delete 

ค. View >เลอืกมาโครท่ีต้องการลบ > Delete 

ง. ไมม่ีข้อใดถกูต้อง 

4. ถ้าต้องการบันทึก Workbook ที่มีมาโครโดยต้องการให้มาโครถกูบันทึกด้วยจะต้องเลือกคาํสั่งใด 

ก.  Save As > Excel Macro - Enabled Workbook 

ข.  Save As > Excel Workbook 

ค.  Save As > Excel Binary Workbook 

ง.  Save 

5. Store macro in คืออะไร 

ก.  การเรียกใช้มาโคร 

ข.  การเพิ่มมาโคร 

ค.  การพิมพ์ข้อความเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมาโคร 

ง.  กําหนดตาํแหนง่เก็บมาโครท่ีสร้าง 
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แบบทดสอบท่ี 6  

บทท่ี 6 การตดิตามการแก้ไข การเช่ือมโยงสูตร (Auditing Worksheets) 

• การติดตามวา่เซลนีไ้ปเก่ียวข้องกบัเซลใด (Trace Cell Precedents) 

• การติดตามวา่เซลนีถ้กูอ้างอิงไปที่ใดบ้าง (Trace Cell Dependents) 

• การแสดงสตูรทัง้หมด 

• การดขู้อผิดพลาดของสตูรการคํานวณ (Locate Errors in Formulas) 

• การติดตามดคูา่ของตวัแปร (Watch and Evaluate Formulas) 

จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ    

1.การตดิตามว่าเซลนีไ้ปเก่ียวข้องกับเซลใด ใช้คาํสั่ง 

ก.Formula -> Trace Cell Precedents 

ข. Formula -> Trace Dependents 

ค. Formula -> Trace Data 

ง. Formula -> Trace View 

2. ขัน้ตอนในการติดตามว่าเซลใดเกี่ยวข้องกับเซลใด ขัน้ตอนแรกคือ 

ก. แท็บ Formula 

ข. เลอืกเซลล์ท่ีต้องการติดตาม 

ค. เลอืกจํานวน 

ง. แท็บ View 

3. การตดิตามว่าเซลนีถู้กอ้างอิงไปท่ีใดบ้าง ใช้คาํสั่ง 

ก.Formula -> Trace Cell Precedents 

ข. Formula -> Trace Dependents 

ค. Formula -> Trace Data 

ง. Formula -> Trace View 

4. คาํสั่งที่ใช้ยกเลิกการ Trace Cell Precedents และ Trace Cell Dependents คือ 

ก.Formulas -> View 

ข. Formulas -> Cancel 

ค.Formulas -> Remove 

ง. Formulas -> Remove Arrows 

5. คาํสั่งที่ใช้แสดงสูตรทัง้หมด 

ก.Formulas -> Show 

ข. Formulas -> Show All 

ค. Formulas -> Show Formulas 

ง. ไมม่ขี้อถกู 
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แบบทดสอบท่ี 7 

บทท่ี 7 การนําเข้าและส่งออกข้อมูล (Importing and Exporting Data) 

• การสง่ออกข้อมลูไปยงั Microsoft Word (Export to Microsoft Word) 

• การนําเข้าตารางจาก Microsoft Word (Import a Word Table) 

• การนําเข้าข้อมลูท่ีเป็น Text File (Import Text Files) 

จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ    

1. ขัน้ตอนแรกของการส่งออกข้อมูลจาก excel ไปยงั Microsoft Word  

ก.เลอืกข้อมลูท่ีต้องการจะสง่ออก -> copy 

ข. เปิดโปรแกรม Microsoft Word -> paste 

ค.ไมม่ขี้อถกู 

ง. ถกูข้อ ก และ ข 

2. ขัน้ตอนแรกการนําเข้าตารางจาก Microsoft Word มายงั excel 

ก.เปิดโปรแกรม excel และ sheet ท่ีต้องการนําเข้า -> paste 

ข. เลอืกตารางข้อมลูจากMicrosoft Word  -> copy 

ค.ไมม่ขี้อถกู 

ง. ถกูข้อ ก และ ข 

3.การนําเข้าข้อมูลที่เป็น Text File มีก่ีขัน้ตอน 

ก. 1 ขัน้ตอน 

ข. 2 ขัน้ตอน 

ค. 3 ขัน้ตอน 

ง. 4 ขัน้ตอน 

4. โปรแกรม Excel ใช้เคร่ืองหมายใดเพื่อชีบ้อกพิสัยระหว่างเซลล์อ้างอิง  

 ก. เซมิโคลอน (;)  

 ข. โคลอน (:)  

 ค. จดุ (.)  

 ง. ไทลดั (~) 

5. Text file คือแฟ้มข้อมูลแบบไหน 

 ก. แฟ้มข้อมลูท่ีเก็บรูปภาพ 

 ข. แฟ้มข้อมลูท่ีเก็บข้อความอยา่งเดียว 

 ค. แฟ้มข้อมลูท่ีเก็บภาพเคลือ่นไหว 

 ง. แฟ้มข้อมลูท่ีเก็บทัง้ข้อความและรูปภาพ 
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แบบทดสอบท่ี 8 

บทท่ี 8 การกาํหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security) 

• การกําหนดรหสัผา่นให้ไฟล์ Excel 

• การป้องกนั Worksheet&Workbook 

จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ    

1. ขัน้ตอนการกาํหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ Excel 

ก. File -> save ->  Tools -> General Options 

ข. File -> save as ->  Tools -> General Options 

ค. File -> as save as ->  Tools -> General Options 

ง. ไมม่ขี้อถกู 

2. การป้องกัน Worksheet ใช้แท็บอะไร 

ก.  View 

ข. Review 

ค. Data 

ง. Home 

3. การยกเลิกการป้องกัน Sheet ใช้คาํสั่งอะไร 

ก. Review -> Unprotect WorkSheet 

ข. Review -> Unprotect Data 

ค. Review -> Unprotect Sheet 

ง. ไมม่ขี้อถกู 

4. การป้องกัน Workbook ใช้แท็บอะไร 

ก. Review 

ข. Data 

ค.  View 

ง. Home 

5. การยกเลิกการป้องกัน Workbook ใช้คาํสั่งอะไร 

ก. Review -> Unprotect WorkSheet 

ข. Review -> Unprotect  Workbook 

ค. Review -> Unprotect Sheet 

ง. ไมม่ขี้อถกู 
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หน่วยเรียนท่ี2 เร่ืองการใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สูง 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 20 ข้อ 

จงเลอืกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ    

1. แผ่นงาน (Worksheet) หมายถงึอะไร  

 ก. ตารางข้อมลูแตล่ะหน้าของหน้าตา่ง 

 ข. ตารางข้อมลูทัง้หมดท่ีเก็บอยูใ่นเคร่ือง 

 ค. ตารางข้อมลูหน้าแรกของหน้าตา่ง 

 ง. ตารางข้อมลูเฉพาะหน้าที่กําลงัทํางาน 

2. ลาํดบัความสาํคญัของเคร่ืองหมายทางการ

คาํนวณที่สาํคัญเป็นลาํดับแรก 

ก. วงเลบ็ 

ข. ยกกาลงั 

ค. คณู , หาร 

ง. บวก , ลบ 

3. การใช้คาํสั่งข้อมูล (Data) คลิดเลือก ตัวกรอง 

(Filter) เพื่อวัตถุประสงค์ใด  

 ก. ใช้ในการเรียงลาํดบั  

 ข. เพ่ือใช้ในการคดัเลอืกข้อมลู 

 ค. ใช้ในการบนัทกึฐานข้อมลู  

 ง. ใช้ในการลบข้อมลูออกจากฐานข้อมลู 

4. การป้อนข้อมูลสองบรรทัดในเซลล์เดียวมีวิธีการ

อย่างไร 

ก. กดปุ่ ม Ctrl+Enter บนแป้นพิมพ์เมือ่ขึน้บรรทดัใหม ่ 

ข. กดปุ่ ม Alt+Enter บนแป้นพิมพ์เมือ่ขึน้บรรทดัใหม ่

ค. กดปุ่ ม Ctrl+Shift บนแป้นพิมพ์เมือ่ขึน้บรรทดัใหม ่

ง. กดปุ่ ม Shtft+Enter บนแป้นพิมพ์เมือ่ขึน้บรรทดัใหม ่

5. ปุ่มนีใ้ช้ทาํอะไรกับข้อมูล 

ก. ปรับแตง่ข้อมลู 

 ข. เพ่ิมลดข้อมลู 

 ค. ตรวจสอบความถกูต้องข้อมลู 

 ง. เลอืกข้อมลู 

6.สิ่งแรกที่จะต้องมีสาํหรับการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 

ก. โปรแกรมท่ีใช้ในการวเิคราะห์ 

ข. ข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ค. สตูรท่ีใช้ 

ง. กราฟข้อมลู 

7. ข้อใดมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน =AVERAGE(B3:B7)  

 ก. =b3+b4+b5+b6+b7/5  

 ข. =(b3+b4+b5+b6+b7)/5  

 ค. =SUM(B3:B7)/5  

 ง. สามารถใช้ได้ทัง้ข้อ ข และข้อ ค 

8.คาํสั่งในการสร้างตารางไขว้  

ก. Insert - > table 

ข. Insert -> PivotTable 

ค. Insert -> Data 

ง. ถกูทกุข้อ 

9. ส่วนประกอบใดที่แสดงให้ทราบว่าเป็นแผนภมิู

เกี่ยวกับอะไร  

ก.สว่นอธิบายชดุข้อมลู 

ข. ชดุข้อมลู 

ค. ช่ือเร่ือง (Title) 

ง. กริดไลน์ (Gridlines) 

10. ความหมายและประโยชน์ของตารางไขว้คือ 

ก. สรุปข้อมลูท่ีมจํีานวนมาก 

ข. วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึ 

ค. ดขู้อมลูสรุปดงักลา่วในรายงาน  

ง. ถกูทกุข้อ 
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11 การใช้มาโครมีประโยชน์อย่างไร 

ก. สะดวก รวดเร็ว 

ข. สามารถช่วยลดการทํางานที่ซํา้ซ้อน 

ค. ทําให้ขัน้ตอนการทํางานลดลง 

ง. สามารถลดปริมาณเวลาให้เร็วขึน้ 

12.หากไม่ต้องการใช้งานมาโครแล้ว เราควรลบ

มาโครนัน้ตามขัน้ตอนใด 

ก. View > Macros >เลอืกมาโครท่ีลบ > Delete  

ข. กดปุ่ ม Delete 

ค. View >เลอืกมาโครท่ีต้องการลบ > Delete 

ง. ไมม่ีข้อใดถกูต้อง 

13. Store macro in คืออะไร 

ก.  การเรียกใช้มาโคร 

ข.  การเพิ่มมาโคร 

ค.  การพิมพ์ข้อความเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมาโคร 

ง.  กําหนดตาํแหนง่เก็บมาโครท่ีสร้าง 

14. ขัน้ตอนในการติดตามว่าเซลใดเกี่ยวข้องกับเซล

ใด ขัน้ตอนแรกคือ 

ก. แท็บ Formula 

ข. เลอืกเซลล์ท่ีต้องการติดตาม 

ค. เลอืกจํานวน 

ง. แท็บ View 

15. การติดตามว่าเซลนีถ้กูอ้างอิงไปที่ใดบ้าง ใช้

คาํสั่ง 

ก. Formula -> Trace Cell Precedents 

ข. Formula -> Trace Dependents 

ค. Formula -> Trace Data 

ง. Formula -> Trace View 

 

16. โปรแกรม Excel ใช้เคร่ืองหมายใดเพื่อชีบ้อก

พิสัยระหว่างเซลล์อ้างอิง  

 ก. เซมิโคลอน (;)  

 ข. โคลอน (:)  

 ค. จดุ (.)  

 ง. ไทลดั (~) 

17. Text file คือแฟ้มข้อมูลแบบไหน 

 ก. แฟ้มข้อมลูท่ีเก็บรูปภาพ 

 ข. แฟ้มข้อมลูที่เก็บข้อความอยา่งเดียว 

 ค. แฟ้มข้อมลูท่ีเก็บภาพเคลือ่นไหว 

 ง. แฟ้มข้อมลูท่ีเก็บทัง้ข้อความและรูปภาพ 

18. ขัน้ตอนแรกของการส่งออกข้อมูลจาก excel ไป

ยงั Microsoft Word  

ก.เลอืกข้อมลูท่ีต้องการจะสง่ออก -> copy 

ข. เปิดโปรแกรม Microsoft Word -> paste 

ค.ไมม่ข้ีอถกู 

ง. ถกูข้อ ก และ ข 

19. ขัน้ตอนการกาํหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ Excel 

ก. File -> save ->  Tools -> General Options 

ข. File -> save as ->  Tools -> General Options 

ค. File -> as save as ->  Tools -> General Options 

ง. ไมม่ข้ีอถกู 

20. การยกเลิกการป้องกัน Sheet ใช้คาํสั่งอะไร 

ก. Review -> Unprotect WorkSheet 

ข. Review -> Unprotect Data 

ค. Review -> Unprotect Sheet 

ง. ไมม่ข้ีอถกู 
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ภาคผนวก จ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการตรวจสอบยืนยนั (Validation) แบบสอบถามความต้องการเรียนรู้

ของผู้ใหญ่วยัทํางาน (ด้านเนือ้หาหลกัสตูร ปัจจยัองค์ประกอบพืน้ฐานและรูปแบบการเรียนรู้) 

2.ผลการหาคา่ความยากงา่ยและคา่จําแนกของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

3. สรุปข้อมลูแบบบนัทกึการกําหนดวตัถปุระสงค์สําหรับผู้ เรียน  (แบบ B-1) 

4. สรุปผลจากแบบบนัทกึการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียน (แบบ B-2) 

  



246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบยืนยัน (Validation) 

แบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วัยทาํงาน 

(ด้านเนือ้หาหลักสูตร ปัจจัยองค์ประกอบพืน้ฐานและรูปแบบการเรียนรู้) 
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ตาราง 41 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้อง และรายเอียดการปรับปรุงตามความคดิเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ  

 เก่ียวกบั แบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วยัทํางาน ด้านเนือ้หาหลกัสตูร ปัจจยั  

 องค์ประกอบพืน้ฐานและรูปแบบการเรียนรู้ 

 

ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน 

รายการปรับปรุง เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

I.O.C 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) เพศ (ชาย/หญิง) 7   1.00  

2) สถานภาพ (โสด  สมรส) 5 2  0.71 ควรปรับตามมาตรฐานของ

สํานกังานสถิติ เชน่ โสด สมรส 

หม้าย หยา่ แยกกนัอยู ่เป็นต้น 

3) อาย ุ (21-30 ปี  31-40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี) 6 1  0.86 เสนอให้เพ่ิมชว่งอายมุากกวา่ 

60 ปีเพราะกลุม่ อายมุากกวา่ 

60 ปี

4) ระดบัการศกึษา (ประถมศกึษา มธัยมศกึษา/ปวช.หรือ 

 หรือเกษียร  

เทยีบเทา่ อนปุริญญา/ปวส.หรือเทยีบเทา่ ปริญญาตรี ปริญญาโท  

ปริญญาเอก  อ่ืนๆ) 

7   1.00  

5) สาขาที่สําเร็จการศกึษา 6 1  0.86  

6) อาชีพ(รับราชการ   พนกังานบริษัท  อ่ืนๆ) 6 1  0.86 ควรปรับตามมาตรฐานสถิติ

ของสํานกังานสถิติแหง่ชาติ 

7) ตําแหนง่ 7   1.00  

8) ประสบการณ์การทํางาน  (ตํ่ากวา่ 10 ปี  10–20 ปี   

21–30 ปี  31 ปี ขึน้ไป) 

7   1.00  

9) เวลาท่ีใช้ทํางานประจํา/สปัดาห์  

(1-2 วนั 3-4 วนั 5-6 วนั   7 วนั) 

5 2  0.71 ปกติกลุม่ตวัอยา่ง ทํางาน

ประจําหรือไม ่ 

10) รายได้(น้อยกวา่ 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท    

20,001 - 30,000 บาท   30,000 บาทขึน้ไป) 

7   1.00  

ตอนที่ 2 ทัศนะต่อปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่แนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ท่านมีความคิดเห็นต่อการศึกษาอย่างไร 

11) ข้าพเจ้าเช่ือวา่การศกึษาเป็นการพฒันาสติปัญญา  

คณุธรรมและจริยธรรม ทกัษะในการอา่น / การเขียน /  

การคิดคํานวณ  /  ภมูิปัญญาทัง้ ทฤษฎีและปฏิบตัิ 

5 1 1 0.57 เสนอให้แยกออกเป็นข้อยอ่ยๆ 

หลายประเด็นให้แยก 

12) ข้าพเจ้าเช่ือวา่การศกึษาคอืการพฒันาตนเอง พฒันา 

ความเป็นประชาธิปไตยและพฒันาสงัคม ผู้ ท่ีสอนจะ 

เป็นผู้ อํานวยความสะดวกและจดัประสบการณ์การ 

เรียนรู้ 

6 1  0.86 เสนอให้แยกออกเป็นข้อยอ่ยๆ 
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ตาราง 41 (ตอ่) 

 

ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน 

รายการปรับปรุง เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

I.O.C 

13) ข้าพเจ้าเช่ือวา่ในเร่ืองพืน้ฐานของเสรีภาพศกัดิ์ศรีของ 

คนทกุคน  การจดัการศกึษาควรตอบสนองความ 

ต้องการและเหมาะกบักลุม่เป้าหมาย 

6 1  0.86 เสนอให้แยกออกเป็นข้อยอ่ยๆ 

14) ข้าพเจ้าเช่ือวา่การเรียนรู้ตลอดชีวิต จะนําไปสูก่าร 

เปลีย่นแปลงท่ีดขีึน้ภายในครอบครัวและสงัคม 

6 1  0.86 คิดวา่น่าจะเป็นเร่ืองของการ

นํามาประยกุต์ใช้ 

ท่านมีวิธีการเรียนรู้อย่างไร 

15) ข้าพเจ้าจะจดัการตามแผนที่วางไว้ นําความรู้และ 

ประสบการณ์ติดตามมาด้วย ใช้ปัญหาเป็นศนูย์กลาง 

มากกวา่ตวัเองเป็นศนูย์กลาง เหตผุลที่ผู้ใหญ่เข้ามา 

เรียนเป็นแรงผลกัดนัจากภายใน ผู้ใหญ่เป็นศนูย์รวม 

และผู้ใหญ่ต้องการท่ีจะเรียนรู้เพราะมีผลโดยตรงกบั 

ข้าพเจ้าในการทํางาน 

4 3  0.57 เสนอให้ปรับภาษาใหม ่

เนือ้หาเป็นรายละเอียดจอทาํ

ให้ผู้อา่นสบัสนได้หรือเข้าใจ

คลาดเคลื่อนได้ปกติเนือ้หา

คาํถามจะต้องกระชบั ชดัเจน 

16) ข้าพเจ้ามีความต้องการในการเรียนด้วยตนเอง  

กําหนดเป้าหมายการเรียนของตนเอง กําหนด 

ขอบเขตเนือ้หาเฉพาะท่ีจะเรียน เลอืกวธีิการเรียนรู้ 

เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียน  การประเมินผลการ 

เรียน  

5 2 1 0.71 เสนอให้ปรับภาษาใหม ่

17) ข้าพเจ้าคิดวา่การสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถใน 

การตรวจสอบตนเองรู้จกัการไตร่ตรองและมีการคิด 

อยา่งมีวิจารณญาณ จดัช่วงเวลาเรียน การเลอืกและ 

ควบคมุสภาพแวดล้อมในการเรียน 

3 4  0.43 เสนอให้ปรับภาษาใหม ่

คําถามความหมายไมช่ดัเจน 

18) ข้าพเจ้าเสนอวา่ให้มกีารกําหนดกิจกรรม เป็นการ 

กําหนดกิจกรรมให้เป็นหมวดหมู ่และกิจกรรมท่ี 

ยืดหยุน่ให้ข้าพเจ้าสามารถกระทําได้ 

4 3  0.57 เสนอให้ปรับภาษาใหม ่

ปรับภาษา “เสนอวา่ ” ->“มี

ความคิดวา่ “ 

19) ข้าพเจ้าคิดวา่ถ้ามีการวิเคราะห์กิจกรรม เป็นการ 

วิเคราะห์งานตา่ง ๆ ท่ีจะต้องทําโดยการยอ่ย 

เป้าหมายของการสอนออกเป็นจดุประสงค์ของการ 

สอนเพ่ือให้มีความละเอียดและชดัเจนยิ่งขึน้ 

5 2  0.71 เสนอให้ปรับภาษาใหม ่

 

20) ข้าพเจ้ามีความคิดวา่การประเมินผล เป็นการ 

ประเมนิผลการดาํเนินงานทัง้หมดของระบบ เพ่ือให้ 

ทราบจดุดแีละจดุออ่นท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไข 

5 2  0.71 เสนอให้ปรับภาษาใหม ่
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ตาราง 41 (ตอ่) 

 

ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน 

รายการปรับปรุง เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

I.O.C 

21) ข้าพเจ้าคดิวา่ถ้ามกีารปรับปรุงแก้ไข เป็นขัน้ของการ 

นําข้อมลูท่ีได้จากการประเมนิผลไปแก้ไขจดุออ่นของ 

ระบบการเรียนการสอนเพ่ือจะทําให้เป็นระบบการ 

เรียนการสอนท่ีมคีวามเหมาะสมหรือมปีระสทิธิภาพ 

ยิ่งขึน้ 

5 2  0.71 เสนอให้ปรับภาษาใหม ่

 

22) ข้าพเจ้าคดิวา่ถ้ามกีารดาํเนินการสอน เป็นขัน้ของ 

การนําเอาแผนการท่ีวางไว้ไปสอนในชัน้เรียนผู้สอน 

จําเป็นต้องควบคมุการดาํเนินกิจกรรมให้เป็นไปอยา่ง 

มปีระสทิธิภาพท่ีสดุ 

4 2 1 0.43 เสนอให้ตดัออก 

เสนอให้ปรับภาษาใหม่

ดําเนินการสอนตามแผนที่วาง

ไว้ 

ตอนที่ 3 ประเด็นเนือ้หาหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ (Objective) 

23) การนําไปใช้ประโยชน์ในงานท่ีทาํ 5 2  0.71 การนําไปใช้ประโยชน์ในงานที่

ทําในปัจจบุนั เพ่ิมอีกหนึ่งข้อ 

ผู้ เรียนต้องสามารถนําไป

ประยกุต์ และสามารถนําไป

เช่ือมโยงกบัการทํางานได้ 

“

เป็นความต้องการของ

หน่วยงาน” 

24) ต้องการที่จะเรียนรู้ไว้อนาคตอาจได้ใช้งาน 5 1 1 0.57 หากมีการเรียนรู้แล้วไมนํ่าไป

ปฏิบตัิ ผู้ เรียนอาจจะลืมได้ 

ตามทฤษฎีผู้ ใหญ่จะเรียนก็

ตอ่เม่ือได้ใช้ประโยชน์ทนัท ี

25) เพ่ือเสริมความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม 7   1.00  

เนือ้หาหลักสูตร(Course content) 
 

หลักสูตรเนือ้หาด้านการทาํงาน 

26) ด้านการเงินและการบญัชี 

โปรดระบเุนือ้หา________________________ 

7   1.00  

27) ด้านกฎหมาย 

โปรดระบเุนือ้หา________________________ 

7   1.00  

28) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โปรดระบเุนือ้หา________________________ 

7   1.00  

29) อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ________________________ 7   1.00  
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ตาราง 41 (ตอ่) 

 

ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน 

รายการปรับปรุง เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

I.O.C 

หลักสูตรเนือ้หาด้านการส่งเสริมการทาํงาน 

30) กลุม่ท่ี 1 โปรแกรมสาํนกังาน 7   1.00  

30.1 Advanced Excel 6 1  0.86  Advanced Microsoft

30.2 Advanced Word  

 Excel 

6 1  0.86  Advanced Microsoft

30.3 Advanced PowerPoint Presentations 

 Word  

6 1  0.86  Advanced Microsoft

30.4 Advanced MS Access 

 

PowerPoint Presentations 

6 1  0.86 Advanced  Microsoft

30.5 SPSS-Practical Statistics Analysis 

  

Access 

6 1  0.86 

30.6 อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ___________________ 

IBM SPSS - Statistics  

7   1.00  

31) กลุม่ท่ี 2 Graphic & Web Design (กราฟิก+ 

ออกแบบเวบ็ไซต์) 

7   1.00  

31.1 การสร้าง web page ด้วยภาษา HTML5 7   1.00  

31.2 การตดัตอ่ Video 7   1.00  

31.3 Flash CS5 6 1  0.86  Adobe Flash 

31.4 FLEX4 7   1.00  

31.5 Web Design with Photoshop and  

Dreamweaver  

7   1.00  

31.6 อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ____________________ 7   1.00  

การประเมินผล (Evaluation)      

32) เนือ้หาบทเรียนมกีารกําหนดวธีิการประเมนิผลท่ี 

ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ประเมนิผล 

7   1.00  

33) การประเมนิผลลพัธ์ท่ีวดัได้ ซึง่ผู้ เรียนเป็นผู้ประเมนิ 

ตนเองวา่ได้รับความก้าวหน้าจากบทเรียน 

6 1  0.86  

34) การกําหนดกิจกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหดัหรือการ 

ทบทวนความรู้โดยจะเป็นกิจกรรมท่ียดืหยุน่ตอ่ 

ผู้ เรียน 

6 1  0.86  

35) ประเมนิผลกอ่นและหลงัการเรียนรู้ 7   1.00  

36) อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ_____________________ 7   1.00  
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ตาราง 41 (ตอ่) 

 

ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน 

รายการปรับปรุง เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

I.O.C 

ตอนที่ 4 กาํหนดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning model)      

37) ข้าพเจ้าต้องการ วธีิการเรียนรู้ท่ีไมเ่น้นการแขง่ขนัใน 

ความ สาํเร็จของแตล่ะคน แตจ่ะสง่เสริมความ 

ร่วมมือและการพึง่พากนั 

7   1.00  

38) ข้าพเจ้าต้องการการจดั การเรียนรู้แบบมสีว่นร่วม  

สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุมุง่ 

หมายเฉพาะ 

7   1.00  

การเรียนรู้ผสมผสานในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ (30:70) 

39) การเรียนรู้ในห้องเรียน 7   1.00  

39.1 บรรยาย 7   1.00  

39.2  ฝึกปฏิบตัิ 7   1.00  

39.3 เรียนจากวีดีโอ 7   1.00  

39.4 เรียนรู้จากปัญหา 7   1.00  

39.5 เรียนรู้จากเกมส์ 7   1.00  

39.6 ระดมสมอง 7   1.00  

39.7 อภิปรายกลุม่ 7   1.00  

39.8 การมีสว่นร่วมในกลุม่ 7   1.00  

39.9 อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ________________ 7   1.00  

40) การเรียนรู้แบบออนไลน์ 7   1.00  

40.1 สือ่ในรูป ตวัอกัษร   7   1.00  

40.2 รูปภาพ  ภาพเคลือ่นไหว  7   1.00  

40.3 สือ่ในรูปของ เสยีง    7   1.00  

40.4 สือ่ วีดีโอ 7   1.00  

40.5 Flash animation 6 1  0.86  

40.6 Blog e-learning 7   1.00  

40.7 วิเคราะห์ตวัอยา่ง 7   1.00  

40.8 เกมส์ 7   1.00  

40.9 อ่ืนๆ โปรดระบ_ุ___________________ 7   1.00  
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ตาราง 41 (ตอ่) 

 

ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน 

รายการปรับปรุง เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

I.O.C 

การจัดการเรียนรู้แบบยดืหยุ่น 

41) บริหารตนเองในการเรียนรู้ 6 1  0.86 บริหารอะไรเชน่เวลา 

42) มอีสิระในการเรียนรู้ 7   1.00  

43) ความสนใจและความถนดัของตนเอง 7   1.00  

44) เน้นการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 7   1.00  

45) ผู้ เรียนได้พฒันาความสามารถในการเลอืกและ 

วเิคราะห์ข้อมลูสารสนเทศ 

7   1.00  

การออกแบบ (Design) 

46) สือ่ความหมายท่ีง่าย ๆ ชดัเจนมีการนําเสนอท่ีดี 

และจงูใจ 

7   1.00  

47) มทีางเลอืกในการเรียนรู้ผา่นสือ่ตา่ง ๆ 7   1.00  

48) ผู้ เรียนสามารถบริหารตนเองและมอีสิระในการเรียนรู้ 7   1.00  

ตอนที่ 5 กาํหนดวิธีการจัดการเรียน 

เวลา 

49) ข้าพเจ้าต้องการใช้เวลาเรียนในห้องเรียน ในการ 

เรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ ตลอดหลกัสตูร 
6 1  0.86 ผู้ เรียนอาจจะขาดแรง

กระตุ้น .ในการเรียนรู้ ไมมี่

เวลา เน่ืองจากมีภารกิจ

มาก 

50) ข้าพเจ้าต้องการใช้เวลาเรียนเมื่อไรก็ได้ ขึน้อยูก่บั 

ความสะดวก ความพร้อมในการเรียนรู้ของข้าพเจ้า 

7   1.00  

51) ข้าพเจ้าต้องการใช้เวลาสว่นหนึง่ตามเวลาที่กําหนด 

ไว้  สว่นหนึง่เรียนเมือ่ไรก็ได้ ตามท่ีได้กําหนดไว้ 

7   1.00  

สถานที่ สื่อและอุปกรณ์ 

52) ระบสุถานท่ีไว้ชดัเจน ตลอดเนือ้หาหลกัสตูร 6 1  0.86  

53) ไมร่ะบสุถานท่ี ขึน้อยูก่บัความสะดวกขอให้มี internet 

และ คอมพิวเตอร์ 

6 1  0.86  

54) สือ่การเรียนรู้จดัเป็นชดุการเรียนรู้สอนในห้องเรียน 

อยา่งเดียว 

6 1  0.86  

55) สือ่การเรียนรู้จดัเป็นชดุการเรียนรู้ใช้สือ่การสอนบน 

อินเทอร์เน็ต  

6 1  0.86  
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ตาราง 41 (ตอ่) 

 

ข้อ รายละเอยีดข้อคาํถาม 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน 

รายการปรับปรุง เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ/

ปรับปรุง 

ไม่เห็น

ด้วย 

I.O.C 

56) สือ่การเรียนรู้จดัเป็นชดุการเรียนรู้ใช้สือ่การสอนบน 

อินเทอร์เน็ตและใช้ในห้องเรียน 

6 1  0.86  

57) อปุกรณ์ในห้องเรียนให้ผู้ เรียนมสีว่นร่วมในการ 

ฝึกปฏิบตัิ  

7   1.00  

58) อปุกรณ์ในห้องเรียนให้ผู้ เรียนมสีว่นร่วมในการฝึก 

ปฏิบตัิ และสือ่ อินเทอร์เน็ตให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใช้ 

งานได้สะดวก 

7   1.00  
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2.ผลการหาค่าความยากง่ายและค่าจาํแนก ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หน่วยเรียนท่ี1 เร่ืองเทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สูง 

บทที่ ข้อที่ ดัชนีความยากของข้อสอบ(P) r ค่าจาํแนก สรุปผล 

1 1 0.70 0.67 ใช้ได้ 
* 2 0.40 -0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

* 3 0.90 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

 
4 0.80 0.67 ใช้ได้ 

 
5 0.70 0.67 ใช้ได้ 

 
6 0.80 0.67 ใช้ได้ 

* 7 1.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 
* 8 1.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

* 9 0.90 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

 
10 0.30 0.33 ใช้ได้ 

2 1 0.40 1.00 ใช้ได้ 

 
2 0.40 0.67 ใช้ได้ 

 
3 0.30 0.33 ใช้ได้ 

 
4 0.20 0.67 ใช้ได้ 

 
5 0.60 0.67 ใช้ได้ใช้ได้ 

* 6 0.80 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

 
7 0.50 1.00 ใช้ได้ 

 
8 0.50 0.33 ใช้ได้ 

* 9 0.90 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 
* 10 0.40 -1.00 ใช้ไมไ่ด้ 

3 1 0.70 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 
* 2 0.80 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

 
3 0.30 0.33 ใช้ได้ 

 
4 0.70 0.33 ใช้ได้ 

 
5 0.20 0.33 ใช้ได้ 

 
6 0.50 0.33 ใช้ได้ 

 
7 0.40 0.33 ใช้ได้ 

* 8 0.60 -0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

* 9 0.30 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

 
10 0.30 0.33 ใช้ได้ 

4 1 0.80 0.67 ใช้ได้ 
* 2 1.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

 
3 0.60 0.67 ใช้ได้ 

* 4 0.90 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

 
5 0.40 0.33 ใช้ได้ 

 
6 0.80 0.33 ใช้ได้ 
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บทที่ ข้อที่ ดัชนีความยากของข้อสอบ(P) r ค่าจาํแนก สรุปผล 

 
7 0.20 0.67 ใช้ได้ 

 
8 0.70 0.67 ใช้ได้ 

 
9 0.80 0.67 ใช้ได้ 

 
10 0.60 0.33 ใช้ได้ 

5 1 0.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 
* 2 0.30 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

 
3 0.60 0.33 ใช้ได้ 

* 4 0.50 -0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

 
5 0.20 0.33 ใช้ได้ 

* 6 0.10 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

* 7 0.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

 
8 0.40 0.67 ใช้ได้ 

 
9 0.70 0.33 ใช้ได้ 

 
10 0.60 0.67 ใช้ได้ 
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แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หน่วยเรียนท่ี2 เร่ืองการใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สูง 

บทที่ ข้อที่ ดัชนีความยากของข้อสอบ(P) r ค่าจาํแนก สรุปผล 

1 1 1.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

* 2 0.90 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

 
3 0.70 1.00 ใช้ได้ 

* 4 0.90 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 
* 5 1.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

* 6 0.90 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

 
7 0.80 0.67 ใช้ได้ 

 
8 0.70 0.33 ใช้ได้ 

 
9 0.80 0.33 ใช้ได้ 

* 10 1.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 
2 1 0.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

 
2 0.70 1.00 ใช้ได้ 

 
3 0.70 0.33 ใช้ได้ 

* 4 0.90 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 
* 5 1.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

 
6 0.80 0.00 ใช้ได้ 

* 7 0.10 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

* 8 0.20 -0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

 
9 0.50 0.67 ใช้ได้ 

 
10 0.80 0.33 ใช้ได้ 

3 1 1.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

 
2 0.40 -0.33 ใช้ได้ 

* 3 1.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

 
4 0.70 0.00 ใช้ได้ 

 
5 0.10 0.33 ใช้ได้ 

4 1 0.80 0.33 ใช้ได้ 

 
2 0.80 0.67 ใช้ได้ 

* 3 0.90 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 
* 4 1.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

* 5 1.00 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

 
6 0.40 1.00 ใช้ได้ 

 
7 0.60 0.00 ใช้ได้ 

* 8 0.70 -0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

 
9 0.70 0.00 ใช้ได้ 

* 10 0.90 0.00 ใช้ไมไ่ด้ 

5 1 0.60 1.00 ใช้ได้ 
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บทที่ ข้อที่ ดัชนีความยากของข้อสอบ(P) r ค่าจาํแนก สรุปผล 

 
2 0.50 0.33 ใช้ได้ 

 
3 0.70 1.00 ใช้ได้ 

* 4 0.10 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

 
5 0.60 1.00 ใช้ได้ 

 
6 0.30 0.00 ใช้ได้ 

 
7 0.80 0.67 ใช้ได้ 

 
8 0.50 1.00 ใช้ได้ 

 
9 0.70 0.33 ใช้ได้ 

* 10 0.90 0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

6 1 0.50 -0.33 ใช้ได้ 

 
2 0.60 0.67 ใช้ได้ 

 
3 0.50 0.33 ใช้ได้ 

 
4 0.60 1.00 ใช้ได้ 

 
5 0.70 0.67 ใช้ได้ 

7 1 0.20 0.33 ใช้ได้ 

 
2 0.20 0.33 ใช้ได้ 

 
3 0.40 0.00 ใช้ได้ 

* 4 0.10 -0.33 ใช้ไมไ่ด้ 

 
5 0.50 0.33 ใช้ได้ 

8 1 0.50 0.00 ใช้ได้ 

 
2 0.60 1.00 ใช้ได้ 

 
3 0.60 0.67 ใช้ได้ 

 
4 0.70 0.67 ใช้ได้ 

 
5 0.80 0.33 ใช้ได้ 
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3. สรุปข้อมูลแบบบันทกึการกาํหนดวัตถุประสงค์สาํหรับผู้เรียน  (แบบ B-1) 
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ตาราง 42 สรุปข้อมลูจากแบบบนัทกึการกําหนดวตัถปุระสงค์สําหรับผู้ เรียน  (แบบ B-1) 

ผู้เรียน

ลาํดับที่ 

โปรแกรมการนําเสนอ โปรแกรมตารางคาํนวณ 

ทดลองครัง้ที่ 1 จาํนวน  3 คน ในการตอบแบบบันทึก 

1. การนําเสนอไฟล์ วีดีโอ และไฟล์เสยีง 

animation 

การสร้าง background ท่ีสวยงาม 

การใช้ power point และ excel ในงานวิจยั 

การใช้สตูรในการคํานวณจากข้อมลูในตาราง Excel 

โดยเฉพาะ สตูรทางสถิติ การตรวจสอบความถกูต้อง

ของข้อมลู (Data Validation) 

การปรับกราฟจากตารางท่ีสร้างใน Excel 

2. การนําเสนอในรูปแบบทนัสมยั และจดัทําได้

ง่าย 

การอดัเทปเสยีงในผลงาน 

เทคนิคอ่ืน ๆ  

การคาํนวณขัน้สงู 

การประมวลผล / วิเคราะห์ทัง้หมดท่ี excel ทําได้ ข้อดี

ข้อเสยี 

การทํากราฟขัน้สงู สาํหรับทํารายงานทาสถิต ิ

3. การทํา Power point ให้นา่สนใจ ดงึดดูสายตา การนําข้อมลูจาก excel มา copy ลง word หรือ การ

แปลงข้อมลูจาก word ไปเป็น excel 

การนําข้อมลู excel มาลงใน power point 

วิธีลดัตา่ง ๆ ใน excel สตูรคํานวณตา่ง ๆ มีอะไรบ้าง 

เทคนิคแตล่ะสตูร 

สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 1 
1. ผู้ เรียนต้องการเรียนรู้เทคนิคใหม่ของโปรแกรมนําเสนอ และโปรแกรมตารางคํานวณ  
2. สามารถนําไปใช้ในงานท่ีทําได้ 

ทดลองครัง้ที่ 2จาํนวน  5คน จาก 7 คนในการตอบแบบบันทึก 

1. การทํา Power point ให้นา่สนใจ อยากเรียนรู้สตูรตา่ง ๆ ของ excel  

2. การสร้างกราฟในรูปแบบท่ีสวยงาม เทคนิค

ตา่ง ๆ การสร้างกราฟแตล่ะประเภท การสร้าง 

ppt ที่น่าสนใจ ใช้ animation  

การสร้าง template เอง 

การนํา template จาก internet มาใช้ 

การเช่ือมโยงข้อมลูกบัโปรแกรมอ่ืน ๆ เชน่ ข้อมลู 

excel -> database  

การทํา pivot table 

การสร้างสถิต ิการค้นหาข้อมลู 

3. การใช้เทคนิค ทําการ์ตนู แอนนิเมชัน่  

4. ทําเบือ้งต้น การนําเสนอ เทคนิคตา่ง ๆ ด้วยวธีิ

เข้าใจง่าย 

 

5.  การจดัเก็บฐานข้อมลูโดยใช้แคช่่องเดียว แตพ่อคลกิ

เข้าไปในช่องมีฐานข้อมลูอยูข้่างใน 

การแบง่ประเภทข้อมลูท่ีต้องการ 

การเลอืกปริน้เฉพาะข้อมลูท่ีต้องการ 
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ตาราง 42  (ตอ่) 

ผู้เรียน

ลาํดับที่ 

โปรแกรมการนําเสนอ โปรแกรมตารางคาํนวณ 

สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 2 
1. การสร้างโปรแกรมนําเสนอให้นา่สนใจ  
2. ผู้ เรียนต้องการเรียนรู้เทคนิคใหม่ของโปรแกรมนําเสนอ และโปรแกรมตารางคํานวณ 
3. สามารถสร้างโปรแกรมคํานวณให้มีการเช่ือมโยงกบัฐานข้อมลู  

ทดลองครัง้ที่ 3 จาํนวน 15คน จาก 32 คนในการตอบแบบบันทึก 

1.  การจดัเก็บข้อมลูองค์กรท่ีขอรับเงินอดุหนนุ การอออก

แบบตารางการจดัเก็บ การประมวลผล 

การประมวลผลการขอรับเงินอดุหนนุของศนูย์พฒันา

ครอบครัวในชมุชน (ศพค) โดยเปรียบเทียบกบั

ทําเนียบ ศพค ท่ีมอียู ่เชน่ ศพค ใดขอรับเงิน ไมข่อรับ 

ศพค ใดได้รับเงินอดุหนนุ หรือไมไ่ด้รับ 

การแบง่ประเภทองค์กรท่ีได้รับเงินอดุหนนุ แยกตาม

องค์กร ตามจํานวนเงิน ตามประเภทโครงการ 

2. การตกแตง่ power point  

3. การสร้างภาพเคลือ่นไหวใน power point 

การใสเ่สยีงใน power point (เสยีงเพลง 

เสยีงพดูประกอบ) 

เทคนิคการออกแบบ power point .ให้นา่สนใจ 

เหมาะสมกบัการใช้งาน 

 

4. การนําเสนอผลงานด้วย power point ท่ีทํา

ออกมาแล้วนา่สนใจ 

การเช่ือมโยงกบั slide อ่ืน ๆ ใน template  

 

5. อยากรู้วา่ แตล่ะ icon toolbar ใช้ทําอะไรบ้าง  

6.  การ link ข้อมลูจาก file web link อ่ืน ๆ มาแทรกใน 

excel 

การแทรกตาราง excel ใน power point 

7.  การ link ข้อมลูจาก file อ่ืน ๆ มาใช้ใน excel  

การสร้างภาพเคลือ่นไหวในระบบ excel (ทําได้หรือไม)่ 

การใช้สตูร If (ขัน้สงู) อยากได้แบบท่ีเป็นคูม่อืสรุป 

ฟังก์ชัน่ การใช้งาน 

การสร้างกราฟนําเสนองาน 
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ตาราง 42  (ตอ่) 

ผู้เรียน

ลาํดับที่ 

โปรแกรมการนําเสนอ โปรแกรมตารางคาํนวณ 

8.  การคาํนวณสตูร If 

ภาพเคลือ่นไหวบน excel  

Macro VB 

9. การใส ่animation หรือ การสร้างลกูเลน่ให้การ

นําเสนอข้อมลู โดยใช้ข้อมลูเชิงตวัเลขในรูป

ของ chart ตา่ง ๆ  

การใช้ excel สร้างรูปแบบการนําเสนอผลการคาํนวณ 

10. ต้องการนําความรู้ด้าน power point ในการ

นําเสนอผลงาน และบรรยายในการให้ความรู้

กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ 

ต้องการนําความรู้ด้าน power point ปรับปรุง

การนําเสนอผลงานให้นา่สนใจดียิ่งขึน้ 

ต้องการนําความรู้ excel เป็นตวัรบรวม สถิต ิข้อมลู 

ในการทํางาน คํานวณสถิติ ทํานายแนวโน้มข้อมลู 

11. การจดัทํา template การนําเสนอท่ีมีชีวิต 

การทํา background และภาพเคลือ่นไหวท่ี

สวยงาม 

การคํานวณและพยากรณ์ตา่ง  ๆ

การดงึข้อมลู excel มาเช่ือมตอ่ power point 

การประยกุต์ใช้ excel advance  

การวางแผนการจดัเก็บข้อมลู 

การทําตารางสวยงาม 

การทํากราฟ 

12. การออกแบบตกแตง่ power point ให้นา่สนใจ 

การใสรู่ปหรือวดีโีอ ประกอบการนําเสนอ 

การใช้ excel ในการคํานวณสตูรตวัเลข การทําสถิติ

ตวัเลขรายงาน 

13. การนําเสนอผลงานในรูปแบบตา่ง ๆ การคํานวณสตูรตา่ง ๆ 

14. การนําข้อมลูใน excel ใสใ่น power point 

การทํา video presentation ใน power point 

การคํานวณในสตูรตา่ง  ๆ

15.  การ sum สตูรหน้าท่ี1 ไป ตอ่หน้าท่ี2 และตอ่ไปเร่ือย ๆ 

เพ่ือให้ sum รวมเป็นปัจจบุนั 

สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 3 
1. การสร้างโปรแกรมนําเสนอให้นา่สนใจ  
2. ผู้ เรียนต้องการเรียนรู้เทคนิคใหม่ของโปรแกรมนําเสนอ และโปรแกรมตารางคํานวณ  
3. สามารถสร้างโปรแกรมคํานวณให้มีการเช่ือมโยงกบัฐานข้อมลู  
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4. สรุปผลจากแบบบันทกึการเรียนรู้สาํหรับผู้เรียน (แบบ B-2) 
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ตาราง 43 สรุปผลจากแบบบนัทกึการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียน (แบบ B-2) 

 

ลาํ 

ดับ 

1.ท่านเรียนรู้

อะไรบ้าง 

2.ท่านมีความ 

คิดเหน็อย่างไร

กับการเรียนรู้ 

3.ท่านสามารถนํา

ความรู้ไปใช้ได้

อย่างไร 

4.ส่ิงที่ประทบั ใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

5.ส่ิงที่ลาํบากใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

อ่ืนๆ โปรด

ระบุ 

โปรแกรมนําเสนอ 

ทดลองครัง้ที่ 1 จาํนวน  3 คน ในการตอบแบบบันทึก 

1. 1.การเร่ิมต้นการใช้

งานและคณุสมบตัิ

ของโปรแกรม

นําเสนอ 2.การ

จดัการข้อความที่

ใช้แสดง 3. การ

จดัการรูปภาพ 

แผนภมิู ตารางและ

ผงัองค์กร การทํา

ภาพเคลื่อนไหว 

ได้รับความรู้จาก

บทเรียนข้างต้น

เพ่ือให้สามารถ

นําไปใช้ ในการ

ทํางานได้ 

สามารถใส่

ข้อความ ทําตาราง

แผนภมิู และทํา

ภาพเคลื่อนไหว 

เพ่ือใช้ในการ

ทํางานได้ 

การทํา

ภาพเคลื่อนไหว

และใสว่ีดีโอใน 

slide 

ทําแบบทดสอบใน  

e-learning ผิด 

 

2. การออกแบบ slide  ได้รับความรู้

เพ่ิมเติม แตอ่ยาก

ได้ความรู้เก่ียวกบั

การออกแบบ 

นําเสนอที่

หลากหลายกวา่นี ้

ใช้ในการออกแบบ 

Power point ใน

การนําเสนอ 

   

