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 The purpose of this study was to develop an E-Training on Fundamental 
Knowledge of the Organization for new staff of Thanachart Bank Public Co.,Ltd. to find out 
an efficiency according to the set of 80/80 provided criteria. The samples used in this 
research were 48 staffs of Thanachart Bank Public Co.,Ltd. who have taken the orientation 
course between January and March 2013 . The samples were divided into 3 experimental 
groups to test the efficiency of E-Training. The instruments consisted of E-Training on 
Fundamental Knowledge of the Organization for new staff of Thanachart Bank Public 
Co.,Ltd, an achievement test and a rating scale questionnaire. The data were analyzed by 
using mean and standard deviation.  
 The research results revealed that the quality of the E-Training evaluated by the 
content experts was ranked in a very good level and the educational technology experts 
was ranked in a good level and the efficiency of the E-Training was 82.11/81.78 
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 สารนิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาของอาจารย์ดร.นฤมล ศิระวงษ์ 
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 กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.นัทธีรัตน์  พีระพนัธุ์ อาจารย์ ดร.รัฐพล ประดบัเวทย์ และ
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ให้ความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพด้านเนือ้หา คอยให้คําปรึกษาและคําแนะนําจน
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สําหรับความรักและการดแูลเอาใจใส่ และกําลงัใจท่ีมีค่าท่ีสดุของผู้วิจยัเสมอ และเป็นแรงผลกัดนัให้
ผู้วิจยัประสบความสําเร็จเช่นทกุวนันี ้ 
 ขอขอบคุณคุณนุชนภางค์ คุณภัทรพร สําหรับแรงผลกัดนั ความเอาใจใส่ คําแนะนําและ
ความช่วยเหลือจนสามารถดําเนินการวิจยัได้เสร็จสิน้ ขอบคณุคณุวิชยั คณุจนัทิมา หวัหน้าของผู้วิจยั
ทัง้สองท่าน สําหรับความอนเุคราะห์ตา่งๆ ขอบคณุคณุสพุตัรา คณุพรรณี และพ่ีๆทัง้จากธนาคารนคร
หลวงไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคารธนชาตจํากดั (มหาชน) ท่ีคอยเป็นกําลงัใจและให้คําแนะนําและ
ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาปริญญาโท ขอขอบคุณคุณอังคณา อัศรานุรักษ์ และ 
คณุสริุยนัต์ พยคัฆ์ สําหรับคําปรึกษาและความช่วยเหลือให้สามารถผลิตบทเรียนได้ด้วยตนเองอย่าง
ลุล่วง และขอขอบคุณคุณสญัญา และเพ่ือนปริญญาโทภาคพิเศษ เอกเทคโนโลยีการศึกษา รุ่น 21 
สําหรับข้อมลูขา่วสาร ความช่วยเหลือและมิตรภาพ ขอขอบคณุเป็นอยา่งยิ่ง 
 ประโยชน์และคุณค่าของสารนิพนธ์ฉบับนี  ้ขอมอบแด่พระคุณบิดา มารดา น้องชาย ครู
อาจารย์และผู้ มีพระคณุทกุท่าน สําหรับความรักและความเมตตาท่ีมีตอ่ผู้วิจยัเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภมูิหลัง 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา ได้สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและสงัคม
อยา่งกว้างขวาง ภาครัฐได้เลง็เห็นถึงความสําคญัของเทคโนโลยี โดยกําหนดเป็นนโยบายแห่งชาติ เน้น
การสนับสนุนให้เกิดการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง
สถาบนัการศึกษาต่างๆ อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ การพฒันาระบบ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555: ออนไลน์) ส่งผล
ให้ประเทศไทย พฒันาไปในทิศทางของ “เศรษฐกิจแห่งภมูิปัญญาและการเรียนรู้” (Knowledge-based 
economy) ทนุและแรงงาน ไมใ่ช่ปัจจยัพืน้ฐานของระบบเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แตย่งัหมาย
รวมถึงความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
(ปรัชญนนัท์ นิลสขุ และ วรัท พฤกษากลุนนัท์.  2551: 22)  
 ผลของความเปล่ียนแปลงในด้านสงัคมและเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลเป็นอย่างมาก ในแง่ธุรกิจ “คน” นบัเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุ ในการพฒันาองค์กร
ให้เกิดความก้าวหน้า สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ี
ต้องการ องค์กรขนาดใหญ่ในปัจจบุนั จึงให้ความสําคญัต่อการพฒันาทรัพยากรบคุคลเป็นอย่างมาก 
โดยอยู่ภายใต้หลกัการท่ีว่า “มนุษย์มีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ และพฒันาได้ แต่ต้องอาศยักระบวนการท่ี
เหมาะสม และมีความตอ่เน่ือง” (ประชา ตนัเสนีย์.  2552: ออนไลน์) 
 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) เป็นอีกองค์กรหนึง่ท่ีให้ความสําคญักบัการพฒันาทรัพยากร
บคุคลเป็นอย่างมาก ดงัท่ีกําหนดไว้ในพนัธกิจขององค์กรท่ีมีตอ่พนกังาน โดยมุ่งมัน่สร้างสรรค์ให้กลุ่ม
ธนชาตกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถให้กบัพนกังาน ผ่าน
กระบวนการต่างๆ เช่น การจัดอบรม การสมัมนา การจัดทํา Workshop เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมให้
พนกังานหาความรู้เพิ่มเติมผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น Thanachart e-Learning, Thanachart Channel, 
TKM เป็นต้น (ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน).  2553: ออนไลน์) 
 การอบรมปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ เป็นอีกหลกัสตูรหนึ่งท่ีมีความสําคญัตอ่องค์กรเป็น
อย่างยิ่ง พนกังานใหม่ทกุคนจะต้องผ่านการอบรมในหลกัสตูรดงักล่าว โดยถือเป็นหนึ่งในเง่ือนไขของ
การทดลองงาน ภายใต้การอบรมหลกัสตูรนี ้พนกังานจะได้เรียนรู้และเข้าใจ โครงสร้างธนาคาร ระบบ
การทํางาน และวฒันธรรมองค์กร รวมถึงการหล่อหลอมแนวความคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
องค์กร เป็นการละลายพฤตกิรรม และการสร้างความรู้สกึในการเป็นสว่นหนึง่ของธนาคาร 
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 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ภาวะความผนัผวนของเศรษฐกิจในปัจจบุนั ภาคธุรกิจจําเป็นต้องปรับ
ลดงบประมาณเพ่ือปรับลดต้นทุนทางธุรกิจ ในการจดัอบรมแต่ละครัง้ จําเป็นต้องใช้งบประมาณเป็น
จํานวนมาก พนกังานบางส่วนต้องเดินทางจากหน่วยงานหรือสาขาของตน เข้ามาอบรมท่ีสํานกังาน
ใหญ่ ซึง่ถือเป็นการสญูเสียทรัพยากรทัง้ในด้านเวลาและงบประมาณ รวมถึงระยะเวลาการจดัอบรมท่ี
กําหนดไม่เพียงพอกบัจํานวนเนือ้หาทัง้หมดท่ีพนกังานควรศึกษา ดงันัน้ธนาคารจึงได้จดัทําโครงการ
รวบรวมเนือ้หาปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ ผ่านระบบ Thanachart e-Learning โดยพนกังานจะต้อง
เข้ามาศกึษาเนือ้หาดงักลา่ว ซึง่แบง่ออกเป็น 3 หมวด ดงันี ้
   หมวดท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบักลุม่ธนชาต 
   หมวดท่ี 2 กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางาน 
   หมวดท่ี 3 ความรู้ทัว่ไปท่ีพนกังานใหมค่วรทราบ 
 พนกังานสามารถศึกษาเนือ้หาทัง้หมดได้จากหน่วยงานหรือสาขาของตนเอง โดยไม่จํากัด
ระยะเวลาท่ีศกึษา เม่ือศกึษาเนือ้หาครบถ้วนทัง้หมด พนกังานจะต้องคลิกยืนยนัการเข้าศกึษารายวิชา
นี ้ผา่นระบบ Thanachart e-Learning ซึง่ทางธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้หมด โดยถือเป็นเง่ือนไข
หนึง่ในการผา่นการอบรมหลกัสตูรปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม ่ 
 จากรูปแบบการจดัอบรมดงักลา่ว จะพบว่าผู้ เข้าอบรมสว่นหนึ่ง ไม่เข้ามาศกึษาเนือ้หาตามท่ี
กําหนด โดยคิดเป็นร้อยละ 12 ของจํานวนผู้ เข้าอบรมหลกัสตูรปฐมนิเทศระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์ถึง
ตลุาคม ในปี 2555 (ศนูย์ทดสอบศกัยภาพและแหลง่ความรู้บคุคลากร.  2555: ไม่ปรากฏเลขหน้า) ซึง่
จากการสอบถามผู้ เข้าอบรม พบว่าเนือ้หาท่ีอบรมมีเป็นจํานวนมากและอยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
เนือ้หาบางหัวข้อไม่เก่ียวข้องกับการทํางานของตนเอง ทําให้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย ขาดความ
กระตือรือร้นท่ีจะเข้ามาเรียนผ่านระบบ e-Learning ส่งผลกระทบตอ่การทํางานของพนกังาน วฒันธรรม
และภาพลกัษณ์ขององค์กร รวมถึงการพฒันาองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย 
 ชุดฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่าย เป็นการนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม  
ในรูปแบบของบทเรียนมลัติมีเดีย มีกิจกรรมระหว่างระหว่างเรียน ช่วยเพิ่มแรงจงูใจในการเรียนรู้ รวมถึง
การให้ข้อมลูป้อนกลบั ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง (ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง.  ม.ป.ป: 5-8) 
จากผลการวิจยัขององักรู พทุธิเนตร (2549: บทคดัย่อ) ได้ทําการวิจยัแล้วพบว่า นกัศกึษาท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสงูขึน้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เช่นเดียวกบัปิยธิดา สงัข์สวน (2548: 155-157) 
พบว่าพนักงานท่ีเข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย  
มีความก้าวหน้าทางการเรียนท่ีสงูขึน้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความคิดเห็นของ
ผู้ รับการฝึกอบรมท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ย อยูใ่นระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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 ด้วยเหตนีุ ้ผู้วิจยัในฐานะพนกังานจึงได้พฒันาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกับองค์กร สําหรับพนกังานใหม่ ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
พนกังาน ให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถใช้เวลาวา่งจากการทํางานเข้ามาศกึษาเนือ้หาได้
ด้วยตนเอง และเป็นแนวทางสําหรับการพฒันาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ในหวัข้ออ่ืนๆ ซึง่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรทัง้ในด้านการพฒันาบุคลากร งบประมาณ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
องค์กรให้มีความทนัสมยั และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดงัเช่นพนัธกิจขององค์กรท่ีมีตอ่พนกังาน 
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 เพ่ือพฒันาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่
ธนาคารธนชาต จํากดั(มหาชน) ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
ความสาํคัญของการวจิัย 
 ผลการวิจยัในครัง้นี ้จะทําให้องค์กรได้ส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม่ ธนาคารธนชาต จํากดั(มหาชน) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดและเป็นแนวทางสําหรับการพฒันาชดุการฝึกอบรมในเร่ืองอ่ืนตอ่ไป 
 
ขอบเขตการวจิัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนกังานของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ท่ีเข้าอบรม
ในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 จํานวน 227 คน 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนกังานของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ท่ีเข้า
อบรมหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 จํานวน 48 คน 
  การทดลองครัง้ท่ี 1   ใช้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 3 คน 
  การทดลองครัง้ท่ี 2   ใช้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 15 คน 
  การทดลองครัง้ท่ี 3   ใช้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 30 คน 
 เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนือ้หาท่ีใช้ในการผลิตการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร 
สําหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยแบ่งเนือ้หาท่ีจําเป็นสําหรับผู้ เข้าอบรม
หลกัสตูรปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม ่ออกเป็น 3 บทดงันี ้
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   บทท่ี 1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบักลุม่ธนชาต 
    1. ประวตั ิความเป็นมาของกลุม่ธนชาต 
    2. พนัธกิจและวิสยัทศัน์ของกลุม่ธนชาต 
    3. โครงสร้างและผู้บริหารกลุม่ธนชาต 
   บทท่ี 2 ผลติภณัฑ์กลุม่ธนชาต 
    1. ผลติภณัฑ์เงินฝาก 
    2. ผลติภณัฑ์บตัร 
    3. ผลติภณัฑ์สนิเช่ือ 
    4. ผลติภณัฑ์ประกนั 
    5. ผลติภณัฑ์อ่ืนๆ 
   บทท่ี 3 ความรู้ทัว่ไปสําหรับพนกังานธนชาต 
    1. Welfare & Benefits 
    2. Internal Communication Channels 
    3. Thanachart Intranet 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ส่ือหรือบทเรียนท่ีพฒันาขึน้ในรูปแบบมัลติมีเดีย 
ประกอบด้วยคําอธิบายบทเรียน วตัถปุระสงค์ เนือ้หา รวมถึงกิจกรรมท้ายบทเรียน และมีแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิการอบรม ซึ่งจะให้ผลย้อนกลบัในทนัที ผู้ เข้าอบรมมีอิสระในการเข้าศึกษาได้ตามเวลา
และโอกาสท่ีต้องการ โดยสามารถเข้าศกึษาได้จากระบบ Thanachart e-Learning ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต
ของธนาคาร 
 2. การพฒันาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การออกแบบและพฒันาการฝึกอบรม
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร สําหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) โดยส่ือจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา และด้านเทคโนโลยี
การศึกษา จากนัน้จึงนําไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วจึงนําไปทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 3. ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิของการฝึกอบรม
อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่โดยใช้เกณฑ์ 80/80 
  80 ตวัแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย จากการทําแบบทดสอบระหว่างการ
อบรมของพนกังาน เม่ือผา่นการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ โดยคดิเป็นร้อยละ 80 ขึน้ไป 
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  80 ตวัหลงั หมายถึง คา่ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย จากการทําแบบทดสอบหลงัอบรมของ
พนกังาน เม่ือผา่นการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ โดยคดิเป็นร้อยละ 80 ขึน้ไป 
 4. ผู้ เช่ียวชาญ หมายถึง บคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ดงันี ้
  4.1 ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา คือ บุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 3 ท่าน โดยมีตําแหน่งระดบัผู้จดัการ (M) ขึน้ไป 
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการทํางานในฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล
อยา่งน้อย 5 ปี 
  4.2 ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี จํานวน 3 ท่าน ซึง่มีคณุสมบตัิคือ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท และมีประสบการณ์ใน
การทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี หรือสําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอก 
และมีประสบการณ์ในการทํางานอยา่งน้อย 3 ปี 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้  
  1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและพฒันาทางการศกึษา 
   1.1 ความหมายของการวิจยัและพฒันาทางการศกึษา 
   1.2 ความแตกตา่งระหวา่งการวิจยัและพฒันาทางการศกึษากบัการวิจยัทางการศกึษา 
   1.3 กระบวนการวิจยัและพฒันาทางการศกึษา 
   1.4 แนวทางการประยกุต์ใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันาทางการศกึษา 
  2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการอบรมและชดุฝึกอบรม 
   2.1 ความหมายของการพฒันาทรัพยากรบคุคล การศกึษา และการอบรม 
   2.2 การอบรมด้วยวิธีการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
   2.3 การอบรมปฐมนิเทศ 
   2.4 ชดุฝึกอบรม 
  3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนผา่นระบบเครือขา่ย 
   3.1 ความหมายของการเรียนผา่นระบบเครือขา่ย 
   3.2 รูปแบบการเรียนผา่นระบบเครือขา่ย 
   3.3 องค์ประกอบของการเรียนผา่นระบบเครือขา่ย 
   3.4 ประเภทของบทเรียนผา่นระบบเครือขา่ย 
   3.5 ความแตกตา่งระหวา่งการเรียนปกตกิบัการเรียนผา่นระบบเครือขา่ย 
   3.6 ระบบการบริหารจดัการการเรียนรู้ผา่นระบบเครือขา่ย 
   3.7 การออกแบบการเรียนการสอนผา่นระบบเครือขา่ย 
   3.8 ข้อควรคํานงึในการออกแบบบทเรียนผา่นระบบเครือขา่ย 
  4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาบทเรียนมลัตมีิเดีย 
   4.1 คณุลกัษณะสําคญัของบทเรียนมลัตมีิเดีย 
   4.2 โครงสร้างของบทเรียนมลัตมีิเดีย 
   4.3 องค์ประกอบในบทเรียนมลัตมีิเดีย 
   4.4 ขัน้ตอนการพฒันาบทเรียนมลัตมีิเดีย 
  5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชดุฝึกอบรม 
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1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการวจิัยและพฒันาทางการศกึษา 
 การวิจยัและพฒันาทางการศกึษา (Educational Research and Development) เป็น
กระบวนการในการสร้างสรรค์นวตักรรมหรือผลติภณัฑ์ทางการศกึษา (Education Product) เพ่ือปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง พฒันา แก้ปัญหาทางการศึกษาด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน 
ด้านเทคโนโลยีการศกึษาเป็นต้น โดยอาศยัพืน้ฐานการวิจยั (Research Based Education Development) 
เน้นหลกัเหตุผลและตรรกวิทยาในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ทางการศกึษา  
 1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  นกัวิชาการหลายท่านให้คํานิยามของการวิจยัและพฒันาทางการศกึษาดงันี ้
  เกย์ (Gay.  1992: 10-11) ได้กลา่วไว้ว่า การวิจยัและการพฒันาการศกึษาไม่ใช่การคิดค้น
วิธีการหรือการทดสอบสมมติฐาน แต่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิผลสําหรับการใช้ใน
โรงเรียน โดยผลิตภัณฑ์ท่ีกล่าวถึงได้แก่ เคร่ืองมือการพัฒนาครู วัสดุเพ่ือการเรียนรู้ การกําหนด
จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม ส่ือการสอน และระบบการจดัการตา่งๆ ความสําเร็จของการวิจยัและพฒันา
จะเก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์ บคุลากรและระยะเวลา ผลติผลจะพฒันาขึน้ตามความต้องการ (specific 
needs) และข้อกําหนดรายละเอียด (detailed specifications) โดยผลิตภณัฑ์จะถกูนําไปทดลองใช้
และปรับปรุงจนมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามแม้ว่าการวิจยัและพฒันาการศึกษาจะใช้ทรัพยากรเป็น
จํานวนมาก แตก็่ได้ผลลพัธ์เป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและออกแบบเพ่ือโรงเรียนโดยเฉพาะ 
  บอร์ก กอลล์ และกอลล์ (Walter R. Borg; Joyce P. Gall; & Meredith D. Gall.  2003: 
569-570) ได้กลา่วถึงการวิจยัและการพฒันาทางการศกึษา (Educational Research and Development) 
ว่าเป็นรูปแบบการพฒันาอุตสาหกรรม ซึ่งผลจากการวิจยัถูกนําไปใช้เพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือ
กระบวนการใหม่ โดยได้รับการทดสอบอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผล และปรับปรุงจนกระทั่ง
ผลติภณัฑ์มีประสทิธิผล คณุภาพ หรือมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
  วิชิต สรัุตน์เรืองชยั (2549: 2) ได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้การวิจยัและพฒันาทางการศกึษา
เป็นกระบวนการเพ่ือการค้นพบ พฒันา และยืนยนัข้อค้นพบรวมทัง้วิธีปฏิบตัิใหม่ๆ ว่าสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนได้จริง โดยถือเป็นการประยุกต์หรือดดัแปลงความรู้จาก 
การวิจยั ให้กลายเป็นผลติภณัฑ์ นโยบาย หรือวิธีปฏิบตัใิหม่ๆ  
  กลา่วโดยสรุป การวิจยัและพฒันา เป็นกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการศกึษา ไม่ว่า
จะส่ือการเรียนการสอน วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม การเรียน รวมถึงกระบวนการขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศึกษา โดยการทดลองอย่างเป็นระบบ และมีการประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข จนมัน่ใจ
ได้วา่ผลติภณัฑ์หรือกระบวนการนัน้มีประสทิธิภาพหรือประสทิธิผลตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
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 1.2 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษากับการวิจัยทางการศึกษา 
  การวิจยัและพฒันาทางการศกึษา แตกตา่งจากการวิจยัทางการศกึษาใน 2 ประเด็นดงันี ้
(ธีรศกัดิ ์อบุลรัตน์.  2543: 6-7; อ้างอิงจาก พฤทธ์ิ ศริิบรรณพิทกัษ์.  2531) 
  1.เป้าหมายการวิจัย การวิจัยทางการศึกษานัน้จะมุ่งค้นหาความรู้ใหม่โดยการวิจัย
พืน้ฐาน หรือมุ่งหาคําตอบท่ีเก่ียวกับการปฏิบตัิงานโดยการวิจยัประยุกต์ ในขณะท่ีการวิจยัและการ
พฒันาทางการศกึษาจะมุง่พฒันาและตรวจสอบผลติภณัฑ์ทางการศกึษา 
  2. การนําผลการวิจยัไปใช้ การวิจยัทางการศกึษาจะมีช่องว่างระหว่างผลการวิจยัและ
การนําไปใช้จริง กลา่วคือผลการวิจยัการศกึษาจํานวนมากไม่มีการนําไปใช้จริง เน่ืองจากขอบเขตและ
กระบวนการวิจัยสิน้สุดลงเม่ือทราบผลการวิจัยตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้เท่านัน้ ส่วนการนํา
ผลการวิจัยไปใช้เป็นอีกขัน้ตอนหนึ่งจึงเกิดช่องว่างดังกล่าว ในขณะท่ีการวิจัยและพัฒนาทาง
การศกึษา จะนําผลผลิตท่ีได้ไปใช้จริงในโรงเรียนทัว่ไปและมีการแนะแนวทางการพฒันาและนําไปใช้
อยา่งชดัเจน 
  อย่างไรก็ตามการวิจยัและพฒันาการศึกษาไม่ใช่กระบวนการท่ีมาทดแทนการวิจยัทาง
การศกึษา แต่เป็นการเช่ือมโยงผลการวิจยัทางการศกึษาให้สามารถนํามาใช้ได้จริง อนัจะเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพในการวิจยัทางการศกึษา 
 1.3 กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  บอร์ก กอลล์ และกอลล์ (2003: 569-570) ได้กล่าวถึงรูปแบบการวิจยัและพฒันาทาง
การศกึษาท่ีได้รับความนิยมอยา่งกว้างขวางนัน่คือ รูปแบบเชิงระบบ (System Approach Model) ของ 
Walter Dick and Lou Carey (ตามภาพประกอบท่ี 1) โดยได้กําหนดกระบวนการวิจยัและพฒันา
ทัง้หมด 10 ขัน้ตอนดงันี ้
  ขัน้ตอนท่ี   1 กําหนดเป้าหมายของการเรียนการสอน โดยการประเมินความต้องการ 
นําไปสูก่ารกําหนดเป้าหมายของเคร่ืองมือท่ีต้องการพฒันาได้อยา่งเหมาะสม  
  ขัน้ตอนท่ี  2  วิเคราะห์การเรียนการสอน เพ่ือระบทุกัษะเฉพาะ ขัน้ตอนการปฏิบตัิ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน 
  ขัน้ตอนท่ี  3  กําหนดพฤติกรรมก่อนเรียนและคุณลักษณะท่ีสําคญั ท่ีจะนําไปสู่การ
บรรลเุป้าหมายของการเรียนการสอน ขัน้ตอนท่ี 2 และขัน้ตอนท่ี 3 อาจจะดําเนินไปทีละขัน้ตอน หรือ
ดําเนินไปพร้อมกนั เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องตอ่เน่ืองกนั 
  ขัน้ตอนท่ี  4  การกําหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยการนําข้อมลูความต้องการ
และเป้าหมายท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1-3 มาแปลงให้เป็นวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม ซึง่จะเป็นเกณฑ์ในการ
สร้างแบบประเมินผล เคร่ืองมือ รวมถึงระบบการเรียนการสอน 
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  ขัน้ตอนท่ี  5  การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินผล โดยเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้นีจ้ะต้อง
เก่ียวข้องโดยตรงกบัระดบัความรู้และทกัษะตามท่ีกําหนดในวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมได้ 
  ขัน้ตอนท่ี  6  การพฒันายทุธศาสตร์การเรียนการสอน เป็นการกําหนดแนวทางการเรียน
การสอน เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์การสอน 
  ขัน้ตอนท่ี  7  การพัฒนาเคร่ืองมือการเรียนการสอน โดยจะรวมถึงส่ือสิ่งพิมพ์ เช่น
หนงัสือ คูมื่อการฝึกอบรม หรือส่ืออ่ืนๆ เช่นเทปเสียง เทปบนัทกึภาพ รวมถึงคูมื่อครู แผนการเรียนรู้ เป็นต้น 
  ขัน้ตอนท่ี  8  ออกแบบและดําเนินการประเมินเพ่ือปรับปรุง เป็นขัน้ตอนการประเมิน
ระหว่างดําเนินการเรียนการสอน เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ ตัดสินใจปรับปรุงการเรียนการสอนในขัน้ 9  
การประเมินในขัน้นีจ้ะดําเนินการโดยเจ้าของโปรแกรม 
  ขัน้ตอนท่ี  9  การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการนําผลการประเมินจากขัน้ตอนท่ี 8 
มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยอาจปรับปรุงได้ตัง้แตข่ัน้ตอนท่ี 1 ถึงขัน้ตอนท่ี 7 แล้วแตว่่าผลการประเมิน
จะต้องปรับปรุงในขัน้ตอนใด 
  ขัน้ตอนท่ี  10  การออกแบบและดําเนินการประเมินสรุปผล เป็นการประเมินเม่ือจบการ
เรียนการสอนตามโปรแกรม เพ่ือตัดสินคุณค่าของโปรแกรมการเรียนการสอน การดําเนินการใน
ขัน้ตอนนีค้วรดําเนินการโดยผู้ประเมินท่ีไมใ่ช่เจ้าของโปรแกรม 
 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการวิจยัและพฒันาทางการศกึษาของบอร์ก กอลล์ และกอลล์ 
 