3. การ Design Slide 

, Animation 

ได้รับความรู้

เพ่ิมเติมในการ

สร้างสรรค์การ

นําเสนองาน 

ใช้ในการอออก

แบบและการ

นําเสนองานได้

อยา่งสวยงามและ

มีลกูเลน่มากขึน้ 

อาจารย์เป็นกนัเอง 

สอนเข้าใจ 

  

สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 1  
1. ผู้ เรียนได้เรียนรู้ การสร้างแผนภมูิ ตารางและผงัองค์กร การออกแบบ slide  
2. ผู้ เรียนสามารถนําความรู้เร่ืองโปรแกรมตารางและโปรแกรมการนําเสนอไปใช้ในงานท่ีทํา  

ทดลองครัง้ที่ 2จาํนวน  3 คน จาก 7 คน ในการตอบแบบบันทึก 

1. การออกแบบ slide 

แผนภาพ แผนภมิู

ตาราง 

รู้สกึมีความเข้าใจ

ในการนําเสนองาน 

ใช้ในการ

ประกอบการ

ทํางาน 

ดี การลําดบัและทํา

ความเข้าในในการ

นําเสนอ 

 

 



265 

 

ตาราง 43  (ตอ่) 

ลาํ 

ดับ 

1.ท่านเรียนรู้

อะไรบ้าง 

2.ท่านมีความ 

คิดเหน็อย่างไร

กับการเรียนรู้ 

3.ท่านสามารถนํา

ความรู้ไปใช้ได้

อย่างไร 

4.ส่ิงที่ประทบั ใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

5.ส่ิงที่ลาํบากใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

อ่ืนๆ โปรด

ระบุ 

2. เทคนิคการสร้างสื่อ

และการนําเสนอ

ผลงานขัน้สงู 

ทําให้ทราบเทคนิค

การสร้างสื่อและ

การนําเสนอที่

น่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

นําไปปรับใช้ในการ

จดัทํา Power 

point เพ่ือให้การ

นําเสนองานในการ

ประชมุหรือการ

อบรมมี

ประสิทธิภาพและ

ดงึดดูความสนใจ 

การได้ฝึกปฏิบตัิใน

ชัน้เรียน 

Notebook ที่

นํามาใช้งานยงั

ไมไ่ด้ปรับให้เป็น 

เวอร์ชั่น 2010 

 

3. เทคนิคการสร้าง

การนําเสนอด้วย

การใสข้่อความ 

ภาพ เสียง วีดีโอ 

ตา่งๆ ตลอดจน 

ขัน้ตอนการทํา

ภาพเคลื่อนไหว จงึ

ทําให้การนําเสนอมี

จดุเดน่น่าสนใจ 

สามารถนําไป

พฒันาตนเอง งาน 

การนําเสนอ 

power point ได้ 

สามารถเข้าใจ

เทคนิคการ

ออกแบบสื่อและ

การนําเสนอ 

power point ได้ 

ตลอดจนนําไป

ถ่ายทอดให้เพ่ือน

ร่วมงานได้อีกทาง

หนึ่ง 

ได้ฝึกปฏิบตัิไปใน

เวลาที่วิทยากร

บรรยาย ทําให้

เข้าใจมากขึน้ 

  

สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 2 
1. ผู้ เรียนได้เรียนรู้ เทคนิคการสร้างส่ือ ขัน้ตอนการทําภาพเคล่ือนไหว 
2. ผู้ เรียนสามารถนําไปพฒันากบังานท่ีทํา 

ทดลองครัง้ที่ 3จาํนวน  14คน จาก 32 คน ในการตอบแบบบันทึก 

1. เร่ือง Microsoft 

power point การ

ทาํ สไลด์โชว์ 

นําไปใช้กบัการ

ทํางาน ให้ดู

นา่สนใจ หรือ เพ่ิม

ลกูเลน่ใหม ่ๆ ได้ 

นําเสนอ

ประมวลผลรูปภาพ 

เพลง หลงัจบการ

ฝึกอบรม หรือ 

สมัมนา 

อ.ผู้สอน สอนและ

อธิบายให้เข้าใจ ทาํ

ให้งา่ยตอ่การฝึก

ปฏิบตั ิ

  

2. การทํา

ภาพเคลื่อนไหว 

การทําแผนภมิู 

กราฟ โครงสร้าง

องค์กร การควบคมุ

ภาพเคลื่อนไหว 

โดยใสภ่าพ เสียง

และวีดีโอ 

 น่าจะได้ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ใน

อนาคต 

ได้เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ 

ที่ยงัไมเ่คยเรียน 

เวลาน้อยเกินไป   
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ตาราง 43  (ตอ่) 

ลาํ 

ดับ 

1.ท่านเรียนรู้

อะไรบ้าง 

2.ท่านมีความ 

คิดเหน็อย่างไร

กับการเรียนรู้ 

3.ท่านสามารถนํา

ความรู้ไปใช้ได้

อย่างไร 

4.ส่ิงที่ประทบั ใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

5.ส่ิงที่ลาํบากใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

อ่ืนๆ โปรด

ระบุ 

3. Power Point 

เก่ียวกบัการ

นําเสนองานด้วย

ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว 

การทําเป็นภาพ

แบบตา่งๆ  

ได้เรียนรู้การ

นําเสนองานด้วย 

power point ซึ่งใน 

program 2010 มี

ลกูเลน่มากมาย 

อาจารย์ได้สอนให้

เรียนรู้หลากหลาย 

ตามข้อ 1 คิดวา่มี

ประโยชน์ และจะ

นําไปใช้งานได้ 

นําความรู้ที่ได้ไปทํา 

power point เสนอ

งานเร่ืองเงิน

อดุหนนุ ซึ่งหวัหน้า

อาจนําไปเสนอ

ให้กบัทาง พมจ. 

หรือนําไปใช้

บรรยายในที่ตา่ง ๆ  

อาจารย์ผู้สอนใจด ี ตามไมค่อ่ยทนัคะ 

ต้องเชิญอาจารย์

มาทบทวนให้ 

บอ่ยๆ  

ขอให้สอนช้า

ลง ผู้สงูวยั

ตามไมค่อ่ย

ทนั 

4. การทํา Power 

Point 

เป็นการเรียนรู้และ

ฝึกปฏิบตั ิโดยที่

ผู้ เรียนสามารถใช้

ความรู้ที่เรียนไปฝึก

ปฏิบตัิ ในขณะที่

เรียนไปพร้อม ๆ กนั 

อาจารย์ ให้

คําแนะนําดี มีข้อ

สงสยัสามารถ

ซกัถามได้ทนัที 

และผู้ เรียนสามารถ

ปฏิบตัิงานได้ทนั

ตามที่อาจารย์สอน

ในบทเรียน  นัน้ ๆ 

   

5. การทําสไลด์ การ

เพิ่ม การจดัวาง 

การทํา

ภาพเคลื่อนไหว ใส่

ภาพและเสียงใน

สไลด์ 

เป็นการอบรมที่ให้

ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์สามารถ

ใช้งานได้จริง 

ใช้ในการนําเสนอ

ผลงาน การทํา

ข้อมลูเป็นกราฟ 

แผนภมิูวงกลม 

เพ่ืองา่ยตอ่กา

นําเสนอข้อมลู 

สามารถทํา

ภาพเคลื่อนไหว

และใสเ่สียงใน

สไลด์ได้ 

คอมพิวเตอร์ไมมี

โปรแกรม office 

2010 

 

6. Power Point 2010 

การนําเสนอใน

รูปแบบตา่งๆ ที่

ใหม ่

เป็นเทคนิคใหมท่ี่ 

นํามาเป็นประโยชน์

ตอ่งาน 

นําเสนองานแบบ

เรียบงา่ยเหมาะสม

กบัความรู้ที่ได้เรียน

มา 

ได้ลงมือปฏิบตัิจริง อปุกรณ์และ

เคร่ืองมือยงัไม่

พร้อม 

 

7. วิธีการสร้าง power 

point และการ

นําเสนอ 

มีหลายสิ่งหลาย

อยา่งที่เรายงัไมเ่คย

ได้เรียนรู้บางครัง้

ทฤษฎี อยา่งเดียว

ไมเ่พียงพอต้องลง

มือปฏิบตัิจริง 

ใช้ในการนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ

ให้มีความน่าสนใจ

มากยิ่งขึน้ 

ได้ฝึกปฏิบตั ิ อปุกรณ์ computer 

และระบบ internet  

ไมพ่ร้อม 
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ตาราง 43  (ตอ่) 

ลาํ 

ดับ 

1.ท่านเรียนรู้

อะไรบ้าง 

2.ท่านมีความ 

คิดเหน็อย่างไร

กับการเรียนรู้ 

3.ท่านสามารถนํา

ความรู้ไปใช้ได้

อย่างไร 

4.ส่ิงที่ประทบั ใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

5.ส่ิงที่ลาํบากใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

อ่ืนๆ โปรด

ระบุ 

8. การใช้ power 

point ในการ

นําเสนอที่

หลากหลาย รวมถึง

ประโยชน์ของการ

ใช้ power point ใน

การนําเสนอใน

รูปแบบตา่ง ๆ  

ได้รู้วิธีการตา่ง ๆ 

มากขึน้ เชน่ การ

สร้างกราฟ 

ภาพเคลื่อนไหว ใส่

เสยีง เป็นต้น 

ใช้ในการนําเสนอ

ผลงานด้าน

วิชาการ 

อาจารย์สอนเข้าใจ

งา่ย เป็นกนัเอง ใส่

ใจนกัเรียนทกุคน 

อปุกรณ์ it 

computer ระบบ 

internet ไมพ่ร้อม

ในการใช้งานทกุคน 

 

9. การออกแบบ 

Presentation สวย 

และทนัสมยั 

เรียนเข้าใจงา่ย 

และมีประโยชน์ตอ่

การใช้งาน 

นําไปผลิตผลงาน

สาํหรับ 

presentation ที่ดีมี

คณุภาพและไม่

ยาก 

เรียนงา่ยไมซ่บัซ้อน   

10. การนําเสนองาน 

power point ที่ทํา

ให้น่าสนใจและ

สวยงามยิ่งขึน้ 

ทําให้รู้วา่ power 

point สามารถ

ทํางานได้มากกวา่

ที่เรารู้ในตอนแรก 

สามารถใสล่กูเลน่

ได้หลากหลาย 

นําไปใช้ในการ

เสนอรายงานใน

รูปแบบ power 

point ได้สวยงาม

และมีลกูเลน่มาก

ขึน้ สามารถนํา

ความรู้ที่ได้ไปสอน

คนที่ไมรู้่ได้ 

Power point 

ภาพเคลื่อนไหว 

  

11. การนําเสนองาน

และวิธีการจดัทํา 

power point  

สามารถนํามาปรับ

ใช้ในการนําเสนอ

งานในรูปแบบตา่ง  

ได้และรู้จกัใส่

ลกูเลน่ในการ

นําเสนอมากขึน้ 

สามารถนําไปใช้

กบัการนําเสนองาน

ได้ 

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

เชน่ การเรียนรู้ การ

จดัหน้า slide 

show 

ภาพเคลื่อนไหว 

  

12. การใช้เคร่ืองมือ

ตา่ง ๆ ใน ribbon ที่

ไมเ่คยทราบ

วิธีการใช้งาน เชน่

การใสเ่สียง ภาพ 

เพลง การทาํ 

animation 

การเรียนรู้ด้วยการ

ได้ปฏิบตัิจริงเป็น

สิ่งชว่ยให้จดจําได้ดี

ขึน้ 

นําไปใช้ในการ

จดัทํา power 

point นําเสนองาน

ให้มีความน่าสนใจ

มากยิ่งขึน้ 

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   การเรียนรู้ที่ไม่

เต็มที่เน่ืองจาก 

version ของ 

software ไม่

ตรงกนั 
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ตาราง 43  (ตอ่) 

ลาํ 

ดับ 

1.ท่านเรียนรู้

อะไรบ้าง 

2.ท่านมีความ 

คิดเหน็อย่างไร

กับการเรียนรู้ 

3.ท่านสามารถนํา

ความรู้ไปใช้ได้

อย่างไร 

4.ส่ิงที่ประทบั ใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

5.ส่ิงที่ลาํบากใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

อ่ืนๆ โปรด

ระบุ 

13. ได้เรียนการสร้าง

รูปแบบสไลด์ การ

สร้างตารางกราฟ 

และการออกแบบ

การนําเสนอข้อมลู 

หลกัของการสร้าง

สไลด์ 

ได้ความรู้เพ่ิมมาก

ขึน้เพราะการทํา

สไลด์ มีเคร่ืองมือ

ให้เลือกใช้มากมาย 

แตไ่มเ่คยนํามาใช้ 

สามารถนําไป

ออกแบบการ

นําเสนองานได้ 

ได้ทดลองใช้เมน ู

เคร่ืองมือตา่ง ๆ บน 

power point 

มากกวา่เดิม 

  

14. การทํากราฟจาก

ตารางใน power 

point การทํา

ภาพเคลื่อนไหว  

การเรียนรู้ทําให้

ค้นพบเคร่ืองมือ

การใช้งาน power 

point ที่มีอยูห่ลาย

รายการที่ไมเ่คย

นํามาใช้ 

ใช้ในการนําเสนอ

งาน 

   

สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 3 
1. ผู้ เรียนได้เรียนรู้ การสร้าง slide เทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหว การออกแบบ slide 
2. ผู้ เรียนสามารถใช้ในการนําเสนองาน สามารถนําไปออกแบบการนําเสนองานได้ 

โปรแกรมตารางคาํนวณ 

ทดลองครัง้ที่ 1 จาํนวน  3 คน ในการตอบแบบบันทึก 

1. การใช้โปรแกรม 

excel  ขัน้กลาง สงู 

ดีมาก ได้ประโยชน์

ดี 

ใช้ในการทํางานได้

ประมาณร้อยละ 

85 

อาจารย์ใจเยน็ และ

อธิบายด ี

บ้างครัง้มี

คอมพิวเตอร์ 

 

2. การใช้งาน Excel 

การเรียง คดักรอง

ข้อมลู การสร้าง

เมน ูการใช้สตูร

คํานวณ การสร้าง

กราฟ การคดัลอก

ไฟล์จาก word -> 

excel การ

ตรวจสอบข้อมลู 

การเรียนรู้ที่ดีควร

ได้ลองทาํด้วย

ตนเองกบัข้อมลูจริง 

นําไปทบทวนและ

ฝึกใช้งานจริง 

ได้เรียนรู้ การใช้

งานใหม่ๆ  

การมีชดุข้อมลูใน

การทดลองใช้งาน 
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ตาราง 43  (ตอ่) 

ลาํ 

ดับ 

1.ท่านเรียนรู้

อะไรบ้าง 

2.ท่านมีความ 

คิดเหน็อย่างไร

กับการเรียนรู้ 

3.ท่านสามารถนํา

ความรู้ไปใช้ได้

อย่างไร 

4.ส่ิงที่ประทบั ใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

5.ส่ิงที่ลาํบากใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

อ่ืนๆ โปรด

ระบุ 

3. การใช้งาน

โปรแกรม excel 

การคํานวณที่เป็น

ตวัเลข การทาํ

กราฟ และการ

ประยกุต์ใช้งานตา่ง  

ดี แตเ่ราต้องศกึษา

และฝึกฝนทําบอ่ย  

และนําไป

ประยกุต์ใช้กบังาน

ของเราให้เกิด

ประสิทธิภาพมาก

ขึน้ 

สามารถนําไป

ประยกุต์ใช้กบังาน

ที่ทําอยูไ่ด้ สามมา

รถคํานวณตวัเลข

ได้สะดวก รวดเร็ว 

ยิ่งขึน้ และถกูต้อง 

เป็นเคร่ืองมือชว่ย

ให้ทํางานได้ 

รวดเร็ว 

  

สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 1 
1. ผู้ เรียนได้เรียนรู้ การใช้งานโปรแกรมตารางคํานวณ การสร้างกราฟ  
2. ผู้ เรียนสามารถ นําไปทบทวนและฝึกฝนกบังานท่ีทํา  

ทดลองครัง้ที่ 2 จาํนวน  4 คน จาก 7 คน ในการตอบแบบบันทึก 

1. การใช้งาน excel 

การวิเคราะห์ข้อมลู

จาก excel 

เพ่ิมทกัษะการใช้

งานโปรแกรม 

excel ให้รวดเร็ว

และลดการทํางาน

ที่ซํา้ซ้อน 

นําไปใช้วิเคราะห์

และการจดัการ

ข้อมลูในการ

ทํางาน และ

พฒันาการจดัเก็บ

ข้อมลูจากการ

เรียนรู้ 

การอธิบายที่เข้าใจ

งา่ย และการแสดง

ตวัอยา่ง

ประกอบการ

บรรยาย 

  

2. การใช้งาน

โปรแกรม 

Microsoft excel 

2010 

ทําให้สามารถใช้

เมนตูา่ง ๆ ได้อยา่ง

ถกูต้องและนําไป

ประยกุต์ใช้กบังาน

จริง 

นําไปใช้ในการ

รวบรวมข้อมลูด้าน

การสง่เสริมความ

เสมอภาคหญิงชาย 

ซึง่รวบรวมจาก

หน่วยงานตา่งๆ 

และนําเสนอใน 

ระบบข้อมลูตาม

ประเด็นปักก่ิง 12 

ประเดน็ 

สามารถโต้ตอบได้   

3. วิธีการใช้งาน 

โปรแกรม excel  

เรียนรู้เทคนิคการ

ใช้งาน โปรแกรม 

excel  

จดัทําตารางงาน

ประกอบการ

นําเสนองานตา่ง ๆ  

ผู้สอนตอบข้อ

ซกัถามของผู้ เรียน 

และมีการอธิบาย

ซํา้ ทาํให้ผู้ เข้าเรียน

ตามการสอนทนั 

บางโปรแกรมใน 

excel ไมเ่คยใช้งาน 

และยงัไมมี่ความ

จําเป็นในการใช้

งานอาทําให้ลืม

ขัน้ตอน วิธีกาใช้ 
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ตาราง 43  (ตอ่) 

ลาํ 

ดับ 

1.ท่านเรียนรู้

อะไรบ้าง 

2.ท่านมีความ 

คิดเหน็อย่างไร

กับการเรียนรู้ 

3.ท่านสามารถนํา

ความรู้ไปใช้ได้

อย่างไร 

4.ส่ิงที่ประทบั ใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

5.ส่ิงที่ลาํบากใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

อ่ืนๆ โปรด

ระบุ 

4. เทคนิคตา่งๆ การ

นําเข้าและสง่ออก

ข้อมลู การ

ตรวจสอบความ

ถกูต้องของข้อมลู 

คิดวา่สิ่งที่เรียน

สามารถนําไป

ประยกุต์ใช้ในการ

ปฏิบตัิงานจริงได้

เกือบทกุเร่ือง 

ไปใช้ในการ

ตรวจสอบความ

ถกูต้องของข้อมลู

วา่มีความถกูต้อง

มากน้อยเพียงใด 

อาจารย์สอนเข้าใจ 

/ อาจารย์มีเอกสาร

ประกอบการสอน

สามารถทําให้เรียน

เข้าใจงา่ยยิ่งขึน้ 

  

สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 2 
1. ผู้ เรียนได้เรียนรู้ การใช้งานโปรแกรมตารางคํานวณ  เทคนิคตา่ง ๆ การนําเข้าและสง่ออกข้อมลู  
2. ผู้ เรียนสามารถ เพิ่มทกัษะในการใช้โปรแกรมตารางคํานวณ  

ทดลองครัง้ที่ 3 จาํนวน  12 คน จาก 32 คน ในการตอบแบบบันทึก 

1. โปรแกรมตาราง 

excel ทัง้การ

ประยกุต์ใช้ในการ

เก็บข้อมลู การ

ประมวลผลข้อมลู 

เป็นการประยกุต์ใช้

งาน และเพ่ิมทกัษะ

การใช้งาน อีกทัง้ได้

พฒันาการเรียนรู้

ของผู้ เรียนด้วย 

สามารถนําไป

ประยกุต์ใช้กบัการ

ทํางานได้มาก

กวา่เดมิ และ

สามารถนําไปสอน 

พดูคยุ แลกเปลี่ยน

ความคิดกนัในเร่ือง 

excel หากไมเ่ข้าใจ

หรือทําไมไ่ด้ 

อาจารย์สอนได้

เข้าใจ มีชีท

ประกอบการเรียน 

เพื่อเตือนความจํา 

สามารถนําไปเปิดดู

ได้  

  

2. ได้รู้จกัการใช้งาน 

excel เพ่ิมขึน้ การ

กําหนด การ

ป้องกนัข้อมลู การ

สร้างข้อมลู การ

รายงานผล 

ต้องการทบทวนอีก

รอบ 

 ไมมี่ข้อมลูและไม่

สามารถเรียนในชัน้

เรียนได้ทนั 

  

3. การใช้งานเก่ียวกบั

ข้อมลูที่มาก และ

นํามาจดัเป็น

หมวดหมู ่และ

สามารถคํานวณได้

อยา่งรวดเร็ว ลบ

ข้อมลูทีซ่ํา้ซ้อน 

สามารถลดขัน้ตอน

ในการเก็บข้อมลู 

นําไปปรับใช้กบั

งานที่ทําอยู ่

วิธีการสอนโดยให้

ไป เรียนใน e-

learning ก่อนและ

มาทาํหรือฝึก

ปฏิบตั ิ

เมนใูนเคร่ืองเป็น

ไทย แตอ่าจารย์

สอนในเมนู

ภาษาองักฤษ 
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ตาราง 43  (ตอ่) 

ลาํ 

ดับ 

1.ท่านเรียนรู้

อะไรบ้าง 

2.ท่านมีความ 

คิดเหน็อย่างไร

กับการเรียนรู้ 

3.ท่านสามารถนํา

ความรู้ไปใช้ได้

อย่างไร 

4.ส่ิงที่ประทบั ใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

5.ส่ิงที่ลาํบากใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

อ่ืนๆ โปรด

ระบุ 

4. การใช้โปรแกรม 

excel 2010 เร่ิมต้น

การใช้งานและ

คณุสมบตัขิอง

โปรแกรมตาราง

งาน การค้นหา

ข้อมลู การ

วิเคราะห์ข้อมลูด้วย

โปรแกรมตาราง

งาน สร้างรายงาน

สรุปข้อมลูด้วย

ตารางไขว้และ

แผนภมิู มาโค การ

ติดตามแก้ไขข้อมลู 

การนําเข้าและ

สง่ออกข้อมลู 

มีประโยชน์

สามารถนําไปใช้ได้

จริง 

สิ่งที่อาจารย์สอน 

นําไปใช้ วิเคราะห์

ข้อมลูได้ ทาํให้เกิด

แนวคิด มีวิธีการคิด

วา่จะทาํให้มีข้อมลู

ที่สมบรูณ์มากขึน้ 

ทํางานได้รวดเร็ว 

อาจารย์ผู้สอนใจ

เยน็ และตอบ

คําถามทกุคําถามที่

ผู้ เรียนสงสยั 

มองจอไมช่ดั  

5. การรักษาความ

ปลอดภยัของข้อมลู 

การนําข้อมลูจาก 

excel คดัลอกไปยงั 

word   การคดัลอก

จาก word มายงั 

excel โดยที่

ข้อความแยกไป

เป็นเซลล์ตามที่

ต้องการ การ

ตรวจสอบสตูรที่มา

ของตวัเลขข้อมลู 

 ใช้ในการทํา

ฐานข้อมลูกลุม่สตรี 

จําแนกเป็นภาค 

จงัหวดั 

   

6. Excel  เพ่ิมพนูความรู้ได้ 

ระดบัหนึ่ง จะ

เพ่ิมพนูมากกวา่นี ้

ถ้าได้ปฏิบตัิและ

อาจารย์ เดนิมา

สอดสอ่งดวูา่ทําได้

หรือไม ่

นําไปปรับใช้ในการ 

ทํางาน การทํา

ข้อมลู การ

วิเคราะห์ข้อมลูโดย

ใช้ excel 

 การเรียนที่มีไมมี่

ข้อมลู ให้ลอง

ปฏิบตั ิ
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ตาราง 43  (ตอ่) 

ลาํ 

ดับ 

1.ท่านเรียนรู้

อะไรบ้าง 

2.ท่านมีความ 

คิดเหน็อย่างไร

กับการเรียนรู้ 

3.ท่านสามารถนํา

ความรู้ไปใช้ได้

อย่างไร 

4.ส่ิงที่ประทบั ใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

5.ส่ิงที่ลาํบากใจ

มากที่สุด ในการ

เรียนของท่าน 

อ่ืนๆ โปรด

ระบุ 

7. การทํางานกบั

ข้อมลู การ

วิเคราะห์ข้อมลูด้วย

โปรแกรมตาราง

งาน สร้างรายงาน

สรุปข้อมลูด้วย

โปรแกรม มาโค 

ความรู้ขัน้สงู     

8. การใช้งาน

โปรแกรม 

Microsoft excel 

2010 

ทําให้สามารถใช้

เมนตูา่ง ๆ ได้อยา่ง

ถกูต้องและนําไป 

นําไปใช้ในงาน สามารถโต้ตอบได้   

9. การใช้โปรแกรม 

excel  ขัน้ สงู 

ได้ประโยชน์ด ี ใช้ในการทํางานได้  คอมพิวเตอร์  

10. การใช้งาน

โปรแกรม excel  

ดี แตเ่ราต้องศกึษา

และฝึกฝนทําบอ่ย  

ประยกุต์ใช้กบังาน

ที่ทําอยูไ่ด้ สามมา

รถคํานวณตวัเลข

ได้สะดวก รวดเร็ว 

ยิ่งขึน้ และถกูต้อง 

ทํางานได้ รวดเร็ว   

11. การใช้งาน excel 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

เพ่ิมทกัษะการใช้

งานโปรแกรม  

พฒันาการจดัเก็บ

ข้อมลูจากการ

เรียนรู้ 

การอธิบายที่เข้าใจ   

12. การเรียนรู้เก่ียวกบั 

excel  

ทําให้ได้เรียนรู้

ละเอียดชดัเจนมาก

ขึน้ 

นําไปไปใช้ในการ

ปฏิบตัิจริงในการ

สรุปข้อมลูของงาน 

อาจารย์ชว่ยตอบ

คําถามละเอียดดี

มาก 

ข้อมลูที่ใช้ในการ

ฝึก 

 

สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 3 
1. ผู้ เรียนได้เรียนรู้ การใช้งานโปรแกรมตารางคํานวณ   
2. ผู้ เรียนสามารถ เพิ่มพนูความรู้ เพิ่มทกัษะในการใช้โปรแกรมตารางคํานวณ  

สรุป 
1.  ตอบสนองสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้   
2. เพิม่ทกัษะการใช้งาน  
3. เพิ่มพนูความรู้ 
4. นําความรู้ไปใช้งานได้ 
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ภาคผนวก ฉ 

 
คู่มือการจัดกจิกรรม/เอกสารประกอบการเรียนรู้ 

 คูมื่อการจดักิจกรรมสําหรับผู้ วิจยั 

 เอกสารประกอบการเรียนรู้ 

หนว่ยเรียนท่ี1 เร่ืองเทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สงู 

หนว่ยเรียนท่ี2 เร่ืองการใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู 

คูมื่อการใช้งาน eFront  V. 3.6 สําหรับผู้ เข้าอบรม (Student) 
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คูมื่อการจดักิจกรรมสําหรับผู้ วิจยั 

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่  

เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 
 

 

 

 

จดัทําโดย 

 

พเิชฐ  คูชลธารา 

 

 

 

 

 

 

 

 
นิสิตปริญญาเอก 

สาขาการศกึษาผู้ใหญ่คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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1.ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 จากสาเหตปัุญหาของ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ใหญ่วยัทํางาน ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษา

ประเดน็ปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การเรียนรู้ผู้ใหญ่ (Adult Learning) การสอนผู้ใหญ่ 

การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้ใหญ่วยั

ทํางาน และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วทําให้ผู้ วิจยัได้พบแนวคดิวิธีการจากทํางานวิจยันี ้ได้พบแนวคดิใน

การศกึษารูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้กลุม่ผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ใหญ่วยัทํางาน 

เพราะกลุม่ผู้ใหญ่วยัทํางาน มีการแสดงออกในรูปแบบท่ีตนเองสนใจ มีเป้าหมายความต้องการในการ

ทํากิจกรรมการ ศกึษาโดยท่ีประชากรผู้ใหญ่วยัทํางาน ชว่งเวลานีเ้ป็นเวลาท่ีคนเรามีความใฝ่ฝัน

ทะเยอทะยาน และมุง่มัน่ในการสร้างจดุมุง่หมายให้กบัชีวิตของตนเอง เลือกรูปแบบของชีวิตท่ีตนพงึ

พอใจ เพ่ือนหรือภาวะแวดล้อมทางสงัคม หน้าท่ีการงานจะมีบทบาทมากขึน้แทนท่ีครอบครัว จงึมี

ปัญหาด้านเ วลาในการเรียนรู้ท่ีไมเ่อือ้ตอ่การเรียนในห้องเรียนหรือการเรียนแบบเผชิญหน้าได้ตลอด

หลกัสตูร ทําให้การเรียนไมต่อ่เน่ือง เป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ ดงันัน้ผู้ วิจยัได้พบแนวทางการพฒันา

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่สําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน เพ่ือกา รสง่เสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้สํารวจความต้องการเรียนรู้จากกลุม่ ประชากร ในกลุม่ผู้ใหญ่วยัทํางาน 

และศกึษาจากกลุม่เป้าหมายภาครัฐและภาคเอกชน  แบง่ออกเป็น 2 กลุม่กลุม่ท่ี 1ตวัแทนภาครัฐคือ

สํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงขอ งมนษุย์ 

อาชีพสว่นใหญ่จะเป็น นกัสงัคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ พนกังานพิมพ์ดีด พนกังานบญัชี จํานวน 

134 คน กลุม่ท่ี 2 ตวัแทนภาคเอกชน บริษัท บีเคพี 1990 จํากดัจํานวน 50 คนและเครือขา่ยผู้ปกครอง

นกัเรียนโรงเรียนเทพศริินทร์จํานวน 260 คน ผู้ วิจยัสํารวจความสนใจ ความต้ องการเรียนรู้และรูปแบบ

การเรียนรู้ ซึง่ ประชากรกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่สนใ จเนือ้หาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ผู้ วิจยัจงึได้จดัทํา หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  ท่ีผสมผสานและ

ยืดหยุน่ในด้านการเรียนรู้ การด้านเวลาในการเรียนรู้ สถานท่ี ในการเรียนให้กบัผู้ใหญ่วยั ทํางาน   

สรุปผลวิเคราะห์สว่นขององค์ประกอบการเข้าถึงปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้ตอบ

แบบสอบถามเช่ือวา่การศกึษาเป็นการพฒันาสตปัิญญา เหน็ด้วยมากท่ีสดุ 61.2% แตไ่มเ่ห็นด้วย 

17.9% กบัความเช่ือวา่การศกึษาเป็นการพฒันาคณุธรรมและ จริยธรรม คาดหวงัวา่เม่ือได้เรียนรู้แล้ว

สามารถนําไปประยกุต์และเช่ือมโยงกบัการทํางานได้ ต้องการมากท่ีสดุ 56.7% ต้องการเรียนรู้เนือ้หา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสดุ 47.0% กลุม่โปรแกรมสํานกังานมากท่ีสดุ 50.7% รูปแบบการ

เรียนรู้ในห้องเรียนในระดบัความต้องการมากท่ีสุ ด 12.7% เม่ือเปรียบเทียบกบัรูปแบบการเรียนรู้ใน

แบบออนไลน์ในระดบัความต้องการมากท่ีสดุ 41.8% แสดงวา่ผู้ใหญ่วยัทํางานต้องการรูปแบบการ

เรียนรู้ท่ีเป็นส่ือออนไลน์มากกวา่การใช้เวลาในห้องเรียน 
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 หลงัจากท่ีได้ผลการสํารวจความสนใจ ความต้องการ และรูปแบบการเรียนรู้ แล้วผู้ วิจยันํา

ผลการวิจยัท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่สําหรับผู้ใหญ่

วยัทํางาน เพ่ือการสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนําไปสูก่ารสร้าง หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยหลกัสตูรมีเนือ้หาท่ีตอบสนองความต้อง การในการพฒันาตนเอง 

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําความรู้ไปปรับใช้กบัการทํางาน ในหลกัสตูรกลา่วถึงสว่นของ

ซอฟต์แวร์ท่ีจําเป็นสําคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้านการนําเสนอผลงาน การบริหาร

จดัการข้อมลู เก็บข้อมลูและคํานวณข้อมลูท่ีเป็นตวัเลข การนําเสนองานไมว่า่จ ะเป็นด้านการศกึษา 

การประชมุ สมัมนา หรืองานอ่ืน ๆ เป็นสิ่งท่ีมีความสําคญั ซึง่ในปัจจบุนัซอฟต์แวร์ได้เข้ามามีบทบาท  

ในการสร้างส่ือ นําเสนอผลงานเป็นอยา่งมาก  ส่ือปัจจบุนัจะอยูใ่นรูปของส่ือดจิติอล หรือสไลด์ดจิติอล

โปรแกรมท่ีใช้ทําส่ือประเภทการนําเสนอมีหลายโปรแกรมแตล่ะโปรแกรมก็จะมีจดุเดน่จดุด้อย ความ

นิยมเป็นอีกหนึง่ปัจจยัของความต้องการในการเรียนรู้ โปรแกรมในการสร้างและจดัทํา สไลด์เพ่ือ

นําเสนอ ต้องมีจดุเดน่ของโปรแกรมก็ คือสามารถสร้างงานท่ีจะนํา เสนอได้อยา่งงา่ยดาย สามารถใส่

ข้อความ ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคล่ือนไหวในลกัษณะวีดโิอลงในสไลด์ได้อีกด้วย จงึเป็นส่ือท่ี

สามารถนําเสนอข้อมลูได้แบบมลัตมีิเดีย ทําให้งานนําเสนอนา่ชม นา่ฟัง และนา่ตดิตามย่ิงขึน้ งานท่ีจะ

นําเสนอ สามารถใช้ระดมความคดิ และสร้างส่ือมลัตมีิเดียเพ่ือนํา เสนอข้อมลูในเวลาอนัรวดเร็ว และ

สวยงามสว่นโปรแกรมตารางงานเป็นอีกหนึง่โปรแกรมท่ีมีใช้กนัมากในสํานกังานเป็นโปรแกรมใช้ใน

การคํานวณและเก็บข้อมลู ผู้ใหญ่วยัทํางานหลายทา่นสามารถใช้งานโปรแกรมประยกุต์ทัง้สองได้ แต่

ในหลกัสตูรนีส้ามารถทําให้ผู้ เรียน ใช้งานโปรแกรมได้ครบทกุความต้องการและสามารถเพิ่ม

ประสทิธิภาพการทํางานได้ 

2. ปรัชญาและเป้าหมาย   

 ปรัชญาและแนวคดิในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ล้วนแตมี่เป้าหมายคือการพฒันาผู้ เรียน การ เรียนรู้

ของผู้ เรียนจะนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงในด้าน การพฒันาตนเอง มีการนําประสบการ ณ์การเรียนรู้ไปใช้

ในงานท่ีทําหรือชว่ยพฒันาสงัคมมีความพร้อมท่ีจะบรรลถึุงความต้องการของตนเองในการเรียนรู้โดยท่ี

ผู้แนะนําหรือผู้สอนเป็นเพียงผู้ อํานวยความสะดวกและจดัประสบการณ์การเรียนรู้มุง่เน้นการเรียนโดย

การกระทํา การให้สิ่งเร้าท่ีเหมาะสมจะได้พฤตกิรรมท่ีตอบสนองกา รกระทํา  เกิดการเรียนรู้ นสิยัความ

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เห็นความสําคญั สามารถท่ีจะนําประสบการณ์และความสามารถท่ีได้ไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนั เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง การเรียนรู้ด้วยการนํา

ตนเองเป็นลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จริงในแตล่ะสถาน การณ์ ซึง่ผู้ เรียนเป็นผู้คดิริเร่ิมวินิจฉยั

ความต้องการการเรียนรู้ของตน ระบวุตัถปุระสงค์และกําหนดแผนการเรียนรู้ 
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3. วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

 1.เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ด้านการนําเสนอผลงานและการใช้โปรแกรมตารางานขัน้สงู         

 2.เพ่ือสร้างเสริมทกัษะการใช้งานโปรแกรมการนําเสนองานและการใช้โปรแกรมตารางงาน 

 3.เพ่ือเป็นให้ผู้ เรียนตระหนกัเห็นคณุคา่ในการพฒันาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. เนือ้หาในหลกัสตูร 

 เนือ้หาในหลกัสตูรได้จากการสํารวจ ต้องการเรียนรู้  ซึง่เนือ้หาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก

ท่ีสดุ 47.0% และเป็นเนือ้หาท่ีผู้ เรียนสามารถนํามาประยกุต์ใช้กบังานได้ แบง่เป็นเนือ้หา กลุม่โปรแกรม

สํานกังานมากท่ีสดุเฉล่ีย 4.32 S.D. 0.837 เนือ้หา Advanced Microsoft PowerPoint Presentations 

มากท่ีสดุเฉล่ีย 4.17 S.D. 0.863  และ Advanced Microsoft Excel มากท่ีสดุเฉล่ีย 4.07 S.D. 0.990

ซึง่ในหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จะประกอบไปด้วยหนว่ยเรียน        

2 หนว่ยเรียน ได้แก่ 

หนว่ยเรียนท่ี 1 เทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สงู 

บทนํา การออกแบบส่ือและการนําเสนอ 

บทท่ี 1 เร่ิมต้นการใช้งานและคณุสมบตัิของโปรแกรมนําเสนอ 

บทท่ี 2 การจดัการข้อความท่ีใช้แสดง (Text Presentations) 

บทท่ี 3 การจดัการรูปภาพ แผนภมูิ ตารางและผงัองค์กร  

บทท่ี 4 การควบคมุ ภาพเคล่ือนไหว ส่ือผสมผสาน  

บทท่ี 5 การแสดงการฉายสไลด์ (Slide Shows Revelations) 

บทท่ี 6 การประยกุต์ใช้งาน 

หนว่ยเรียนท่ี 2 การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู 

บทท่ี 1 เร่ิมต้นการใช้งานและคณุสมบตัิของโปรแกรมตารางงาน 

บทท่ี 2 การทํางานกบัข้อมลู 

บทท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมตารางงาน 

บทท่ี 4 สร้างรายงานสรุปข้อมลูด้วยตารางไขว้และแผนภมูิ 

บทท่ี 5 มาโคร (Macro) กบัการทํางานในลกัษณะท่ีต้องทําซํา้ ๆ 

บทท่ี 6 การตดิตามการแก้ไข การเช่ือมโยงสตูร (Auditing Worksheets) 

บทท่ี 7 การนําเข้าและสง่ออกข้อมลู (Importing and Exporting Data) 

บทท่ี 8 การกําหนดคา่การรักษาความปลอดภยั (Security)  

บทท่ี 9 การประยกุต์ใช้งาน 
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5.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากหลกัสตูร 

 1.ผู้ เรียนสามารถนําความรู้เทคนิคการสร้างส่ือโปรแกรมการนําเสนอผลงานขัน้สงู และการใช้   

โปรแกรมตารางงานขัน้สงู ไปใช้ประยกุต์กบัการทํางาน 

 2.ผู้ เรียนได้เพิ่มทกัษะการใช้งานในแง่มมุตา่งๆ ของใช้งานโปรแกรมการนําเสนอ โปรแกรม 

 ตารางงานในด้านการนําเสนอผลงาน และการบริหารจดัการข้อมลู 

 3.ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 จากการสํารวจด้านกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนในระดบัความ

ต้องการมากท่ีสดุ 12.7% เม่ือเปรียบเทียบกบัรูปแบบการเรียนรู้ในแบบออนไลน์ในระดบัความต้องการ

มากท่ีสดุ 41.8% แสดงวา่ผู้ใหญ่วยัทํางานต้องการรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือออนไลน์มากกวา่การใช้

เวลาในห้องเรียน  ดงันัน้รูปแบบของ กิจกรรมการเรียนรู้ก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน

(Blended Learning) มีการกําหนดให้มีการผสมผสานสําหรับการเรียนรู้หลายรูปแบบร่วมกนั ใน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเสมือนจริง โดยมีเป้าหมายในการผสมผสาน เกณฑ์ท่ีดีของ การเรียน

ในห้องเรียนปกต ิ(Face to Face) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) เพิม่โอกาสในการ

เรียนรู้และความส ะดวกสําหรับผู้ เรียนโดยเฉพาะผู้ใหญ่วยัทํางาน การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบ

ผสมผสาน (Blended Learning) สามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ใหญ่การนําเอาปรัชญา

แนวคดิการเรียนรู้ผู้ใหญ่ และการสอนผู้ใหญ่ มาปรับใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 

Learning) ซึง่จะทําให้เกิดรูปแบบวิธีการสอนท่ีเหมาะสม และ สามารถจะแก้ปัญหาด้าน เวลา สถานท่ี 

หลกัสตูรท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ใหญ่วยัทํางาน 

 แนวทางในการจดักิจกรรม มีขัน้ตอนการจดั 4 ขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ผู้ เรียน (Learner 

Analysis : A) ขัน้ตอนท่ี 2 ระบปุระเดน็เนือ้หาหลกัสตูร (Course content : C) ขัน้ตอนท่ี 3 กําหนด

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน (Blended Learning Model for Learner : B) 

ขัน้ตอนท่ี 4 กําหนดวิธีการจดัการเรียนเก่ียวกบัเวลา/สถานท่ี แบบการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ (define How 

to learn  the  time and place of Flexible learning : F) ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ผู้เรียน (Learner Analysis : A) 

1.การเข้าถึงปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่(Philosophy and concepts of adult 

learning)  

• การพฒันาตนเอง  

• ความต้องการและพร้อมในการเรียนรู้   

• นําความสามารถของตนเองไปใช้งาน   

• กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

• การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง   
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2.วิเคราะห์ผู้ เรียน (Learner Analysis) 

• ประสบการณ์ของผู้ เรียน (อาย,ุ อาชีพ, เพศ, ระดบัการศกึษา)การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง

แบบท่ีเป็นไปตามโอกาสทางสถิต ิProbability Sample แบบการสุม่แบบชัน้ภมูิ 

(Stratified Random Sampling) ตามคณุลกัษณะ ได้แก่ อายุ, ระดบัการศกึษา

แบบสอบถามความต้องการเรียนรู้ 

• คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์(มีวินยั, ใฝ่เรียนรู้, มุง่มัน่ในการทํางาน, มีจิตใจท่ีสานกึใน

คณุธรรม จริยธรรม มีความเพียร)  

• ทกัษะของการนําไปใช้กบังานท่ีทํา   

• กําหนดกลุม่ผู้ เรียน   

ขัน้ตอนท่ี 2ระบุประเดน็เนือ้หาหลักสูตร(Course content : C) 

1.เนือ้หาหลกัสตูร (Course content)  

• เนือ้หาตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ เรียน  

• เนือ้หาท่ีเหมาะกบัการพฒันาตนเอง 

• เนือ้หาทนักบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

• เนือ้หาท่ีมีการบรูณาการเพ่ือนําไปใช้ 

2. วตัถปุระสงค์ (Objective)  

• กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ 

• กําหนดความต้องการในการเรียนรู้ 

• นําไปใช้ประยกุต์กบัการทํางาน 

3. การออกแบบ (Design)  

• การส่ือความหมายท่ีง่าย ๆ ชดัเจนมีการนําเสนอท่ีดีและจงูใจ  

• มีทางเลือกในการเรียนรู้ผา่นส่ือตา่งๆ 

• ผู้ เรียนสามารถบริหารตนเองและมีอิสระในการเรียนรู้ 

4. การประเมินผล (Evaluation)  

• การประเมินผลก่อนและหลงัการเรียนรู้ 

• กิจกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหดัหรือการทบทวนความรู้  

• การประเมินผลท่ีวดัได้ 

• การประเมินผลด้วยผู้ เรียนเอง 
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ขัน้ตอนท่ี 3 กาํหนดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานให้เหมาะสมกับผู้เรียน(Blended 

Learning Model for Learner : B) 

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning model)  

• การเรียนรู้วิธีเรียน และไมเ่น้นการแขง่ขนัในความ สําเร็จของแตล่ะคน แตจ่ะสง่เสริม

ความร่วมมือและการพึง่พากนั 

• การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

• การเรียนรู้แบบผสมผสานระหวา่งทางอินเทอร์เน็ตและในห้องเรียน 

• มีอิสระในการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ขัน้ตอนท่ี 4 กาํหนดวธีิการจัดการเรียนเก่ียวกับเวลา/สถานท่ีแบบการเรียนรู้แบบ

ยืดหยุ่น(define How to learn the time and place of Flexible learning : F) 

วิธีการจดัการเรียน (Learning Management Method)  

• เวลา (เวลาสว่นหนึง่ท่ีถกูกําหนดแนน่อน สว่นหนึง่ขึน้อยูค่วามสะดวก) 

• เวลาสามารถยืดหยุน่ตามความพร้อมและความต้องการของผู้ เรียน  

• สถานท่ี (สามารถเรียนในห้องและท่ีไหนก็ได้) 

• การยืดหยุน่ในรูปแบบการสอนในการพบกลุม่  

ลาํ 

ดับ 
ขัน้ตอน รายละเอยีดกจิกรรม 

จาํนวน

ครัง้ 

ระยะ 

เวลา 

เคร่ืองมือใน 

การวิจัย 

ครัง้ท่ี 1 (F to F)  (3 ชั่วโมง)          

1 ขัน้ตอนที่ 1 วิเคราะห์ผู้เรียน 

(Learner Analysis : A) 
1.การเข้าถงึปรัชญาและแนวคิดการเรียนรู้ของ

ผู้ใหญ่ (Philosophy and concepts of adult learning) 

1 3 

ชั่วโมง 

แบบสอบถามความ

ต้องการเรียนรู้ 

  2.ผู้ วิจัย กาํหนดกลุ่มผู้เรียนโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนตาม 

ประสบการณ์ของผู้เรียน(อายุ , อาชีพ, เพศ, ระดบั

การศกึษา) 

   

  3.ผู้ วิจัยทาํการแยกคุณลักษณะอันพงึประสงค์(มีวินัย

, ใฝ่เรียนรู้, มุ่งม่ันในการทาํงาน, มีจิตใจที่สานึกใน

คุณธรรม จริยธรรม มีความเพยีร) 

   

  4. ทกัษะการทาํงานและการดาํเนินชีวิตการนํา

ตนเอง (อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง,กาํหนดส่ิงที่

ต้องการเรียนด้วยตนเอง, มีเป้าหมายในการเรียนรู้) 

   