 ท่ีมา: Walter R. Borg; Joyce P. Gall; & Meredith D. Gall.  (2003).  Education research: 
an introduction.  p. 571. 
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  กระบวนการวิจยัและการพฒันาทางการศึกษา ยงัมีอีกหลายรูปแบบ เช่น ADDIE 
MODEL อนัเป็นขัน้ตอนการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่  
การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การนําไปใช้ และการประเมินผล หรือแนวคิดของเอสพิชและ 
วิลเลียมส์ (ปัญชลี เวียงยิ่ง.  2554: 9-10; อ้างอิงจาก Espich; & Williams.  1967: 75-79) ได้กลา่วถึง
กระบวนการทดลองและปรับปรุงแก้ไขส่ือการสอนและบทเรียนสําเร็จรูปไว้ 3 ขัน้ตอนคือ 1) การ
ทดสอบทีละคน (One to One Testing) เป็นการทดลองกบักลุม่ไม่เกิน 2-3 คน เพ่ือทดลองใช้และ
แก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบ 2) การทดลองกบักลุม่เล็ก (Small Group Testing) เป็นการทดลองประมาณ 
5-8 คน เพ่ือนําผลไปวิเคราะห์ทดสอบหาประสทิธิภาพของส่ือ และ 3) การทดลองกบัภาคสนาม (Field 
Test) ซึง่เป็นการทดลองกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรเป้าหมาย  
  นอกจากนี ้รุจโรจน์ แก้วอไุร (2549: ออนไลน์) กล่าวถึงกระบวนการวิจยัและพฒันาว่า
เป็นการวิจยัท่ีต้องการค้นคว้า พฒันา และทําการทดสอบในสภาพจริง มีการประเมินผลและปรับปรุง
ผลติภณัฑ์จนมีคณุภาพตามท่ีกําหนดไว้ โดยแบง่กระบวนการวิจยัและพฒันาออกเป็น 10 ขัน้ตอนดงันี ้
  1. การกําหนดผลติภณัฑ์และรวบรวมข้อมลู 
   เป็นการกําหนดว่าผลิตภณัฑ์ทางการศกึษาท่ีจะวิจยัและพฒันาคืออะไร โดยกําหนด
ลกัษณะทัว่ไป รายละเอียดการใช้ และวตัถปุระสงค์ของการใช้ ซึง่ในการเลือกผลิตภณัฑ์การศกึษาจะ
ขึน้อยูก่บั 
   - ผลติภณัฑ์นัน้ตรงกบัความต้องการ ความจําเป็นหรือไม ่ 
   - ความก้าวหน้าทางวิชาการ / เทคโนโลยี วา่มีเพียงพอหรือไม ่
   - บคุลากรมีทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ท่ีจําเป็นตอ่การวิจยัและพฒันาหรือไม ่
   - ผลติภณัฑ์นัน้ใช้เวลาพฒันานานเท่าใด คุ้มคา่ในการพฒันาหรือไม ่
  2. การวางแผนการวิจยัและพฒันา 
   การวางแผนการวิจยัและพฒันา เป็นขัน้ตอนท่ีผู้วิจยัใช้สําหรับวางแผน คาดคะเนว่า
การวิจัยครัง้นี  ้มีแนวทางความสําเร็จหรือไม่ ใช้เวลาเท่าใด ซึ่งการวางแผนการวิจัยและพัฒนาจะ
ประกอบด้วย 1) กําหนดวตัถปุระสงค์ของการใช้ผลิตภณัฑ์ 2) คา่ใช้จ่าย และบคุลากร 3) ระยะเวลาท่ี
ต้องใช้เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ และ 4) การพิจารณาผลสืบเน่ืองจากผลติภณัฑ์ 
  3. การพฒันารูปแบบขัน้ตอนการผลติ 
   เป็นขัน้ตอนการออกแบบและจดัทําผลิตภณัฑ์ทางการศกึษาตามแผนท่ีวางไว้ มีการ
ออกแบบหลกัสตูร / เนือ้หา จดัเตรียมวสัดเุพ่ือใช้ในการผลิต การเตรียมคูมื่อ เอกสารท่ีใช้ในการอบรม
และเคร่ืองมือในการประเมินผล โดยจะต้องสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของผลติภณัฑ์ทางการศกึษาท่ีตัง้ไว้ 
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  4. ทดลองหรือทดสอบผลติภณัฑ์ขัน้ต้น 
   เม่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการศึกษาตามขัน้ตอนท่ี 3 เรียบร้อยแล้ว จะต้องนํา
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาทดสอบคณุภาพขัน้ต้นในโรงเรียน โดยใช้กลุม่ตวัอย่างขนาดเล็กประมาณ 6-12 คน 
รูปแบบการประเมินผลอาจใช้แบบสอบถาม การสงัเกต การสมัภาษณ์ แล้วรวบรวมข้อมลูมาวิเคราะห์ 
  5. การนําข้อมลูและผลการทดลองมาปรับปรุงผลติภณัฑ์ครัง้ท่ี 1 
   เม่ือรวบรวมผลการทดลองจากขัน้ตอนท่ี 4 ผู้วิจยัจะต้องนําข้อมลูนัน้มาวิเคราะห์ 
แล้วจงึนํามาปรับปรุงแก้ไขผลติภณัฑ์ จากนัน้จงึนําไปทดลองในขัน้ตอนตอ่ไป 
  6. ทดลองหรือทดสอบผลติภณัฑ์ครัง้ท่ี 2 
   หลงัจากการปรับปรุงแก้ไขครัง้ท่ี 1 ในขัน้ตอนนีจ้ะนําผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการปรับปรุง
มาทดสอบคณุภาพตามวตัถปุระสงค์ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างตัง้แต ่ 30-100 คน เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน วตัถปุระสงค์ของการใช้ผลติภณัฑ์ อาจมีกลุม่ควบคมุการทดลองถ้าจําเป็น 
  7. การนําข้อมลูและผลการทดลองมาปรับปรุงผลติภณัฑ์ครัง้ท่ี 2 
   ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําผลจากการทดลองครัง้ท่ี 2 มาปรับปรุงผลติภณัฑ์อีกครัง้ 
  8. ทดลองหรือทดสอบผลติภณัฑ์ครัง้ท่ี 3 
   เม่ือได้รับการปรับปรุงจากขัน้ตอนท่ี 7 แล้ว จากนัน้ให้นําผลิตภัณฑ์มาทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ตัง้แต่ 40-200 คน ประเมินโดยการใช้แบบสอบถาม การสังเกต และการ
สมัภาษณ์ จากนัน้จงึรวบรวมข้อมลูมาวิเคราะห์อีกครัง้ 
  9. การนําข้อมลูและผลการทดลองมาปรับปรุงผลติภณัฑ์ครัง้ท่ี 3 
   นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงผลติภณัฑ์เพ่ือเตรียมเผยแพร่ตอ่ไป 
  10. การเผยแพร่ 
   เป็นการนําผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการวิจยัไปเผยแพร่ผ่านช่องทางตา่งๆ เช่นการนําเสนอ
รายงานเก่ียวกบัผลการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ในการประชมุสมัมนาทางวิชาการ หรือเผยแพร่ผ่าน
วารสารวิชาการ หรือนําผลติภณัฑ์ไปแจกจ่ายโรงเรียนตา่งๆ หรือการจดัจําหน่าย เป็นต้น 
 1.4 แนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  หลกัการในการประยกุต์ใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันาให้เหมาะสมกบัความต้องการคือ
การนําวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Evaluation Research) มาใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการศกึษา  
มีการประเมินตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ดงักลา่วจนได้เกณฑ์ท่ีน่าพอใจ แล้วจึงนําผลิตภณัฑ์นัน้มา
ใช้พฒันาและปรับปรุงคณุภาพ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้(วิชิต สรัุตน์เรืองชยั.  2549: 6-7) 
  1. การประเมินความต้องการจําเป็น (Needs Assessment) เป็นขัน้ตอนแรกของการวิจยั 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัญหา สาเหตแุละแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยกําหนดความต้องการหรือ
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ความคาดหวังเก่ียวกับกับการเรียนการสอน แล้วจึงศึกษาสภาพเป็นจริงในขณะนัน้ว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร ซึ่งวิธีการศึกษาจะมีหลากหลายวิธี เช่นการสํารวจ การสงัเกต การสมัภาษณ์ การวิเคราะห์
เอกสาร แล้วจึงมาเปรียบเทียบกับความต้องการท่ีกําหนดไว้ หากพบว่ามีความแตกต่างกัน ต้อง
ตรวจสอบหาสาเหตขุองความแตกต่างนัน้ และค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อมลูทัง้หมดท่ีได้จะ
นํามาใช้กําหนดเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ของการวิจยัพฒันา 
  2. ออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Design) เม่ือกําหนดเป้าหมายการวิจยัและพฒันาแล้ว 
ขัน้ตอ่ไปเป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ทางการศกึษาโดยมีขัน้ตอนดงันี ้
   - กําหนดวตัถปุระสงค์ของการใช้ผลติภณัฑ์ 
   - กําหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของผลติภณัฑ์ 
   - กําหนดรายละเอียดของการใช้ และขัน้ตอนการพฒันาผลติภณัฑ์ 
   - กําหนดเกณฑ์การประเมินประสทิธิภาพ 
  3. พฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เป็นขัน้ตอนการผลิตเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัตามท่ีได้วางแผนและออกแบบไว้ โดยอาศยัหลกัการ 
  4. ตรวจสอบเบือ้งต้น (Preliminary Test) เป็นการนําผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาขึน้มาตรวจสอบ
คณุภาพเบือ้งต้นว่ามีคณุภาพตรงตามท่ีกําหนดหรือไม่ โดยการส่งให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ด้านเนือ้หาและ
ด้านเคร่ืองมือตรวจสอบ และนําไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่างทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้ จุดมุ่งหมายของขัน้ตอนนีถื้อเป็นการตรวจสอบเพ่ือปรับปรุง 
(Formative Test) 
  5. ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ (Product Revision) เป็นการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ตามผลการ
ตรวจสอบเบือ้งต้น ซึ่งในการปฏิบัติจริงจะเป็นขัน้ตอนท่ีทําควบคู่กับขัน้ตอนท่ี 4 นั่นคือ เม่ือพบ
ข้อบกพร่องตอนใดก็ทําการแก้ไขปรับปรุงก่อนนําไปตรวจสอบในขัน้ตอ่ๆ ไป 
  6. ตรวจสอบภาคสนาม (Field Test) เป็นขัน้ตอนการนําผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการตรวจสอบ
และปรับปรุงเบือ้งต้นแล้ว ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพขัน้
สดุท้าย โดยถือเป็นการตรวจสอบเพ่ือสรุปผล (Summative Test)  
  การตรวจสอบในขัน้ตอนนีจ้ะแตกตา่งกบัการตรวจสอบเบือ้งต้น ตรงท่ีเป็นการตรวจสอบ
กบักลุม่ตวัอยา่งขนาดใหญ่ เพ่ือค้นหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยระหว่างการทดลองผู้วิจยัจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให้บทเรียนนัน้มีหรือไม่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ซึง่ผู้วิจยัควรเลือกใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเหมาะสมกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  เม่ือผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบภาคสนามแล้ว ถ้าหากบทเรียนไม่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด ผู้ วิจัยจะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงทดลองกับกลุ่มตวัอย่างซํา้อีกครัง้จนกว่า
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ผลติภณัฑ์จะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด แตถ้่าหากพิจารณาแล้ว ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้
อาจต้องยตุกิารวิจยัและพฒันาครัง้นัน้ 
  7. สรุปและเผยแพร่ (Conclusion and Dissemination) เม่ือทําการตรวจสอบภาคสนาม
แล้ว และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ก็สรุปเขียนรายงานการวิจัยและเผยแพร่ต่อ
ผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการนําไปใช้อยา่งกว้างขวางตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการวิจยัและพฒันากบัการรายงานการวิจยั 
 
 ท่ีมา: วิชิต สรัุตน์เรืองชยั.  (2549).  การวิจยัและพฒันาทางการศกึษา (Education Research 
& Development).  วารสารหลกัสูตรและการสอน.  1(1): 2-9. 
 
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้นํากระบวนการวิจยัและพฒันาการศึกษาใช้เพ่ือพฒันาส่ือการฝึกอบรม
อิเล็กทรอนิกส์เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม่ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ซึง่
ผลการวิจัยพบว่าส่ือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด แสดงให้เห็นว่ากระบวนการวิจัยและพัฒนานี ้

Step 1: Needs Assessment 

Step 2: Product Design 

Step 3: Product Development 

Step 4: Preliminary Test 

Step 5: Product 
Revision 

Step 6: Field Test 

Step 7: Conclusion and Dissemination 

Step 5: Product 
Revision 

R&D Cycle 

Chapter 1 
Introduction to the Study 

Chapter 2 
Review of the Literature 

Chapter 3 
Development and Validation of 
the Product 

Chapter 4 
The Validated Product: 
Leader Resource Guide 

Chapter 5 
Summary 

Dissertation Chapters 
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สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาส่ือการเรียนรู้ได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ วิจยัในการพฒันาส่ือ
อ่ืน  ๆโดยการใช้กระบวนการวิจยัและพฒันาการศกึษา 
 
2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม 
 2.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การศึกษา และการอบรม 
  การอบรมจดัเป็นกระบวนการหนึ่งในการพฒันาบคุลากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับ
กนัดีว่าทรัพยากรบคุคลมีความสําคญัตอ่ความสําเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก การท่ีองค์กรจะเติบโต
อย่างยัง่ยืนได้นัน้ บคุลากรจะต้องมีศกัยภาพในการดําเนินงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์ทางธุรกิจ ดงัจะ
เห็นได้จากองค์กรในปัจจุบนั ให้ความสําคญัตัง้แต่การสรรหา คดัเลือกบุคคลให้เข้ามาทํางาน การ
เล่ือนตําแหน่ง การอบรมให้ความรู้ ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท่ีองค์กรจะสามารถ
ใช้ทรัพยากรมนษุย์ให้เกิดประโยชน์อนัสงูสดุได้ (จฑุามณี ตระกลูมทุตุา, 2544: 1)  
  ดงันัน้ในการศกึษาความหมายของการอบรม ผู้ศกึษาควรทําความเข้าใจความหมายของ
การพฒันาทรัพยากรบคุคล ตามท่ีมีนกัวิชาการได้ให้คํานิยามไว้ดงัตอ่ไปนี ้
  วรารัตน์ เขียวไพรี (2551: 3) ให้ความหมายของการพฒันาทรัพยากรบคุคลว่า หมายถึง
การพฒันาการเรียนรู้ของบคุคล กลุม่ และองค์การ ตัง้แตเ่ร่ิมปฏิบตัิงานและตอ่เน่ืองตลอดช่วงชีวิตการ
เป็นสมาชิกขององค์การ โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถ เพ่ือนํามา
ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการเติบโตขององค์กร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลตอ่องค์กร 
  จุฑามณี ตระกูลมุทุตา (2544: 3) ให้ความหมายของการพฒันาทรัพยากรบุคคลก็คือ 
กระบวนการในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ การสร้างทกัษะ และเปล่ียนแปลงทศันคติของคนใน
องค์การให้มีความเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน ในหน้าท่ีทัง้ท่ีเป็นงานปัจจบุนั และภาระงานในอนาคต 
เพ่ือให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ และเกิดผลดีต่อความ
เจริญก้าวหน้าของบคุลากร 
  จากความหมายการพฒันาทรัพยากรบุคคลข้างต้น สรุปความหมายได้ว่า การพฒันา
บคุคลหมายถึงกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของคนในองค์กร ตลอดช่วงระยะเวลาการทํางานภายใต้
องค์กรนัน้ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ทศันคตใิห้เหมาะสมกบัองค์กร โดยใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
  สําหรับความหมายของการฝึกอบรม ได้มีนกัวิชาการให้คํานิยามไว้ดงันี ้
  เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2550: 156) ให้ความหมายการฝึกอบรมไว้ว่า เป็นแนวทางและ
ความพยายามท่ีจะทําให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ ความชํานาญ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและ
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การแก้ปัญหา ตลอดจนก่อให้เกิดทศันคติการปรับปรุง เปล่ียนแปลงการทํางานให้ดีขึน้ ตามแนวทางท่ี
องค์กรกําหนด   
  เสาวลกัษณ์ สิงหโกวินท์ และ กมล อดลุพนัธุ์ (2532: 6) ให้ความหมายไว้ว่า การฝึกอบรม
เป็นกระบวนการท่ีได้จดัระเบียบแล้ว เพ่ือช่วยเพิ่มพนูสมรรถภาพในการทํางานของผู้ปฏิบตัิงาน ทัง้ใน
ด้านทศันคติ (Attitude) พฤติกรรมทัว่ไป (General Behavior) ความถนดั (Aptitude) ความชํานาญงาน 
(Skill) ความรู้ (Knowledge) และความสามารถ (Capacity) ของบคุคล เพ่ือให้ปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึน้ 
ซึง่ถือวา่การอบรมก็เป็นการให้ความรู้เช่นเดียวกบัการให้การศกึษา (education)  
  จากความหมายดงักลา่ว สามารถสรุปได้วา่ “การฝึกอบรม” หมายถึง กระบวนการในการ
เพิ่มพูนทักษะในการทํางาน ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติของผู้ เข้าอบรมให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีองค์กรต้องการ มุง่เน้นให้สามารถนําความรู้ไปทํางานของตนเองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการศกึษา การพฒันา และการฝึกอบรม 
  ดงัท่ีกลา่วถึงความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ และการฝึกอบรมในข้างต้นแล้ว
นัน้ จะเห็นได้วา่มีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึ เช่นเดียวกบัคําวา่การศกึษา ดงัรายละเอียดตามตารางดงันี ้ 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการศกึษา การฝึกอบรมและการพฒันาบคุคล 
 

มิต ิ การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา 
1. เป้าหมาย -เลือกอาชีพ 

-ปรับตวัให้เข้ากบัสงัคม 
-เพิ่มประสทิธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน 

-เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ภ า พ
ก้าวหน้าของบคุคล 

2. เนือ้หาสาระ -กว้าง / ทัว่ไป -ตรงกบังานท่ีปฏิบตัิหรือ
ได้รับมอบหมาย 

-ตรงกับความสามารถ
และงานในอนาคต 

3. ความต้องการ -บคุคล -หน่วยงาน -หน่วยงานและบคุคล 
4. ระยะเวลา -ยาว/ ตามความต้องการ -ระยะเวลาสัน้ -มองในระยะยาว 
5. การประเมินผล -การปฏิบตังิานในอนาคต -ขณะกําลงัปฏิบตัหิน้าท่ี -ไ ม่ ส า ม า ร ถ ทํ า ไ ด้ 

เ น่ื อ งจากตัว แปรจาก
สภาวะแวดล้อมมีมาก
ยากแก่การควบคมุ 

6. ใบรับรองผล -วฒุิการศกึษา -ใบรับรองหลกัสตูร -ไมมี่ 
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การศึกษา 
การฝึก 

อบรม 

การ
พฒันา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตาราง 1 (ตอ่) 
 

มิต ิ การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา 
7. หลกัสตูร -หลกัสตูรต้องได้รับการรับรอง

จากกระทรวงศกึษาธิการ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

-ไม่ต้องได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการหรือ
สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

-ไมมี่ 

8. ผู้ ดําเนินการ -สถานศกึษา -หน่วยงานบริหารงานบคุคล/ 
หน่วยงานพฒันาบคุคล 

-หน่วยงาน/องค์กร/ผู้
บงัคบั บญัชา/บคุคล 

 
 ท่ีมา: จฑุามณี ตระกลูมทุตุา.  (2544).  การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในองค์การ. หน้า 7. 
 
  จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้วา่ การพฒันาทรัพยากรบคุคลมีความหมายท่ีกว้างและครอบคลมุ
กว่าการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นท่ีงานปัจจุบนั ภายใต้ระยะเวลาอนัสัน้ โดยมี
ขอบเขตเฉพาะพนกังานรายบุคคล ส่วนการพฒันานัน้จะมุ่งเน้นทัง้ปัจจุบนัและอนาคต การวางแผน
ระยะยาวสําหรับกลุม่งานและองค์กร (เกรียงศกัดิ์ เขียวยิ่ง.  2550: 157-158) นกัวิชาการสว่นใหญ่จึงถือว่า
การฝึกอบรมเป็นแนวทางหนึง่ในการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
  สําหรับการศกึษานัน้ ไม่สามารถแบ่งแยกได้ชดัเจนว่ามีขอบเขตกว้างขวางมากหรือน้อย
กว่าการพฒันา เพราะบางครัง้วิธีการทัง้สองอาจเกิดพร้อมๆกนัก็ได้ หรือบางครัง้ก็มีการนําเทคนิคการ
ฝึกอบรมมาใช้ประกอบการศกึษา เช่นการฝึกปฏิบตัิงาน การดงูาน ในขณะเดียวกนั ก็มีการนําเทคนิค
การศกึษา มาใช้ประกอบการพฒันา เช่น วิธีการกําหนดหลกัสตูร ดงันัน้จงึถือได้วา่ การศกึษา การพฒันา 
และการฝึกอบรม ตา่งเกือ้กลูตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ดงัภาพ 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 การแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง การศกึษา การฝึกอบรม และการพฒันาบคุคล 

 