  5.ผู้ วิจยัชีแ้จงวัตถุประสงค์และแนะนํา 

5.1 หน่วยเรียน เทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอ

ผลงานขัน้สูง  

5.2 หน่วยเรียน การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สูง 

  แบบบนัทกึกําหนด

วตัถปุระสงค์

สําหรับผู้ เรียน 

(แบบ B-1) 
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ลาํ 

ดับ 
ขัน้ตอน รายละเอยีดกจิกรรม 

จาํนวน

ครัง้ 

ระยะ 

เวลา 

เคร่ืองมือ

ใน 

การวิจัย 

ครัง้ท่ี 2, 3 (F to F)  (6 ชั่วโมง)         Online 14  ครัง้ หรือ ขึน้อยูก่บัผู้ เรียน (21 ชั่วโมง) 

2 ขัน้ตอนที่ 2ระบุประเดน็

เนือ้หาหลักสูตร(Course 

content : C) 

Online 2 หน่วยเรียน1.หน่วยเรียนเทคนิคการสร้างส่ือ

และการนําเสนอผลงานขัน้สูง  

2.หน่วยเรียน การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สูง 

14 21

ชั่วโมง 

สื่อ e-

learning  

แบบทดสอบ

ก่อนหลงั  

แบบบนัทกึ

การเรียนรู้

สําหรับผู้ เรียน 

(แบบ B-2) 

  พบกลุม่ : บทสรุปหน่วยเรียนที่ 1 (รายละเอียด สามารถ

ติดต่อผู้วิจัย) 

 

พบกลุม่ : บทสรุปหน่วยเรียนที่ 2 (รายละเอียด สามารถ

ติดต่อผู้วิจัย) 

1 

 

 

1 

3 

ชั่วโมง 

 

3 

ชั่วโมง 

แบบบนัทกึ

การเรียนรู้

สําหรับผู้ เรียน 

(แบบ B-2) 

  1. ผู้ วิจยัจดัทาํเนือ้หาหลักสูตรตามแบบสอบถาม 

ถามประชากรกลุ่มตวัอย่างในประเดน็ความสนใจใน

การเรียนรู้ 

   

  2. ผู้ วิจัยกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ความต้องการ

ในการเรียนรู้และกิจกรรมในการเรียนรู้ ในเนือ้หา

หลักสูตรที่ผู้ เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ 

   

  3. ในส่วนของเนือ้หาหลักสูตรผู้ วิจยัจะได้จาก

แบบสอบถาม โดยเนือ้หาตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้เรียนเนือ้หาที่เหมาะกับการพฒันาตนเอง

เนือ้หาทนักับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา

เนือ้หาที่มีการบูรณาการเพื่อนําไปใช้ 

   

  4. ผู้ วิจยัหรือผู้แนะนําบทเรียนจะกาํหนดวิธีการ

ประเมินผลและผลลัพธ์ที่วัดได้ การกาํหนดกิจกรรมที่

เป็นแบบฝึกหดัหรือการทบทวนความรู้โดยจะเป็น

กิจกรรมที่ยดืหยุ่นต่อผู้เรียน 
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ลาํ 

ดับ 
ขัน้ตอน รายละเอยีดกจิกรรม 

จาํนวน

ครัง้ 

ระยะ 

เวลา 

เคร่ืองมือใน 

การวิจัย 

ครัง้ท่ี 4,5 (F to F) (6 ชั่วโมง)          

3 ขัน้ตอนที่ 3 กาํหนดรูปแบบ

การเรียนรู้แบบผสมผสานให้

เหมาะสมกับผู้เรียน(Blended 

Learning Model for Learner : 

B) 

การประยุกต์ใช้งาน  Power Point 2010 ขัน้สูง 

• เทคนิคการสร้างสไลด์ให้สวยงาม 

• เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

• เทคนิคการสร้างภาพ 3D ใน  

การประยุกต์ใช้งาน Excel ขัน้สูง 

• การหาอาย ุ/ อายกุารทํางาน 

• การวางแผนเงินออม 

• การเปลี่ยนข้อความไทยองักฤษ 

1 

 

 

 

1 

3 ชั่วโมง 

 

 

 

3 ชั่วโมง 

แบบบนัทกึการ

เรียนรู้สําหรับ

ผู้ เรียน (แบบ B-2) 
แบบทดสอบ 

  1. ผู้ วิจยัได้กาํหนดและจดัทาํรูปแบบการเรียนรู้วิธี

เรียน ของแต่ละคน และส่งเสริมความร่วมมือและ

การพ่ึงพากัน 

   

  2. กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยนํา

การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างทางอินเตอร์เน็ต

และในห้องเรียน การทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมใน

ห้องเรียนและบอร์ดสนทนาทาง อินเตอร์เน็ต 

   

  3.จัดรูปแบบวิธีการจดักิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ต้อง

มีหลากหลาย ยืดหยุ่น จดัทาํส่ือการเรียนรู้ที่ ส่ือ

ความหมายที่ง่าย ๆ ชัดเจนมีการนําเสนอที่ดแีละจูง

ใจ 

   

  4. มีทางเลือกในการเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆผู้เรียน

สามารถบริหารตนเองและมีอสิระในการเรียนรู้ 

   

4 ขัน้ตอนที่ 4 กาํหนดวิธีการ

จดัการเรียนเก่ียวกับเวลา/

สถานที่แบบการเรียนรู้แบบ

ยืดหยุ่น(define How to learn 

the time and place of 

Flexible learning : F) 

1. เวลา (เวลาส่วนหน่ึงที่ถูกกาํหนดแน่นอน ส่วน

หน่ึงขึน้อยู่ความสะดวก) 

2.เวลาสามารถยดืหยุ่นตามความพร้อมและความ

ต้องการของผู้เรียนสถานที่ (สามารถเรียนในห้อง

และที่ไหนก็ได้) 

   

 

• การเรียนตามแผนการเรียน:  

รวมระยะเวลาในการเรียน 

การเรียนในห้องเรียน  จํานวน  5  ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมง   รวมเวลา    15 ชั่วโมง 

การเรียนแบบ Online จํานวน 14   ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที  รวมเวลา    21 ชั่วโมง 

  รวมการเรียน    19 ครัง้     รวมเวลา    36 ชั่วโมง  
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• ครัง้ท่ี 1 ทําการทดลองกบัผู้ เรียนจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้น ด้านความ

เข้าใจของเนือ้หาบทเรียน การส่ือความหมาย วิธีการนําเสนอ และขัน้ตอนการสอน ทกัษะ

ปฏิบตั ิโดยการสงัเกต สมัภาษณ์ แล้วนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือใช้ทดลองในขัน้ตอ่ไป  

กลุ่มทดลอง 

• ครัง้ท่ี 2 ทําการทดลองกบัผู้ เรียนจํานวน 7 คน เพ่ือหาแ นวโน้มของประสิทธิภาพของรูปแบบ

การเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่และตรวจสอบหาข้อบกพร่องในด้าน

ตา่งๆ จากนัน้นํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือใช้ทดลองในขัน้ตอ่ไป  

• ครัง้ท่ี 3 ทําการทดลองกบัผู้ เรียนจํานวน 20-30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้

แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุน่ ท่ีสร้างขึน้ให้ได้ตามเกณฑ์ การหาประสิทธิภาพ  
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7.แผนการเรียนรู้ 

เวลาท่ีใช้อบรม36 ชั่วโมง ( ในห้องเรียน 15 ช.ม.Online 21 ช.ม.)  

เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ หลักฐาน ชิน้งาน 

ผลงาน 

สื่อการ

เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

คาบท่ี 1ชีแ้จงวัตถุประสงค์หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม e-learning (LMS) และแนะนําหน่วยเรียน1 เทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สูง หน่วยเรียน 2 การใช้โปรแกรม

ตารางงานขัน้สูง 
3 1.เข้าใจวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

2.สามารถใช้งานโปรแกรม e-learning (LMS) ได้ 

3.สามารถใช้งาน หน่วยเรียนที1่ เทคนิคการสร้างสื่อ

และการนําเสนอผลงานขัน้สงูหน่วยเรียนที่2 การใช้

โปรแกรมตารางงานขัน้สงู ผ่านระบบ e-learning 

1.ชีแ้จงวตัถปุระสงค์หลกัสตูร  

2.การใช้งานโปรแกรม e-learning (LMS)  

3.แนะนํา หน่วยเรียนที1่ เทคนิคการสร้าง

สื่อและการนําเสนอผลงานขัน้สงูหน่วย

เรียนที่2 การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู 

บรรยายในห้องเรียน 

ผู้ เรียนทําแบบทดสอบ

ก่อนเรียน หน่วยเรียนที่ 1 

 แบบบนัทกึกําหนด

วตัถปุระสงค์สาํหรับ

ผู้ เรียน (แบบ B-1) 

 แบบบนัทกึการเรียนรู้

สาํหรับผู้ เรียน (แบบ B-2) 

 แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยเรียนที่ 1 

สไลด์, คูมื่อ 

 

แบบสงัเกต, ถาม

ตอบ 

 

การเรียนรู้บน Online หน่วยเรียนท่ี1 เทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สูง6ครัง้ครัง้ละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที หรือ ขึน้อยู่กับผู้เรียน (9 ช่ัวโมง) 

1.30 สามารถอธิบายการออกแบบสื่อและการนําเสนอได้ 

 

บทนํา การออกแบบสื่อและการนําเสนอ  ระบบระบบการ

จดัการเรียนรู้(LMS) 

 แบบทดสอบยอ่ยหลงั

เรียน 

 แบบทดสอบ 

 ระบบบนัทกึ

ความก้าวหน้าของการ

เข้าเรียน 

แบบทดสอบ 

สื่อ e-learning, 

Video clip 

 แบบทดสอบยอ่ย

หลงัเรียน 

 

คาบท่ี 2พบกลุ่มสรุป หน่วยเรียนที่ 1 เทคนิคการสร้างสื่อและการนําเสนอผลงานขัน้สูง 

คาบท่ี 3การประยุกต์ใช้งาน AdvancePowerPoint 2010 
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เวลา 

(ชั่วโมง) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ หลักฐาน ชิน้งาน 

ผลงาน 

สื่อการ

เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

การเรียนรู้บน Online หน่วยเรียนท่ี2 การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สูง 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที หรือ ขึน้อยู่กับผู้เรียน (12 ช่ัวโมง) 

1.30 สามารถอธิบายคณุสมบตัิของโปรแกรมตารางงาน  บทที่ 1 เร่ิมต้นการใช้งานและคณุสมบตัิ

ของโปรแกรมตาราง งาน 

 ระบบระบบการ

จดัการเรียนรู้(LMS) 

 แบบทดสอบก่อน-

หลงัเรียน 

 แบบทดสอบ 

 ระบบบนัทกึ

ความก้าวหน้าของการ

เข้าเรียน 

แบบทดสอบ 

สื่อ e-learning, 

Video clip 

 แบบทดสอบยอ่ย

หลงัเรียน 

 ฝึกปฏิบตัิด้วย

ตนเอง 

คาบท่ี 4พบกลุ่มสรุป หน่วยเรียนที่ 2 การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สูง 

คาบท่ี 5การประยุกต์ใช้งาน การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สูง 

รายละเอียด สามารถตดิต่อผู้วิจัย 

 

หมายเหต ุ LMS = Learning Management System หรือระบบการจดัการเรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่บริหารจดัการเรียนการสอนผ่านเว็บ LMS ประกอบด้วย 5 สว่นดงันี ้

1. ระบบจดัการหลกัสตูร (Course Management) กลุม่ผู้ ใช้งานแบง่เป็น 3 ระดบัคือ ผู้ เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสูร่ะบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสามารถ

รองรับจํานวน user และ จํานวนบทเรียนได้ ไมจํ่ากดั โดยขึน้อยูก่บั hardware/software ที่ใช้ และระบบสามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยอยา่งเต็ม รูปแบบ 

2. ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบด้วยเคร่ืองมือในการชว่ยสร้าง Content ระบบสามารถใช้งานได้ดีทัง้กบับทเรียนในรูป Text - based และบทเรียนใน รูปแบบ Streaming Media  

 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลงัข้อสอบ โดยเป็นระบบการสุม่ข้อสอบสามารถจบัเวลาการทําข้อสอบและการตรวจข้อสอบอตัโนมตัิ พร้อมเฉลย รายงานสถิติ คะแนน 

และสถิติการเข้าเรียนของนกัเรียน 

4. ระบบสง่เสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเคร่ืองมือตา่งๆ ที่ใช้สื่อสารระหวา่ง ผู้ เรียน - ผู้สอน และ ผู้ เรียน - ผู้ เรียน ได้แก่ Web boardและ Chartroomโดยสามารถเก็บ History ของข้อมลูเหลา่นีไ้ด้ 

5. ระบบจดัการข้อมลู (Data Management System) ประกอบด้วยระบบจดัการไฟล์และโฟลเดอร์ ผู้สอนมีเนือ้ที่เก็บข้อมลูบทเรียนเป็นของตนเอง โดยได้เนือ้ทีต่ามที่ Admin กําหนดให้ 
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8.ดําเนินการวิจยั 

  รวม 2 เดือน 

9.ส่ือการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ในห้องเรียน : สไลด์, คูมื่อ 

ส่ือการเรียนรู้ Online  : ส่ือ e-learning, สไลด์, Video clip 

10.การประเมินผล 

ส่ือการเรียนรู้ในห้องเรียน : แบบสงัเกต, ถามตอบ 

ส่ือการเรียนรู้ Online  : ฝึกปฏิบตัด้ิวยตนเอง, แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 

11.รายช่ือผู้วิจยัและผู้ ช่วยผู้วิจยั 

 พิเชฐ  คชูลธารา 

12.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

คาบท่ี1 (ในห้องเรียน)

สาระสาํคัญ 

 ชีแ้จงวตัถปุระสงค์หลกัสตูร การใช้งานโปรแกรม e-learning (LMS) และ

แนะนํา หนว่ยเรียน1 เทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สงู  หนว่ยเรียน 2 การใช้โปรแกรม

ตารางงานขัน้สงู  

 ชีแ้จงวตัถปุระสงค์หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานวิธีการใช้

งานโปรแกรม e-learning (LMS) ขัน้ตอนการลงทะเบียน แนะนํา หนว่ยเรียนท่ี1 เทคนิคการสร้างส่ือ

และการนําเสนอผลงานขัน้สงู  หนว่ยเรียนท่ี2 การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู ในระบบ e-learning 

การทําแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือผู้ เรียนเรียนจบแล้วผู้ เรียนมีความสามารถดงันี  ้

 1.เข้าใจวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

 2.สามารถใช้งานโปรแกรม e-learning (LMS) ได้ 

3.สามารถใช้งาน หนว่ยเรียนท่ี1 เทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สงู หนว่ยเรียน

ท่ี2 การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู ผา่นระบบ e-learning 
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จุดประสงค์นําทาง/จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

การเข้าถึงปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

1.การพฒันาตนเอง 

2.ความต้องการและพร้อมในการเรียนรู้ 

3.นําความรู้ไปพฒันางาน    

4.กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

ความรู้ 

 เข้าในวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร และ สามารถใช้งานโปรแกรม e-learning (LMS) ได้ 

ทกัษะ/กระบวนการ 

ทกัษะการใช้งานโปรแกรมการจดัการสไลด์และการประยกุต์นําไปใช้กบังานท่ีทํา  

คณุลกัษณะของผู้ เรียน 

ใฝ่เรียนรู้, เรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเอง เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 

 1.หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

 2.คูมื่อการใช้งาน eFront  V. 3.6 

3. รายละเอียดหนว่ยเรียนผา่นระบบ e-learning หนว่ยเรียนท่ี1 เทคนิคการสร้างส่ือและการ

นําเสนอผลงานขัน้สงู หนว่ยเรียนท่ี2 การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู  

กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้(ในห้องเรียน)  

 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

• ผู้แนะนํากลา่วทกัทายผู้ เรียน ชีแ้จ้งวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

• แสดง slide เนือ้หาคูมื่อการใช้งานโปรแกรม eFront V.3.6 

 ขัน้การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

• ให้ผู้ เรียนทําแบบบนัทกึกําหนดวตัถปุระสงค์(แบบ B-1) 

• ผู้แนะนําชีแ้จ้งวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

• ผู้แนะนําเปิดสไลด์ การใช้งานและแนะนําวิธีการใช้งานโปรแกรม e-learning 

• ผู้แนะนําแสดงผลงานท่ีได้การการสร้างสไลด์ในระดบัขัน้สงู 

• ทําแบบบนัทกึการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียน (แบบ B-2) 
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• ทําแบบทดสอบก่อนเรียนในหนว่ยเรียนท่ี 1เทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอ

ผลงานขัน้สงู 

• ผู้แนะนําให้การบ้านกบัผู้ เรียนไปเรียนรู้ในหนว่ยเรียนท่ี 1 เทคนิคการสร้างส่ือและการ

นําเสนอผลงานขัน้สงูบนส่ือ e-learning ท่ีได้แนะนําในข้างต้น และขอนดัผู้ เรียนใน

คาบตอ่ไปเพ่ือจะนําไปสูก่ารสรุปหนว่ยเรียนท่ี 1 

 ขัน้สรุปผลการเรียนรู้ 

• ในห้องเรียน 

หลักฐาน ชิน้งาน ผลงานส่ือการเรียนรู้  

แบบบนัทกึกําหนดวตัถปุระสงค์สําหรับผู้ เรียน (แบบ B-1) 

แบบบนัทกึการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียน (แบบ B-2) 

แบบทดสอบก่อนเรียนหนว่ยเรียนท่ี1 เทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สงู 

สไลด์ Power Point  

วธีิการวัดและประเมนิผล 

แบบบนัทกึกําหนดวตัถปุระสงค์ 

แบบทดสอบก่อนเรียนหนว่ยเรียนท่ี1 เทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สงู 

สงัเกต, ถามตอบ 

คาบท่ี2 (ในห้องเรียน) พบกลุม่สรุป หนว่ยเรียนท่ี 1 เทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สงู 

คาบท่ี3 (ในห้องเรียน) การประยกุต์ใช้งาน Advance PowerPoint 2010 

คาบท่ี4 (ในห้องเรียน) พบกลุม่สรุป หนว่ยเรียนท่ี 2 การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู    

คาบท่ี5 (ในห้องเรียน)

 

 การประยกุต์ใช้งาน การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู 

(รายละเอียด สามารถตดิต่อผู้วิจัย) 
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การเรียนรู้บน Online หน่วยเรียนท่ี1 เทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สูง  

แบง่เป็น 6  ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือ ขึน้อยูก่บัผู้ เรียน (9 ชั่วโมง) 

• สาระสําคญั 

• จดุประสงค์การเรียนรู้ 

• สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 

• กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้(Online)  

• หลกัฐาน ชิน้งาน ผลงานส่ือการเรียนรู้  

• วิธีการวดัและประเมินผล 

 

การเรียนรู้บน Online หน่วยเรียนท่ี 2 การใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สูง  

แบง่เป็น 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือ ขึน้อยูก่บัผู้ เรียน (12 ชั่วโมง) 

• สาระสําคญั 

• จดุประสงค์การเรียนรู้ 

• สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 

• กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้(Online)  

• หลกัฐาน ชิน้งาน ผลงานส่ือการเรียนรู้  

• วิธีการวดัและประเมินผล 

 

(รายละเอียด สามารถตดิต่อผู้วิจัย) 
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หนว่ยเรียนท่ี1 เร่ืองเทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผลงานขัน้สงู 

สาระสาํคัญ 

 การนําเสนองานไมว่า่จะเป็นด้านการศกึษา การประชมุ สมัมนา หรืองานอ่ืน ๆ สิ่งท่ีมี

ความสําคญัในการนําเสนอคือส่ือท่ีใช้ประกอบการนําเสนอ ส่ือเป็นสิ่งท่ีจะเช่ือมโยงเนือ้หาสาระของ

ผู้บรรยายไปยงัผู้ ฟัง ส่ือจงึมีความสําคญัท่ีจะชว่ยให้การถ่ายทอดเนือ้หาให้ผู้ ฟังสามารถจดจําและ

เข้าใจได้ดี ปัจจบุนัส่ือจะอยูใ่นรูปของส่ือดจิิตอล หรือสไลด์ดจิิตอลท่ีสร้างด้วยโปรแกรมประเภทใช้ใน

การนําเสนอ เชน่ Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress , Proshow Producer 

v4.0.2548, Wondershare Photo Story Platinum v3.1 เป็นต้น โปรแกรมท่ีเป็นท่ี นิยมเป็นท่ีรู้จกั

สามารถให้ใช้งานได้โดยง่าย คือโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เป็นอีกหนึง่โปรแกรมในการ

สร้างและจดัทาสไลด์เพ่ือนาเสนอ จดุเดน่ของโปรแกรมก็คือสามารถสร้างงานท่ีจะนาเสนอได้อยา่ง

งา่ยดาย สามารถใสข้่อความ ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคล่ือนไหวในลกัษณะวีดิ โอลงในสไลด์ได้อีก

ด้วย จงึเป็นส่ือท่ีสามารถนาเสนอข้อมลูได้แบบมลัตมีิเดีย ทาให้งานนาเสนอท่ีนา่ชม นา่ฟัง และนา่

ตดิตามมากย่ิงขึน้ งานท่ีจะนําเสนอสามารถใช้ระดมความคดิและสร้างส่ือมลัตมีิเดียเพ่ือนําเสนอข้อมลู

ในเวลาอนัรวดเร็ว และสวยงาม 

จุดประสงค์การเรียนรู้/จุดประสงค์ปลายทาง 

 1. สามารถเข้าใจถึงเทคนิคการออกแบบส่ือและการนําเสนอ  

 2. สามารถนําความรู้โปรแกรมนําเสนอขัน้สงูไปใช้ประยกุต์กบัการทํางาน  

 3. เพิ่มทกัษะการใช้งานของการสร้างและจดัการสไลด์ด้วยโปรแกรมนําเสนอขัน้สงู  

 4. เป็นการพฒันาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

จุดประสงค์นําทาง/จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

การเข้าถึงปรัชญาและแนวคดิการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

1. การพฒันาตนเอง 

2. ความต้องการและพร้อมในการเรียนรู้ 

3. นําความสามารถของตนเองไปใช้งาน 

4. กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

ความรู้ 

การสร้างและจดัการสไลด์ด้วย PowerPoint 2010 ขัน้สงู 
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ทกัษะ/กระบวนการ 

ทกัษะการใช้งานโปรแกรมการจดัการสไลด์และการประยกุต์นําไปใช้กบังานท่ีทํา  

คณุสมบตัขิองผู้ เรียน 

1. ประสบการณ์ของผู้ เรียนในการใช้งานพืน้ฐานเบือ้งต้นของโปรแกรม  PowerPoint 

2. มีวินยั, ใฝ่เรียนรู้, มุง่มัน่ในการทํางาน 

สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 

บทนํา การออกแบบส่ือและการนําเสนอ 

• หลกัการสร้างส่ือสไลด์นําเสนอ 

• เทคนิคการออกแบบส่ือนําเสนอ 

• ลําดบัขัน้ตอนในการผลิตโปรแกรมนําเสนอ 

บทท่ี 1 เร่ิมต้นการใช้งานและคณุสมบตัขิองโปรแกรมนําเสนอ 

• คณุสมบตัท่ีินา่สนใจและคณุสมบตัท่ีิได้รับการปรับปรุงใน  PowerPoint 2010 

• แท็บเคร่ืองมือ Ribbon ใน PowerPoint 2010 

• รูปแบบสไลด์ (Formatting Slide) 