 ท่ีมา: จฑุามณี ตระกลูมทุตุา.  (2544). การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในองค์การ. หน้า 9. 
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 2.2 การอบรมด้วยวิธีการเรียนอเิล็กทรอนิกส์ 
  การฝึกอบรมมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลาย เช่นการบรรยาย การอภิปราย
โดยผู้ทรงคณุวฒุิ การสมัมนา การแสดงบทบาทสมมติ การเป็นพ่ีเลีย้ง การสอนแบบสําเร็จรูป หรือการ
ใช้ส่ือในการฝึกอบรมเป็นต้น โดยในปัจจุบนัได้มีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการศกึษาเข้ามามีบทบาท
ในการจดัอบรม ทัง้ในด้านการใช้โสตทศันปูกรณ์ในการจดัอบรม หรือการออกแบบการเรียนด้วยตนเอง 
เช่นการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer – assisted instruction) จะประกอบด้วยบทเรียน
เป็นขัน้ตอน ผู้ เรียนสามารถเข้าสู่โปรแกรมการเรียน แล้วปฏิบตัิตามคําแนะนําและขัน้ตอนท่ีกําหนด 
หรือส่ือวีดทิศัน์ในรูปแบบแผน่ซีดี เป็นต้น 
  การพฒันาทรัพยากรบคุคลด้วยการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์  
  ในปัจจบุนั หลายองค์กรได้กําหนดกลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรบคุคล ด้วยการอบรมใน
รูปแบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่เป็นการกําหนดการเรียนรู้ท่ีผสมผสานกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีการลงทนุด้านเทคโนโลยีพืน้ฐาน เพ่ือให้พนกังานสามารถเข้าถึงความรู้ ระหว่างองค์กรท่ีอยู่ต่าง
สถานท่ีทัว่ประเทศและทัว่โลก  
  การนําการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนัน้ ทําให้
องค์กรสามารถสร้างวฒันธรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ จากเดิมเม่ือองค์กรต้องการสื่อสารกระบวนการ
ทํางาน บริการหรือผลติภณัฑ์ใหมก่บัพนกังาน จะต้องให้พนกังานเข้ามาอบรม หรือทีมวิทยากรเดนิทาง
ไปหาผู้ เข้าอบรม แต่ด้วยรูปแบบดงักล่าวทําให้การสื่อสารรวดเร็ว ลดต้นทุนการฝึกอบรม ตอบสนอง
ผู้ เรียนท่ีมีความแตกตา่งกนั และเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงความรู้และสารสนเทศมากยิ่งขึน้ 
  ในการออกแบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์นัน้ ผู้ เรียนสามารถท่ีจะเรียนได้จากสถานท่ีตา่งๆ 
ในรูปแบบประสานเวลา (Synchronous) และไม่ประสานเวลา (Asynchronous) การออกแบบการ
เรียนอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องคํานงึถึง 
  1. รูปแบบการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
   - เทคโนโลยีนําเสนอ ได้แก่ มลัติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ (Multimedia) การอบรมด้วย
คอมพิวเตอร์ (Computer-based training: CBT) การประชมุทางไกล (Teleconference) 
   - วิธีการเผยแพร่กระจายความรู้ ได้แก่ CD-Rom, E-mail, Local area Network (LAN), 
Intranet, Internet 
  2. ลกัษณะการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ แบง่ตามระดบัการบริหาร ดงันี ้
   - ระดบัองค์กร ลกัษณะการเรียนจะต้องมีความทนัตอ่เหตกุารณ์ บรูณาการความรู้กบั
ความต้องการของบคุคล มีการจดัทําเป็นโมดลู (Module) การเรียนรู้ นอกจากนีย้งัต้องประหยดัต้นทนุ
และค่าใช้จ่าย ในขณะท่ีการเรียนยงัต้องมีประสิทธิภาพ มีการวดัระดบัความรู้พนกังาน และให้เรียนรู้
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ตามระดับความสามารถของตนเอง อันเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจของพนักงาน รวมถึงการ
จดัระบบสารสนเทศของข้อมลูภายในองค์กร 
   - ระดบัทีมงาน องค์กรแต่ละองค์กรมีหลากหลายฝ่าย ซึ่งทํางานแตกต่างกนัทัง้ใน
ด้านหน้าท่ีการทํางาน พืน้ท่ี การเรียนรู้ในระดบัทีมงาน จงึเป็นเร่ืองของการอภิปราย แลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดเห็น การระดมสมอง เพ่ือให้เกิดแนวคิด ความรู้ใหม่ ผ่านทางเทคโนโลยีเครือข่ายเช่น การ
ประชมุทางไกล เป็นต้น 
   - ระดบับคุคล จะเป็นการแลกเปล่ียนข้อมลู การค้นหาความรู้ โดยอาศยัเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างนิสยัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3. การพฒันาการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์  
   รูปแบบการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถพัฒนาได้ทัง้รูปแบบรายบุคคลและ
การศกึษาเป็นกลุ่มขึน้อยู่กบัความต้องการในการอบรม โดยมีกระบวนการเร่ิมจากการกําหนดผลลพัธ์ 
ความคาดหวงั ระดบัความสามารถท่ีควรมีเม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม จากนัน้ต้องประเมินความต้องการ
ในการอบรม โดยอาจใช้การสมัภาษณ์ แบบสอบถาม การประเมินตนเอง และการประเมินจากเพ่ือน
ร่วมงาน กําหนดกิจกรรมการฝึกอบรม ท่ีเหมาะสมกบัความคาดหวงัและเนือ้หา ออกแบบและสร้าง
ห้องเรียน โดยเน้นการปฏิสมัพนัธ์ ความร่วมมือ การติดต่อเช่ือมโยงระหว่างผู้ ฝึกอบรม และเจ้าของ
รายวิชา และจดัให้มีการติดต่อส่ือสาร การปฏิสมัพนัธ์ การประชุม เพ่ือให้ผู้ เรียนได้แสดงออกความ
คดิเห็นอยา่งอิสระ ไมต้่องกลวัจะถกูปฏิเสธ และสามารถนําผลการประชมุ ให้ผู้ ท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมได้ศกึษา 
  แนวโน้มและทิศทางการฝึกอบรมในอนาคต 
  นบัตัง้แตปี่ ค.ศ. 2000 แตล่ะองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลก การแข่งขนั
ระหว่างธุรกิจ การพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ส่งผลให้องค์กรต้องปรับตวัทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลต่อรูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ท่ี
ต้องปรับตวัตามกระแสโลกเช่นกนั 
  ถ้าจะกล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางการฝึกอบรมในอนาคต ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษานัน้ จะต้องกลา่วถึงการนําคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ เช่นการ
จดัทําระบบการจดัการความรู้ หรือ Knowledge Management รูปแบบการฝึกอบรมท่ีต้องเปล่ียนแปลง
เป็นทุกท่ี ทุกเวลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Web based Training การพัฒนารายบุคคลหรือ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาช่วยในการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งจาก
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าในปัจจบุนัทําให้รูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจ น่าดงึดดู ทําให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประหยดัทรัพยากร หรือการนําเทคโนโลยีการประชมุทางไกลมาใช้
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ปรับปรุงการอบรมในชัน้เรียน ผู้ เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางมายงัส่วนกลาง แต่สามารถ
อบรมได้จากสํานกังานหรือสาขาของตนเอง สง่ผลให้การฝึกอบรมในห้องตอ่ไปจะถกูลดบทบาทลง 
 2.3 การอบรมปฐมนิเทศ 
  การปฐมนิเทศ เป็นการอบรมสําหรับพนกังานใหมข่ององค์กร เพ่ือแนะนําพนกังานใหมใ่ห้
รู้จกัองค์กรในแง่มมุตา่งๆ รวมทัง้หน้าท่ีความรับผิดชอบ สทิธิและสวสัดิการตา่งๆ ท่ีจะได้รับจากองค์กร 
(เสาวลกัษณ์ สงิหโกวินท์; และ กมล อดลุพนัธุ์.  2532: 235) และเป็นการปรับเปล่ียนทศันคตขิองพนกังานใหม่
ให้ถกูต้องเหมาะสมกบังานและองค์กร สร้างความประทบัใจและความพึงพอใจต่อองค์กรและหน้าท่ี 
เน่ืองจากพนกังานใหม ่มกัจะมีอตัราการลาออกท่ีสงูในระยะแรกของการเข้ามาทํางาน จากภาวะความ
กดดนัหรือมองวา่องค์กรไมมี่เหมาะสมกบัตนเอง (เกรียงศกัดิ ์เขียวยิ่ง.  2552: 136) 
  โดยปกตแิล้วองค์กรจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ตามสภาพแวดล้อม นโยบาย ระเบียบ
ปฏิบตัิ โครงสร้างการทํางานและวิธีการทํางาน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีพนักงานจะต้องทําความเข้าใจก่อนเร่ิม
ปฏิบัติงาน อีกทัง้พนักงานเก่าจะต้องให้ความสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ก่อนการเร่ิมงาน 
พนกังานใหม่จะต้องทําความเข้าใจวฒันธรรมขององค์กร เง่ือนไขหลกัในการปฏิบตัิงาน ซึ่งจะช่วยให้
พนกังานได้ปรับตวั เกิดขวญัและกําลงัใจในการทํางาน เป็นการเช่ือมต่อความคาดหวงัท่ีมีต่อองค์กร
กับความเป็นจริงท่ีจะได้พบ และเป็นการลดอัตราการลาออกของพนักงาน ซึ่งถือเป็นการสูญเสีย
ทรัพยากรขององค์กรในรูปแบบหนึง่ ดงันัน้ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคญัตอ่การจดัอบรมปฐมนิเทศ 
  โดยทัว่ไปแล้ว การจดัปฐมนิเทศจะมีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
  1. เ พ่ือแนะนําพนักงานใหม่ให้ รู้จักองค์กรทัง้ในด้านโครงสร้างองค์กร  ผู้ บริหาร 
กระบวนการทํางาน 
  2. สร้างความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร พนกังานใหมเ่กิดความรู้สกึอบอุน่ใจ ได้รับการ
ต้อนรับจากองค์กรท่ีดี ซึง่เป็นการสร้างความรู้สกึภกัดีและความเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร 
  3. เปิดโอกาสให้พนักงานใหม่ได้สอบถามข้อสงสยัในเร่ืองเก่ียวกับองค์กร หน้าท่ี การ
ปฏิบตังิาน สทิธิประโยชน์ สวสัดกิารท่ีจะได้รับ 
  4. เพ่ือเป็นการชีนํ้าเส้นทางไปสูค่วามสําเร็จของการทํางานในองค์กรในเบือ้งต้น 
  5. เพ่ือแนะนําพนกังานใหม่ ให้รู้จกัสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในองค์กร 
ในกรณีท่ีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีสาขาทั่วประเทศ อาจจะเป็นรูปแบบการแนะนําสํานักงานใหญ่ / 
สาขาขององค์กรของตน วิธีการตดิตอ่ประสานงานเบือ้งต้น 
  ประโยชน์ของการปฐมนิเทศ 
  การปฐมนิเทศอาจกลา่วได้ว่า เป็นการดําเนินการขัน้แรกของการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
เพ่ือให้พนกังานใหม่ได้เร่ิมต้นทํางานด้วยดี กระบวนการปฐมนิเทศจะทําให้พนกังานมีความคุ้นเคยกบั
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องค์กรมากขึน้ รู้สึกอุ่นใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยมีความมุ่งหมายสําคญันัน่เพ่ือให้พนกังาน
ใหม ่เป็นพนกังานท่ีสามารถสร้างผลผลติท่ีมีคณุภาพให้กบัองค์กร  
  1. ช่วยลดอตัราการเข้า-ออกของพนกังาน (lower turnover) 
  2. ช่วยเพิ่มผลผลติการทํางาน (increased productivity) 
  3. ช่วยสร้างขวญักําลงัใจให้พนกังาน (improved employee morals) 
  4. ช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการสรรหาและการฝึกอบรม (lower recruiting and training costs) 
  5. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัองค์กรและงาน (facilitation of learning) 
  6. ช่วยลดความประหมา่ของพนกังานใหม ่(reduction of the new employee’s anxiety) 
  การจดัทําหลกัสตูรการปฐมนิเทศ 
  หลกัสตูรปฐมนิเทศท่ีจดัเป็นทางการ ผู้ รับผิดชอบจะเป็นหน่วยงานด้านทรัพยากรมนษุย์
และผู้บริหาร เน่ืองจากในการปฐมนิเทศทัว่ๆ ไปเนือ้หาจะครอบคลมุ 2 ประเด็นคือเนือ้หาทัว่ไปท่ีอยู่ใน
ความสนใจของพนกังาน และเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีทํา ซึง่จะเป็นเฉพาะตําแหน่งงาน 
  สําหรับเนือ้หาทัว่ไปท่ีใช้ในการจดัหลกัสตูรปฐมนิเทศ ควรจะเป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับ
องค์กรและผลประโยชน์ของพนกังาน ซึง่จะเก่ียวข้องกบัพนกังานใหม่ทกุคน โดยปกติเนือ้หาสว่นนีจ้ะ
รับผิดชอบโดยเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จดัทําในรูปแบบคู่มือพนกังาน โดยจะ
อธิบายเก่ียวกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ สิทธิประโยชน์ นอกจากนีใ้นบางองค์กรจะกล่าวถึงประวตัิ
ความเป็นมา คํากลา่วต้อนรับของผู้บริหารระดบัสงูขององค์กร เป็นต้น นอกจากนี ้เนือ้หาการปฐมนิเทศ 
อาจจะเก่ียวข้องกับวิธีการปฏิบตัิงาน แนวคิด ทัศนคติท่ีเหมาะสม วิธีการปรับตวัให้เข้ากับองค์กร  
เพ่ือการสร้างทศันคตเิชิงบวกและปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรให้พนกังานใหม ่
 สําหรับเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีการทํางาน วตัถปุระสงค์ของงาน ภาระหน้าท่ี ความปลอดภยั
ในการทํางาน สถานท่ีทํางาน ผู้ ร่วมงาน ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ให้ความรู้จะเป็นผู้ บังคับบัญชาใน
รูปแบบท่ีไมเ่ป็นทางการ 
 
ตาราง 2 รายวิชาท่ีบรรจใุนหลกัสตูรปฐมนิเทศ 
 

เนือ้หาเก่ียวกับองค์กร 

 ประวตัขิององค์กร และทําเนียบผู้บริหาร 

 หน่วยงานภายในองค์กร 

 สิง่อํานวยความสะดวก 

 ระยะเวลาการทดลองงาน 

 กระบวนการและขัน้ตอนการทํางาน 

 นโยบายและกฎเกณฑ์ / ระเบียบวินยั 

 คูมื่อพนกังาน 

 ข้อบงัคบัและมาตรการความปลอดภยั 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

สิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

 เงินเดือนและคา่จ้าง 

 วนัหยดุและวนัพกัผอ่น 

 การฝึกอบรมและการศกึษา 

 การให้คําแนะนําปรึกษา 

 การประกนัตา่งๆ 

 โครงการเกษียณอาย ุ

 บริการท่ีให้ 

 โครงการฟืน้ฟสูขุภาพ 
การแนะนํา 

 ผู้บริหาร 

 ผู้ให้การฝึกอบรม 

 ผู้ ร่วมงาน 

 ผู้ให้คําแนะนําปรึกษา 
หน้าที่ / ภาระงาน 

 สถานท่ีตัง้ของสํานกังาน 

 ภาระงาน 

 ความปลอดภยัในการทํางาน 

 ภาพรวมของงาน 

 วตัถปุระสงค์ของงาน 

 ความสมัพนัธ์กบังานอ่ืน 

 
ท่ีมา: เกรียงศกัดิ ์เขียวยิ่ง.  (2550).  การบริหารทรพัยากรมนษุย์.  หน้า 140. 

 
  อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบโครงการปฐมนิเทศ ควรพิจารณาถึงจุดอ่อนท่ีอาจพบใน
การจดัโครงการปฐมนิเทศ เพ่ือให้การปฐมนิเทศได้ผลและมีประสทิธิภาพ ซึง่ได้แก่ 
  1. ปริมาณข้อมลูท่ีมีมากจนเกินกวา่ท่ีจะเรียนรู้ได้ในระยะสัน้ 
  2. แบบฟอร์มท่ีต้องกรอกมีมากจนกลายเป็นภาระของผู้ เข้าอบรม 
  3. ภาระงานท่ีจะต้องทํามากเกินไป จนกลายเป็นการทําลายความสนใจในงานและความ
ภกัดีตอ่องค์กร 
  4. การผลกัดนัให้เข้าสูภ่าระหน้าท่ีหรืองานอย่างเร่งรีบในการปฐมนิเทศ ภายใต้ความเช่ือ
ผิดๆท่ีวา่ การตีเหลก็ขณะร้อนคือการจดัปฐมนิเทศท่ีดีท่ีสดุ 
  5. บงัคบัให้ผู้ปฐมนิเทศจะต้องทํากิจกรรม เพ่ือปิดช่องวา่งระหวา่งการปฐมนิเทศท่ีจดัโดย
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนษุย์ และการปฐมนิเทศแบบไมเ่ป็นทางการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  ผู้จดัทําโครงการปฐมนิเทศจะต้องคํานึงถึงจุดอ่อนท่ีอาจจะเกิดขึน้เสมอ เพ่ือให้การจัด
อบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในบางองค์กรไม่อาจหลีกเล่ียงสภาวะท่ีทําให้เกิด
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จดุออ่นดงักลา่ว อนัเน่ืองจากนโยบายในระดบับริหาร เช่นการจดัให้มีการศกึษาความรู้ท่ีมากจนเกินไป 
หรือการอดักิจกรรมต่างๆในการปฐมนิเทศเป็นต้น ดงันัน้จึงต้องมีการหาทรัพยากรอ่ืนๆ เข้ามาช่วยใน
การแก้ไขปัญหา เช่นการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ การนําเทคโนโลยีการศกึษา เข้ามาประยกุต์ใช้ใน
การจดัอบรม ซึง่การจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดนัน้ ผู้จดัทําโครงการจะต้องพิจารณาจากวตัถปุระสงค์
ในการจดัอบรม ความเหมาะสมของเนือ้หา และกลุม่เป้าหมาย 
 2.4 ชุดฝึกอบรม 
  ชุดฝึกอบรมเป็นส่ือการศึกษาประเภทหนึ่ง ซึ่งรวบรวมวัตถุประสงค์การอบรม เนือ้หา 
กิจกรรม วิธีการสอน และการประเมินผลเข้าไว้ด้วยกัน (ธีรศักดิ์ อุบลรัตน์.  2543: 13) ภายใน
ชุดฝึกอบรมจะประกอบด้วยส่ือประสมต่างๆท่ีได้รับการพัฒนาขึน้ เพ่ือช่วยให้ผู้ รับการฝึกอบรม
สามารถท่ีจะศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ชุดฝึกอบรมจะถือเป็นหลกัสตูรการฝึกอบรมรูปแบบหนึ่ง 
ซึง่สามารถจําแนกได้เป็นชดุฝึกอบรมด้วยตนเอง (Self-learning Module) และชดุฝึกอบรมท่ีใช้สอน 
(Teaching Module) 
  จากความหมายดงักล่าวจะเห็นได้ว่าชุดฝึกอบรมมีความหมายท่ีคล้ายกับชุดการสอน 
ดงัท่ีมีนกัวิชาการได้ให้คํานิยามของชดุการสอนไว้ว่า เป็นส่ือประเภทหนึ่งซึง่มีจดุมุ่งหมายเฉพาะเร่ืองท่ี
ต้องการสอนเท่านัน้ โดยอยู่ในรูปแบบสื่อประสม มีการบูรณาการส่ือหลากหลายประเภทเข้าด้วยกัน 
เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียนในหน่วยนัน้ๆ มีระบบการใช้ส่ือการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ (สนุนัทา สนุทรประเสริฐ.  2547: 1)  
  ชุดการฝึกอบรม และชุดการสอนนัน้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่ือรูปแบบเดียวกันแตกต่างท่ี
การนําไปใช้ โดยชดุการฝึกอบรมจะนําไปใช้สําหรับการพฒันาบคุลากรขององค์กรต่างๆ ในขณะท่ีชุด
การสอนจะนําไปใช้เพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยถือเป็นส่ือการสอนอีกรูปแบบหนึง่ท่ีได้รับความนิยม นอกเหนือจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
  โดยทัว่ไปชดุฝึกอบรมจะมีลกัษณะสําคญัดงันี ้
  1. เป็นส่ือท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเร่ืองท่ีต้องการสอนเท่านัน้ แต่ถ้าหากเนือ้หามีความต่อเน่ือง
และเป็นเร่ืองยาว จะมีการจดัทําเป็นชดุตอ่เน่ืองกนัไป เพ่ือไมใ่ห้ใช้เวลาเรียนยาวเกินไป 
  2. รูปแบบของส่ือจะอยู่ในลกัษณะส่ือประสม (Multimedia) มีการบูรณาการส่ือตัง้แต่ 2 
ประเภทขึน้ไป เช่นการใช้ภาพน่ิง ข้อความ เสียง วีดิทศัน์ เพ่ือให้เหมาะสมกบัเนือ้หาและ ดงึดดูความ
สนใจในการฝึกอบรม 
  3. ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมสัน้ มีความมุ่งหมายเฉพาะเร่ือง มีการแบ่งเนือ้หาออกเป็น
ชดุตอ่เน่ืองในกรณีท่ีเนือ้หามีความยาวมากเกินไป 
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   4. สามารถใช้ได้ทกุสถานท่ี ทกุเวลา ซึง่จะทําให้ผู้ เข้าอบรม สามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง 
โดยไมต้่องกงัวลกบัการเข้าห้องเรียน นบัเป็นการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ของผู้ เรียน 
  5. เป็นส่ือท่ีเบ็ดเสร็จในตวัเอง โดยชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึน้ จะมีเนือ้หา ขัน้ตอน คู่มือ 
รวมถึงกิจกรรมในทกุชดุ ซึง่ผู้ เรียนสามารถเลือกศกึษาเฉพาะเร่ืองได้ 
  ประเภทของชดุฝึกอบรม 
  การแบง่ประเภทชดุฝึกอบรมมีหลากหลายวิธีการ ถ้าจะแบง่ตามลกัษณะของชดุการสอน 
จะสามารถแบง่ได้เป็น 4 ประเภทดงันี ้
  1. ชดุการสอนประกอบการบรรยาย หรือชดุการสอนสําหรับครู เป็นชดุการสอนท่ีกําหนด
กิจกรรมและส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยขยายเนือ้หาสาระการสอนแบบบรรยายให้ชดัเจนขึน้ ช่วยลดบทบาท
ของครูจากการบรรยาย เป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึน้ ส่ือท่ีใช้
อาจจะเป็น แผ่นคําสอน สไลด์ประกอบเสียง เทปบรรยาย แผ่นภาพ แผนภมูิ ภาพยนตร์ กิจกรรมกลุ่ม 
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ทดลอง อภิปราย หรือประกอบกิจกรรมตามหัวข้อท่ีครูกําหนดให้ ชุดการสอนแบบ
บรรยายนีนิ้ยมใช้กบัการฝึกอบรม และการสอนในระดบัอดุมศกึษาท่ียงัถือว่าการสอนแบบบรรยายมี
ความสําคญัตอ่การถ่ายทอดความรู้ 
  2. ชดุการสอนแบบกลุม่กิจรรม เป็นชดุการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ประกอบกิจกรรมกลุม่ 
เช่น การสอนแบบศูนย์การเรียน เป็นต้น โดยชุดการสอนนีจ้ะถือว่าครูไม่ใช่ผู้ ให้ความรู้หลกั แต่เป็น
ผู้สนบัสนนุ เตรียมการ อํานวยการให้เกิดกิจกรรม รูปแบบการสอนจะเป็นลกัษณะฐานการเรียนรู้ โดย
จะมีชดุการสอนแต่ละฐาน ผู้ เรียนจะต้องทํากิจกรรมให้ครบภายในฐาน แล้วจึงวนไปศกึษายงัฐานอ่ืน 
จนกระทัง่หมนุเวียนครบทุกฐาน ซึง่ในระหว่างกิจกรรมผู้ เรียนสามารถซกัถามปัญหา ข้อสงสยัจากครู
ได้อยา่งเตม็ท่ี 
  3. ชดุการสอนรายบคุคล เป็นชดุการสอนท่ีมุง่เน้นให้ผู้ เรียนได้ศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยไม่จํากดัสถานท่ี เวลา ตามอตัราความเร็วในการเรียน ความสนใจ ความพร้อมของตวัผู้ เรียนเอง 
ชดุการสอนรายบคุคลอาจจะเป็นบทเรียนโปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มลัติมีเดีย หรือส่ือ
อ่ืนๆท่ีเหมาะสม โดยจะออกแบบในรูปของหน่วยการสอน หรือโมดลู 
  4. ชดุการสอนทางไกล เป็นชดุการสอนท่ีผู้ เรียนและผู้สอนอยู่ต่างสถานท่ี ต่างเวลา เป็น
การรวบรวมทรัพยากร ส่ือประสมต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถศึกษาเนือ้หาทัง้หมดได้จากท่ีบ้านของ
ตนเอง โดยไม่จําเป็นต้องเข้าชัน้เรียน ความสําเร็จของการศกึษาในรูปแบบนีจ้ะต้องอาศยัความมีวินยั 
ความกระตือรือร้นของผู้ เรียนเป็นสําคญั เน่ืองจากผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ออกแบบ จดัเตรียมทรัพยากร
เท่านัน้ ผู้ เรียนจึงต้องยึดมัน่ในแนวปฏิบตัิตามคําแนะนําท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตวัอย่างรูปแบบ
ของชดุการสอนทางไกล เช่นเอกสารประกอบรายวิชาของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เป็นต้น 
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  นอกจาก 4 ประเภทข้างต้นแล้ว ยงัสามารถแบ่งประเภทของชุดฝึกอบรมได้อีก 2 ประเภท 
ได้แก่ชุดฝึกอบรมเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม และชุดฝึกอบรมศึกษาด้วยตนเอง (วัชรา สามาลย์.  
2545: 26) 
  1. ชดุฝึกอบรมเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม  
   ชุดฝึกอบรมในรูปแบบนี  ้อาจจะถูกนํามาใช้ในรูปแบบของการใช้ส่ือบางส่วนมา
ประกอบการบรรยาย หรือประกอบกิจกรรมการฝึกอบรม หรือการให้ผู้ให้การอบรมจดักิจกรรรมตามชดุ
ฝึกอบรมนัน้ๆ โดยท่ีผู้ให้การอบรมเป็นผู้ อํานวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ ดําเนินการ (Organizer) 
มิใช่เป็นแตผู่้บรรยายเพียงอยา่งเดียว 
   รูปแบบของชุดฝึกอบรมในประเภทนีท่ี้นิยมใช้ทั่วไป เช่นชุดฝึกอบรมท่ีเป็นเอกสาร  
ชุดฝึกอบรมวีดิทัศน์-เทปเสียง ชุดฝึกอบรมระยะสัน้ เป็นต้น ซึ่งส่ือภายในชุดฝึกอบรมจะช่วยให้
วิทยากรสามารถนําไปประกอบการจดักิจกรรมอบรมได้อย่างน่าสนใจ สนุกสนาน และไม่ทําให้ผู้ เข้า
อบรมเบ่ือหน่าย 
  2. ชดุฝึกอบรมด้วยตนเอง  
   ชดุการฝึกอบรมในรูปแบบนี ้จะเน้นให้ผู้ เข้ารับการอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้
กบัผู้ เข้าอบรมจํานวนมากได้ ซึง่ถือเป็นการลดงบประมาณ เวลา วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมการอบรม
ในห้องเรียน ชุดฝึกอบรมประเภทนีจ้ดัทําขึน้ในรูปของส่ือท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ โดย
คํานึงถึงทรัพยากร ความสะดวกในการใช้งาน และสถานท่ีในการให้ผู้ เข้าอบรมศึกษาด้วยตนเอง 
รูปแบบของส่ือในชุดฝึกอบรมอาจจะเป็นเอกสาร สไลด์ประกอบเสียง วีดิทัศน์ เทปเสียง บทเรียน
สําเร็จรูป ชดุฝึกอบรมโมดลู บทเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  องค์ประกอบของชดุฝึกอบรม 
  สเุทพ หุ่นสวสัดิ์ (ธารทิพย์ แก้วเหล่ียม.  2555: ออนไลน์; อ้างอิงจาก สเุทพ หุ่นสวสัดิ์. 2540: 
14-15) ได้สรุปว่าชดุการฝึกอบรมด้วยตนเอง หรือ Self-learning Module โดยทัว่ไปจะประกอบด้วย
สว่นตา่งๆ ดงันี ้
  - วตัถุประสงค์การฝึกอบรม เป็นการกําหนดพฤติกรรมท่ีควรมีหลงัเข้ารับการฝึกอบรม 
โดยวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมนีจ้ะต้องวดัได้ สงัเกตได้ 
  - เนือ้หาการฝึกอบรม เป็นเร่ืองราวหรือกิจกรรมท่ีผู้ เรียนต้องกระทําเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
  - วิธีการฝึกอบรม เป็นการกําหนดวิธีท่ีใช้ในการอบรมเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ ซึง่มีวิธีดําเนินการหลายวิธีเช่น การศกึษาด้วยตนเอง การบรรยาย หรือใช้ทัง้
สองวิธีร่วมกนั 



25 
 

  - ส่ือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม เช่น วีดิทศัน์ สไลด์ คูมื่อ แบบฝึกหดั และเอกสารท่ี
เก่ียวข้องรวมถึงอปุกรณ์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม การสงัเกต สมัภาษณ์ หรือใช้แบบทดสอบ เป็นต้น 

 
 

 
ภาพประกอบ 4 องค์ประกอบของชดุฝึกอบรม 

 
  สนุนัทา สนุทรประเสริฐ (2547: 3-5) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของชดุการสอนดงันี ้
  - คู่มือการใช้ชดุการสอน เป็นสว่นกําหนดรายละเอียดการใช้ชดุการสอนนัน้ๆ โดยอยู่ใน
รูปแบบตา่งๆ เช่น บตัรเอกสาร หนงัสือคูมื่อ เป็นต้น โดยรายละเอียดในคูมื่อการใช้ชดุจะประกอบด้วย 
คํานํา, รายการสว่นประกอบของชดุการสอน, คําชีแ้จงการใช้ชดุการสอน, แผนการสอน, แบบฝึกปฏิบตัิ
พร้อมเฉลย, แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน พร้อมเฉลย และรายละเอียดอ่ืนๆท่ีผู้ใช้ควรทราบ 
  - คําสัง่ หรือบตัรสัง่งาน เป็นการมอบหมายงานแทนผู้สอนให้ผู้ เรียนไปปฏิบตักิิจกรรม 
  - เนือ้หาสาระ และส่ือ จะอยู่ในรูปแบบของส่ือประสม มีกิจกรรมการเรียน อาจเป็นแบบ
กลุ่มหรือรายบคุคล ตามวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม โดยอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร, บทเรียนสําเร็จรูป, 
บตัรคําสัง่กิจกรรม, แบบฝึกปฏิบตัหิรือบนัทกึเนือ้หาการทํากิจกรรม 
  - แบบวดัและประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการได้แก่ แบบทดสอบก่อน
เรียน แบบทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบยอ่ยหรือแบบฝึกปฏิบตัปิระจําหน่วย  
  สรุปได้ว่าองค์ประกอบของชุดฝึกอบรม ควรประกอบด้วย 1) คู่มือ / คําแนะนําในการใช้
ชดุฝึกอบรม 2) คําอธิบายบทเรียน หรือคําสัง่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีต้องปฏิบตั ิ3) ส่ือท่ีใช้ในการอบรม และ 
4) แบบประเมินผลเพ่ือวดัความก้าวหน้า 
 
 

คู่มือ / คาํแนะนํา 
การใช้ชุดฝึก

คาํส่ังกจิกรรม/ 
คาํอธิบายบทเรียน 

ส่ือที่ใช้ใน 
การอบรม 

แบบประเมินผล 

ชุดการฝึกอบรม 
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 ประโยชน์ของชดุฝึกอบรม 
  ชุดฝึกอบรมไม่ว่าจะผลิตเพ่ือเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม หรือการเรียนด้วยตนเอง ย่อม
สร้างประโยชน์ทัง้ต่อผู้ ให้การอบรมและผู้ รับการอบรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดงันี ้(ศศิธร กนิษฐสวสัดิ์. 
2553: 45-46) 
  1) ประโยชน์ต่อผูใ้หก้ารอบรม 
   - คู่มือการดําเนินกิจกรรมจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ให้การอบรม ในการจดั
กิจกรรมการอบรม  
   - ภายในชุดฝึกอบรม จะประกอบด้วยส่ือ เอกสาร คําแนะนํา และแหล่งข้อมูลท่ี
ครบถ้วน ช่วยให้วิทยากรไมต้่องเสียเวลาเตรียมการฝึกอบรมมากนกั 
   - กระบวนการฝึกอบรมมัน่ใจได้ว่ามีคณุภาพ เพราะมีการกําหนดขัน้ตอนการอบรม
อยา่งชดัเจน และมีส่ือประกอบการฝึกอบรมท่ีเตรียมไว้ครบถ้วน 
  2) ประโยชน์ต่อผูใ้หก้ารอบรม 
   - เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กบัผู้ เข้ารับการอบรม จากความหลากหลาย
ของกิจกรรมท่ีจัดเตรียมไว้ในชุดฝึกอบรม ทําให้ผู้ เ รียนไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย นอกจากนีใ้นการวัด
ประเมินผลการฝึกอบรม จะมีการให้ผลป้อนกลบัท่ีรวดเร็ว รวมถึงการเสริมแรงโดยการเฉลยคําตอบ 
   - ผู้อบรมสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ไมจํ่ากดัเวลาและสถานท่ี 
   - ผู้อบรมมีอิสระในการเรียน สามารถเรียนด้วยอตัราความเร็วของตนเองได้ อีกทัง้ยงั
สามารถย้อนกลบัมาทบทวนใหมไ่ด้เสมอ ซึง่ถือเป็นการตอบสนองความแตกตา่งของผู้ เข้ารับการอบรม 
   - รูปแบบชุดฝึกอบรมส่วนใหญ่ จะเน้นกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าเนือ้หา ทําให้
ผู้ เรียนเกิดความต่ืนตวัในการเรียนรู้ และเป็นการปลกูฝังนิสยัการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
   - ช่วยฝึกความมีระเบียบวินยัของตนเอง เพราะชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ผู้ เข้าอบรม
จะต้องมีความเอาใจใสศ่กึษาด้วยตนเอง รู้จกับงัคบัใจและความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง 
   - ถือเป็นส่ือท่ีช่วยสอนเสริมให้กบัผู้ เรียนกลุม่ออ่น และเสริมความรู้ให้มากยิ่งขึน้สําหรับ
ผู้ เรียนกลุม่เก่ง 
  หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติชดุฝึกอบรม 
  เสาวนีย์ สิกขาบณัฑิต (2528: 293-294) ได้กลา่วถึงหลกัการและทฤษฎีท่ีสําคญัพืน้ฐาน
ในการสร้างชดุการสอน สรุปได้ดงันี ้
  1. ความแตกตา่งระหว่างบคุคล (Individual difference) ผู้ เรียนแตล่ะคนมีความแตกตา่ง
กนั มีอตัราการเรียนรู้ท่ีเป็นของตนเอง ไม่ว่าการสอนนัน้จะมีประสิทธิภาพเพียงใด น่าสนใจแคไ่หน แต่
อย่างไรก็ผู้ เรียนจะเลือกวิธีการเรียนรู้ตามวิถีของตนเอง ความแตกต่างท่ีกล่าวถึงนี ้มีหลากหลายด้าน
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ได้แก่ ด้านความสามารถ (ability) สติปัญญา (Intelligence) ความต้องการ (need) ความสนใจ 
(interest) ร่างกาย (physical) อารมณ์ (emotion) และสงัคม (social) ผู้ออกแบบชดุการสอนจึงต้อง
หาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการท่ีจะทําให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ซึ่งวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุวิธี
หนึ่งคือ การจัดการเรียนการสอนรายบุคคลหรือการจัดการสอนตามเอกัตภาพหรือการศึกษาด้วย
ตนเอง ซึง่ล้วนแตเ่ป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีอิสระในการเรียนตามความแตกตา่งของตนเอง 
  2. ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) ซึง่จะใช้หลกัจิตวิทยา เพ่ือช่วยในการเรียนได้แก่ 
   - การเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง 
   - การให้ผลการประเมินป้อนกลบัทนัที 
   - การเสริมแรง เช่นการให้กําลงัใจเม่ือผู้ เรียนทําถกูต้อง หรือการเฉลยแบบฝึกหดั ชีจ้ดุ
ท่ีผิดพลาดทนัที เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ทราบวา่ท่ีถกูต้องนัน้คืออะไร 
   - การเรียนรู้ทีละขัน้ตอน ตามความสามารถและความสมคัรใจของตนเอง 
  3. การนําวิธีระบบ (System Analysis) เป็นการนําเอาการวิเคราะห์ระบบมาใช้ โดยการ
ออกแบบเนือ้หาจะต้องสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและวยัของผู้ เรียน สามารถตรวจสอบได้ และมีการ
นําชดุฝึกอบรมไปทดลองปรับปรุงแก้ไขจนมีประสทิธิภาพอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
  4. การนําส่ือประสมมาใช้ (Multi-media Approach) เป็นการนําส่ือการสอนหลายประเภท
มาใช้สมัพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส่ือประเภทตา่งๆ แทนการ
เรียนผา่นครูผู้สอนเท่านัน้ 
 กล่าวโดยสรุป แนวโน้มการฝึกอบรมในปัจจุบัน ได้มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ประยกุต์ใช้ โดยจดัทําในรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์ หรือส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่จะ
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่นคู่มือการฝึกอบรม วตัถุประสงค์ เนือ้หา การวดัประเมินผล เป็นต้น โดย
ผู้วิจยัได้นําความรู้มาประยกุต์ใช้ในการผลิตสื่อเพ่ือทดแทนหลกัสตูรปฐมนิเทศ วิเคราะห์เนือ้หา และ
กําหนดโครงสร้างรายวิชาให้เหมาะสมสําหรับพนกังานใหมข่องธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
 
3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
 3.1 ความหมายของการเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่าย ทําให้เกิดลกัษณะการเรียนรู้ใหม่ มีการถ่ายทอด
ข้อความ, ภาพ, เสียง, ปฏิสมัพนัธ์ หรือเรียกโดยรวมว่ามลัติมีเดีย ถ่ายทอดผ่านทางระบบเครือข่าย ไม่
ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต (Internet), อินทราเน็ต (Intranet), เอ๊กซ์ทราเน็ต (Extranet) โดยมีการเช่ือมโยง
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รูปแบบการเรียนรู้มัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายถือเป็นวิธีการเรียนรู้ในยุค
เทคโนโลยีดิจิตอล (พรพิไล เลิศวิชา.  2544: 259) ซึง่อาจจะเรียกได้หลากหลายช่ือ เช่น Web-Based 
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Instruction, Web-Based Learning, Web-Based Training ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์การเรียน ทัง้นีไ้ด้มี
ผู้ให้นิยามของการเรียนผา่นระบบเครือขา่ยดงันี ้
  ชวนิดา สวุานิช (2548:32) ให้ความหมายวา่ บทเรียนออนไลน์เป็นเว็บการสอนท่ีนําเสนอ
เนือ้หาท่ีผู้สอนสร้างขึน้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้ผู้ เรียนเข้ามาทําการศึกษาเนือ้หาท่ีได้มีการ
ออกแบบไว้ โดยภายในบทเรียนมีส่วนประกอบต่างๆท่ีช่วยเหลือให้ผู้ เรียนศึกษาเนือ้หาให้เข้าใจได้
อยา่งเหมาะสมถกูต้อง 
  ลดารัตน์ สงวรรณา (2553: 20-21) ได้สรุปความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ว่า
เป็นการจัดสภาพการเรียนการสอนท่ีได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและ
ทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บมาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ โดยอาจจดัเป็นการเรียนการสอนทัง้กระบวนการ หรือนํามาใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทัง้หมดและช่วยขจดัปัญหาอปุสรรคของการเรียนการสอนทางด้านสถานท่ีและเวลา โดย
ภายในบทเรียนจะมีสว่นประกอบตา่งๆ ท่ีช่วยเหลือให้ผู้ เรียนศกึษาเนือ้หาให้เข้าใจได้อย่างถกูต้อง และ
เหมาะสมสําหรับแตล่ะวิชา 
  มนต์ชยั เทียนทอง (2545: 355) สรุปความหมายของ WBI/WBT ว่าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีนําเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บเบราเซอร์ต่างๆ เช่น Netscape Navigator, 
Internet Explorer ซึ่งใช้หลกัการนําเสนอแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) และมีการเช่ือมโยงระหว่าง
กนั โดยจะแตกต่างจาก CAI ตรงส่วนของการใช้งานได้แก่ ส่วนของระบบการติดต่อกบัผู้ ใช้ (User 
Interfacing System) ระบบการนําเสนอบทเรียน ระบบการสืบค้นข้อมลู และระบบการจดัการบทเรียน 
(Computer Management System) 
  ภาสกร เรืองรอง (2546: ออนไลน์) กลา่วถึง Web-Based Instructional ว่าเป็นเคร่ืองมือ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือขา่ย โดยจะต้องได้รับการออกแบบอยา่งเป็นระบบ มีการประเมินผล มีการสื่อสาร การทํากิจกรรม 
รวมถึงมีการกําหนดแหลง่ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียน  
  มหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย (2548: ออนไลน์) ได้กลา่วว่าการเรียนการสอนทางไกลผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ยงัคงมีองค์ประกอบเช่นเดียวกบัการเรียนในชัน้เรียน เช่น อาจารย์ เพ่ือนร่วมชัน้ การทํา
กิจกรรม รวมถึงการสอบเพ่ือประเมินความรู้ เพียงแตรู่ปแบบและวิธีการจะเปล่ียนไป ผู้ เรียนและผู้สอน
ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาอยู่ ณ สถานท่ีและเวลาเดียวกนั โดยผู้ เรียนสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาและ
สถานท่ีท่ีสะดวก โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการ
ติดตอ่ส่ือสารระหว่างกนั อย่างไรก็ตามผู้ เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบ มีวินยัในการติดตามการเรียน 
และการสง่งานตามกําหนด 
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  กรมการศกึษานอกโรงเรียน (2546: ออนไลน์) กล่าวว่า Web-Based Instruction หรือ
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผสมผสานกับเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร เพ่ือแก้ปัญหาในเร่ืองข้อจํากดัด้านสถานท่ีและเวลา รวมถึงเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการเรียนรู้ 
โดยใช้คุณสมบตัิของระบบเครือข่ายทัง้อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ๊กซ์ทราเน็ต 
(Extranet) ในการจดัสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุการเรียนการสอน โดยการจดัการเรียนการ
สอนผา่นเว็บ อาจเป็นสว่นหนึง่หรือเป็นกระบวนการทัง้หมดของการเรียนการสอนก็ได้  
  คิลบิ (Kilby.  2012: Online) ได้ให้ความหมายของ Web-Based Training ว่าเป็นแนวทาง
ใหม่ในการฝึกอบรมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการผสมผสานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายทัง้
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต นําเสนอเนือ้หาทัง้ในแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา ภายใต้
เง่ือนไขของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึง่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่าย สง่ผลให้สามารถเรียนรู้ได้
ทุกท่ี ทุกเวลา และไม่จํากัดจํานวนผู้ เข้าถึงบทเรียน อีกทัง้เว็บเบราเซอร์ในปัจจุบันท่ีสนับสนุน
เทคโนโลยี 3D, Animation, Interaction, Chat, Conference, Real-time Audio, Video สง่ผลให้การ
อบรมมีประสทิธิภาพสนองตอบความต้องการและความแตกตา่งกนัของผู้ เข้าอบรม  
  ควินและพาร์ริส (Quine; & Parris.  2004: 1) Web-Based Training หรือ WBT เป็น
รูปแบบการฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยี World Wide Web ผ่านทางโพรโตคอล Http 
โดยการนําเสนอผา่นโปรแกรมเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer เป็นต้น 
  คาน (Khan.  2001: 5) ได้กล่าวถึง Web-Based Training ว่าเป็นนวัตกรรมเพ่ือการจัด 
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย โดยการใช้คณุสมบตัิของเว็บในการช่วยออกแบบ, การให้ผู้ เรียน
เป็นศนูย์กลาง, ปฏิสมัพนัธ์, การมีสว่นร่วม และการสร้างสิง่แวดล้อมในการเรียน 
 3.2 รูปแบบการเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
  การเรียนผ่านระบบเครือข่ายสามารถนํามาใช้ได้กับหลายสาขาวิชา โดยอาจจะจัด
สําหรับการสอนเนือ้หาวิชานัน้ทัง้หมด หรือใช้สําหรับประกอบการเรียนบางสว่นก็ได้ ซึง่ได้แบง่การเรียน
ผา่นระบบเครือขา่ยเป็น 4 รูปแบบดงันี ้ 
  1. Standalone Course หรือ Web-Based Course เป็นวิชาท่ีรวบรวมเนือ้หาและทรัพยากร 
รวมถึงรูปแบบการส่ือสารระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนจะทําผา่นทางเว็บ การเรียนรูปแบบนีนิ้ยมใช้สําหรับ
การเรียนทางไกลท่ีผู้ เรียนจะลงทะเบียนเรียนและมีการโต้ตอบกับผู้ สอนและผู้ เรียนคนอ่ืนผ่าน 
ช่องทางการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตแบบไม่ประสานเวลา เช่น E-mail, Webboard เป็นต้น มีการ 
วดัประเมินผลและการรายงานผลการเรียน โดยขัน้ตอนทัง้หมดจะดําเนินการโดยระบบการจดัการผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสอนบนเว็บในรูปแบบนีผู้้ เรียนจะมีการเรียนรู้เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงจึง
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อาจเรียกว่า “ห้องเรียนเสมือนแบบไม่ประสานเวลาบนเว็บ” (Web / virtual asynchronous classrooms) 
ด้วยวิธีการนีทํ้าให้ผู้ เรียนทัว่โลกสามารถเรียนร่วมกนัได้ โดยไมมี่ขีดจํากดัในเร่ืองของสถานท่ีและเวลา  
  ปัจจบุนัในมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ จะจดัการเรียนการสอนรูปแบบนีค้วบคูก่บัการเรียน
การสอนแบบปกติ เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศกึษาให้กบัผู้ เรียนท่ีอยู่ในชมุชนห่างไกล นบัได้ว่า
เป็นรูปแบบหนึง่ของการศกึษาทางไกล (Distance Learning) ด้วยเช่นกนั 
  2. Web supported course เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ แตใ่ช้การเรียนผ่าน
ระบบเครือข่ายช่วยสนบัสนุนการสอน โดยผู้สอนจะกําหนดให้ผู้ เรียนศึกษาเอกสารประกอบรายวิชา 
หรือข้อมูลเสริมได้จากเว็บไซต์ท่ีจัดเตรียมไว้ หรือผู้ เรียนจะสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัรวมถึงการทํากิจกรรม การทํากรณีศึกษา การแก้ปัญหา การติดต่อส่ือสารจะ
กระทําผ่านทางเว็บไซต์เช่นเดียวกนั การใช้การเรียนผ่านระบบเครือข่ายช่วยในการสนบัสนนุการเรียน
การสอนปกติ ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการจัดการศึกษาในปัจจุบนั ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนนัง่ฟังคําบรรยายจากผู้สอนในชัน้เรียนเพียงอยา่งเดียวเท่านัน้ 
  3. Web pedagogical resources เป็นการนําเว็บไซด์ท่ีมีข้อมลูเก่ียวข้องกบัเนือ้หาวิชา
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานัน้ หรือใช้เป็นกิจกรรมการเรียนของวิชา ทรัพยากรเหล่านีจ้ะอยู่ใน
หลากหลายรูปแบบเช่น ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง การตดิตอ่ระหวา่งผู้ เรียนกบัเว็บไซต์  
  4. Collaborative Learning คือการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยผ่านระบบเครือข่าย 
ผู้ เรียนจากชมุชนตา่งๆ ทัง้ในและนอกประเทศจะตอ่เช่ือมระบบเข้าสูบ่ทเรียนในเวลาเดียวกนั และศกึษา
บทเรียนเร่ืองเดียวกัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการตอบคําถาม แก้ปัญหา ทํากิจกรรม 
การเรียนการสอน และดําเนินการต่างๆ ในการสร้างสรรค์บทเรียนร่วมกัน ทําให้เกิดเป็นเครือข่าย 
องค์ความรู้ขนาดใหญ่ท่ีทําให้ผู้ เรียนตดิตามโดยไมเ่กิดความเบ่ือหน่าย 
  นอกจากนี ้ศนูย์การศกึษาตอ่เน่ืองแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ลนิิน แสนปลืม้.  2554: 
53-54; อ้างอิงจาก ศนูย์การศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  2545) ได้แบ่งโมเดลของ 
WBI ออกเป็น 4 รูปแบบ ตามมิตกิารใช้ประโยชน์การสอนบนเว็บ WBI ในการเรียนการสอนคือ 
  1. Information Access เป็นรูปแบบการใช้ WBI เพ่ือประโยชน์ในการนําเสนอข้อมลูข่าวสาร
ในการเรียนการสอน เช่น Course Syllabus, Content, Homework เป็นต้น 
  2. Interactive Learning เป็นรูปแบบการใช้ WBI เพ่ือนําเสนอบทเรียน โดยออกแบบให้มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน มีการให้แรงจูงใจ การให้ข้อมลูป้อนกลบัในขัน้ตอนต่างๆ ท่ีผู้ ใช้บทเรียนดําเนิน
กิจกรรม ซึง่คล้ายกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพียงแตเ่ป็นการนําเสนอผา่นระบบเครือขา่ย 
  3. Networked Learning เป็นรูปแบบการใช้ WBI ในการเรียนการสอน โดยเพิ่มการส่ือสาร
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน หรือระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัเอง 
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  4. Material Development เป็นรูปแบบการใช้ WBI เพ่ือการเรียนการสอน ในด้านท่ีผู้ เรียนใช้
เว็บเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู จดัโครงสร้าง และเป็นส่ือเพ่ือนําเสนอความรู้ท่ีได้จากการเรียน 
 3.3 องค์ประกอบของการเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
  จากนิยามของการเรียนผา่นระบบเครือขา่ย เม่ือพิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยีของเว็บและ
การใช้เว็บเบราเซอร์ในการนําเสนอภายใต้กรอบของระบบการเรียนการสอน การเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
หรือ WBI จะประกอบด้วย 4 สว่น ดงันี ้
  1. ส่ือสําหรับนําเสนอ (Presentation Media) หมายถึง ตวับทเรียนท่ีนําเสนอผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไปยงัผู้ เรียนในลกัษณะของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได้แก่ 
   1.1 ข้อความ (Text) 
   1.2 ภาพน่ิง (Image) 
   1.3 กราฟิก (Graphic) 
   1.4 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
   1.5 วีดทิศัน์ (Video) 
   1.6 เสียง (Sound) 
  2. การปฏิสมัพนัธ์ (Interactivity) หมายถึง การโต้ตอบท่ีเกิดขึน้ระหวา่งผู้ เรียนกบับทเรียน 
  3. การจดัการฐานข้อมลู (Database Management) หมายถึง การจดัการเก่ียวกบับทเรียน
ตัง้แตก่ารลงทะเบียนจนถึงการประเมินผลการเรียน 
  4. สว่นสนบัสนนุการเรียนการสอน (Course Support) หมายถึง การบริการตา่งๆ ท่ีมีอยู่
ในเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอน จําแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
   4.1 Asynchronous หมายถึง สว่นสนบัสนนุการเรียนการสอนท่ีใช้งานในลกัษณะออฟไลน์ 
สําหรับการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งผู้ เรียนกบับทเรียนหรือผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
    - อิเลก็ทรอนิกส์บอร์ด (Electronic Board) เช่น BBS, Webboard 
    - จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  
   4.2 Synchronous หมายถึง สว่นสนบัสนนุการเรียนการสอนท่ีใช้งานในลกัษณะออนไลน์ 
สําหรับการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งผู้ เรียนกบับทเรียนหรือผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 
    - การสนทนาผา่นเครือขา่ย (Internet Relay Chat) เช่น Chat room 
    - การประชมุทางไกลด้วยภาพ (Video Conferencing) 
     - การบรรยายสด (Live Lecture) 
    - การตดิตอ่ส่ือสารผา่นเครือขา่ย เช่น Internet Phone, Net Meetings 
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  นอกจากนีย้งัมีสว่นสนบัสนนุการเรียนการสอน ซึง่เป็นการใช้เคร่ืองมือหรือการใช้บริการท่ี
มีอยูบ่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตอํานวยความสะดวกในการศกึษาบทเรียน WBI/WBT ได้แก่ 
   1. เคร่ืองมือสําหรับค้นหาข้อมลู ได้แก่ Search Engine Tool ตา่งๆ 
   2. เคร่ืองมือสําหรับเข้าสูร่ะบบเครือขา่ย ได้แก่ Telnet, FTP 
  สว่นประกอบ 3 ส่วนแรก เป็นส่ือตา่งๆ ท่ีใช้ในการนําเสนอโดยใช้หลกัการของไฮเปอร์เท็กซ์ 
เน้นการปฏิสมัพนัธ์ พร้อมทัง้มีระบบการจดัการฐานข้อมลูเพ่ือใช้ควบคมุและจดัการบทเรียนอนัได้แก่ 
ระบบการลงทะเบียน การตรวจเช็คข้อมลูส่วนตวัของผู้ เรียนและการตรวจสอบความก้าวหน้าทางการ
เรียน เป็นต้น ในขณะท่ีส่วนสนบัสนนุการเรียนการสอนเป็นสว่นท่ีอํานวยความสะดวกตอ่กระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถติดตอ่กบัผู้ดแูลบทเรียนหรือใช้สนบัสนนุการทํากิจกรรมของบทเรียน เช่น 
การอภิปรายปัญหาร่วมกนัผ่านบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board) รวมถึงการซกัถามปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในระหวา่งการเรียนโดยใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ในสว่นนีจ้ะไมใ่นบทเรียน CAI ทัว่ไป 
  กิดานนัท์ มลิทอง (2548: 174-275) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบการสอนบนเว็บ โดยอาจใช้
เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือทัง้หมดในการสอนก็ได้ ได้แก่ 
  1. ข้อความหลายมิติ (Hypertext) เป็นการเสนอเนือ้หาตวัอกัษร ภาพกราฟิก และเสียง
ในลกัษณะไมเ่รียงลําดบักนัเป็นเส้นตรง ในสภาพแวดล้อมของเว็บนีก้ารใช้ข้อความหลายมิติจะให้ผู้ ใช้
คลิกสว่นท่ีเป็น “จดุเช่ือมโยง” (hot spot) โดยอาจเป็นภาพ ข้อความสี ข้อความขีดเส้นใต้ เพ่ือเข้าถึง
ไฟล์ทีเช่ือมโยงกบัจดุเช่ือมโยงนัน้ ไฟล์นีอ้าจอยูใ่นเอกสารเดียวกนัหรือเช่ือมโยงกบัเอกสารอ่ืนท่ีอยู่ในท่ี
ห่างไกลได้ 
  2. ส่ือหลายมิต ิ(Hypermedia) ซึง่เป็นพฒันาการของข้อความหลายมิตเิป็นวิธีการในการ
รวบรวมและเสนอข้อความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือนําเสนอในเว็บเพจบทเรียน การ
ใช้ส่ือหลายมิติในเว็บเพจบางครัง้อาจทําให้ผู้ เรียนท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะปานกลางไม่
สามารถใช้งานได้สะดวกเน่ืองจากอาจมีภาพกราฟิกท่ีมีขนาดใหญ่ มีภาพเคล่ือนไหวและเสียงท่ีต้องใช้
โปรแกรม  plug-in ช่วย  เช่น  Java Applet และ  RealOne Player ซึ่งใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ ท่ี มี
หน่วยความจําสงูและการประมวลผลเร็ว 
  3. บทเรียนซีเอไอ นอกจากเนือ้หาในลักษณะข้อความหลายมิติและส่ือหลายมิติบน 
เว็บเพจแล้ว การใช้บทเรียนซีเอไอบนเว็บนบัเป็นรูปแบบพืน้ฐานสําคญัอย่างหนึ่งของการสอนบนเว็บ 
ทัง้นีเ้น่ืองจากโดยทัว่ไปแล้วบทเรียนซีเอไอจะมีกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนมีการโต้ตอบกบัโปรแกรมบทเรียน
ได้ กิจกรรมนีอ้าจอยูใ่นลกัษณะของคําถาม แบบทดสอบ เกม การทบทวน ฯลฯ 
  4. การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer-mediated communication: CMC) เป็น
วิธีการท่ีข้อมูลหรือข้อความถูกส่งหรือได้รับทางคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตทําให้สามารถใช้
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สมรรถนะทางด้านนีไ้ด้อย่างหลากหลายเพ่ือจุดประสงค์ด้านการเรียนการสอน เช่น E-mail, Chat, 
Video Conference เป็นต้น ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนและระหว่างผู้ เรียนด้วยกนัเอง เพ่ือสามารถส่ือสาร
กนัได้ในทนัที 
  การส่ือสารผ่านทางคอมพิวเตอร์สามารถทําได้ในลกัษณะประสานเวลาและไม่ประสาน
เวลา ถ้าเป็นในลกัษณะประสานเวลา ผู้ เรียนทัง้หมดจะลงบนัทึกเปิดเข้าไปยงัเว็บไซต์เดียวกนัและใน
เวลาเดียวกนัเพ่ือรับและตอบสนองต่อข้อมลูข่าวสารหรือบทเรียน โดยการใช้โปรแกรมสนทนาในการ
ติดตอ่ส่ือสารเช่น Msn, Skype, Facebook เป็นต้น หากเป็นลกัษณะไม่ประสานเวลา ข้อมลูหรือ
บทเรียนจะถูกส่งไปยงัเคร่ืองบริการเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้ามาเปิดอ่านและตอบกลบัเม่ือใดก็ได้ในเวลาท่ี
สะดวกผา่นทางE-mail  
  นอกจากนี ้ยงัมีการใช้การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือกิจกรรมการเรียนอ่ืนๆ เช่นการ
ตอบสนองตอ่เว็บไซต์ท่ีผู้ เรียนสร้างขึน้ การให้คําแนะนําตอ่ผลของการจําลองหรือกิจกรรมการฝึกอบรม
ใช้เว็บเป็นฐาน และในบางโปรแกรมยงัสามารถให้ผู้สอนเข้ามาดกูารบนัทึกการเปิดเข้าเรียนของผู้ เรียน
ว่าได้เข้าไปยงัไฟล์หรือเว็บไซต์ใดบ้าง เพ่ือสามารถรวบรวมข้อมลูการข้าเรียนและการศึกษาบทเรียน
ของแตล่ะคนได้ 
 3.4 ประเภทของบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
  บทเรียนผา่นระบบเครือขา่ย สามารถจําแนกออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้
  1. Embedded WBI เป็นบทเรียนท่ีนําเสนอข้อความและกราฟิกเป็นหลกั ถือเป็นบทเรียน
พืน้ฐานท่ีพัฒนามาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนประเภทนีจ้ะพัฒนาขึน้จากภาษา 
HTML หรือจากซอฟต์แวร์สร้างหน้าเว็บไซต์ทัว่ไปเช่น Dreamweaver เป็นต้น 
  2. IWBI หรือ Interactive WBI เป็นบทเรียนท่ีพฒันาขึน้จากบทเรียนประเภทแรก โดยเน้น
การมีปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ ใช้เป็นหลกั และนําเสนอด้วยส่ือข้อความ กราฟิก และภาพเคล่ือนไหว การพฒันา
บทเรียนในระดับนีจ้ะต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ยุคท่ี 4 ได้แก่ ภาษาเชิงวัถตุ (Object Oriented 
Programming) เช่น Visual Basic, Visual C+ รวมถึงภาษา HTML, Perl เป็นต้น 
  3. IMMWBI หรือ Interactive Multimedia WBI เป็นบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย ท่ีนําเสนอ
ผ่านคุณสมบัติของมัลติมีเดีย เช่น ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง การมีปฎิสัมพันธ์  
การนําเสนอในรูปแบบนีจ้ะมีความยุ่งยากกว่าการนําเสนอบทเรียนในรูปแบบข้อความทัว่ไป ผู้พฒันา
บทเรียนต้องอาศยัเทคนิคต่างๆ เข้าช่วย มีการเขียนบทเรียนเพ่ือเช่ือมโยงฐานข้อมลู โดยการใช้ภาษา 
Java Script, ASP, PHP เป็นต้น 
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 3.5 ความแตกต่างระหว่างการเรียนปกตกัิบการเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
  มนต์ชยั เทียนทอง (2545: 363-364) ได้กลา่วถึงความแตกตา่งระหวา่งการเรียนปกตแิละ
การเรียนผา่นระบบเครือขา่ยไว้ดงันี ้
  1. การเรียนการสอนปกตใินชัน้เรียน 
   - ผู้ เรียนถกูจํากดัด้วยเวลาเรียน ชัน้เรียน และสถานศกึษา 
   - ผู้ เรียนกบัผู้สอนมีการเผชิญหน้ากนัโดยตรง การสื่อสารใช้คําพดูเป็นหลกั 
   - บทเรียนมีการควบคมุเวลาโดยผู้สอนและหลกัสตูร 
   - ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ ได้แก่เอกสารสิง่พิมพ์ และการบรรยาย 
   - การจดักลุม่กิจกรรมทําได้จํากดั เน่ืองจากปัญหาด้านจํานวนผู้ เรียน เวลาและสถานท่ี 
  2. การเรียนการสอนผา่นระบบเครือขา่ย จะมีลกัษณะดงันี ้
   - ผู้ เรียนเลือกเวลาเรียนได้ตามความสะดวกทัง้ท่ีบ้านและสถานท่ีทํางาน 
   - ผู้ เรียนกบัผู้สอนตดิตอ่ส่ือสารกนัผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต / อินทราเน็ต 
   - บทเรียนไมมี่การควบคมุเวลา ผู้ เรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง 
   - ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้มีหลากหลาย ทัง้บทเรียนWBI / WBT หรือข้อมลูอ่ืนๆ จาก
แหลง่ข้อมลูบนเครือขา่ย 
   - การจัดกลุ่มกิจกรรมทําได้หลากหลายรูปแบบ เน่ืองจากผู้ เรียนไม่จําเป็นต้อง
เดนิทางไปร่วมกลุม่จริง แตใ่ช้การเช่ือมตอ่ผา่นเครือขา่ย 
  นอกจากนีย้งัได้กลา่วถึงความแตกตา่งระหว่าง CAI และ WBI โดยบทเรียน CAI จะเน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบไม่ประสานเวลาเท่านัน้ ทําให้ขาดการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้สอน และผู้ เรียนด้วยกันเอง รวมถึงการเข้าถึงบทเรียนจะเข้าได้เป็นส่วนๆ เท่านัน้ สําหรับบทเรียน 
WBI จะเป็นการเรียนผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งสนบัสนุนรูปแบบการเรียนทัง้แบบประสานเวลาและไม่
ประสานเวลา มีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน หรือระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั ทําให้เกิดการเรียน
การสอนแบบการร่วมมือกนั อีกทัง้ยงัเช่ือมโยงความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว 
  ในด้านการอบรม ควินและพาร์ริส (Quine; & Parris.  2004: 2-3) ได้กลา่วถึงข้อแตกตา่ง
ระหว่างการอบรมผ่านระบบเครือข่ายและการอบรมแบบ Classroom ว่า การอบรมผ่านระบบเครือข่าย 
จะช่วยแก้ปัญหาท่ีมักจะพบในการจัดอบรมปกติ เช่นเวลาท่ีใช้การอบรม ความเร็วในการสอน 
การจํากดัจํานวนผู้ เข้าอบรม คา่ใช้จ่ายในการเดนิทาง คา่ใช้จ่ายในเร่ืองสถานท่ีการจดัอบรม คา่ใช้จ่าย
ในด้านวิทยากร สามารถปรับปรุงความรู้ให้ทนัสมยัได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในด้านการอบรมแบบ 
Classroom จะช่วยสง่เสริมการมีปฎิสมัพนัธ์ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างผู้ เข้าอบรมได้ดีกว่า 
รวมถึงเป็นการยืนยันว่าพนักงานเข้ามาอบรมจริง รวมถึงยังง่ายต่อการประเมินผลการอบรม ซึ่ง
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ข้อจํากดัของการอบรมผ่านระบบเครือข่าย ก็คือพนกังานส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคญักบัการเข้าอบรม
ในรูปแบบนี ้เน่ืองจากภาระเก่ียวกบังาน รวมถึงไม่ต้องการใช้เวลานอกเหนือจากชัว่โมงการทํางานใน
การเข้าศกึษาหาความรู้ บทเรียนบนระบบเครือข่ายบางสว่นก็ขาดความน่าสนใจ และยากตอ่การสร้าง
สถานการณ์จําลองเพ่ือให้ความรู้ และต้องใช้ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS) เข้ามาช่วยในการอบรม  
นัน่หมายถึงคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการและการดแูลระบบ 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของการเรียนในชัน้เรียนปกต ิและการเรียนผา่นระบบเครือขา่ย 
 