บทท่ี 2 การจดัการข้อความท่ีใช้แสดง (Text Presentations) 

• ข้อความบนสไลด์และการจดัรูปแบบ ขนาดตวัอกัษร  

• แทรกองค์ประกอบสไลด์ 

• การใสส่ญัลกัษณ์, หมายเลขหน้า, วนัท่ีและเวลา 

• รูปแบบการแสดง Format ของทกุ Slide ให้เหมือนกนั  

บทท่ี 3 การจดัการรูปภาพ แผนภมูิ ตารางและผงัองค์กร (Picture, Chart, Flow Control & 

Layout Techniques) 

• การใสรู่ปวาดรูปร่างอตัโนมตั ิ, รูปภาพ , คลปิอาร์ต ในรูปแบบตา่งๆ 

• ปรับแตง่ภาพ ด้วย Format ตา่งๆ เชน่ หมนุรูปภาพ, จดัลําดบั, รวมกลุม่,เปล่ียนโทนสี 

• การใสต่าราง (Table) และการใสแ่ผนภมูิ (Graph) พร้อมทัง้ปรับแตง่ ด้วยคําสัง่ตา่งๆ  

• การใสแ่ผนผงัองค์กร และ ไดอะแกรมรูปแบบตา่งๆ ด้วยคําสัง่ใหมท่ี่เรียกวา่SmartArt 

บทท่ี 4 การควบคมุ ภาพเคล่ือนไหว ส่ือผสมผสาน (Control Animations & Multimedia) 

• การใสอ่นิเมชัน่ทัง้ 4 รูปแบบให้กบัออฟเจ็กต์ การตัง้คา่อนิเมชัน่ 

• คําสัง่การเปล่ียนภาพนิ่ง ในระหวา่งงานนําเสนอ ด้วยรูปแบบตา่งๆ  

• การใสเ่สียงตา่งๆ ให้กบัรูปภาพ ( Sound Effect ) 

• การใสวี่ดีโอ ในสไลด์  
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บทท่ี 5 การแสดงการฉายสไลด์ (Slide Shows Revelations) 

• การฉายสไลด์แบบใช้เวลาเป็นตวัฉายหรือการกําหนดแบบปรับตัง้คา่เอง (Slideshow) 

• การแทรกไฟล์ Flash Animation ( *.swf ) 

บทท่ี 6 การประยกุต์ใช้งาน 

• เทคนคิการสร้างสไลด์ให้สวยงาม 

• เทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหว 

• เทคนคิการสร้างภาพ 3D ใน power point 2010 

กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้(ในห้องเรียน)  

 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

• ผู้แนะนํากลา่วทกัทายผู้ เรียน ผู้แนะนําถามผู้ เรียนวา่ใคร สามารถใช้โปรแกรม 

โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010  ได้บ้าง จากนัน้ผู้แนะนําอธิบาย

เนือ้หาหนว่ยเรียน 

 ขัน้การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

• ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

• ผู้แนะนําเปิดสไลด์ การเร่ิมต้นการใช้งานและคณุสมบตั ิPowerPoint 2010 

• ผู้แนะนําแสดงผลงานท่ีได้การการสร้างสไลด์ในระดบัขัน้สงู 

• ทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

 ขัน้สรุปผลการเรียนรู้ 

• ในห้องเรียน 

กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้(Online)  

 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

• ผู้ เรียน login ผา่นระบบ LMS  

• เลือกบทเรียนท่ีต้องการจะเรียน  

• บนัทกึความก้าวหน้าในการเรียนแตล่ะครัง้  

  ขัน้การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

• ผู้ เรียน login ผา่นระบบ LMS  

• เรียนตามบทเรียนเนือ้หาท่ีได้เลือก บนัทกึความก้าวหน้าในการเรียน  

• ทําแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน  
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 ขัน้สรุปผลการเรียนรู้ 

• Online  

หลักฐาน ชิน้งาน ผลงาน ส่ือการเรียนรู้  

แบบบนัทกึกําหนดวตัถปุระสงค์สําหรับผู้ เรียน (แบบ B-1) 

แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลงัเรียน 

แบบบนัทกึการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียน (แบบ B-2) 

สไลด์ Power Point  

 อินเตอร์เนต็ LMS  

วธีิการวัดและประเมนิผล 

แบบบนัทกึกําหนดวตัถปุระสงค์ 

แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลงัเรียน 

แบบทดสอบ, สงัเกต, ถามตอบ 

บทนํา การออกแบบส่ือและการนําเสนอ 

1. หลักสร้างส่ือนําเสนอท่ีดมีีประเดน็ท่ีต้องให้ความสาํคัญได้แก่ 

• ความเรียบง่าย: จดัทําสไลด์ให้ดเูรียบง่ายท่ีสดุเทา่ท่ีทําได้ เชน่ ใช้สีออ่นเป็นพืน้หลงัเพ่ือไม่

รบกวนสายตาในการอา่น และสามารถเห็นเนือ้หาได้อยา่งชดัเจน หรือใช้พืน้หลงัตามลกัษณะ

เนือ้หา 

• มีความคงตัว (consistent):เป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุในการนําเสนอสไลด์ซึง่เป็นเนือ้หาในเร่ือง

เดียวกนั คือ ต้องมีความคงตวัในการออกแบบสไลด์ ซึง่หมายถึงต้องใช้รูปแบบสไลด์เดียวกนั

ทกุแผน่ท่ีเก่ียวกบัเนือ้หานัน้ โดยไมจํ่าเป็นต้องเปล่ียนสี พืน้หลงั หรือขนาดและแบบตวัอกัษร 

แตห่ากต้องการเน้นจดุสําคญั หรือเป็นเนือ้หายอ่ยออกไปจะสามารถเปล่ียนบางสิง่ เชน่ สี

ตวัอกัษรในสไลด์ให้ดแูตกตา่งไปได้บ้าง หรืออาจมีการเปล่ียนสีพืน้หลงัให้แตกตา่งจากเนือ้หา

สกัเลก็น้อยก็อาจทําได้เชน่กนั 

• ใช้ความสมดุล: การออกแบบสว่นประกอบของสไลด์ให้มีลกัษณะสมดลุมีแบบแผน (formal 

balance) หรือสมดลุไมมี่แบบแผน (informal balance) ก็ได้ แตต้่องระวงัสไลด์ทกุแผน่ให้มี

ลกัษณะของความสมดลุท่ีเลือกใช้ให้เหมือนกนัเพ่ือความคงตวั  

• มีแนวคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่น: ข้อความ และภาพท่ีบรรจใุนสไลด์แผน่หนึง่ๆ ต้องเป็น

เนือ้หาของแตล่ะแนวคดิเทา่นัน้ หากเนือ้หานัน้มีหลายแนวคดิ หรือเนือ้หายอ่ยต้องใช้สไลด์

แผน่ใหม่ 
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• สร้างความกลมกลืน: ใช้แบบอกัษรและภาพกราฟิกให้เหมาะสมกบัลกัษณะของเนือ้หา ใช้

แบบอกัษรท่ีอา่นงา่ย และใช้สีท่ีดแูล้วสบายตา เลือกภาพกราฟิกท่ีไมซ่บัซ้อน และให้ถกูต้อง

ตรงตามเนือ้หา รวมถึงให้เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีเป็นทางการ หรือไมเ่ป็นทางการด้วย 

• แบบอักษร: ไมใ่ช้อกัษรมากกวา่ 2 แบบในสไลด์เร่ืองหนึง่ โดยใช้แบบหนึง่เป็นหวัข้อ และอีก

แบบหนึง่เป็นเนือ้หา หากต้องการเน้นข้อความตอนใดให้ใช้ตวัหนา (bold) หรือตวัเอน (italic) 

แทนเพ่ือการแบง่แยกให้เห็นความแตกตา่ง 

• เนือ้หา และจุดนําข้อความ: ข้อความในสไลด์ควรเป็นเฉพาะหวัข้อ หรือเนือ้หาสําคญัเทา่นัน้ 

โดยไมมี่รายละเอียดของเนือ้หา และควรนําเสนอเป็นแตล่ะยอ่หน้า โดยอาจมีจดุนําข้อความ

อยูข้่างหน้า เพ่ือแสดงให้ทราบถึงเนือ้หาแตล่ะประเดน็ และไมค่วรมีจดุนําข้อความมากกวา่ 4 

จดุในสไลด์แผน่หนึ่ง โดยสามารถใช้ต้นแบบสไลด์ท่ีมีจดุนําข้อความใน Auto Layout เพ่ือเพิ่ม

จดุนําข้อความให้ปรากฏขึน้หน้าข้อความแตล่ะครัง้เพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้ รับฟังการ

นําเสนอ อาจจะใช้การจางข้อความ (dim body text) ในข้อความท่ีบรรยายไปแล้วเพ่ือให้มี

เฉพาะจดุนําข้อความ และเนือ้หาท่ีกําลงันําเสนอเทา่นัน้ปรากฏแก่สายตา 

• เลือกใช้กราฟิกอย่างระมัดระวัง: การใช้กราฟิกท่ีเหมาะสมจะสามารถเพิม่การเรียนรู้ได้

อยา่งมีประสิทธิผล แตห่ากใช้กราฟิกท่ีไมเ่หมาะสมกบัเนือ้หาจะทําให้การเรียนรู้นัน้ลดลง และ

อาจทําให้ส่ือความหมายผดิไปได้ 

• ความคมชัด (resolution) ของภาพ: เน่ืองจากความคมชดัของจอมอนเิตอร์มีเพียง 72-96 

DPI เทา่นัน้ ภาพกราฟิกท่ีนําเสนอประกอบในเนือ้หาจงึไมจํ่าเป็นต้องใช้ภาพท่ีมีความคมชดั

สงูมาก ควรใช้ภาพในรูปแบบ JPEG ท่ีมีความคมชดัปานกลาง และขนาดไมใ่หญ่มากนกั 

ประมาณ 20-50 KB ซึง่ทา่นควรทําการบีบอดั หรือcompress และลดขนาดภาพก่อนเพ่ือ

ไมใ่ห้เปลืองเนือ้ท่ีในการเก็บบนัทกึ และการจดัสง่ไฟล์ผา่นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e- mail) 

หรือการอพัโหลดไว้บนเว็บไซต์จะสามารถทําได้ไวย่ิงขึน้ 

• เลือกต้นแบบสไลด์ และแบบอักษรท่ีเหมาะสมกับอุปกรณ์ร่วม: เน่ืองจากการนําเสนอ

ต้องมีการเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์เข้ากบัอปุกรณ์ร่วม เชน่ เคร่ืองแอลซีดี หรือโทรทศัน์เพ่ือเสนอ

ข้อมลูขยายใหญ่บนจอภาพ ดงันัน้ ก่อนการนําเสนอควรทําการทดลองก่อนเพ่ือให้ได้ภาพบน

จอภาพท่ีถกูต้องเหมาะสม เพราะวา่เม่ือฉายแล้วเสีย้วซ้ายของสไลด์จะไมป่รากฏให้เหน็ตาม

หลกัของอตัราสว่น 4:3 

2. เทคนิคการออกแบบส่ือนําเสนอ 

 การออกแบบส่ือนําเสนอ จะต้องเน้นแนวคดิ “หนึง่สไลด์ ตอ่หนึง่ความคดิ” มีการสรุปประเดน็ 

หรือสาระสําคญั โดยอยูภ่ายใต้เกณฑ์ควบคมุ 3 ประการ คือ 
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• Works ส่ือนําเสนอต้องสามารถส่ือความหมายได้อย่างรวดเร็ว 

โดยประเดน็สําคญัก็คือ จะต้องทราบกลุม่เป้าหมาย (Audience) เนือ้หาสาระท่ีต้องการ

นําเสนอ และสถานท่ี/เวลาท่ีต้องการนําเสนอ 

o กลุม่ขนาดเลก็ส่ือนําเสนอควรมีลกัษณะท่ีให้ความสําคญักบัผู้ ฟังมากกวา่เนือ้หา สามารถ

นําเทคนิค หรือ Effect ตา่งๆ ของโปรแกรมสร้างส่ือมาใช้ได้อยา่งเตม็ท่ี 

o กลุม่ท่ีมีลกัษณะการโต้ตอบเชน่ การนําเสนอทางวิชาการ, การบรรยาย หรือฝึกอบรม ส่ือ

นําเสนอควรให้ความสําคญักบัเนือ้หาและยงัสามารถนําเทคนคิ หรือ Effect ตา่งๆ ของ

โปรแกรมสร้างส่ือมาใช้ได้อยา่งเตม็ท่ีเชน่กนั 

o กลุม่เฉพาะกิจเชน่ ผู้บริหาร, นกัวิชาการ ให้ความสําคญักบัเนือ้หา และตวัผู้ นําเสนอเป็น

สําคญั เนือ้หาควรมุง่เฉพาะเป้าหมายของการนําเสนอ ไมเ่น้น Effect มากนกั 

o กลุม่ใหญ่ให้ความสําคญักบัผู้บรรยายมากกวา่เนือ้หาท่ีนําเสนอ ไมค่วรเน้นท่ี Effect แต่

ควรให้ความสําคญักบัขนาดตวัอกัษร สีตวัอกัษร และ Background Color 

• Organizes มีการจัดลาํดับเนือ้หาเป็นระเบียบดูง่าย ไม่สับสน 

ส่ือนําเสนอต้องทําให้ผู้อา่น ผู้ ฟังทราบวา่ขา่วสาร ข้อมลูใดท่ีต้องอา่นก่อน และอนัดบัตอ่ไป

ต้องอา่นข้อความใดตามลําดบั โดยปกตคินไทยมกัจะอา่นจากข้างบนซ้ายก่อน และควรมี

ชอ่งวา่งระหวา่งอกัขระ หรือระหว่างภาพท่ีเหมาะสมสิง่ท่ีจะชว่ยในการออกแบบ มีการ

จดัลําดบัเนือ้หาเป็นระเบียบ และดงู่าย คือ 

o ควรหลีกเล่ียงการนําเสนอแบบพารากราฟ 

o แตล่ะรายการ ควรนําเสนอเฉพาะ Topic หรือ Main Idea 

o หากไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ ให้ใช้เทคนิคการเน้น Main idea ของแตล่ะรายการ หรือ

ในพารากราฟด้วยสีท่ีโดดเดน่ 

o ใช้ขนาดตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัเชน่ หวัข้อใหญ่ ใช้ตวัอกัษรขนาดใหญ่กวา่หวัข้อยอ่ย  

o ใช้สีเน้นในสว่นท่ีสําคญั 

o ใช้ชอ่งวา่งในการจดักลุม่ของเนือ้หา 

o เปล่ียนลกัษณะของตวัอกัษรนัน้ ใช้ตวัหนาในข้อความท่ีต้องการเน้น  

o ใช้ชอ่งวา่งเพ่ือแบง่กลุม่เนือ้หาแตล่ะกลุม่ออกจากกนั 

o ข้อความท่ีต้องการให้อา่นก่อนควรจดัไว้ท่ีตําแหนง่มมุซ้ายบนของหน้ากระดาษ  

o พมิพ์ตวัอกัษรลงกรอบท่ีวางแบบไว้แล้ว 

o ขึน้หวัข้อก่อนแล้วจงึอธิบายอยา่งละเอียด 

o เปล่ียนรูปแบบตวัอกัษรให้เหมาะสม 

o ใช้สีท่ีแตกตา่งกนั หรือตวัอกัษรสีกลบักนั (จากตวัดําบนพืน้ขาวเป็นตวัขาวบนพืน้ดํา) 
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• Attracts ต้องสะดุดตา น่าสนใจ 

ส่ือนําเสนอท่ีดีนัน้จะต้องมีจดุเดน่ท่ีนา่สนใจ สามารถดงึดดูสายตาผู้ดไูด้ จดุเดน่นีไ้ด้จากการ

ใช้ขนาดของอกัษรท่ีใหญ่ให้เดน่จากข้อความอ่ืนๆ หรือใช้สีท่ีแตกตา่งออกไป รวมถึงการ

เลือกใช้ Effect ท่ีเหมาะสมประกอบการนําเสนอ 

o เลือกใช้ภาพท่ีเหมาะสม 

o ใช้เทคนิคการออกแบบภาพท่ีเหมาะสม 

o เอียงภาพหรือข้อความแล้วไปวางท่ีมมุใดมมุหนึง่ 

o เว้นชอ่งวา่งรอบภาพให้มากๆ 

o เลือกสีทีส่ดใส 

o ใช้ขนาดและรูปร่างท่ีแตกตา่งจากธรรมดา 

o เลือกลกัษณะ Backgroundให้ดนูา่สนใจ 

o กําหนดความสําคญัโดยเปล่ียนลกัษณะของตวัอกัษรเชน่เปล่ียนเป็นตวัโค้งหรือ

เปล่ียนรูปแบบของอกัษรชนิดตา่งๆ 

3. ลาํดบัขัน้ตอนในการผลติโปรแกรมนําเสนอ 

• ศกึษาเนือ้หา เร่ืองท่ีจะนําเสนอ 

• กําหนดเป็นหวัข้อและประเดน็ยอ่ยๆ เพ่ือนํามาใช้ทําภาพ  

• สร้างบทหรือเนือ้เร่ืองหยาบๆ ลงบนกระดาษโดยการร่างภาพในกรอบว่ามีตวัอกัษร 

และภาพอยา่งไร หรือมีเสียงประกอบหรือไม่ 

• ดําเนินการออกแบบภาพ – ตวัอกัษร – เร่ือง ตามท่ีได้ออกแบบไว้ในเนือ้เร่ืองซึง่อาจเป็นภาพท่ี

มีอยูแ่ล้วหรือภาพท่ีสร้างขึน้เอง 

• สร้าง animation และ transition ตา่งๆ เชน่ การสร้าง Transition ของเฟรมสไลด์หรือสร้าง 

Build สําหรับการเคล่ือนท่ีของตวัอกัษรและภาพภายในเฟรม  
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บทท่ี 1 เร่ิมต้นการใช้งานและคุณสมบัตขิองโปรแกรมนําเสนอ 

 โปรแกรม PowerPoint มีความสามารถในด้านการนําเสนอผลงาน โดยพืน้ท่ีการทํางานของ 

Power Point จะเรียกวา่ สไลด์ โปรแกรม Power Point เวอร์ขัน่แรก ๆ จะทํางานบนเคร่ืองของ IBM PC 

ชนิดหรือนามสกลุของแฟ้ม PowerPoint 2010 จะใช้นามสกลุ . pptx  

• คณุสมบตัท่ีินา่สนใจและคณุสมบตัท่ีิได้รับการปรับปรุงใน  PowerPoint 2010 

Backstage View 

 
 

แทบเคร่ืองมือ Ribbon ปรับปรุงใหมใ่ห้มีการใช้งานได้ง่ายขึน้ 
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เคร่ืองมือจดัการข้อความท่ีปรับปรุงใหม่ 

 เมนกูารคดัลอกและวาง แบบใหม่ 

 

 

 

• แท็บเคร่ืองมือ Ribbon ใน PowerPoint 2010  

 

แทบ็ Home (หน้าแรก) 

รวมคําสัง่เก่ียวกบัการสร้างสไลด์ใหมแ่ละจดัการสไลด์ (กลุม่คําสัง่ Slides) การกําหนดลกัษณะ

ตวัอกัษร (กลุม่คําสัง่ Font) การกําหนดยอ่หน้า (กลุม่คําสัง่ Paragraph) การวาดและตกแตง่รูปร่าง

ประกอบสไลด์ (กลุม่คําสัง่ Drawing) และเคร่ืองมือค้นหา/แทนท่ีข้อความ (กลุม่คําสัง่ Editing) 

 
 

แทบ็ Insert (แทรก) 

รวมคําสัง่เก่ียวกบัการแทรกวตัถปุระเภทตา่งๆ ลงบนสไลด์ เชน่ตาราง (กลุม่คําสัง่ Table) ภาพ/คลปิ

อาร์ต/รูปร่าง (กลุม่คําสัง่ IlIustrations) การสร้างความเช่ือมโยง (กลุม่คําสัง่ Links) ข้อความแบบ

พเิศษ (กลุม่คําสัง่ Text) และคลิปวิดีโอ/คลิปเสียง (กลุม่คําสัง่ Media Clips)   

 
 

แทบ็ Design (ออกแบบ) 

รวมคําสัง่เก่ียวกบัการตัง้คา่หน้าสไลด์ (กลุม่คําสัง่ Page Setup) การตกแตง่สไลด์ด้วยชดุรูปแบบ/ชดุ

สี/ชดุข้อความ/เอฟเพก็ต์(กลุม่คําสัง่ Themes) และการกําหนดพืน้หลงัสไลด์ (กลุม่คําสัง่ 

Background) 
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แทบ็ Transitions (การเปล่ียนสไลด์) 

รวมคําสัง่ในการกําหนดเอฟเพ็กต์กําหนดการเปล่ียนสไลด์  (Transitions) 

 
แทบ็ Animations (ภาพเคล่ือนไหว) 

รวมคําสัง่ในการกําหนดเอฟเพ็กต์การเคล่ือนไหว กําหนดการเคล่ือนไหวของวตัถ ุ (Animations) 

 
แทบ็ Slide Show (การนําเสนอภาพน่ิง) 

รวมคําสัง่เก่ียวกบัการนําเสนองาน นําเสนอสไลด์ทัง้หมด/นําเสนอสไลด์ปัจจบุนั/นําเสนอเฉพาะชดุ

สไลด์ (กลุม่คําสัง่ Start Slide Show) กําหนดคา่ในการนําเสนอ/ซอ่นการนําเสนอสไลด์/นําเสนองาน

โดยบนัทกึเสียงการบรรยาย/นําเสนองานตามการตัง้เวลา (กลุม่คําสัง่ Set Up) และกําหนดหน้าจอใน

การนําเสนอ/การแสดง 2 หน้าจอ (กลุม่คําสัง่ Monitors) 

 
แทบ็ Review (ตรวจทาน) 

รวมคําสัง่เก่ียวกบัการตรวจสอบเอกสาร เชน่ การพสิจูน์อกัษร (กลุม่คําสัง่ Proofing) การแทรก

ข้อคดิเห็นบนเอกสาร(กลุม่คําสัง่ Comments) และการป้องกนัสไลด์ (กลุม่คําสัง่ Protect) 

 
แทบ็ View (มุมมอง) 

รวมคําสัง่สําหรับเลือกมมุมองในการทงานกบัสไลด์ (กลุม่คําสัง่ Presentation Views) การซอ่น/แสดง

สว่นประกอบบนหน้าตา่งโปรแกรม (กลุม่คําสัง่ Show/Hide) การยอ่/ขยายเอกสาร (กลุม่คําสัง่ Zoom) 

การแสดงสไลด์เป็นสี/ขาวดํา (Color/Grayscale) จดัการหน้าจอการทํางาน (Windows) และการสร้าง

คําสัง่การทํางาน (Macros) 
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• รูปแบบสไลด์ (Formatting Slide) 

  ใช้จาก Template ใน Design 

   คลิกท่ีเมนู Design -> Themes 

 

 
 

ต้องการเพิ่ม slide คลิกขาว -> New Slide 

 

 

 

 

คลิกขวา บริเวณที่ น่ี 
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บทท่ี 2 การจัดการข้อความท่ีใช้แสดง (Text Presentations) 

 ข้อความท่ีเป็นตวัหนงัสือเราสามารถท่ีจะใช้ค้นหาได้ แตถ้่าเป็นตวัหนงัสือท่ีเป็นรูปภาพจะไม่

สามารถท่ีจะใช้ในการค้นหา การปรับตวัหนงัสือเราสามารถท่ีจะปรับ ขนาด สี เงาของตวัอกัษร ความ