รูปแบบการเรียน 
 

การเปรียบเทยีบ 
การเรียนในชัน้เรียนปกต ิ การเรียนผ่านระบบเครือข่าย 

ความเหมือนกัน  มีจดุมุง่หมายในการเรียนการสอน 

 มีเนือ้หาวิชาตามหลกัสตูร 
 ผู้สอนและผู้ เรียนมีการโต้ตอบกนั 

 ผู้ เรียนได้ผลป้อนกลบั 

 ผู้ เรียนเรียนแบบร่วมมือ 

 สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในการเรียนการสอนได้ 
ความแตกต่าง  ถกูจํากดัด้วยเวลาและสถานท่ี 

 มีการสื่อสารระหวา่งผู้ เรียนผู้สอน 

 ผู้สอนควบคมุเวลาในการสอน 

 เน้นการบรรยายและพึง่ตําราเรียน 

 จัดกิจกรรมกลุ่มได้ยาก เพราะ
ข้อจํากดัด้านสถานท่ี จํานวนคน เวลา 

 เลือกเรียนในเวลาและสถานท่ีท่ีสะดวก 

 ส่ือสารผา่นทางระบบเครือขา่ย 

 ผู้ เรียนเรียนตามความก้าวหน้าของตน 

 ค้นคว้าจากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย 

 ทํากิจกรรมกลุ่มผ่านทางเทคโนโลยีตา่งๆ 
เช่น E-mail, Chat,  Webboard เป็นต้น 

 
ท่ีมา: กิดานนัท์ มลทิอง.  (2548).  เทคโนโลยีและการสือ่สารเพือ่การศึกษา. หน้า 278. 

 
 3.6 ระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย  
  ระบบการจดัการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย เรียกอีกอย่างว่า LMS หรือ Learning 
Management System เป็นระบบการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีเคร่ืองมือช่วยในการจดัการหลกัสตูร 
สนบัสนนุการเรียนรู้ โดยทัว่ไปจะประกอบด้วย 
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  1. ระบบจดัการรายวิชา หรือ CMS (Course Management System) ได้แก่ การสร้าง
รายวิชา จดัทําเนือ้หาของบทเรียนในรายวิชา จดัทําแหลง่ค้นคว้าข้อมลู การทํากิจกรรมเสริม 
  2. ระบบบริหารจดัการข้อมลูผู้ เรียน (User Management System) ได้แก่ ระบบบริหารจดัการ
ผู้ ใช้งาน โดยสามารถจัดกลุ่มผู้ ใช้งานได้หลายระดบั ระบบการตรวจสอบสมาชิกผู้ ใช้งาน การเก็บ
รายละเอียดข้อมลูผู้ใช้ 
  3. ระบบตรวจสอบกิจกรรมและติดตามประเมินผล (Test & Management System) ได้แก่
กิจกรรม แบบทดสอบ การบ้าน และระบบทดสอบประเมินผลการเรียน 
  4. ระบบการจดัการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์ (Communication Management System) เป็น
การส่งเสริมการเรียนให้มีการติดต่อส่ือสารกนั ทัง้ระหว่างผู้สอนกบัผู้สอน, ผู้สอนกบัผู้ เรียน หรือระหว่าง
ผู้ เรียนด้วยกันเอง โดยมีทัง้รูปแบบ Online และ Offline ได้แก่ Web-board, E-mail, Chat, News, 
Calendar เป็นต้น 
  ในปัจจบุนัมีซอฟต์แวร์ท่ีพฒันาขึน้เพ่ือใช้เป็น LMS ทัง้ท่ีพฒันาขึน้จากสถานศกึษาเช่น 
จฬุาออนไลน์ (Chulaonline), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (Maxlearn) เป็นต้น รวมถึง Open source 
ได้แก่ Moodle, Atutor, Learnloop, Vclass เป็นต้น 
  กลุม่ผู้ใช้งานในระบบ LMS นัน้ จะแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ได้แก่ 
  1. กลุ่มบริหารระบบ (Administrator) ทําหน้าท่ีในการติดตัง้ระบบ LMS การกําหนดค่าเร่ิมต้น
ของระบบ การสํารองฐานข้อมลู การกําหนดสทิธ์ิการเป็นผู้สอน 
  2. กลุม่อาจารย์หรือผู้สร้างเนือ้หาการเรียน (Instructor/Teacher) ทําหน้าท่ีในการเพิ่มเนือ้หา 
บทเรียนต่างๆ เข้าระบบ อาทิ ข้อมลูรายวิชา ใบเนือ้หา เอกสารประกอบการสอน การประเมินผู้ เรียน
โดยใช้ข้อสอบ ปรนัย อัตนัย การให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้ เรียน ตอบคําถาม และสนทนากับ
นกัเรียน 
  3. กลุม่ผู้ เรียน (Student/Guest) หมายถึง นกัเรียน นกัศกึษา ท่ีสมคัรเข้าเรียนตามหวัข้อตา่ง  ๆ
รวมทัง้การทําแบบฝึกหัด ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยอาจารย์สามารถแบ่งกลุ่มผู้ เรียนได้ 
และสามารถตัง้รหสัผา่นในการเข้าเรียนแตล่ะวิชาได้ 
 3.7 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
  การออกแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย เป็นแนวทางการพฒันาการเรียนการ
สอนให้เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นเหตุเป็นผล และมีประสิทธิภาพสนับสนุนการเรียนรู้ โดยจะต้อง
พิจารณาจากบริบท 3 ด้าน ได้แก่ วิธีวิทยาการสอน ปฏิสมัพนัธ์ทางการเรียน และมิติเวลา ซึง่เป็นบริบท
ท่ีทําให้บทเรียนเกิดประสทิธิภาพ 
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  กระบวนการหลักในการออกแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายนัน้  จะ
ประกอบด้วย 
  1. การกําหนดเป้าหมายวตัถปุระสงค์และการวิเคราะห์ผู้ เรียน เป็นขัน้ตอนสําคญัในการ
กําหนดประสทิธิภาพของการเรียนการสอน การตัง้วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
และการทําความรู้จักกับผู้ เ รียน จะนําไปสู่แนวทางในการกําหนดวิธีวิทยาการสอนซึ่งจะเป็น
หลกัประกนัของประสทิธิภาพการเรียนการสอนได้ 
  2. การกําหนดวิธีวิทยาการสอน เม่ือกําหนดวตัถปุระสงค์การเรียนได้แล้วผู้สอนจะสามารถ
กําหนดกลวิธีในการสอนเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  
  การกําหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนมีได้หลากหลายวิธี เช่น การนําแนวคิดพฤติกรรม
นิยมมาใช้สอนสาระความรู้ทัว่ไป การใช้แนวคดิพทุธิปัญญานิยม มาใช้กบัการเรียนการสอนท่ีเน้นเร่ือง
หลกัการและกระบวนการ (How) หรือการใช้แนวคิดคอนสตร๊ัคติวิสม์ มาให้กบัการสอนท่ีต้องประยกุต์
จากสถานการณ์ของชีวิตจริง เป็นต้น 
  3. การพิจารณาปฏิสมัพนัธ์ทางการเรียนและมิติเวลา เม่ือกําหนดกลวิธีการสอนได้แล้ว 
สิ่งท่ีควรคํานึงในการออกแบบการเรียนการสอนอีกอย่างนัน่คือลกัษณะการปฏิสมัพนัธ์ทางการเรียน 
มิตขิองเวลา และระดบัการปฏิสมัพนัธ์ 
   - การปฏิสมัพนัธ์ทางการเรียน หมายถึงการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคอมพิวเตอร์ 
สามารถจําแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ การปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับเนือ้หา ในรูปแบบของ
ไฮเปอร์มีเดีย เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นการเรียนรู้ และการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เช่นการอภิปราย การประชุม ผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือลด
ความรู้สกึโดดเด่ียวในการเรียนรู้ สร้างแรงจงูใจ เพ่ือให้ผู้ เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนได้ดี 
   - ระดบัการปฎิสมัพนัธ์ ฮิรูมิ (ใจทิพย์ ณ สงขลา.  2550: 84; อ้างอิงจาก Hirumi.  2002) 
ได้เสนอระดับการปฏิสมัพันธ์ไว้ใน 3 ระดบั นั่นคือการปฏิสมัพันธ์กับตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการท่ี
เกิดขึน้ในตวัของผู้ เรียน ( within the learner) การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้ อ่ืน หรือผู้ เรียนกบั
เนือ้หาสาระ (between learner and human/non-human resources) และการปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
สาระการสอนกับตัวผู้ เรียนเอง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ทางการเรียน 
(learner-instruction interaction)  
   - มิตเิวลา หมายถึง การเปิดโอกาสให้มีการปฏิสมัพนัธ์กนัในรูปแบบประสานเวลา ซึง่
ผู้ เรียนและผู้สอนต้องออนไลน์พร้อมกนั และไม่ประสานเวลาเช่น Webboard, E-mail, Wiki, Facebook, 
Blog เป็นต้น 
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบข้อได้เปรียบและข้อจํากดัในการส่ือสารในมิตติา่งเวลาและมิตปิระสานเวลา 
 

ข้อได้เปรียบ ข้อจาํกัด 

 การส่ือสารในมติต่ิางเวลา 
ลดข้อจํากดัของเวลาและสถานท่ีของผู้ ร่วมส่ือสาร เหมาะ
กบัผู้ เรียนท่ีมีตารางเวลาทํางานท่ีตา่งกนั 

ความล่าช้าของเวลา กิจกรรมใดๆ ต้องใช้เวลาในการ
ปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบให้ผลป้อนกลับ อาจทําให้เกิดการ
ผัดผ่อน เล่ือน ผู้ เรียนอาจหยุดและล้มเลิกการเรียนใน
ท่ีสดุ ถ้าไมมี่ผู้สอนคอยดแูล หรือไมมี่กําหนดเวลาสง่ 

ให้โอกาสสะท้อนความคิด ผู้ เรียนจะมีโอกาสกลั่นกรอง
ความคิด ภาษาก่อนทําการส่ือสาร ซึ่งทําให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเหน็มากกวา่การพบปะจริง 

ขาดบริบทของภาษาท่าทาง เน่ืองจากไม่ได้พบปะกันจริง 
ดังนัน้การส่ือความหมายผ่านข้อความ จะต้องมีความ
ระมัดระวัง และอาจไม่สามารถส่ือสารได้ตามความหมาย
และความรู้สกึท่ีต้องการ 

ให้โอกาสความเท่าเทียมกนัในการส่ือสาร เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ท่ีเรียนช้ากวา่ผู้ อ่ืน ได้มีโอกาสทบทวนเนือ้หา ศกึษาเพิ่มเติม 

 

ให้ความคล่องตัวในเชิงเทคโนโลยี เน่ืองจากลักษณะการ
ส่ือสารแบบนีม้กัจะอยู่ในรูปแบบข้อความ ไม่เสียพืน้ท่ีแบนวิทธ์
มากนกั ทําให้ส่ือสารได้โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
เพิ่มเติมมากนกั 

 

 การส่ือสารในมติปิระสานเวลา 
ใ ห้ความเ ป็น ปัจจุบัน  เ ปิด โอกาสใ ห้ผู้ เ รี ยน  ชี แ้ จง 
แลกเปล่ียนความคิด โดยมีผลป้อนกลบักนัและกนัในทนัที 
และสามารถแบ่งกลุ่มย่อยเ พ่ือการประชุมอย่าง มี
ประสทิธิภาพ 

ข้อจํากดัเร่ืองเวลา ด้วยเง่ือนไขท่ีต้องออนไลน์พร้อมกัน 
อาจเป็นเร่ืองยุ่งยากสําหรับผู้ ร่วมสนทนาท่ีอยู่ในเขตของ
เวลาท่ีแตกตา่งกนัมาก 

ลดข้อจํากดัความห่างไกลของผู้ เรียนและผู้สอน และกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญ สามารถเข้าร่วมได้จากสถานท่ีใดก็ได้ ลด
ข้อจํากดัในด้านเวลาและการเดินทาง 

เหมาะสมกับการปฏิสมัพันธ์ในช่วงเวลาท่ีจํากัด มีช่วง
ระยะเวลาสัน้ เพราะถ้านานเกินไปประสทิธิภาพจะลดลง 
ต่างกับห้องเรียนปกติท่ีจะมีกลยุทธ์ วิธีการดึงดูดความ
สนใจได้ตลอดเวลา 

สร้างแรงจงูใจให้กบัผู้ เรียน เน่ืองจากมีการสนทนาโต้ตอบ 
เสมือนได้พบกนัจริง ทําให้เกิดแรงจงูใจในการเรียนรู้ 

ต้ อ ง ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี ทั น สมั ย  คอมพิ ว เ ต อ ร์ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ความเร็วของระบบเครือข่ายต้องสงูและมี
แบนด์วิทธ์ท่ีกว้าง เพ่ือให้การส่ือสารราบร่ืน  

 
 ท่ีมา: ใจทิพย์ ณ สงขลา.  (2550).  E-Instructional Design: วิธีวิทยาการออกแบบการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์.  หน้า 85-86. 
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  4. การคดัเลือกเทคโนโลยีและออกแบบ เป็นการตดัสินใจเลือกเทคโนโลยี ลกัษณะการ
ปฏิสมัพนัธ์ และรูปแบบการส่ือสารตามมิติเวลาท่ีเหมาะสมกบัการนําเสนอ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์
การเรียนรู้ ยกตวัอยา่งเทคโนโลยีท่ีสามารถเลือกใช้ได้ 
   - Audio Streaming, Web TV 
   - Multimedia 
   - Webboard/ E-mail/ Blog/ Wiki ฯลฯ 
   - Instant Message 
   - Conferencing 
  เม่ือคดัเลือกเทคโนโลยีการนําเสนอแล้วจะต้องทําการออกแบบตามขัน้ตอนอย่างเป็น
ระบบ ซึง่จะกลา่วในหวัข้อตอ่ไป 
  5. การผลิต ทดสอบ และประเมิน เม่ือทําการออกแบบตามขัน้ตอนในข้อ 4 แล้ว ทีมผลิต
จะทําหน้าท่ีดําเนินการผลิตตามท่ีได้ออกแบบไว้ จากนัน้จึงนํามาทดสอบและประเมินด้วยวิธีการตา่งๆ 
โดยจะกลา่วถึงในหวัข้อตอ่ไป 
  ในขัน้ตอนนีผ้ลการประเมินจะนํากลับไปสู่การปรับปรุงโดยพิจารณาตัง้แต่การปรับ
วิทยาการสอน เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในขัน้ตอนแรก วิธีการประเมินจะ
กระทําได้ 2 วิธีนัน่คือประเมินโดยผู้ เรียน และการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ 
 3.8 ข้อควรคาํนึงในการออกแบบบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
  สิง่ท่ีควรคํานงึในการออกแบบบทเรียนผา่นระบบเครือขา่ย ประกอบด้วย 10 ข้อได้แก่ 
  1. เนือ้หา (Content) เป็นการพิจารณาทัง้ปริมาณและคณุภาพของเนือ้หาบทเรียนว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากเนือ้หาจะต้องเป็นลกัษณะขององค์ความรู้ (Information) ไม่ใช่ข้อมลู 
(Data) ซึง่เป็นคณุสมบตัพืิน้ฐานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2. การปฏิสมัพนัธ์ (Interactivity) จะต้องนําเสนอในรูปแบบท่ีผู้ เรียนมีปฎิสมัพนัธ์โดยตรง
กับบทเรียน เช่นการตอบคําถาม การร่วมกิจรรม เป็นต้น และต้องไม่เป็นการส่ือสารแบบทางเดียว 
(One-way Communication) 
  3. การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายท่ี
ดีจะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ เพ่ือพฒันาเป็นระบบการเรียนการสอน ไม่ใช่เป็น
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Books) ท่ีนําเสนอผา่นจอภาพของคอมพิวเตอร์ 
  4. การสืบค้นข้อมลู (Navigation) ควรมีไฮเปอร์เท็กซ์ภายในบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
เช่ือมตอ่เนือ้หาจากสว่นหนึง่ไปยงัเนือ้หาท่ีมีความสมัพนัธ์กนั และมีวิธีการสืบค้นข้อมลูในรูปแบบตา่งๆ 
เช่น Google, Wiki เป็นต้น 
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  5. ส่วนของการนําเข้าสู่บทเรียน (Motivation Components) เป็นการพิจารณาด้านการ
ใช้คําถาม เกม แบบทดสอบ หรือกิจกรรมต่างๆ ในการนําเสนอเนือ้หา การนําเข้าสู่บทเรียนเพ่ือดงึดดู
ความสนใจของผู้ เรียน 
  6. การใช้ส่ือ (Use of Media) เป็นการพิจารณาความหลากหลายและความสมบรูณ์ของ
ส่ือท่ีใช้ในบทเรียนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เช่นภาพเคล่ือนไหว การใช้เสียง การใช้กราฟิก 
เป็นต้น 
  7. การประเมินผล (Evaluation) บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายท่ีดีจะต้องมีสว่นคําถาม กิจกรรม 
แบบทดสอบ เพ่ือประเมินผลทางการเรียนของผู้ เรียน อีกทัง้ยงัต้องพิจารณาระบบสนบัสนนุการประเมินผล
ด้วย เช่น การตรวจวดั การรวบรวมคะแนน การรายงานผลการเรียนเป็นต้น 
  8. ความสวยงาม (Aesthetics) เป็นเกณฑ์พิจารณาด้านความสวยงามทัว่ไป ไมว่า่จะเป็น
ข้อความ กราฟิก การใช้สี รูปแบบการนําเสนอ และการตดิตอ่กบัผู้ใช้ 
  9. การเก็บบนัทึก (Record Keeping) ได้แก่การเก็บบนัทึกประวตัิผู้ เรียน การบนัทึกผล
การเรียนและระบบฐานข้อมลูตา่งๆ ท่ีสนบัสนนุกระบวนการเรียนการสอน  
  10. เสียง (Tone) การเรียนผ่านระบบเครือข่าย บางครัง้จะมีการใช้มลัติมีเดียเพ่ือช่วยใน
การนําเสนอด้วย ถ้าหากมลัติมีเดียนัน้มีเสียงประกอบ ต้องคํานึงถึง ลกัษณะเสียงท่ีใช้ ปริมาณการใช้ 
และความเหมาะสม 
 กล่าวโดยสรุป การเรียนผ่านระบบเครือข่ายนัน้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม
ทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ สําหรับองค์กรท่ีมีพนกังานเป็นจํานวนมาก โดยนําคณุสมบตัิต่างๆ มาใช้ใน
การออกแบบหลกัสตูรการอบรมผ่านระบบเครือข่าย เช่น การบริหารจดัการฐานข้อมลู, E-mail, Live 
Chat, Presentation Media เป็นต้น ซึง่ในการพฒันาส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้
พฒันาส่ือในรูปแบบมลัติมีเดีย มีการกําหนดวิธีการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่างกบัผู้วิจยั ผ่าน E-mail, 
Webboard รวมถึงการใช้คณุสมบตัิในการบริหารจดัการฐานข้อมลูในการบนัทึกผลการทดลองในครัง้นี ้
ซึง่ได้เป็นแนวทางสําหรับการพฒันาเนือ้หารายวิชาอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 
4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการพฒันาบทเรียนมัลตมีิเดยี 
   มลัตมีิเดียเป็นการนําเสนอข้อมลู ขา่วสาร โดยใช้คอมพิวเตอร์ ผา่นรูปแบบการนําเสนอท่ี
หลากหลายในช่วงเวลาเดียวกนัเช่น ทางข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์  รวมถึงการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้ เป็นต้น สําหรับมลัตมีิเดียเพ่ือการเรียนรู้ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดงันี ้ 
  “บทเรียนมัลติมีเดีย” เป็นโปรแกรมมัลติมีเดียท่ีพัฒนาในรูปแบบต่างๆเช่น บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-assisted Instruction: CAI), การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based 
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Instruction: WBI), การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning), เลิร์นน่ิง ออปเจ๊ก (Learning Object) 
เป็นต้น โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือนําเสนอเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองผา่นทางช่องทางการส่ือสารตา่งๆ ซึง่จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจบุนั ได้มีการเพิ่ม
คณุสมบตัิการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน หรือระหว่างผู้ เรียนด้วยกนัเอง ทําให้มลัติมีเดียเพ่ือ
การเรียนรู้ถกูนําไปใช้อยา่งแพร่หลาย (ณฐักร สงคราม.  2554: 11) 
 4.1 คุณลักษณะสาํคัญของบทเรียนมัลตมีิเดยี 
  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง.  2541: 8) ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะสําคญั
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึง่สามารถนํามาเป็นหลกัเกณฑ์เบือ้งต้นในการพิจารณาส่ือมลัติมีเดีย
เพ่ือการเรียนรู้วา่ส่ือใดเป็นหรือไมเ่ป็นส่ือมลัตมีิเดียเพ่ือการเรียนรู้ โดยแบง่ออกเป็น 4 ประการ (4Is) ได้แก่ 
  1) สารสนเทศ (Information) 
   บทเรียนจะประกอบด้วยข้อมลูสารสนเทศ ท่ีได้รับการออกแบบไว้แล้ว เพ่ือให้ผู้ เรียน
ได้เรียนตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยการนําเสนอเสือ้หาในรูปแบบต่างๆ เป็นไปในลักษณะ
ทางตรงหรือทางอ้อม 
  2) ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (Individualization) 
   บทเรียนมลัติมีเดียจะตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล ไม่ว่าจะเป็นเพศ อาย ุ
ความสนใจ สติปัญญา พืน้ฐานความรู้บทเรียนจะมีความยืดหยุ่น ทําให้ผู้ เรียนสามารถเลือกรูปแบบ
การเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้ 
  3) ปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) 
   บทเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับผู้ เรียน ไม่ว่าจะเป็นการคลิกเมาส์ การพิมพ์
ข้อความ เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียน นอกจากนีบ้ทเรียนจะได้รับการออกแบบให้มี
ปฏิสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้บทเรียน โดยปฏิสมัพนัธ์นัน้จะต้องเป็นกิจกรรมท่ีทําให้ผู้ เรียนได้คิด
วิเคราะห์หรือสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งกิจกรรมการเรียนนัน้ และยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสารระหว่าง
ผู้ เรียนกบัผู้สอน หรือผู้ เรียนด้วยกนัเอง 
  4) ผลป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate Feedback) 
   บทเรียนมลัตมีิเดียเพ่ือการเรียนรู้ จะมีการให้ผลป้อนกลบัโดยทนัทีหลงัจากท่ีผู้ เรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียน เช่น การกล่าวต้อนรับเม่ือลงทะเบียนเข้าเรียน การเฉลยแบบฝึกหดั กิจกรรม
ภายในบทเรียน เป็นต้น ซึง่ถือวา่เป็นการเสริมแรงอยา่งหนึง่ กระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากท่ีจะเรียนรู้ 
 4.2 โครงสร้างของบทเรียนมัลตมีิเดยี 
  การออกแบบโครงสร้างภายในบทเรียนโดยทั่วไป มีหลายรูปแบบท่ีแต่นิยมใช้สามารถ
แบง่ได้ 2 ลกัษณะคือ 
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  1) โครงสร้างแบบเส้นตรง (Linear Structure) 
   โครงสร้างแบบเส้นตรง จะเป็นรูปแบบการนําเสนอเนือ้หาและแบบฝึกหดั โดยมีการ
นําเสนอเรียงต่อกันไปตามลําดบัขัน้ตอน โดยผู้สอนหรือผู้พฒันาบทเรียนเป็นผู้ออกแบบเองว่า ควร
เรียนหวัข้อใดก่อน-หลงั โครงสร้างแบบนีจ้ะใช้กับเนือ้หาท่ีต้องเรียนเร่ืองหนึ่งให้เข้าใจก่อนแล้วจึงจะ
เรียนเร่ืองถดัไป เร่ิมจากง่ายไปหายาก  อาจมีการประเมินผลการเรียนรู้ โดยการแทรกแบบฝึกหดัเป็น
ช่วงสัน้ๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้แน่ใจว่าผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาส่วนแรกก่อนท่ีจะศึกษาส่วนอ่ืนต่อไป อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างแบบเส้นตรงนีจ้ะไมค่อ่ยตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ไมเ่ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือก
เรียนเนือ้หาเองได้ ย้อนกลบัไปเรียนซํา้ไมไ่ด้ จงึไมไ่ด้รับความนิยมในการเรียนเท่าท่ีควร 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ผงัโครงสร้างแบบเส้นตรง (Linear Structure) 
 

 ท่ีมา: ณฐักร สงคราม.  (2554).  การออกแบบและพฒันามลัติมีเดียเพือ่การเรียนรู้.  หน้า 27. 
 
  2) โครงสร้างแบบไมเ่ป็นเส้นตรง (Non-Linear Structure)    
   โครงสร้างแบบนีจ้ะมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโครงสร้างแบบสาขา (Branching 
Structure) เป็นโครงสร้างแบบยืดหยุ่น ให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนหรือเลือกทํากิจกรรมตามความ
สนใจของตนเองได้ โดยจะเลือกเรียนไปตามลําดบัหรือข้ามหวัข้อไม่ศึกษาก็ได้ ถ้าหากว่ามีความรู้ใน
หวัข้อนัน้ๆแล้ว 

 
 

ภาพประกอบ 6 ผงัโครงสร้างแบบไมเ่ป็นเส้นตรง (Non-Linear Structure) 
 

 ท่ีมา: ณฐักร สงคราม.  (2554).  การออกแบบและพฒันามลัติมีเดียเพือ่การเรียนรู้.  หน้า 27. 
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   ในการกําหนดเส้นทางการเรียน ผู้ เรียนอาจทดสอบพืน้ความรู้ตนเองด้วยข้อสอบวดั
ระดบัความรู้ เพ่ือกําหนดเส้นทางการศกึษาท่ีเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของตน  ผู้ เรียนท่ีมีความรู้สงู
อาจจะเรียนเพียงบางหัวข้อ ในขณะท่ีผู้ เรียนท่ียงัไม่มีความรู้ อาจจะต้องเรียนหัวข้อท่ีมากกว่าผู้ อ่ืน  
และอาจมีเฟรมเนือ้หาเพิ่มเติมเพ่ืออธิบาย มีการยกตวัอย่างเพ่ือเสริมความเข้าใจ หรือมีการแสดงผล
ป้อนกลบัท่ีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์การเรียน บทเรียนมลัติมีเดีย
สว่นใหญ่จะมีโครงสร้างในรูปแบบนี ้เน่ืองจากเหมาะสมกบับทเรียนท่ีมีปริมาณเนือ้หาท่ีมาก และแบ่ง
เนือ้หาเป็นหมวดหมู่ อีกทัง้สร้างความยืดหยุ่นให้กับผู้ เรียน ไม่ให้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย จนล้มเลิก
กลางคนัได้  
 4.3 องค์ประกอบของบทเรียนมัลตมีิเดยี 
  ภายในบทเรียนมลัตมีิเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะมีสว่นประกอบตา่งๆ ดงันี ้
  - บทนํา (Title) เป็นสว่นท่ีนําเสนอช่ือเร่ืองของบทเรียน ซึง่เป็นสว่นแรกของบทเรียนท่ีจะ
สร้างความน่าสนใจ และกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนติดตามบทเรียน มักจะออกแบบให้น่าสนใจด้วยส่ือ
หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง สีสนั เสียงประกอบ นําเสนอในระยะเวลาอันสัน้ 
กระชบั ตรงจดุ เพ่ือเร่งเร้าความสนใจของผู้ เรียนและเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
  - การชีแ้จงบทเรียน (Introduction) เป็นสว่นท่ีแจ้งให้ผู้ เรียนทราบถึงวิธีการใช้บทเรียนและ
การควบคมุบทเรียน เช่น การใช้ปุ่ ม แป้นพิมพ์ เมาส์ การออกจากโปรแกรม เป็นต้น ซึง่เป็นสิ่งจําเป็นท่ี
ควรชีแ้จงให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในการใช้บทเรียนมลัตมีิเดียก่อนจะเข้าสูส่ว่นเนือ้หาตอ่ไป 
  - วตัถปุระสงค์ (Objectives) เป็นส่วนท่ีแจ้งวตัถปุระสงค์ของบทเรียน ความคาดหวงั 
รวมถึงพฤติกรรมท่ีผู้ เรียนจะแสดงออกเม่ือสิน้สุดบทเรียน นอกจากนีย้งัเป็นส่วนท่ีแสดงถึงเค้าโครง
เนือ้หาและประเดน็สําคญัของเนือ้หาท่ีจะเรียน 
  - เมน ู(Menu) จะทําหน้าท่ีเช่ือมโยงไปสูเ่นือ้หาย่อยบทต่างๆ ทัง้หมดในบทเรียน ผู้ เรียน
สามารถเลือกเรียนก่อนหลังได้ตามความต้องการของตนเอง รูปแบบของเมนูอาจจะเป็นรูปภาพ 
แผนภมูิ หรือเป็นตวัอกัษรธรรมดาเป็นต้น ในกรณีท่ีเนือ้หาไม่มากจนเกินไป หน้าเมนอูาจเป็นภาพรวม
ของรายวิชา แตใ่ห้คลกิศกึษาทีละหน้าไปตามลําดบั 
  - เนือ้หา (Content) เป็นหวัใจสําคญัของบทเรียนมลัตมีิเดีย ต้องออกแบบให้ผู้ เรียนเข้าใจ
เนือ้หาได้ง่ายท่ีสดุ โดยทัว่ไปจะออกแบบทีละเฟรม มีการใช้ข้อความสัน้ๆ และการใช้ภาพแทนข้อความ
มากท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์ หรือแม้แตก่ารใช้เสียงประกอบ ซึง่จะพิจารณา
ให้เหมาะสมกบัเนือ้หา  
  - กิจกรรม หรือ แบบฝึกหัด (Practices) เป็นส่วนท่ีใช้ทบทวนความรู้จากเนือ้หาท่ีได้
ศกึษา อาจเป็นรูปแบบเกม สถานการณ์จําลอง แบบฝึกหดั หรือรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสม โดยจะ
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แทรกอยู่ระหว่างการนําเสนอเนือ้หา เพ่ือตรวจความเข้าใจในเนือ้หาเป็นระยะ นอกจากนีจ้ะมีผล
ป้อนกลบั (Feedback) เพ่ือช่วยส่งเสริมความเข้าใจแก่ผู้ เรียนและการให้เสริมแรง (Reinforcement) 
เพ่ือเสริมกําลังใจให้กับผู้ เรียนและสนใจติดตามบทเรียน โดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการใช้ภาพ
เคร่ืองหมายถกูผิด การให้คะแนน การใช้ข้อความให้กําลงัใจ และอาจมีคําแนะนําเพ่ือแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา หรือตอบคําถาม มีการเฉลยคําตอบในกรณีท่ีผู้ เรียนตอบผิด 
  - การสรุปเนือ้หา (Summary) เป็นการสรุปเนือ้หาเป็นประเด็น เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หา 
และในกรณีท่ีผู้ เรียนประสบปัญหาในการเรียน เช่น ไม่ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบ บทเรียนอาจให้หน้า
เนือ้หาเพิ่มเติม หรือใช้ส่ืออ่ืนเพ่ือแนะแนวทางการเรียนรู้ เพ่ือปรับความเข้าใจเนือ้หาก่อนท่ีจะเข้าสู่
เนือ้หาช่วงตอ่ไป 
  - การทดสอบ (Test) เป็นสว่นท่ีใช้วดัผลการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ หลงัจากผู้ เรียน
ได้ศกึษาเนือ้หาครบทกุสว่นแล้ว เรียกวา่แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยอยูใ่นรูปแบบคําถาม แบบ
เลือกตอบ แบบถกูผิด แบบจบัคู่ หรือแบบเติมคําตอบสัน้ๆ ขึน้อยู่กบัลกัษณะเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ 
โดยมีการสรุปผลการเรียนให้ผู้ เรียนทราบหลงัจากทําแบบทดสอบเสร็จแล้ว หากไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้ บทเรียนควรแนะนําให้ศกึษาเนือ้หาใหม่อีกครัง้ หรือไปศกึษาเนือ้หาเพิ่มเติมในเฟรมท่ีเตรียมไว้แล้ว
จงึกลบัมาทําแบบทดสอบอีกครัง้ 
  นอกจากนีใ้นบางบทเรียนมลัติมีเดีย จะมีการนําเอาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
เพ่ือประเมินระดบัความรู้ของผู้ เรียนก่อนเร่ิมเรียน ว่ามีความรู้พืน้ฐานเพียงพอหรือไม่ อยู่ในระดบัใด 
โดยผลการประเมินจะถกูนําไปใช้เพ่ือจดัลําดบัการเข้าสูบ่ทเรียน หรืออาจให้ผู้ เรียนท่ีมีความรู้พืน้ฐานท่ี
ดีแล้วสามารถข้ามลําดบัการเรียนไปเรียนในหวัข้อท่ียากขึน้ หรือใช้เพ่ือเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบ
หลงัเรียน ประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียน ซึง่บทเรียนบางเร่ืองอาจไม่จําเป็นต้องมีแบบทดสอบก่อน
เรียนก็ได้ 
  บทเรียนมลัติมีเดียบางหัวข้อ อาจมีการเพิ่มส่วนประกอบอ่ืนๆ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึน้ เช่น แหล่งข้อมลูเพิ่มเติม อภิธานศพัท์ การค้นหาข้อมลู เป็นต้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์
ของผู้พฒันาบทเรียน 
 4.4 ขัน้ตอนการพัฒนาบทเรียนมัลตมีิเดยี 
  กระบวนการพฒันาบทเรียนมลัตมีิเดีย สามารถสรุปได้เป็น 5 ขัน้ดงันี ้
  ขัน้ที่ 1 การวางแผน (Planning) 
  ในการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ การวางแผนนบัเป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นการวิเคราะห์และกําหนดแผนการปฏิบัติงาน หากในขัน้ตอนนีผู้้ พัฒนาทําไม่
สมบรูณ์ก็อาจจะสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพของบทเรียนได้ ซึง่ภายในขัน้ตอนนีจ้ะประกอบด้วย 
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   1. การกําหนดเป้าหมาย ผู้พฒันาบทเรียนจะต้องกําหนดกลุม่ผู้ เรียนให้ชดัเจนวา่คือกลุม่ใด 
และมีวตัถปุระสงค์การเรียนอย่างไร ผู้ เรียนจะสามารถทําอะไรได้บ้างหลงัเรียนจบบทเรียนไปแล้ว 
อย่างไรก็ตามในขัน้ตอนนีผู้้พฒันายงัไม่จําเป็นต้องระบพุฤติกรรมท่ีต้องการอย่างชดัเจน เพียงแตกํ่าหนด
อยา่งกว้างๆ ทัว่ไปก่อน 
   2. วิเคราะห์ปัจจยัทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมลูในการวางแผนการปฏิบตัิงานและออกแบบ
บทเรียน ได้แก่  
    - กลุ่มเป้าหมายและความต้องการในการเรียน โดยศึกษาลกัษณะของผู้ เรียน
ไม่ว่าจะเป็น อายุ ระดบัความรู้พืน้ฐาน ฐานะ สภาพแวดล้อม ทศันคติ พฤติกรรม รูปแบบการเรียน 
ความสนใจ ความต้องการของผู้ เรียนเป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมลูสําคญัในการออกแบบบทเรียน 
    - เนือ้หาวิชา เป็นการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดขอบข่ายเนือ้หา โดยพิจารณาจาก
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ว่าต้องการถ่ายทอดเนือ้หาใด ศึกษาขอบเขตของเนือ้หา จากนัน้ลําดับ
ความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนั โดยกําหนดออกมาเป็นหวัข้อใหญ่ หวัข้อย่อย ขัน้ตอนนีน้บัว่ามีความสําคญั
เป็นอย่างยิ่ง เพราะผลจากขัน้ตอนนีจ้ะส่งผลต่อไปยังขัน้ตอนต่อไป ถ้าหากการวิเคราะห์เนือ้หาไม่
สมบูรณ์ บทเรียนนัน้อาจไม่มีประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวงั การวิเคราะห์เนือ้หาจึงจําเป็นต้องศึกษา
แหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงต้องอาศัยผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือ้หาท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ 
    -  ทรัพยากรตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรทัง้หมดท่ีจะต้องใช้ ไม่
ว่าจะเป็นแหลง่ข้อมลู บคุลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงงบประมาณ เพ่ือให้การพฒันาดําเนินการ
ได้อยา่งสมบรูณ์ 
   3. กําหนดแผนการปฏิบติังาน โดยการนําข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ มากําหนดเป็น
แผนการปฏิบตัิงาน โดยแบ่งขัน้ตอนการทํางานออกเป็นระยะ กําหนดผู้ รับผิดชอบในแต่ละช่วงงาน 
ระยะเวลาท่ีใช้ และต้องกําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จในแต่ละขัน้ท่ีชัดเจน ในขัน้ตอนนีค้วรจะมีการ
ประชมุชีแ้จงผู้ เก่ียวข้องทัง้หมดให้เข้าใจแผนการปฏิบตังิานร่วมกนั 
  ขัน้ที่ 2 การออกแบบ (Design) 
  ขัน้ตอนนีเ้ปรียบเสมือนร่างพิมพ์เขียวของบทเรียน เป็นต้นแบบให้ฝ่ายผลิตดําเนินการ
ผลิตตามท่ีได้ออกแบบไว้ การออกแบบจะเร่ิมจากการกําหนดวัตถุประสงค์ การเขียนเนือ้หา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน จากนัน้นําไปออกแบบ Storyboard ขัน้ตอนนีจ้ะต้องอาศยัหลกัการออกแบบ
ไมว่า่จะเป็นการออกแบบเนือ้หา การออกแบบการเรียนการสอน รวมถึงการออกแบบหน้าจอ  โดยขัน้ตอนนี ้
จะประกอบด้วย 
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   1. การเขียนวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นการนําวตัถปุระสงค์ทัว่ไปท่ีกําหนดไว้ใน
ขัน้ตอนแรก มาเขียนเป็นรูปแบบวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยจะกําหนดว่าผู้ เรียนสามารถแสดง
พฤติกรรมใดๆออกมาเม่ือจบบทเรียน โดยท่ีพฤติกรรมนัน้จะต้องวัดหรือสังเกตได้ คําท่ีระบุใน
วตัถปุระสงค์ประเภทนีจ้งึเป็นคํากิริยาท่ีชีเ้ฉพาะ เช่น อธิบาย แยกแยะ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ เป็นต้น 
   2. เขียนเนือ้หา จากการวิเคราะห์ขอบข่ายเนือ้หาในขัน้ตอนท่ี 1 ผู้พฒันาจะต้องรวบรวม
เนือ้หาจากแหล่งข้อมลูต่างๆ รวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้นํามาเรียบเรียงเนือ้หาขึน้ใหม่ตามแผนท่ีวาง
ไว้ โดยพิจารณาให้เหมาะสมตอ่การนําเสนอด้วยบทเรียนมลัตมีิเดีย 
   3. กําหนดรูปแบบ วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล เป็นการนําเสนอเนือ้หาท่ีได้
เรียบเรียงขึน้ใหมว่า่ จะนําเสนอในรูปแบบใดเพ่ือให้เหมาะสมกบัเนือ้หาของบทเรียน ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลายอย่าง เช่น วตัถปุระสงค์ของบทเรียน ผู้ เรียนเป็นต้น รวมทัง้คิดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือ
พิจารณาวา่ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม ่
   4. วางโครงสร้างบทเรียนและเส้นทางควบคุมบทเรียน การออกแบบโครงสร้างของ
บทเรียน เป็นการกําหนดความสมัพนัธ์ของสว่นประกอบตา่งๆในบทเรียนแบบคร่าวๆ ไม่ว่าจะเป็น สว่น
นํา เนือ้หา กิจกรรม แบบทดสอบ นอกจากนีโ้ครงสร้างยงัแสดงให้เห็นภาพรวมของการเข้าสู่บทเรียน
แตล่ะบทวา่มีเส้นทางใดบ้าง ผู้ เรียนสามารถเรียนในแบบเส้นตรง หรือแบบสาขา โดยสว่นใหญ่การวาง
โครงสร้างบทเรียนและเส้นทางควบคุมบทเรียนนี ้จะพิจารณาจากขอบข่ายเนือ้หา และรูปแบบการ
เรียนการสอน รวมทัง้คณุลกัษณะของผู้ เรียน เพ่ือการออกแบบใช้งานท่ีเหมาะสม 
   5. เขียนผงัการทํางาน หรือ Flow Chart ของโปรแกรม ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการเขียนแผนภมูิ
ท่ีแสดงความสัมพันธ์ของเนือ้หาแต่ละส่วน ซึ่งจะแตกต่างกับโครงสร้างของบทเรียนตรงท่ีจะมี 
ความละเอียดกว่า และมีการระบุทางเลือกการปฏิสมัพนัธ์กับบทเรียนของผู้ เรียนท่ีชัดเจน เช่นการ
ให้ผลป้อนกลบัเม่ือทํากิจกรรม ถ้าตอบผ่านเกณฑ์จะเรียนต่อหวัข้อต่อไป ถ้าตอบผิดจะต้องย้อนกลบั
ไปเรียน หรือเลือกเรียนซ่อมในเฟรมพิเศษ เป็นต้น รูปแบบการเขียน Flowchart จะคล้ายกบัการเขียน
ผังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผังการทํางานจะละเอียดมากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับปริมาณและความ
ซบัซ้อนของเนือ้หา การทํางานของโปรแกรม ผังท่ีมีความละเอียดมากจะช่วยให้ผู้ ออกแบบ ผู้ผลิต
ทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึน้ 
   6. ออกแบบส่วนประกอบของหนา้จอ (Interface Layout) ในขัน้ตอนนี ้เป็นการออกแบบ
หน้าจอของบทเรียน ว่าควรจะวางเนือ้หาท่ีจุดใด มีปุ่ มควบคมุบทเรียนก่ีปุ่ ม วางไว้ท่ีจุดใด ระดบัของ
หวัข้อในบทเรียน โดยในการออกแบบสว่นประกอบหน้าจอ จําเป็นต้องอาศยัหลกัการออกแบบ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ง่าย เป็นมิตรมากท่ีสดุ สําหรับบางบทเรียนท่ีมีหลายหน่วยการเรียน จะออกแบบเป็น
ชดุ Template เพ่ือให้ง่ายตอ่การใช้งาน 
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   7. ออกแบบสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) เป็นการออกแบบการนําเสนอเนือ้หาโดยละเอียด 
เฟรมตอ่เฟรม ข้อความท่ีใช้ ส่ืออ่ืนๆ ท่ีต้องใช้ในแต่ละเฟรม เช่นการใช้ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว การใช้
เสียง การใช้วีดิทศัน์ เป็นต้น ผู้ออกแบบจะต้องวาง lay out ให้ชดัเจนว่าสว่นประกอบตา่งๆ จะวางไว้ท่ี
จุดใด นําเสนออย่างไร มีการเคลื่อนไหวอย่างไร และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียนอย่างไร โดยทั่วไปจะ
ออกแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน้าจอ (Template) ซึ่งการออกแบบสามารถใช้วิธีการร่าง
ด้วยมือ หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความถนดั  
   สตอร่ีบอร์ดท่ีออกแบบมานีจ้ะถกูส่งต่อไปให้ฝ่ายผลิต ดําเนินการผลิตตามรูปแบบท่ี
ออกแบบไว้ ดงันัน้สตอร่ีบอร์ดจงึต้องมีความละเอียดรอบคอบและสมบรูณ์ เพ่ือให้การสร้างบทเรียนทํา
ได้ง่าย เป็นระบบ สะดวกตอ่การปรับแก้ในภายหลงั 
 