เดน่ชดั การตีเส้นได้ 

• ข้อความบนสไลด์และการจดัรูปแบบ ขนาดตวัอกัษร 

 

 
 

 

 

Home ->เลือกข้อความท่ีต้องการจะเปล่ียนแปลง -> font ( ประเภทตวัอกัษร ขนาด สี ) 

• แทรกองค์ประกอบสไลด์ 

Design -> Themes ->คลิกขวาท่ี สไลด์  Layout 

 

 

1 

2 

 

 

คลิกขวา 
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• การใสส่ญัลกัษณ์, หมายเลขหน้า, วนัท่ีและเวลาเป็นการนําเสนอประเภทลําดบัเหตกุารณ์ 

 

 
 

 
 

Insert -> Slide Number ->เลือก slide number หรือ Date and time ท่ีจะใสล่งใน slide 

หมายาเหต ุถ้าไมต้่องการ show ในหน้าท่ี1 ของ slide ให้ ติก๊ ท่ี Don’t show on title slide 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 
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• รูปแบบการแสดง Format ของทกุ Slide ให้เหมือนกนั เชน่ สีของ Font, Shadow, 

Hyperlink หรือ สีของ Drawing Object ทัง้หมด เป็นการประหยดัเวลาในการแก้ไขได้

อยา่งรวดเร็วระยะเยือ้ง คือระยะท่ีเยือ้งข้อความจากขอบซ้ายไปขวา  

 

ปรับแตง่สีของ Slide ด้วย Design ->Theme ->colors 

 
 

 
 

 

 

1 

2 
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ปรับแตง่ตวัอกัษรของ Slide ด้วย Design ->Theme -> Fonts 

 
 

 
 

ปรับแตง่ Background ของ Slide ด้วย Design -> Background -> Background Styles 

 

 

1 

2 
 

 1 

2 
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 บทท่ี 3 การจดัการรูปภาพ แผนภมูิ ตารางและผงัองค์กร (Picture, Chart, Flow Control & 

Layout Techniques) 

• การใสรู่ปวาดรูปร่างอตัโนมตั ิ, รูปภาพ , คลปิอาร์ต ในรูปแบบตา่งๆ 

• ปรับแตง่ภาพ ด้วย Format ตา่งๆ เชน่ หมนุรูปภาพ, จดัลําดบั, รวมกลุม่,เปล่ียนโทนสี

,ทดลอง ปรับแตง่ภาพด้วยลกัษณะพเิศษ ตา่งๆ เชน่ ใสเ่งา, แตง่ขอบภาพ,เงาสะท้อน ,บดิ

สามมิติ, ขอบฟุ้ ง 

• การใสต่าราง (Table) และการใสแ่ผนภมูิ ( Graph ) พร้อมทัง้ปรับแตง่ ด้วยคําสัง่ตา่ง ๆ  

• การใสแ่ผนผงัองค์กร และ ไดอะแกรมรูปแบบตา่ง ๆ ด้วยคําสัง่ใหมท่ี่เรียกวา่ SmartArt 

บทท่ี 4 การควบคมุ ภาพเคล่ือนไหว ส่ือผสมผสาน (Control Animations & Multimedia) 

• การใสอ่นิเมชัน่ทัง้ 4 รูปแบบให้กบัออฟเจ็กต์ การตัง้คา่อนิเมชัน่ 

• คําสัง่การเปล่ียนภาพนิ่ง (Slide Transition) ในระหวา่งงานนําเสนอ ด้วยรูปแบบตา่งๆ 

• การใสเ่สียงตา่งๆ ให้กบัรูปภาพ ( Sound Effect ) 

• การใสวี่ดีโอ ในสไลด์  

บทท่ี 5 การแสดงการฉายสไลด์ (Slide Shows Revelations) 

• การฉายสไลด์แบบใช้เวลาเป็นตวัฉายหรือการกําหนดแบบปรับตัง้คา่เอง  (Slide Show ) 

• การแทรกไฟล์ Flash Animation ( *.swf ) 

บทท่ี 6 การประยกุต์ใช้งาน 

• เทคนคิการสร้างสไลด์ให้สวยงาม 

• เทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหว 

• เทคนคิการสร้างภาพ 3D ใน power point 2010 

 

(รายละเอียด สามารถตดิต่อผู้วิจัย) 
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หนว่ยเรียนท่ี2 เร่ืองการใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู 

สาระสาํคัญ 

จุดประสงค์การเรียนรู้/จุดประสงค์ปลายทาง 

จุดประสงค์นําทาง/จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 

รายละเอียด สามารถตดิต่อผู้วิจัย 

 

สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 

บทท่ี 1 เร่ิมต้นการใช้งานและคณุสมบตัขิองโปรแกรมตารางงาน 

• สว่นประกอบของโปรแกรมตารางงาน 

• แทรกเทคนิคตา่งๆ 

• การคํานวณใน Microsoft Excel 

บทท่ี 2 การทํางานกบัข้อมลู 

• การเรียงข้อมลูตามลําดบั (Sorting) 

• การกรองข้อมลู (Filter) ด้วย Auto Filter 

• การทําสรุปผลข้อมลูด้วย (Sub Total) ใช้สําหรับการสรุปผลโดยแสดงผลสรุป

ข้อมลู ไมว่า่จะเป็น ผลรวม คา่เฉล่ีย จํานวน หรือคา่ทางสถิต ิตามกลุม่ข้อมลูท่ีต้องการ 

• การตรวจสอบความถกูต้องข้อมลูด้วย Data Validation ใช้สําหรับการป้องกนั 

และเพิม่ความสะดวกในการป้อนข้อมลูให้สะดวกมากย่ิงขึน้  

• การกําหนดการแสดงตามเง่ือนไขด้วย Conditional Formatting ใช้สําหรับการ

แสดงผลข้อมลู 

บทท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมตารางงาน 

• วิธีการเพิ่มแท็บ Analysis  

• การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตจิากแบบสอบถาม  

บทท่ี 4 สร้างรายงานสรุปข้อมลูด้วยตารางไขว้และแผนภมูิ 

• ความหมายและประโยชน์ของตารางไขว้ 

• ตารางไขว้กบัการสรุปข้อมลู 

• การทํารายงานแผนภมูิ 
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บทท่ี 5 มาโคร (Macro) กบัการทํางานในลกัษณะท่ีต้องทําซํา้ ๆ 

• มาโคร (Macro) 

• การสร้างมาโคร (Create a Macro) 

• การกําหนดมาโคร 

บทท่ี 6 การตดิตามการแก้ไข การเช่ือมโยงสตูร (Auditing Worksheets) 

• การตดิตามวา่เซลนีไ้ปเก่ียวข้องกบัเซลใด (Trace Cell Precedents) 

• การตดิตามวา่เซลนีถ้กูอ้างอิงไปท่ีใดบ้าง (Trace Cell Dependents) 

• การแสดงสตูรทัง้หมด 

• การดขู้อผดิพลาดของสตูรการคํานวณ (Locate Errors in Formulas) 

• การตดิตามดคูา่ของตวัแปร (Watch and Evaluate Formulas) 

บทท่ี 7 การนําเข้าและสง่ออกข้อมลู (Importing and Exporting Data) 

• การสง่ออกข้อมลูไปยงั Microsoft Word (Export to Microsoft Word) 

• การนําเข้าตารางจาก Microsoft Word (Import a Word Table) 

• การนําเข้าข้อมลูท่ีเป็น Text File (Import Text Files) 

บทท่ี 8 การกําหนดค่าการรักษาความปลอดภยั (Security) 

• การกําหนดรหสัผา่นให้ไฟล์ Excel 

• การป้องกนั Worksheet&Workbook 

บทท่ี 9 การประยกุต์ใช้งาน 

• การหาอาย ุ/ อายกุารทํางาน 

• การวางแผนเงินออม 

• การเปล่ียนข้อความไทยองักฤษ 

กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

• ในห้องเรียน 

 ผู้แนะนํากลา่วทกัทายผู้ เรียน ผู้แนะนําถามผู้ เรียนวา่ใคร สามารถใช้โปรแกรม 

โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010  ได้บ้าง จากนัน้ผู้แนะนําอธิบาย

เนือ้หาหนว่ยเรียน  
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• Online  

 ผู้ เรียน login ผา่นระบบ LMS  

 เลือกบทเรียนท่ีต้องการจะเรียน  

 บนัทกึความก้าวหน้าในการเรียนแต่ละครัง้ 

 ขัน้การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

• ในห้องเรียน 

 ผู้แนะนําเปิดสไลด์ บทท่ี 1 เร่ืองการเร่ิมต้นการใช้งานและคณุสมบตั ิExcel 

2010 

 ผู้แนะนําแสดงผลงานท่ีได้การการสร้าง excel ขัน้สงู 

• Online  

 ผู้ เรียน login ผา่นระบบ LMS  

 ผู้ เรียน ทําแบบทดสอบก่อนเรียน  

 เรียนตามบทเรียนเนือ้หาท่ีได้เลือก บนัทกึความกว้าหน้าในการเรียน  

 ทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

 ขัน้สรุปผลการเรียนรู้ 

• ในห้องเรียน 

• Online  

หลักฐาน ชิน้งาน ผลงาน ส่ือการเรียนรู้  

แบบบนัทกึกําหนดวตัถปุระสงค์สําหรับผู้ เรียน (แบบ B-1) 

แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลงัเรียน 

แบบบนัทกึการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียน (แบบ B-2) 

สไลด์ Power Point  

 อินเตอร์เน็ต LMS  

วธีิการวัดและประเมนิผล 

แบบบนัทกึกําหนดวตัถปุระสงค์ 

แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลงัเรียน 

แบบทดสอบ, สงัเกต, ถามตอบ
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บทท่ี 1 เร่ิมต้นการใช้งานและคุณสมบัตขิองโปรแกรมตารางงาน 

 โปรแกรมตารางงาน Microsoft excel 2010 เป็นโปรแกรมด้านการคํานวณและการวิเคราะห์

ข้อมลู โดยไฟล์นามสกลุ คือ .xlsx  

• สว่นประกอบของ Microsoft Excel2010 

 

 

 

 

- Back State เป็นปุ่ มคาสัง่เก่ียวกบัการทางานของแฟ้มงานเชน่ New, Open, Save, Print, Close  

- Quick Access Toolbar เป็นแถบเคร่ืองมือให้เรียกใช้งานได้อยา่งรวดเร็วสามารถเพิม่ปุ่ มคาสัง่ได้  

- Title bar แถบแสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟล์ปัจจบุนัท่ีเปิดใช้งานอยู่ 

-แถบ Ribbon เป็นแถบท่ีรวบรวมคาสัง่ตา่งๆของเมนหูรือทลูบาร์เพ่ือให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึน้  

- Name box แสดงตําแหนง่เซลล์ปัจจบุนั 

- Formula bar แถบแสดงสตูรคํานวณหรือข้อมลูท่ีพิมพ์เข้าไป 

- Active cell เซลล์ปัจจบุนัท่ีกาลงัทางานอยู่ 

Formula bar 

Active cell 

Worksheet 

Sheet Tab 

Name 

 

แถบ Ribbon Title bar Quick Access Back State 
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- Worksheet พืน้ท่ีใช้งานของโปรแกรม 

• แทรกเทคนิคตา่งๆ 

 การเพิ่มปุ่ มทลูบาร์ใน Quick Access Toolbar 

 ปุ่ มทลูบาร์ท่ีต้องการใช้งานบอ่ยๆ โดยเราสามารถเพิม่เข้ามาใน Quick Access 

Toolbar ได้ มีขัน้ตอนดงันี ้

 1. คลกิปุ่ มลกูศรลงของ Quick Access Toolbar จะปรากฏคาสัง่ให้เลือกใช้ และ

เลือกที ่More Commands... 

 2. เลือกคาสัง่ท่ีต้องการใช้บอ่ย เชน่ New, Open, Print Preview, Quick Print, ฯลฯ 
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• การคํานวณใน Microsoft Excel 

 การใสส่ตูรคํานวณปกติ 

 1. เลือกเซลล์ท่ีต้องการแสดงผลลพัธ์ จากตวัอยา่งนี ้ตําแหนง่เซลล์อยูท่ี่ C4 

 2. พิมพ์เคร่ืองหมาย = แล้วตามด้วยตําแหนง่เซลล์ เชน่ =C2*C3 เสร็จแล้วกดปุ่ ม Enter 

 3. ท่ีเซลล์ C4 จะแสดงผลลพัธ์ และท่ี Formula bar จะแสดงสตูรคํานวณท่ีกําหนดไว้ 

 

 
 

 
 

 ลําดบัความสําคญัของเคร่ืองหมายทางการคํานวณ ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์กบัการคํานวณจาก

เคร่ืองคดิเลข ผลลพัธ์ท่ีได้จะตา่งกนัเน่ืองจากการคํานวณในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะดู

ความสําคญัของเคร่ืองหมายทางการคํานวณด้วย จงึเป็นสิ่งสําคญัท่ี ผู้ใช้งาน ต้องทราบในเร่ืองนี ้เพ่ือ

ไมใ่ห้ผลลพัธ์ท่ีต้องการผดิเพีย้นไปจากปกติ 

 

เคร่ืองหมายท่ีใช้ ความหมาย 

( ) วงเล็บ 

^ ยกกาลงั 

* , / คณู , หาร 

+ , - บวก , ลบ 

  

 ความสําคญัของเคร่ืองหมายทางการคํานวณ จะไลจ่ากบนลงลา่ง บนสดุจะสําคญัสงูสดุ และ 

ลา่งสดุจะสําคญัต่ําสดุ ในสตูรคํานวณสตูรหนึง่ ถ้าเคร่ืองหมายใดสําคญักวา่ก็จะทําการคํานวณ

เคร่ืองหมายนัน้ก่อนแล้วไลต่ามลาดบัไปเร่ือยๆ 

 การคํานวณหาผลรวมหากต้องการหาผลรวมของตวัเลขหลายๆ ตําแหนง่ เราสามารถใช้

ฟังก์ชัน่ของการหาผลรวมเข้ามาชว่ย มีขัน้ตอนดงันี  ้
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 1. เลือกเซลล์ท่ีต้องการแสดงผลลพัธ์ จากตวัอยา่งนี ้ตําแหนง่เซลล์อยูท่ี่ H4 

 2. ท่ีแท็บ Home คลกิ ปุ่ ม Sum บนทลูบาร์ 

 3. จะปรากฏสตูรคํานวณ = SUM (B4:G4) ให้ดชูว่งข้อมลูตวัเลขท่ีจะคํานวณวา่ถกูต้องหรือไม่ 

สงัเกตจากเส้นประว่ิงรอบๆ ข้อมลู ถ้าถกูต้องแล้วกดปุ่ ม Enter ถ้าไมถ่กูต้อง drag คลมุชว่งข้อมลูใหม่

แล้ว กดปุ่ ม Enter 
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บทท่ี 2 การทาํงานกับข้อมูล 

 

• การเรียงข้อมลูตามลําดบั (Sorting) 

 ลําดบัการจดัเรียงเร่ิมต้น 

 หากเรานําข้อมลูปริมาณมาก หรือข้อมลูท่ีอยูใ่นรูปแบบของฐานข้อมลูมาสร้างในโปรแกรม 

Excel สว่นใหญ่ หลงัจากสร้างงานเรียบร้อยแล้ว สิง่ท่ีจะทาตอ่ไป คือ การจดัเรียงข้อมลู โดยมีขัน้ตอน

ดงันี ้

 1. คลกิตําแหนง่เซลล์ในหวัข้อท่ีต้องการจดัเรียง 

 2. ท่ีแท็บ Dataหวัข้อ Sort & Filterคลกิปุ่ มบนทลูบาร์ เพ่ือเลือกเกณฑ์การจดัเรียง  

  Sort Smallest to Largest จดัเรียงจากน้อยไปมาก (A->Z)  

  Sort Largest to Smallest จดัเรียงจากมากไปน้อย (Z->A) 

 

 

 

 

 

  

 การเรียงลําดบัข้อมลูในชว่งหรือตาราง 

 1. ตําแหนง่เซลล์อยูใ่นงาน Database 

 2. คลกิปุ่ ม เพ่ือเปิดไดอะลอ็กบอ็กซ์ Sort กําหนดรายละเอียดเพิ่มเตมิ  

 3. ท่ีชอ่ง Sort by เลือกหวัข้อหลกัในการจดัเรียง ท่ีชอ่ง Order เลือกเกณฑ์การจดัเรียง 

 4. คลกิ ปุ่ ม  เพ่ือเพิ่มหวัข้อรอง, ในการจดัเรียง หรือถ้าต้องกร ลบหวัข้อออกให้  

เลือกลําดบั และคลกิปุ่ ม    
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• การกรองข้อมลู (Filter) ด้วย Auto Filter 

 การกรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง 

 การทํางานกบัข้อมลูปริมาณมาก หรือฐานข้อมลู นอกจากการจดัเรียงแล้ว ก็จะเป็นเร่ืองการ

ค้นหาข้อมลูหรือการกรองข้อมลูนัน่เอง โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 1. ตําแหนง่เซลล์อยูใ่นงาน Database 

 2. ท่ีแท็บ Data หวัข้อ Sort & Filter คลกิ ปุ่ ม จะปรากฏลกูศรลงทกุหวัข้อ 
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 3. คลิกปุ่ มลกูศรลงของหวัข้อท่ีจะค้นหาเลือกข้อมลูท่ีต้องการในท่ีนีค้ลิกหวัข้อรถยนต์เลือก

BENZเสร็จแล้วคลิกปุ่ ม OK 

 

 
  สงัเกตแถบ Status bar ด้านลา่งจะแสดงจานวน record ท่ีค้นหาได้ 

 4. ยกเลกิการกรองข้อมลู กดปุ่ ม Clear 

 

 

 

 

 

 การกรองค่าท่ีไม่ซํา้กันหรือการเอาค่าท่ีซํา้กันออก 

 ในการทางานกบัข้อมลูปริมาณมากหรือใน Database เม่ือทาการป้อนข้อมลูจานวนมากๆอาจ

มีบาง record ท่ีพิมพ์ซํา้กนัโดยเราสามารถเอาคา่ท่ีซํา้กนัออกได้มีขัน้ตอนดงันี  ้

 1. ตําแหนง่เซลล์อยูใ่นงาน database  

 2. ท่ีแท็บ Data คลกิ ปุ่ ม Remove Duplicates  

 

 จะปรากฏไดอะลอ็กบอ็กซ์ Remove Duplicates  
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3. คลกิเลือกหวัข้อฟิลด์ท่ีให้ตรวจสอบข้อมลูซํา้ในท่ีนีเ้ลือกฟิลด์รถยนต์เสร็จแล้วคลิกปุ่ ม OK  

4. จะปรากฏไดอะลอ็กบอ็กซ์แสดงจานวน record ท่ีซํา้กนัคลิกปุ่ ม OK  

 
• การทําสรุปผลข้อมลูด้วย (Sub Total) ใช้สําหรับการสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมลู ไมว่า่

จะเป็น ผลรวม คา่เฉล่ีย จํานวน หรือคา่ทางสถิต ิตามกลุม่ข้อมลูท่ีต้องการ  

1. แท็บ Data เลือก Subtotal 

2. เลือก field ท่ีเราต้องการจะหาผลรวมข้อมลู รถยนต์ 

3. เลือก Subtotal (Add subtotal to:)จาํนวนขาย 
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 การยกเลกิการทํา Sub-Total 

o เลือกเมนคํูาสัง่ Data, Subtotal  

o เลือกคําสัง่ยอ่ย Remove All 
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• การตรวจสอบความถกูต้องข้อมลูด้วย Data Validation ใช้สําหรับการป้องกนั และเพิ่ม

ความสะดวกในการป้อนข้อมลูให้สะดวกมากย่ิงขึน้ และการป้องกนัการใสข้่อมลูซํา้ โดย

ใช้คําสัง่ Data Validation 

1. เลือก field ท่ีต้องการตรวจสอบ  

2. แท็บ Data -> Data Validation 

3. เลือกประเภทของข้อมลูท่ีต้องการตรวจสอบ 

4. ในการทดสอบจะเห็นวา่ถ้าเราไม่ได้ใสข้่อมลูท่ีเป็นตวัเลขในชอ่ง จํานวนขาย จะมี

การแจ้งเตือนจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

3

  

 

2

  

 

4
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ประเภทของข้อมลูท่ีจะอนญุาตให้ป้อนได้ในชอ่ง Allow:  

• Any Value (คา่ใดๆ) คา่ตวัเลขหรือข้อความใด 

• Whole number (จํานวนเตม็) เฉพาะตวัเลขจํานวนเตม็ท่ีกําหนดในชว่งหนึ่ง 

• Decimal (ตําแหนง่ทศนิยม) เฉพาะตวัเลขตามจํานวนทศนิยมท่ีกําหนด 

• List (รายการ) คา่จากรายการท่ีเตรียมไว้ 

• Date (วนัท่ี) คา่ตามกรอบวนัท่ีท่ีระบุ 

• Time (เวลา) คา่ตามกรอบเวลาท่ีระบุ 

• Text length (ตามความยาวข้อความ) ตามความยาวของข้อความท่ีระบุ 

• Custom (กําหนดเอง) กําหนดคา่เอง เชน่ สตูรคํานวณ 
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• การกําหนดการแสดงตามเง่ือนไขด้วยConditional Formatting ใช้สําหรับการแสดงผลข้อมลู 

 กรณีท่ีต้องการนําข้อมลูท่ีมีอยูม่าเปรียบเทียบ หรือวิเคราะห์ ก็สามารถเลือกจดัรูปแบบตาม

เง่ือนไขได้ เม่ือคลิกปุ่ ม Conditional Formatting  (การจดัรูปแบบตามเง่ือนไข) ในแท็บ Home (หน้า

แรก) มีวิธีการสร้างแบง่ออกเป็นหลายกลุม่ ดงันี  ้

 

 
 

 

 

(เน้นกฎของเซล) จดัรูปแบบเซล โดยเน้นสีเซลท่ีตรงกบัเง่ือนไข 

 

(กฎอนัดบัแรก/สดุท้าย) จดัรูปแบบเซลคา่สงูสดุ หรือคา่ตํ่าสดุตามช่วงท่ีระบ ุ 

 

(แถบข้อมลู) จดัรูปแบบเซล โดยแสดงแถบสีตามคา่ของข้อมลูมากหรือน้อยตามลําดบั  

 

(ระดบัสี) จดัรูปแบบเซล โดยแสดงสีแบบไลร่ะดบัตามคา่ในเซลท่ีระบไุว้ในเง่ือนไข  

 

(ชดุไอคอน) จดัรูปแบบเซล โดยแสดงเป็นไอคอนลกัษณะตา่งๆ ตามคา่ของเซลท่ีระบไุว้  

(สร้างกฎ) สร้างกฎการจดัรูปแบบเซลขึน้ใหม ่ 

(ล้างกฎ) ยกเลกิเง่ือนไขท่ีระบไุว้ โดยสามารถยกเลกิการจดัรูปแบบเฉพาะสว่นตา่งๆ  

(จดัการกฎ) แก้ไขรูปแบบท่ีจดัตามเง่ือนไข 
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การจดัรูปแบบเซลด้วยสีไฮไลท์ (Highlight Cells Rules) 

 ตวัอยา่ง ต้องการทราบยอดขายของสนิค้าท่ีมียอดขายมากกวา่ 50 หนว่ย 

1. เลือก cell ข้อมลูท่ีต้องการทดสอบ 

2. แท็บ Home -> Conditional Formatting  -> Highlight Cells Rules 

3. ใสเ่ง่ือนไขในการทดสอบGreater than 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 
2

  

 

3
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บทท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมตารางงาน 

• วิธีการเพิ่มแท็บ Analysis  

• การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตจิากแบบสอบถาม  

 

บทท่ี 4 สร้างรายงานสรุปข้อมลูด้วยตารางไขว้และแผนภมูิ 

• ความหมายและประโยชน์ของตารางไขว้ 

• ตารางไขว้กบัการสรุปข้อมลู 

• การทํารายงานแผนภมูิ 

 

บทท่ี 5 มาโคร (Macro) กบัการทํางานในลกัษณะท่ีต้องทําซํา้ ๆ 

• มาโคร (Macro) 

• การสร้างมาโคร (Create a Macro) 

• การกําหนดมาโคร 

 

บทท่ี 6 การตดิตามการแก้ไข การเช่ือมโยงสตูร (Auditing Worksheets) 

• การตดิตามวา่เซลนีไ้ปเก่ียวข้องกบัเซลใด (Trace Cell Precedents) 

• การตดิตามวา่เซลนีถ้กูอ้างอิงไปท่ีใดบ้าง (Trace Cell Dependents) 

• การแสดงสตูรทัง้หมด 

• การดขู้อผดิพลาดของสตูรการคํานวณ (Locate Errors in Formulas) 

• การตดิตามดคูา่ของตวัแปร (Watch and Evaluate Formulas) 

 

บทท่ี 7 การนําเข้าและสง่ออกข้อมลู (Importing and Exporting Data) 

• การสง่ออกข้อมลูไปยงั Microsoft Word (Export to Microsoft Word) 

• การนําเข้าตารางจาก Microsoft Word (Import a Word Table) 

• การนําเข้าข้อมลูท่ีเป็น Text File (Import Text Files) 
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บทท่ี 8 การกําหนดคา่การรักษาความปลอดภยั (Security) 

• การกําหนดรหสัผา่นให้ไฟล์ Excel 

• การป้องกนั Worksheet&Workbook 

 

บทท่ี 9 การประยกุต์ใช้งาน 

• การหาอาย ุ/ อายกุารทํางาน 

• การวางแผนเงินออม 

• การเปล่ียนข้อความไทยองักฤษ 

 

 

 

 

รายละเอียด สามารถตดิต่อผู้วจิัย 



324 

 

 

คู่มือการใช้งาน eFront  V. 3.6 

สาํหรับผู้เข้าอบรม (Student) 
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สารบัญ 

  หน้า 

1 วิธีการลงทะเบียน 1 

2 การแจ้งลืมรหสัผา่น 2 

3 รายการหลกัสตูร 3 

4 บทเรียนหลกั 6 

5 บทเรียน 11 

6 การทดสอบ 17 

7 เง่ือนไขการเรียนสําเสร็จ 19 

8 การส่ือสาร 20 

9 ข้อมลูสว่นบคุคล 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



326 

 

บัญชีภาพประกอบ 
ภาพประกอบ  หน้า 

1 แสดงการสมคัรสมาชิกใหม ่ 1 

2 แสดงแบบฟอร์มสมคัรสมาชิก 2 

3 แสดงหน้าคลิกแจ้งลืมรหสัผา่น 2 

4 แสดงผลตรวจสอบแจ้งลืมรหสัผา่น 3 

5 แสดงรายการหลกัสตูร 6 

6 แสดงลําดบัขัน้บทเรียน 7 

7 แสดงแผงควบคมุการเรียน 9 

8 แสดงหน้าจอควบคมุการเรียน 10 

9 แสดงกิจกรรมยอ่ยของบทเรียน 11 

10 แสดงปุ่ มเร่ิมต้นบทเรียน 12 

11 แสดงลําดบัขัน้บทเรียน 12 

12 แสดงเนือ้หาบทเรียน 13 

13 แสดงปุ่ มสิน้สดุการเรียน 13 

14 แสดงสถานะในบทเรียน 14 

15 แสดงหน้าพิมพ์บทเรียน 14 

16 แสดงตวัอยา่งการพมิพ์บทเรียน 15 

17 แสดงแบบฟอร์มการแสดงความคดิเห็น 16 

18 แสดงตวัอยา่งแสดงความคดิเหน็ 16 

19 แสดงแบบทดสอบ 17 

20 แสดงคําถามแบบทดสอบ 18 

21 แสดงผลของการทดสอบ 18 

22 แสดงข้อมลูเนือ้หา - หนว่ยเรียน 19 

23 แสดงเง่ือนไขของบทเรียน 19 

24 แสดงหน้าแรกข้อความ 20 

25 แสดงหน้าเขียนข้อความ 21 

26 แสดงการสง่ข้อความถึง 22 

27 แสดงหน้าข้อมลูสว่นตวั 23 

28 แสดงการอพัโหลดรูป 24 
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คู่มือการใช้งาน ผู้เข้าอบรม 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ผู้ใช้สามารถท่ีจะสร้างบญัชีใหม ่จากหน้าหลกั eFrontโดยท่ีสามารถ คลกิท่ี "คลิกสมคัรเป็น

สมาชิกใหม ่ท่ีนี "้ เม่ือคลิกแล้ว จะไปยงัหน้าแบบฟอร์มการลงทะเบียน จะมีการกรอกข้อมลูตา่งๆ และ

รหสัผา่น หลกัจากท่ี ผู้ใช้กรอกข้อมลูครบถ้วนแล้ว ให้ทําการกดปุ่ ม "สง่ : ลงทะเบียนเป็นสมาชิก " ระบบ

จะสร้างบญัชีใหมใ่ห้ 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงการสมัครสมาชกิใหม่ 

-1- 
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ภาพประกอบ 2 แสดงแบบฟอร์มสมัครสมาชิก 

การแจ้งลืมรหสัผ่าน 

ผู้ใช้ท่ีเป็นสมาชิกสามารถท่ีจะใช้งานการแจ้งลืมรหสัผา่นได้ โดยคลิก “คลิกแจ้งลืมรหสัผา่น 

ท่ีนี ้”เม่ือทําการคลิกแล้ว ระบบจะไปหน้าแบบฟอร์มการกรอก อีเมล์ หรือ ช่ือท่ีใช้ในระบบ 

 

ภาพประกอบ 3  แสดงหน้าคลกิแจ้งลืมรหัสผ่าน 

-2- 
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กรณีท่ีระบบตรวจสอบแล้ววา่ไมมี่ email ท่ีแจ้งในระบบ 

 

ภาพประกอบ 4  แสดงผลตรวจสอบแจ้งลืมรหัสผ่าน 

 

รายการหลักสูตร 

โครงสร้างและหลกัสตูรของผู้ เรียน ในหน้านี ้ระบบแสดงหลกัสตูรท่ีผู้ เข้าอบรมจะเข้าไปเรียน

บทเรียนจะชว่ยให้ผู้ เข้าอบรม ทบทวนบทเรียนได้อยา่งรวดเร็ว ในปัจจบุนั สามารถท่ีจะดไูด้เป็น 

เปอร์เซ็นต์ในการดสูถานะตา่งๆ ในการเรียน แตล่ะคนสามารถทําโดยการเล่ือน cursor ของเมาส์  อยู่

เหนือช่ือของแตล่ะบทเพ่ือดรูายละเอียดเพิ่มเตมิ 

 

-3- 
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-4- 



331 

  

 

การเพิ่มบทเรียนตอ่ 

 

 

 

-5- 
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ภาพประกอบ 5 แสดงรายการหลักสูตร 

บทเรียนหลัก 

ผู้ เข้าอบรมสามารถทําการเลือกรายช่ือหลกัสตูรในการเรียน เม่ือคลกิเลือกแล้ว ระบบจะไปยงั

หน้าเรียนในหลกัสตูรท่ีผู้ เข้าอบรมเลือกโดยเป็นหลกัสรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน มี 2 หนว่ยเรียน คือ หนว่ยเรียนท่ี 1 เร่ืองเทคนิคการสร้างส่ือและการนําเสนอผล งานขัน้สงู   

หนว่ยเรียนท่ี 2 เร่ืองการใช้โปรแกรมตารางงานขัน้สงู 

 

-6- 
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ภาพประกอบ 6 แสดงลาํดบัขัน้บทเรียน 

-7- 
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แม้วา่รูปแบบท่ีแนน่อนของบทเรียนนี ้จะขึน้อยูก่บัแตล่ะบทเรียน หรือหลกัสตูรนัน้ๆ ท่ีจะ

กําหนดโดยอาจารย์  สําหรับบทเรียนนี ้จะมีเนือ้หาแบบลําดบัขัน้ จะปรากฏทกุหลกัสตูรเสมอ ทัง้นี ้

ผู้ เรียนสามารถเร่ิมเรียนโดยกด "เร่ิมเรียนเนือ้หา- หนว่ยเรียน " เพ่ือดกูารเรียนทัง้หมด  หรือเลือกจาก

แถบลําดบัขัน้ในเนือ้หาได้เลย (ถ้าบทเรียนนัน้ๆไมมี่เง่ือนไขในการเรียน ) ผู้ เข้าอบรมสามารถท่ีจะดู

ข้อมลู โดยการกดปุ่ ม "สถิต ิ: รายงาน" เพ่ือท่ีจะดรูายละเอียดตา่งๆของเนือ้หาและเรียนเสร็จไปแล้ว 

 

-8- 
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ภาพประกอบ 7 แสดงแผงควบคุมการเรียน 

 

ตอ่ไปจะเป็นหน้าหลกัของบทเรียน จะมีตาราง เป็นชัน้ๆ ลงมา มีขนาดเล็ก จะมีสว่นควบคมุ

ตา่งๆ เชน่ ข้อมลูสว่นตวั 

-9- 
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ภาพประกอบ 8 แสดงหน้าจอควบคุมการเรียน 

 

ปฏิทินกิจกรรม 

สถิต ิ: รายงาน 

การอภิปราย 

รับ-สง่ขา่วสาร 

 

 

 

-10- 
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ภาพประกอบ 9 แสดงกจิกรรมย่อยของบทเรียน 

บทเรียน 

การเรียนบทเรียนนัน้สามารถท่ีจะทําได้โดยการเลือกท่ีรายช่ือในลําดบัขัน้ของหนว่ยเรียนได้

เชน่เดียวกนัในหน้าหลกั 

-11- 
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ภาพประกอบ 10 แสดงปุ่มเร่ิมต้นบทเรียน 

 

ภาพประกอบ 11 แสดงลาํดบัขัน้บทเรียน 

-12- 
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แสดงหน้าเนือ้หานําเสนอของหนว่ยเรียนยอ่ยท่ีถกูกําหนดโดย อาจารย์ท่ีมีการจดัการเนือ้หา

บทเรียนแล้ว 

 

ภาพประกอบ 12 แสดงเนือ้หาบทเรียน 

เม่ือผู้ เข้าอบรม ได้ทําการศกึษาเรียนรู้เสร็จแล้ว สามารถ ทําเคร่ืองหมาย วา่ได้เรียนเสร็จแล้ว

โดยทําการกดปุ่ ม ตามในรูป 

 

ภาพประกอบ 13 แสดงปุ่มสิน้สุดการเรียน 

เม่ือผู้ เข้าอบรมสามารถเรียนเสร็จแล้วและทําการกดปุ่ มแล้ว ระบบจะทําการขึน้เคร่ืองหมาย

ถกู ในรายการเรียนของบทนัน้ๆ ดงัรูป 
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ภาพประกอบ 14 แสดงสถานะในบทเรียน 

ผู้ เข้าอบรมบางสว่นสามารถท่ีจะพมิพ์เนือ้หาบทเรียน ได้โดยทําการกด สัง่พมิพ์  ในบทเรียน

นัน้ๆได้เลย 

 

ภาพประกอบ 15 แสดงหน้าพมิพ์บทเรียน 
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ภาพประกอบ 16 แสดงตวัอย่างการพมิพ์บทเรียน 

นอกจากนีแ้ล้วผู้ เข้าอบรมสามารถท่ีจะแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิในหนว่ยเรียนนัน้ๆได้ในแต่

ละคน แตล่ะความคดิเห็นเม่ือผู้ เข้าอบรมแสดงความคดิเห็นแล้ว ก็จะแสดงอยูใ่น แตล่ะหนว่ยเรียน ใน

สว่นข้างลา่งของแตล่ะบท 
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ภาพประกอบ 17 แสดงแบบฟอร์มการแสดงความคิดเหน็ 

 

 

ภาพประกอบ 18 แสดงตัวอย่างแสดงความคิดเหน็ 
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การทดสอบ 

การทดสอบก่อนและหลงัเรียนในแตล่ะบทเรียน ในโครงสร้างเนือ้หาของบทเรียน ใน

แบบทดสอบ นีอ้าจจะมีประเภทของบททดสอบตา่งๆ หลายประเภทแล้วแต ่อาจารย์จะเป็นคนกําหนด

วา่จะให้ แบบทดสอบประเภทไหน ถ้าผู้ เข้าอบรมสอบผา่นแบบทดสอบนีก็้จะผา่นแตถ้่าไมผ่า่น ก็จะให้

มาเรียนใหมจ่นผา่น ถึงจะไปบทตอ่ไปได้ 

 

 

ภาพประกอบ 19  แสดงแบบทดสอบ 
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ภาพประกอบ 20 แสดงคาํถามแบบทดสอบ 

 

 

ภาพประกอบ 21 แสดงผลของการทดสอบ 
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เงื่อนไขการเรียนเสร็จ 

ผู้ เข้าอบรมสามารถท่ีจะดเูง่ือนไขในการเรียนโดยการคลิกดท่ีูไอคอล "ข้อมลูเนือ้หา - บทเรียน 

"ในหน้าบทเรียนกฎตา่งๆจะขึน้มาให้ทราบวา่แตล่ะเง่ือนไขต้องทําอยา่งไรจงึจะผา่น 

 

ภาพประกอบ 22 แสดงข้อมูลเนือ้หา - หน่วยเรียน 

 

ภาพประกอบ 23 แสดงเง่ือนไขของบทเรียน 
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การส่ือสาร 

eFront นัน้สามารถให้ผู้ เข้าอบรมใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เพ่ือส่ือสารกบัอาจารย์และผู้ เข้าอบรมชัน้

เดียวกนัได้ มีเคร่ืองมือส่ือสารดงันี ้

 

 

ข้อความ 

 

ภาพประกอบ 24 แสดงหน้าแรกข้อความ 
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จากเมน ู "สร้างข้อความ- ขา่วสารใหม่ " เม่ือทําการเลือกรายการแล้วจะเปล่ียนไปยงัหน้า 

ข้อความสว่นบคุคล 

ซึง่มีลกัษณะ กลอ่งข้อความจะมีดงันี ้

ดไูด้โดยคลกิดหูวัเร่ือง 

ทําเคร่ืองหมาย อนัไหนอา่นแล้วหรือยงัไมไ่ด้อา่น 

ลบข้อความ 

ย้ายข้อความไปยงัท่ีอยูอ่ื่นๆ 

 

ภาพประกอบ 25 แสดงหน้าเขียนข้อความ 

เม่ือทําการ คลิกเมน ู"สร้างข้อความ-ขา่วสารใหม"่จะสามารถเขียนข้อความถึงคนอ่ืนได้ ทําการ

ร่างข้อความและเอกสารแนบได้ตามปกต ิแต ่ eFrontจะมีนอกเหนือจากนี ้โดยเลือก จํานวนประเภท

ผู้ รับ เชน่กลุม่ผู้ รับ ผู้ใช้ ท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนท่ีเรียนอยูไ่ด้ หรือหลกัสตูรอ่ืนๆ 
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ภาพประกอบ 26 แสดงการส่งข้อความถงึ 

Forum นัน้จะเก่ียวข้องกบัในบทเรียน ซึง่หมายความวา่ ผู้ เข้าอบรมเลือกหน้าหลกัเพ่ือไปยงั 

Forum ผู้ใช้หรือผู้ เข้าอบรมสามารถสร้างหวัข้อใน ฟอร่ัม โพสต์ หรือ แสดงความคดิเห็นในหวัข้อตา่งๆ 

ของผู้ อ่ืนได้ 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 

เลือก "เคร่ืองมือ " และกด "ข้อมลูสว่นตวั " ผู้ เข้าอบรมสามารถแก้ไขประวตัสิว่นตวัได้เชน่ 

อีเมลล์หรือตดิตอ่รายละเอียดโดยกรอกจากแบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องเม่ือมีการเปล่ียนจะต้องกดปุ่ ม “สง่:

บนัทกึการเปล่ียนแปลง” 

 

 

 

ภาพประกอบ 27 แสดงหน้าข้อมูลส่วนตัว 
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อยา่งไรก็ตามผู้ เข้าอบรมสามารถแก้ไขรูปภาพสว่นตวัได้จาก "เลือกรูปภาพสว่นตวั "จากปุ่ ม 

"ตัง้คา่สว่นตวั" ผู้ เข้าอบรมสามารถจดัการโดยเลือกรูปแล้วอพัโหลดรูปภาพท่ีเลือกไว้ 

 

ภาพประกอบ 28 แสดงการอัพโหลดรูป 
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ภาคผนวก ช 

 

รายนามกลุ่มทดลอง 
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1.รายนามกลุม่ทดลอง การทดลองครัง้ท่ี 1 

ลาํดบั ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง 

1 นางสาวชตุนินัท์  พุม่กลิน่ นกัพฒันาสงัคมชํานาญการ 

2 นางอจัฉราฉวี  หาสณุหะ นกัพฒันาสงัคมชํานาญการพเิศษ 

3 นางสาวสนทรียา เนตรัิงสีวชัรา นกัจดัการงานทัว่ไปชํานาญการ 

 

2.รายนามกลุม่ทดลอง การทดลองครัง้ท่ี 2 

ลาํดบั ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง 

1 นางสาวภาวินีย์ ขนัทะเสน  เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีปฏิบตังิาน 

2 นางสาวศริิพรโรจนสกุาญจน นกัพฒันาสงัคมชํานาญการพเิศษ 

3 นางสาวพิมพ์ธิดาแสงจนัทร์ นกัพฒันาสงัคมชํานาญการพเิศษ 

4 นายอฐัชยัดลุยพชัร์ นกัพฒันาสงัคมชํานาญการ 

5 นางนจุรี เตม็รุ่ง นกัพฒันาสงัคมชํานาญการพเิศษ 

6 นางเยาวลคัน์ จนัทรสรุคน นกัพฒันาสงัคมชํานาญการ 

7 นางสาวจฑุามาศ วรรณแก้ว นกัพฒันาสงัคมชํานาญการ 
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3.รายนามกลุม่ทดลอง การทดลองครัง้ท่ี 3  

ทะเบียนผู้ เข้าฝึกอบรมหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพงาน 

วนัท่ี 4,14,21,25,31 ตลุาคม 2556 ณ ห้องประชมุริบบิน้ขาว สค. 

ลาํดบั ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง 

สาํนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

1 นางสาวทศันีย์สชีุวกลุ นกัพฒันาสงัคมชํานาญการพเิศษ 

2 นายสหสัชยัชว่ยสืบวงษ์สา นกัพฒันาสงัคมปฏิบตักิาร 

3 นายอตชิาต วฒันวงศ์ นกัพฒันาสงัคมปฏิบตักิาร 

4 นางสาวอริญชยา คณะนา เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน 

5 นางสาวอมรรัตน์แก้ววิเศษ เจ้าพนกังานธรุการปฏิบตังิาน 

6 นางปวริษา วรรณวงษ์ เจ้าพนกังานธรุการปฏิบตังิาน 

สาํนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 

7 นางสาวราภรณ์พงศ์พนิตานนท์ นกัพฒันาสงัคมชํานาญการพเิศษ 

8 นางสาวปภาดาชโินภาษ นกัพฒันาสงัคมชํานาญการ 

9 นางสาวศริิพร พรหมราช นกัพฒันาสงัคมชํานาญการ 

10 นางนภารัตน์เจริญรัตน์ นกัพฒันาสงัคมชํานาญการ 

11 นางสาวษมาภรณ์ นีละเสน นกัพฒันาสงัคมชํานาญการ 

12 นางสาวจารุรัตน์ทบัทมิ เจ้าพนกังานธรุการปฏิบตังิาน 

กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 

13 นางเยาวนาถ ดลุลาดนิ นกัพฒันาสงัคมชํานาญการ 

14 นางกลัยา สวุรรณรัตน์ นกัพฒันาสงัคมชํานาญการ 

15 นางสาวพชัรินทร์วงศ์พิมพ์สอน นกัพฒันาสงัคมปฏิบตักิาร 

16 นางสาวสชุญัญาเก่งเกต ุ นกัพฒันาสงัคมปฏิบตักิาร 

17 นางสาวสายวนนัดร์ปิตยานนท์ นกัพฒันาสงัคมปฏิบตักิาร 

18 นายจกัรี อทุยัสา นกัพฒันาสงัคมปฏิบตักิาร 

19 นางสาวรมย์ธีราอตุตะมา เจ้าพนกังานพฒันาสงัคมปฏิบตังิาน 
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ลาํดบั ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง 

20 นางดวงใจ ภอูาลยั เจ้าพนกังานพฒันาสงัคมปฏิบตังิาน 

21 นางสาวตตยิาพร แสงกล้า เจ้าพนกังานพฒันาสงัคมปฏิบตังิาน 

22 นางสาวหนึง่ฤทยัโสดามรรค เจ้าพนกังานพฒันาสงัคมปฏิบตังิาน 

23 นางสาวจอมขวญั จู้ อี ้ เจ้าพนกังานธรุการปฏิบตังิาน 

24 นางสาวณตุประวีณมอญปาก เจ้าพนกังานธรุการปฏิบตังิาน 

25 นางสาวภทัรภาสรุะเสียง เจ้าพนกังานธรุการปฏิบตังิาน 

26 นางสาวชตุมิามัน่ใจ นกัพฒันาสงัคม 

กองกลาง 

27 นางสาวพชัรีย์ หนศูรี นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบตักิาร 

28 นางสาวเสาวภาศริิกนัรัตน์ เจ้าพนกังานธรุการปฏิบตังิาน 

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

29 นางสาวยวุนัดาสขุประเสริฐ นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบตักิาร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

30 นางสนีุย์มณีอาภรณ์ เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน 

31 นางสาวนดิา ภิรมรัตน์ นกัพฒันาสงัคมปฏิบตักิาร 

32 นายธนทั  สงัข์คม นกัพฒันาสงัคมปฏิบตักิาร 
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ภาคผนวก ซ 

ภาพบรรยากาศการทดลอง 
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 ประวัตย่ิอผู้วจิัย  
 

ช่ือ  ช่ือสกลุ นายพิเชฐ  คชูลธารา 

วนัเดือนปีเกิด 10 เมษายน 2512 

สถานท่ีเกิด เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั 75 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ12 หมูบ้่านวชัระโฮม 

ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ แขวงหนองแขม  

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10150 

ตําแหนง่หน้าท่ีการงานปัจจบุนั นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการพเิศษ 8 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั สถาบนัประมวลข้อมลูเพ่ือการศกึษาและพฒันา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารศกึษา  

พ.ศ.2530 มธัยมศกึษาตอนปลาย  

จากโรงเรียนเทพศริินทร์  

พ.ศ.2532 อนปุริญญา คอมพวิเตอร์ 

จากวิทยาลยัครูสวนสนุนัทา 

พ.ศ.2535 วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ) วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

จากวิทยาลยัครูสวนสนุนัทา 

พ.ศ.2540 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(วท.ม.) เทคโนโลยีการจดัการระบบสารสนเทศ 

จากมหาวิทยาลยัมหดิล 

พ.ศ.2557 การศกึษาดษุฏีบณัฑติ(กศ.ด.) การศกึษาผู้ใหญ่ 

จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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