  
 

ภาพประกอบ 7 ตวัอยา่งการออกแบบ Storyboard 
  
  ขัน้ที่ 3 การพัฒนา (Development) 
  เม่ือออกแบบครบทัง้หมดแล้ว ก็ถึงขัน้ตอนสําคญัท่ีต้องถ่ายทอดสิ่งท่ีออกแบบมาเป็น
โปรแกรมบทเรียนมลัตมีิเดียเพ่ือการเรียนรู้ โดยในขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วย 
   1. การเตรียมสือ่ในการนําเสนอเนือ้หา ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์สตอร่ีบอร์ดว่าต้อง
ใช้ส่ือประกอบใดบ้าง จดัเตรียมส่ือท่ีต้องใช้งาน โดยจะต้องมีผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและการออกแบบ
การเรียนการสอนพิจารณาความถกูต้องและความเหมาะสมของส่ือประกอบ 
   2. การเตรียมกราฟิกทีใ่ช้ตกแต่งหนา้จอ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการสร้างกราฟิกหลกัท่ีจะนํา 
ไปใช้ในหน้าจอ เช่นพืน้หลงั ปุ่ มควบคมุ รวมถึงการออกแบบสว่นนํา (Title) หรือสว่นอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่กราฟิก
ประกอบการนําเสนอเนือ้หา บนัทกึและเตรียมสําหรับขัน้ตอ่ไป 
   3. การเขียนโปรแกรม เป็นขัน้ตอนการสร้างบทเรียนมลัติมีเดีย โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ต่างๆ เช่น Flash, Captivate, Authorware เป็นต้น หรืออาจจะเป็นการเขียนโปรแกรมการเรียนรู้



48 
 

โดยเฉพาะขึน้มา ตามความถนดัของผู้ผลิตบทเรียน ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการนํากราฟิกหน้าจอ ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว วีดทิศัน์ และเสียงท่ีได้จดัเตรียมไว้มาประกอบเป็นบทเรียนจนสมบรูณ์ 
   4. ทดสอบการใชง้านเบื้องตน้ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการตรวจสอบความสมบรูณ์ของบทเรียน 
เพ่ือค้นหาความผิดพลาด (Bug) ของโปรแกรม และทําการปรับปรุงแก้ไข ผู้ ทดสอบอาจจะเป็น
ผู้ออกแบบบทเรียน ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ผลติเพ่ือให้มัน่ใจวา่บทเรียนสมบรูณ์ไมมี่ข้อผิดพลาด 
   5. สร้างคู่มือการใชง้าน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบักลุม่เป้าหมายท่ีจะนําบทเรียน
ไปใช้ อาจจะแบ่งเป็นคู่มือสําหรับผู้ สอน คู่มือสําหรับผู้ เ รียน ซึ่งจะระบุวิธีการใช้งานโปรแกรม 
คณุสมบตัิของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการท่ีเหมาะสม วิธีการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นท่ีอาจพบใน
การใช้งาน ในส่วนของผู้สอนอาจมีขัน้ตอนการเรียนการสอน บทบาทท่ีควรปฏิบตัิเพ่ือให้สามารถนํา
บทเรียนไปใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
  ขัน้ที่ 4 การนําไปใช้ (Implement) 
  ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําบทเรียนท่ีพฒันาแล้ว ไปทดลองดําเนินการไมว่า่จะเป็นในชัน้เรียน 
ในห้องทดลอง หรือผ่านระบบเครือข่าย จดุมุ่งหมายของขัน้ตอนนีคื้อเพ่ือตรวจหาความเหมาะสมของ
บทเรียนในขัน้ต้น จากนัน้จึงนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนจะนําไปดําเนินการอีกครัง้เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน 
  ขัน้ที่ 5 การประเมิน (Implement) 
  ในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย ขัน้ตอนสุดท้ายท่ีผู้พัฒนาควรทํานั่นคือการประเมิน
คณุภาพ ซึง่แบง่ออกเป็นการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ และการประเมินกบักลุม่ทดลองจริง 
   1. การประเมินคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ดา้นเนือ้หาและดา้นสือ่ตรวจสอบ ซึง่ควร
จะให้ผู้ เช่ียวชาญมากกวา่ 1 คนเป็นผู้ตรวจสอบ จากนัน้นําข้อเสนอแนะและคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ
มาแก้ไขปรับปรุงบทเรียนมัลติมีเดีย การประเมินคุณภาพจากผู้ เช่ียวชาญอาจอยู่ในรูปแบบการ
สมัภาษณ์ หรือทําแบบประเมินคณุภาพ ตามแนวทางดงันี ้
    1.1) การประเมินด้านเนือ้หา ควรให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาประเมินในแตล่ะด้าน 
เช่น ความถูกต้อง ปริมาณเนือ้หา โครงสร้างและการแบ่งหมวดหมู่ การใช้ภาษา ความยากง่ายและ
คําถามในแบบทดสอบเป็นต้น 
    1.2) การประเมินด้านส่ือ ควรให้ผู้ เช่ียวชาญด้านส่ือประเมินคณุภาพใน 3 ด้าน ได้แก่  
     - ด้านการออกแบบการเรียนการสอน พิจารณาเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของ
บทเรียน การออกแบบวิธีนําเสนอ ความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน รูปแบบ
ปฏิสมัพนัธ์ การตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน วิธีการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 
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     - ด้านการออกแบบหน้าจอ พิจารณาเก่ียวกบั การออกแบบข้อความ กราฟิก 
เสียง วีดทิศัน์ การจดัวางองค์ประกอบของหน้าจอ รวมทัง้การออกแบบปุ่ มควบคมุบทเรียน 
     - ด้านการใช้งาน พิจารณาเก่ียวกบัความเหมาะสมในการนําบทเรียนไปใช้งาน 
คูมื่อการใช้ เอกสารประกอบการเรียน รวมถึงกลอ่งบรรจภุณัฑ์ (ถ้ามี) 
   2. การหาประสิทธิภาพบทเรียน โดยการทดลองใช้กบัผู้ เรียน หรือ Learning Try-out 
เป็นการนําส่ือท่ีได้รับการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญมาทดลองใช้กบัผู้ เรียนจริง แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอนคือ 
    2.1) Pilot Testing เป็นการทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มตวัอย่าง 3 คน ขณะทดสอบ  
ผู้ทดสอบควรสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การตอบคําถาม การควบคมุบทเรียน และเวลาท่ีใช้ในการเรียน
ของแต่ละคน โดยก่อนการทดลองควรแจ้งให้ผู้ เรียนทราบถึงเหตผุลของการเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนสงัเกต
และให้คําแนะนําได้อย่างละเอียดและชัดเจน ผลการประเมินหากพบว่าบทเรียนดังกล่าวมีจุดใด
บกพร่องก็ควรทําการแก้ไขปรับปรุง 
    2.2) Field Testing เป็นการนําบทเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทําการทดลองใหม่
กบักลุ่มตวัอย่างจํานวนไม่น้อยกว่า 30 คน เพ่ือวดัประสิทธิภาพของบทเรียน โดยพยายามจดัสภาพ
การเรียนให้เหมือนการใช้งานจริงมากท่ีสดุ ก่อนการทดลองควรแจ้งให้ผู้ เรียนทราบถึงวตัถปุระสงค์ของ
บทเรียนและแนะนําขัน้ตอนการใช้งานบทเรียนอย่างคร่าวๆ และให้ทดลองเรียนรู้จากบทเรียนด้วย
ตนเอง ซึง่มีวิธีหาประสทิธิภาพของบทเรียนดงันี ้
     - การหาประสิทธิภาพของบทเรียน จะใช้สตูร E1 / E2 (เสาวณีย์ สิกขาบณัฑิต. 
2528: 294-295) ดงันี ้

E 	

∑ x
N
A

100 

 

E 	

∑ f
N
B

100 

 
   E   = ประสิทธิภาพของกระบวกการท่ีจดัไว้ในชุดการเรียน คิดเป็นร้อยละจาก
การทําแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมระหวา่งเรียน 
   E   = ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตวัผู้ เรียนหลงัจากการ
เรียนชดุการสอนนัน้) คดิเป็นร้อยละจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน 
   ∑x  = คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการทําแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมระหวา่งเรียน 
   ∑ f  = คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการทดสอบหลงัเรียน 
   N  = จํานวนผู้ เรียน 
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   A  = คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมระหวา่งเรียน 
   B  = คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
      
     การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1 / E2 ให้มีคา่เท่าใดนัน้ ผู้สร้างเป็นผู้พิจารณา
ตามความเหมาะสม โดยปกตวิิชาประเภทเนือ้หาจะกําหนดเกณฑ์ไว้ท่ีระดบั 80/80, 85/85 หรือ 90/90 
ส่วนวิชาประเภททกัษะหรือเจตคติ สามารถกําหนดเกณฑ์ท่ีต่ํากว่า เช่น 75/75 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
ผู้สร้างไมค่วรตัง้เกณฑ์ไว้ต่ําเกินไป (ชยัยงค์ พรหมวงศ์.  2541: ออนไลน์) ถ้าผลการทดลองมีคา่ไม่ต่ํากว่า
เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้จะถือวา่บทเรียนนัน้มีประสทิธิภาพ 
     - การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการประเมินท่ีพิจารณาจากคะแนนการ
ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนกบัเกณฑ์ท่ีผู้ทดสอบตัง้ไว้ เปรียบเทียบคะแนนว่าผ่านหรือไม่ เช่นตัง้เกณฑ์
ไว้ท่ี 75% ของคะแนนเต็ม หากคะแนนเฉลี่ยของผู้ เรียนทัง้หมดได้เท่ากบัหรือมากกว่า 75% จะถือว่า
บทเรียนนัน้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ เป็นต้น การทดลองรูปแบบนีค้วรมีการวดัความรู้พืน้ฐานของ
ผู้ เรียนก่อนเพ่ือนํามาเปรียบเทียบว่ามีความก้าวหน้าขึน้หรือไม่อย่างไร เพราะในบางครัง้ผู้ เรียนอาจมี
ความรู้มาบ้างอยู่แล้ว ซึง่วิธีการท่ีนิยมใช้คือการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าการแจกแจงค่าที (t-test) สําหรับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั ใช้สตูรการคํานวณหาค่าทีแบบจบัคู่ (Matched-paired t-test) โดยใช้
สตูรดงันี ้

t
∑D

n∑D ∑D
n 1

 

 
โดยท่ี df = n-1 

     D หมายถึง ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนแตล่ะคู ่
     (D=y-x โดยท่ี x เป็นคะแนน Pretest y เป็นคะแนน Posttest) 
     n หมายถึง จํานวนคู ่
 
     - การวัดความพึงพอใจในการใช้งาน เป็นการให้ผู้ เรียนทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
ทําแบบทดสอบหลงัจากทดลองเรียนแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปแบบสอบถามท่ีนิยมใช้มี 2 รูปแบบคือแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือนําผลท่ีได้มา
วิเคราะห์หาระดบัความพึงพอใจในการใช้งานบทเรียน และพิจารณาจุดดีจุดด้อยของส่ือโดยดูจาก
คะแนนเฉลี่ยของระดบัความพงึพอใจในแตล่ะข้อท่ีสอบถาม 
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   3. การปรับปรุงแก้ไข (Revise) เป็นขัน้ตอนการนําผลการประเมินทัง้หมด ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา ด้านส่ือ ความคดิเห็นจากกลุม่ตวัอยา่ง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อน-หลงัเรียนของกลุม่ตวัอยา่ง วิเคราะห์หาข้อบกพร่องจากนัน้ดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้บทเรียนมี
คณุภาพสําหรับการนําไปใช้งานจริง 
 บทเรียนมลัติมีเดีย นบัเป็นส่ือการเรียนรูปแบบหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้ในการ
เรียนรายวิชาตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี เพราะเป็นการผสมผสานส่ือหลากหลายรูปแบบไมว่า่จะเป็นข้อความ 
ภาพ เสียง วีดทิศัน์เป็นต้น มีวิธีการดําเนินบทเรียนท่ีหลากหลายรูปแบบเหมาะกบัเนือ้หาประเภทตา่งๆ 
นอกจากนีย้งัมีขัน้ตอนการพฒันาและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอย่างเป็นระบบ ซึง่ผู้วิจยัได้นํา
จุดเด่นของบทเรียนมัลติมีเดีย มาใช้ในการพัฒนาส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาตาม
กระบวนการท่ีได้ศกึษานี ้ส่งผลให้ส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามท่ีผู้วิจยัได้
กําหนดเกณฑ์ไว้ 
 
5. เอกสารงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการพฒันาชุดฝึกอบรม 
 ในการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้ศกึษาและรวบรวมงานวิจยัดงันี ้
 องักรู พทุธิเนตร (2549: 38-41) ได้พฒันาชดุฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม และศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ 
ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมท่ีเรียนรู้ด้วยชุดฝึกอบรมเร่ืองดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งผู้ วิจัยยังได้แสดงข้อคิดเห็นว่า การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการ
ฝึกอบรม โดยการนําเสนอข้อมลูอย่างมีระบบ เป็นขัน้ตอน และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เข้ารับการอบรมเป็น
อย่างดี จะส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้สงูขึน้  นอกจากนีอ้าจเกิดจากเจตคติและทศันคติท่ีดีใน
การใช้ชุดฝึกอบรม รวมถึงการให้ผลป้อนกลบัทนัที ก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้ เรียน 
 วชัรา สามาลย์ (2545: 93-100) ได้ทําการวิจยัเพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรม
การวิจยัชัน้เรียนเร่ือง ความรู้เก่ียวกบัการวิจยัชัน้เรียนและการวิเคราะห์ปัญหาการสอน โดยผู้วิจยัได้ 
จดักลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) และนําข้อคิดเห็นท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญมาสร้างเป็นชดุ
ฝึกอบรม จากนัน้จงึทําการทดลองตามขัน้ตอนการวิจยั ซึง่ผลจากการวิจยัพบกว่าชดุฝึกอบรมท่ีพฒันา
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด รวมทัง้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของครูหลงัการศึกษาด้วยชุด
ฝึกอบรมสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความคิดเห็นในระดบัดีมากตอ่ชดุฝึกอบรม 
ซึง่จากการอภิปรายผลการวิจยัพบวา่มีประเดน็ท่ีน่าสนใจนัน่คือ กลุม่ตวัอย่างมีความเห็นว่าชดุฝึกอบรม
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ท่ีนํามาใช้นัน้ ควรเป็นชุดฝึกอบรมท่ีเบ็ดเสร็จในตวัเอง สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยมี
ลกัษณะเป็นส่ือประสม เพ่ือให้ครูได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีกิจกรรมทัง้ในรูปแบบกลุ่มและ
รายบุคคลอยู่ภายในชุดฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ อีกทัง้ผู้ เข้าอบรมจะต้องมีเจตคติท่ีดี มี
ความสนใจและเตม็ใจในการเรียนรู้ 
 สเุทพ วนพงศ์ทิพากร (2552: 45-48) ได้ทําการพฒันาชดุฝึกอบรมรายบคุคลระบบมลัติมีเดีย
แบบปฏิสมัพนัธ์ เร่ืองการผลิตภาพยกระดบั สําหรับครูระดบัประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนคาทอลิก
นครราชสีมา โดยผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เข้าอบรมสงูขึน้เม่ือได้ศึกษาชุดฝึก
อบรมดงักล่าว และมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมในระดบัมากท่ีสดุ ซึ่งผู้ วิจัยได้ชีใ้ห้เห็นว่าการนํา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเข้ามาประยุกต์ใช้จะทําให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 
เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียเป็นการรวบรวมส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบ มีการปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ เรียน อีกทัง้รูปแบบการนําเสนอเนือ้หาจะเร่ิมจากง่ายไปหายาก มีกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิ รวมถึง
มีตวัอยา่งให้ผู้ เรียนได้ศกึษา อีกทัง้ผู้ เรียนยงัสามารถทบทวนความรู้ย้อนหลงัได้ด้วยตนเอง ซึง่สง่ผลตอ่
ระดบัความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรมได้เป็นอยา่งดี 
 ศศิธร กนิษฐสวสัดิ์ (2553: 109–115) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้โดยชดุฝึกอบรมส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้งานโปรแกรมคํานวณ 2007 สําหรับ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมให้มีประสทิธิภาพ และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งชุดฝึกอบรมได้รับการพัฒนาตามหลักการเรียนรู้ มีการ
วิเคราะห์หลกัสตูร ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั จดุประสงค์ของเนือ้หาวิชา กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง การจัดกิจกรรมต้องยึดหลกัการท่ีว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ทําให้ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด อีกทัง้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้ เรียนมีความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ดี เนือ้หาส่ือประกอบผลิตใน
รูปแบบมัลติมีเดียมีตัวอักษร ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว ดึงดูดความสนใจของผู้ เรียน และมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนผ่านทางกระดานข่าวและอีเมล์ ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รวมถึงการออกแบบกิจกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาย่ (Gagné) ส่งผลให้ผู้ เรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ และมีความพงึพอใจชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัดีมาก 
  ปิยธิดา สงัข์สวน (2548: 155-157) ได้ค้นคว้าวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาชดุฝึกอบรมด้วย
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ โดยได้เสนอข้อคิดเห็นว่าในการสร้างชุดฝึกอบรมด้วย
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ ผู้พัฒนาจะต้องออกแบบอย่างเป็นระบบ เร่ิมตัง้แต่การวิเคราะห์
เนือ้หา การกําหนดวตัถปุระสงค์การอบรม กําหนดกิจกรรม แบบฝึกปฏิบตัิ แบบทดสอบ และเน้นการ
ใช้ภาพประกอบแทนข้อความ เพ่ือให้ผู้ เรียนจดจําเนือ้หาได้ง่ายและเร็วกว่า อีกทัง้ชุดฝึกอบรมต้อง
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ออกแบบให้น่าสนใจ น่าติดตาม มีการให้ข้อมลูย้อนกลบัอย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้เพิ่มคําแนะนําเพิ่มเติม 
สําหรับผู้ เรียนท่ียงัไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ และควรใช้หลกัการออกแบบหน้าจอ ทฤษฎีศิลปะสําหรับการ
สร้างสรรค์ชดุฝึกอบรมท่ีสวยงาม น่าสนใจ และควรเน้นให้บทเรียนสามารถใช้งานได้ง่าย ซึง่ผลการวิจยั
พบว่าชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเร่ืองผลิตภัณฑ์ของธนาคารนครหลวงไทย 
จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ และทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ ใช้ชุด
ฝึกอบรมนีส้งูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05 และผู้ เรียนมีความพงึพอใจชดุฝึกอบรมเป็นอยา่งมาก  
 เดอรูน, ฟริชเชอร์ และ ซาลาซ (DeRouin; Fritzsche; & Salas.  2004: 147-162) ได้กลา่วถึง 
รูปแบบการให้ผู้อบรมควบคมุการเรียนของตนเองผา่นระบบเครือข่าย โดยมองว่ากลุม่ผู้ เรียนท่ีอยู่ในวยั
ทํางานจะมีความสนใจท่ีแตกตา่งจากกลุม่ผู้ เรียนในวยัเรียน โดยจะให้ความสําคญักบัความรู้ท่ีนํามาใช้
ในงานของตนเอง อีกทัง้ยงัมีปัจจัยในเร่ืองของวฒันธรรมองค์กร ผลตอบแทน ท่ีเข้ามามีบทบาทต่อ
การศกึษาหาความรู้ โดยผู้วิจยัได้นําเสนอรูปแบบการควบคมุการเรียนของตนเอง ซึง่จะต้องใช้เวลาใน
การเรียนรู้ สวนทางกบัเป้าหมายของการอบรมในด้านการประหยดัเวลาและงบประมาณ อยา่งไรก็ตาม 
ผู้วิจยัได้สรุปว่าจะเป็นสิ่งท่ีคุ้มคา่ เน่ืองจากผู้ เรียนจะสามารถพฒันาตนเองให้กลายเป็นผู้ เช่ียวชาญได้ 
อีกทัง้ยงัช่วยในการควบคมุคา่ใช้จ่าย อีกทัง้จะช่วยให้พนกังานปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมจากท่ีต้อง
รอให้องค์กรป้อนความรู้ให้ มาเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้าหาข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของตนเอง 
  สโทรเทอร์ (Strother.  2002: 1-17) ได้ศกึษาค้นคว้าการประเมินประสิทธิผลของ e-Learning 
ในการฝึกอบรมขององค์กร โดยกล่าวว่า องค์กรในปัจจุบนัพยายามท่ีจะมองหาช่องการฝึกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพแต่ใช้งบประมาณท่ีน้อยกว่ารูปแบบการอบรมแบบเดิม จึงได้นิยมหนัมาใช้ e-Learning 
ในการให้ความรู้กับพนักงาน จากการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่าการอบรมผ่านระบบเครือข่ายนัน้ 
สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพในการให้ความรู้ อีกทัง้ยงัเป็นการใช้งบประมาณได้คุ้มค่า ซึ่งตอบสนอง
ความต้องการทัง้ขององค์กร พนกังาน รวมถึงลกูค้า 
  กนูาวาร์ดานา (Gunawardana. 2008) ได้กล่าวถึงความคิดเห็นของผู้ นําองค์กรท่ีมีต่อการ
อบรมผ่านระบบ e-Learning ขององค์กร ภายในประเทศศรีลงักา โดยกลา่วถึงปฏิกิริยาของผู้ นําบริษัท
ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ผู้ นําบริษัทมีความเห็นเชิงบวกในการ
อบรมรูปแบบดงักลา่ว อย่างไรก็ตามพบว่าในภาพรวมการลงทนุเก่ียวกบั e-Learning ในบริษัทเอกชน
อยู่ในระดบัต่ํา โดยบริษัทส่วนใหญ่ยงัคงให้ความสําคญักบัการอบรมในรูปแบบเดิม ซึง่ในปัจจบุนัได้มี
หลายบริษัทนําเทคโนโลยีอินทราเน็ต และการรับสง่ E-mail เข้ามาช่วยในการพฒันาบคุลากรของตน 
โดยมีแนวโน้มท่ีจะลงทนุเพิ่มมากขึน้ 
 



บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การดําเนินการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้กําหนดขัน้ตอนไว้ดงันี ้
  1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  3. การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  4. การดําเนินการทดลอง 
  5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นพนกังานของธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน)ท่ีเข้า
อบรมในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ระหวา่งเดือน มกราคม  – มีนาคม 2556 จํานวน 227 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นพนักงานของธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) ท่ีเข้า
อบรมหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม  – มีนาคม 2556 จํานวน 48 คน โดยการ
สุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดงันี ้
  การทดลองครัง้ท่ี 1 สุม่ผู้ เข้าอบรมท่ีเข้าอบรมเดือนมกราคม 2556 จํานวน 3 คน โดยการ
สุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องของชุดฝึกอบรม ความถูกต้องของเนือ้หา 
ความเห็นของผู้ เข้าอบรมท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรม สําหรับนําไปปรับปรุงแก้ไขชดุฝึกอบรม 
  การทดลองครัง้ท่ี 2 สุม่ผู้ เข้าอบรมท่ีเข้าอบรมเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 จํานวน 15 คน โดย
การสุม่อยา่งง่ายด้วยวิธีจบัฉลาก เพ่ือหาแนวโน้มประสทิธิภาพของบทเรียน 
  การทดลองครัง้ท่ี 3 สุม่ผู้ เข้าอบรมท่ีเข้าอบรมเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 30 คน โดยการ
สุม่อยา่งง่ายด้วยวิธีจบัฉลาก เพ่ือทดสอบหาประสทิธิภาพของบทเรียน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 
 1. ส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กรสําหรับพนกังานใหม ่
ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยเนือ้หาดงันี ้
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   บทท่ี 1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบักลุม่ธนชาต 
    1. ประวตั ิความเป็นมาของกลุม่ธนชาต 
    2. พนัธกิจและวิสยัทศัน์ของกลุม่ธนชาต 
    3. โครงสร้างและผู้บริหารกลุม่ธนชาต 
   บทท่ี 2 ผลติภณัฑ์กลุม่ธนชาต 
    1. ผลติภณัฑ์เงินฝาก 
    2. ผลติภณัฑ์บตัร 
    3. ผลติภณัฑ์สนิเช่ือ 
    4. ผลติภณัฑ์ประกนั 
    5. ผลติภณัฑ์อ่ืนๆ 
   บทท่ี 3 ความรู้ทัว่ไปสําหรับพนกังานธนชาต 
    1. Welfare & Benefits 
    2. Internal Communication Channels 
    3. Thanachart Intranet 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอบรม แบบปรนยั 4 ตวัเลือก ครอบคลมุเนือ้หาทัง้ 3 หมวด 
จํานวน 30 ข้อ 
 3. แบบประเมินคณุภาพส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ เช่ียวชาญ เป็นแบบประเมินคณุภาพ
ชนิด 5 ตวัเลือก ทัง้หมด 2 ฉบบัได้แก่ 
  3.1 แบบประเมินคณุภาพส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 
3 ท่าน  
  3.2 แบบประเมินคณุภาพส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ สําหรับผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
การศกึษา 3 ท่าน 
 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 1. การสร้างและพัฒนาส่ือการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ 
  การสร้างส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กรสําหรับ
พนกังานใหม ่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) มีขัน้ตอนดงันี ้
  1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาส่ือการฝึกอบรมของหน่วยงานตา่งๆ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
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  1.2 ศกึษารายละเอียดหลกัสตูรปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ ทําความเข้าใจวตัถปุระสงค์
ของหลกัสตูร โครงสร้างเนือ้หา กิจกรรมการอบรม และวิธีการประเมินผลการอบรม 
  1.3 วิเคราะห์เนือ้หา และกําหนดขอบเขตของเนือ้หาท่ีจําเป็นสําหรับการสร้างส่ือการฝึกอบรม
อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 3 หมวดดงันี ้ 
    บทท่ี 1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบักลุม่ธนชาต 
    บทท่ี 2 ผลติภณัฑ์กลุม่ธนชาต 
    บทท่ี 3 ความรู้ทัว่ไปสําหรับพนกังานธนชาต 
  1.4 ออกแบบแผนผงัการดําเนินเร่ืองของส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ (Flow Chart) แสดง
โครงสร้างและความสมัพนัธ์ของบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 8 แผนผังขัน้ตอนการเรียนของส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองความรู้เบือ้งต้น 
 เก่ียวกบัองค์กร 

เข้าสูร่ะบบ Thanachart E-learning 

Log in ด้วยรหสัพนกังาน และ Passwordของตนเอง 

ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

บทที่ 1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับ 
กลุ่มธนชาต 
- ประวติั ความเป็นมาของกลุม่ธนชาต  
- พนัธกิจและวิสยัทศัน์ของกลุม่ธนชาต 
- โครงสร้างและผู้บริหารกลุม่ธนชาต 
- แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 

บทที่ 2 ผลติภัณฑ์กลุ่มธนชาต 
- ผลิตภณัฑ์เงินฝาก 
- ผลิตภณัฑ์บตัร 
- ผลิตภณัฑ์สนิเช่ือ 
- ผลิตภณัฑ์ประกนั 
- ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 
- แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 
 

บทที่ 3 ความรู้ทั่วไปสาํหรับพนักงาน
ธนชาต 
- Welfare & Benefits 
- Internal Communication Channels 
- Thanachart Intranet 
- แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 

ศกึษาบทเรียนภายในเวลาท่ีกําหนด 
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  1.5 ออกแบบบทการดําเนินเร่ือง (Storyboard) เพ่ือกําหนดรายละเอียดเนือ้หา ข้อความ 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวท่ีจําเป็นต้องใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 ตวัอยา่ง Storyboard บทท่ี 1 ความรู้พืน้ฐานกลุม่ธนชาต 
 
  1.6 เลือกโปรแกรมท่ีจําเป็นสําหรับการผลิตส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจยัเลือกใช้
โปรแกรม Adobe Flash CS 3 และโปรแกรม Adobe Captivate CS 4 
  1.7 สร้างส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีได้ออกแบบไว้ดงัแสดงในภาคผนวก ช. 
  1.8 นําส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ไปใสไ่ว้ในระบบ Thanachart E-learning รายวิชา 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กรสําหรับพนกังานใหม่ กําหนดให้เข้าชมเฉพาะผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา
จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
  1.9 นําส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์บนัทึกลงใส ่ CD เพ่ือสง่ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
การศกึษา จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบรูปแบบของส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
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  1.10 นําส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแก้ไขแล้วรวมทัง้แบบฝึกหดัท้ายบทเรียนจํานวน 
30 ข้อและแบบทดสอบท่ีตรวจสอบคณุภาพแล้วจํานวน 30 ข้อ ใสไ่ว้ในระบบ Thanachart E-learning 
รายวิชาความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กรสําหรับพนกังานใหม ่โดยกําหนดให้นกัเรียนสามารถเข้าศกึษาได้ 
  1.11 จดัทํา PowerPoint และส่ือจากโปรแกรม Captivate แนะนําขัน้ตอนการเรียนรู้ผ่าน
ระบบ Thanachart E-learning  
  1.12 นําส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไปใช้เพ่ือหาประสทิธิภาพ 
   
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอบรม 
  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิการอบรม สําหรับการประเมินผลความก้าวหน้า
ระหว่างอบรม และวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรม แบบปรนยั 4 ตวัเลือก (Multiple choices) โดยมีขัน้ตอน
การดําเนินการดงันี ้
  2.1 วางแผนและการสร้างแบบทดสอบ 
   2.1.1 ศกึษาทฤษฎี หลกัการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
   2.1.2 วิเคราะห์เนือ้หาวิชาและวัตถุประสงค์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร
สําหรับพนกังานใหม ่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
   2. 1.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอบรม แบบปรนยั 4 ตวัเลือก โดยแบง่ออกเป็น 
3 หมวด จํานวน 75 ข้อ ครอบคลมุเนือ้หา และวตัถปุระสงค์ของบทเรียน ดงันี ้
    บทท่ี 1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบักลุม่ธนชาต 24  ข้อ 
    บทท่ี 2 ผลติภณัฑ์กลุม่ธนชาต 26  ข้อ 
    บทท่ี 3 ความรู้ทัว่ไปสําหรับพนกังานธนชาต 25  ข้อ 
  2.2 หาคณุภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอบรม 
   2.2.1 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอบรมท่ีสร้างขึน้ ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา
ตรวจสอบ โดยผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะให้ปรับวตัถปุระสงค์การเรียนรู้และแบบทดสอบให้สอดคล้องกนั 
   2.2.2 ทดลองใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอบรม กบัพนกังานธนาคารธนชาต จํากดั 
(มหาชน) ท่ีเคยเข้าอบรมในหลกัสตูรปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ จํานวน 40 คน ตรวจให้คะแนน
โดยข้อท่ีถกูต้องให้ 1 คะแนน ข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน นําผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หา
คา่ความยากง่าย (Difficulty) และคา่อํานาจจําแนก (Discrimination)  
   2.2.3 นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์แบบทดสอบ เพ่ือหาคา่ความยากง่าย (p) และคา่อํานาจ
จําแนก (r) จากนัน้เลือกข้อสอบท่ีมีคณุภาพจํานวน 30 ข้อ แบง่ตามบทเรียนบทละ 10 ข้อ เพ่ือใช้เป็น
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอบรม โดยมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.72 และคา่อํานาจ
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จําแนก (r) ตัง้แต ่0.23 ขึน้ไป สว่นแบบทดสอบท่ีเหลือนํามาปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นแบบฝึกหดัระหว่างการ
อบรม ดงัแสดงในภาคผนวก ฉ. 
   2.2.3 นําแบบทดสอบทัง้ฉบบัไปคํานวณหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สตูร KR-20 ของ 
Kuder-Richaedson พบวา่แบบทดสอบมีคา่ความเช่ือมัน่โดยรวม 0.874 ดงัแสดงในภาคผนวก ฉ. 
  2.3 นําแบบทดสอบท่ีได้ ไปใช้ในการทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งผา่นระบบ e-Learning 
 
 3. การสร้างแบบประเมินคุณภาพการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ 
  ในการสร้างแบบประเมินคณุภาพของส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกับองค์กรสําหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) ผู้ วิจัยได้แบ่งแบบประเมิน
ออกเป็น 2 ชดุ ได้แก่ การประเมินคณุภาพด้านเนือ้หา และการประเมินคณุภาพด้านเทคโนโลยีการศกึษา 
ซึง่มีขัน้ตอนการดําเนินการดงันี ้
  1. ศกึษาหลกัการ และวิธีการสร้างแบบประเมินผลสําหรับการวิจยั 
  2. วิเคราะห์เนือ้หาวิชาและวตัถปุระสงค์การอบรม เพ่ือสร้างแบบประเมินท่ีมีความสอดคล้อง
และครอบคลมุคณุสมบตัท่ีิต้องการประเมิน 
  3. สร้างแบบประเมิน โดยแบง่ออกเป็น 2 ชดุ สําหรับผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา และสําหรับ
ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา โดยกําหนดระดบัความคดิเห็นออกเป็น 5 ระดบัดงันี ้
    ระดบั 5 หมายถึง มีคณุภาพดีมาก 
    ระดบั 4 หมายถึง มีคณุภาพดี 
    ระดบั 3 หมายถึง มีคณุภาพปานกลาง 
    ระดบั 2 หมายถึง คณุภาพต้องปรับปรุง 
    ระดบั 1 หมายถึง ไมมี่คณุภาพ 
  4. นําแบบประเมินท่ีสร้างเสร็จแล้ว ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งในแบบประเมินคณุภาพด้านเนือ้หาผู้วิจยัได้ปรับแก้ในเร่ืองความถกูต้องของคํา และแบบ
ประเมินคณุภาพด้านเทคโนโลยีการศกึษาผู้วิจยัได้มีการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประเมินความเหมาะสม
ของกิจกรรมก่อนเรียนและหลงัเรียน ดงัแสดงในภาคผนวก ค. และ ภาคผนวก ง. 
  5. นําแบบประเมินท่ีแก้ไขแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา และด้านเทคโนโลยีการศกึษาใช้
ประเมินคณุภาพ จากนัน้จงึนําแบบประเมินมาหาคา่เฉลี่ย (Mean) และผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์ใน
การแปลความหมายดงันี ้
    ระดบั 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคณุภาพดีมาก 
    ระดบั 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคณุภาพดี 
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    ระดบั 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคณุภาพปานกลาง 
    ระดบั 1.51 – 2.50 หมายถึง คณุภาพต้องปรับปรุง 
    ระดบั 1.00 – 1.50 หมายถึง ไมมี่คณุภาพ 
   ซึง่ผลการประเมินคณุภาพด้านเนือ้หา ผู้ เช่ียวชาญได้ประเมินคณุภาพโดยรวมเท่ากบั 
4.58 หมายถึงการมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก และผลการประเมินคณุภาพด้านเทคโนโลยีการศกึษา 
ผู้ เช่ียวชาญได้ประเมินคณุภาพโดยรวมเท่ากบั 4.26  หมายถึงการมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 
 
การดาํเนินการทดลอง 
 ผู้ วิจัยได้นําส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาและปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผู้ เช่ียวชาญ ไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งเพ่ือหาประสทิธิภาพ โดยดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
 1. การทดลองใช้การฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ ครัง้ที่ 1 
  การทดลองครัง้ท่ี 1 เป็นการทดลองเพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องของส่ือการฝึกอบรม
อิเลก็ทรอนิกส์ ในด้านความถกูต้องของเนือ้หา การนําเสนอ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เข้าอบรมและส่ือการ
ฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยนําไปทดลองใช้กบัพนกังานใหม่ท่ีอบรมหลกัสตูรปฐมนิเทศเดือนมกราคม 
2556 จํานวน 3 คน ตามขัน้ตอนดงันี ้
  1.1 ผู้วิจยัแนะนําวิธีเข้าอบรมหลกัสตูร ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กรสําหรับพนกังานใหม ่
ผา่นระบบ Thanachart E-learning เพ่ือให้พนกังานศกึษาวิธีการเข้าอบรมด้วยตนเอง 
  1.2 ผู้ เข้าอบรมทําการ Log in เข้าระบบ Thanachart E-learning โดยใช้รหสัพนกังาน
ของตนเองและPassword ท่ีกําหนดในการเข้าศกึษา 
  1.3 ผู้ เข้าอบรมศกึษาบทเรียนและทํากิจกรรมท้ายบทเรียนตามท่ีกําหนด โดยในระหว่างนี ้
หากผู้ เข้าอบรมมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดตอ่กลบัมายงัผู้วิจยัผ่านทาง Webboard โทรศพัท์
ภายใน หรือทาง E-mail 
  1.4 ผู้วิจยัสอบถามความคดิเห็นของผู้ เข้าอบรมท่ีมีตอ่ส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
  ซึง่ผลจากการทดลองครัง้ท่ี 1 พบวา่ ผู้ เข้าอบรมชอบสื่อการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจาก
ใช้สีท่ีสวยงาม และมีภาพเคลื่อนไหวดึงดูดความสนใจมากกว่าการอ่านเอกสาร อย่างไรก็ตามยงัมี
ข้อบกพร่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ดงันี ้
   1. ตรวจสอบการใช้คําศพัท์ภายในบทเรียน ให้ตรงกบัส่ืออ่ืนภายในธนาคาร ตวัอย่างเช่น 
CEO's 6 points Agenda+ เป็นต้น 
   2. แก้ไขแถบสีเมนูให้อ่อนลง เน่ืองจากเม่ือผู้ เข้าอบรมมองเมนูนานเกินไปจะเกิด
ปัญหาวา่แสบตา มองเมนไูด้ไมช่ดัเจน 
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   3. ในสว่นของผลติภณัฑ์ ควรเพิ่มรายละเอียดหรือภาพประกอบท่ีเก่ียวข้องให้มากขึน้ 
  ผู้ วิจัยได้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามคําแนะนําของผู้ เข้าอบรม จากนัน้จึงนําไป
ทดลองตอ่ในครัง้ท่ี 2 
 2. การทดลองใช้การฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ ครัง้ที่ 2 
  การทดลองครัง้ท่ี 2 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาแนวโน้มประสทิธิภาพของบทเรียน และหาข้อบกพร่อง
ของชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย โดยนําไปทดลองใช้กับพนักงานใหม่ท่ีอบรม
หลกัสตูรปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเดือนกมุภาพนัธ์ จํานวน 
15 คน โดยมีขัน้ตอนดําเนินการดงันี ้ 
  2.1 ผู้วิจยันําส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีได้รับการปรับปรุงจากการทดลองครัง้ท่ี 1 ทดลอง
กบัผู้ เข้าอบรม โดยแนะนําวิธีการเข้าอบรมหลกัสตูร ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กรสําหรับพนกังาน
ใหม่ ผ่านระบบ Thanahchart E-learning ภายในชัน้เรียนหลกัสตูรปฐมนิเทศ รวมถึงการแจ้งข่าวสาร
ผ่านทาง E-mail ภายในหน่วยงาน โดยกําหนดให้การเรียนในครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรปฐมนิเทศ  
ซึง่ผู้ เข้าอบรมต้องทําการ Log in เพ่ือเข้าศกึษารายวิชาดงักลา่ว ด้วยรหสัพนกังานและชดุ Password 
ของตนเอง 
  2.2 ผู้ เข้าอบรมเข้าศกึษาบทเรียนตามแผนการอบรม โดยสามารถศกึษาได้ตามความต้องการ
ของตน พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหัดระหว่างการอบรมให้ครบทุกหมวด ในระหว่างการเรียนหากผู้อบรม
ประสบปัญหาสามารถติดตอ่ผู้วิจยัผ่านทางโทรศพัท์ภายในหรือทาง E-mail จากนัน้จึงทําการทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมผ่านระบบ Thanachart E-learning ซึง่ผู้ วิจยัได้มีการกําหนดให้อยู่ใน
โหมด Secure ป้องกันการ Capture หน้าจอ รวมถึงการแจ้งให้หัวหน้างานของผู้ เข้าอบรมเป็น 
ผู้ควบคมุการทดสอบ ซึง่ผู้ เข้าอบรมเข้าสอบพร้อมกนัทัว่ประเทศตามวนัและเวลาท่ีผู้วิจยักําหนด 
  2.3 นําผลคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝึกหดัท้ายบทและผลคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
หลงัการอบรมของกลุม่ตวัอยา่งมาวิเคราะห์หาแนวโน้มประสทิธิภาพเบือ้งต้นโดยใช้สตูร	E1 / E2 
  ผลการทดลองครัง้ท่ี 2 พบว่าส่ือมีแนวโน้มประสิทธิภาพเป็น 81.33/80.89 โดยผู้วิจยัทํา
การสอบถามผู้ เข้าอบรมบางส่วนผ่านทางโทรศพัท์ พบว่าผู้ เข้าอบรมมีความเห็นเชิงบวกต่อส่ือการ
ฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีช่วยให้เรียนรู้และจดจําได้ง่ายกว่า การอ่านเอกสารประกอบการอบรมทัว่ไป 
อยา่งไรก็ตามยงัพบข้อบกพร่องดงันี ้
   1. ผู้ เข้าอบรมไมคุ่้นเคยกบัวิธีการทําแบบทดสอบผ่านระบบ Thanachart E-learning 
จงึต้องโทรมาสอบถามวิธีการเข้าทดสอบ  
   2. เคร่ืองท่ีทําการทดลองบางสว่นมีการ Block Popup จึงไม่สามารถเข้าทําแบบฝึกหดั
ท้ายบทเรียนได้ ซึง่ผู้วิจยัต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาเป็นรายเคร่ือง 
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   3. พบปัญหา Script Error ภายในบทเรียน 
   4. การแจ้งผลคะแนนแบบฝึกหดัและแบบทดสอบท้ายบทเรียน เน่ืองจากผู้ เข้าอบรมต้องการ
ทราบผลการทดสอบทนัที 
  ผู้วิจยัได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิน้ จากนัน้จึงดําเนินการทดลองครัง้ท่ี 3 เพ่ือหา
ประสทิธิภาพของบทเรียน 
 3. การทดลองใช้ส่ือการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ ครัง้ที่ 3 
  การทดลองครัง้ท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยทดลองใช้กับพนักงานเข้าใหม่ท่ีอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาต 
จํากดั (มหาชน) ในเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 30 คน โดยมีขัน้ตอนดําเนินการดงันี ้
  3.1 ผู้วิจยันําส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุงจากการทดลองครัง้
ท่ี 2 นํามาทดลอง โดยแนะนําวิธีการเข้าอบรมหลกัสตูรความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กรสําหรับพนกังาน
ใหม่ ผ่านระบบ Thanachart E-learning ภายในชัน้เรียนปฐมนิเทศ และมีการแจ้งข่าวสารผ่านทาง
ระบบ E-mail ภายในองค์กร เพ่ือให้พนกังานศกึษาวิธีการเข้าอบรมด้วยตนเอง ซึง่ผู้ เข้าอบรมต้องทํา
การ Log in ด้วยรหสัพนกังาน และชดุ Password ของตนเอง 
  3.2 ผู้ เข้าอบรมเข้าศึกษาบทเรียนตามแผนการอบรม โดยสามารถศึกษาได้ตามความ
ต้องการของตน พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัระหว่างการอบรมให้ครบทุกหมวด ในระหว่างการเรียนหากผู้
อบรมประสบปัญหาสามารถติดต่อผู้วิจยัผ่านทางโทรศพัท์ภายในหรือทาง E-mail จากนัน้จึงทําการ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมผา่นระบบ Thanachart E-learning ซึง่ผู้วิจยัได้มีการกําหนดให้อยู่
ในโหมด Secure ป้องกนัการ Capture หน้าจอ รวมถึงการแจ้งให้หวัหน้างานของผู้ เข้าอบรมเป็นผู้ควบคมุ
การทดสอบ โดยกําหนดเกณฑ์การผ่านท่ี 80% ซึง่ผู้ เข้าอบรมเข้าสอบพร้อมกนัทัว่ประเทศตามวนัและ
เวลาท่ีผู้วิจยักําหนด  
  3.3 นําผลคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหดัระหว่างการอบรม และผลคะแนนแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมของกลุม่ตวัอยา่งมาวิเคราะห์หาคา่ประสทิธิภาพ โดยใช้สตูร E1 / E2 
  ซึง่ผลการทดลองครัง้ท่ี 3 พบวา่ส่ือมีแนวโน้มประสทิธิภาพเป็น 82.11/81.78 
 
สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิตพืิน้ฐานได้แก่ การหาคา่เฉลี่ย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิตสํิาหรับการหาคณุภาพแบบทดสอบได้แก่ 
  2.1 การหาค่าความยากง่าย และการหาค่าอํานาจจําแนก (ล้วน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ. 2538: 209 – 219) 
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  2.2 การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใช้สตูร KR-20 ของ Kuder-Richardson 
(ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 192 – 207) 
 3. สถิติสําหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย 
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สตูร E1 / E2 (เสาวณีย์ สกิขาบณัฑิต. 2528: 294-295) 
 



บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
 การวิจยัในครัง้นี ้มีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกับองค์กร สําหรับพนกังานใหม่ ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 โดยผู้วิจยัขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ตามลําดบัดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร 
สําหรับพนกังานใหม ่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคณุภาพของส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 ตอนท่ี 3 ผลการหาประสทิธิภาพของส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ
องค์กร สาํหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
 ผู้ วิจัยได้พัฒนาบทเรียนสําหรับการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ
องค์กร สําหรับพนกังานใหม ่โดยแบง่ออกเป็น 3 บทเรียน ได้แก่ 
  บทท่ี 1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบักลุม่ธนชาต 
  บทท่ี 2 ผลติภณัฑ์กลุม่ธนชาต 
  บทท่ี 3 ความรู้ทัว่ไปสําหรับพนกังานธนชาต 
 ผู้ เข้าอบรมสามารถเข้าสูร่ายวิชาได้จาก Thanachart E-learning ภายในอินทราเน็ตธนชาต 
หรือผ่านทาง URL: http://tbelnprd1/lnmain/mod/quiz/view.php?id=4189 ซึง่ผู้ เข้าอบรมจะต้อง Log in 
เข้าสูร่ะบบด้วยรหสัพนกังานและPassword ของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 หน้าจอหลกัรายวชิาความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร 
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 ภายในบทเรียนแต่ละบทจะประกอบด้วย  ตัวหนังสือ  เสียงดนตรีประกอบ  ภาพน่ิง 
ภาพกราฟิก และการมีปฏิสมัพนัธ์ตอบโต้กบับทเรียน โดยท้ายบทเรียนจะมีแบบฝึกหดัจํานวน 30 ข้อ 
แบ่งตามบทเรียนบทละ 10 ข้อ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 30 ข้อ ซึง่ผลการ
ทดสอบจะนํามาใช้เพ่ือหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของส่ือการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์โดยผู้เช่ียวชาญ 
 1. ผลการประเมินคุณภาพด้านเนือ้หาโดยผู้เช่ียวชาญ 
  ผู้วิจยัได้นําส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร ให้ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านเนือ้หา 3 ท่าน ประเมินคณุภาพ ดงัแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 ผลการประเมินคณุภาพด้านเนือ้หาของส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้น 
 เก่ียวกบัองค์กร โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพ 

ด้านเนือ้หาและการนําเสนอ 
- ความเหมาะสมและสอดคล้องในการนําเสนอ 
ภาพน่ิงในแตล่ะสว่นของบทเรียน 
- ความเหมาะสมในการจดัลําดบัเนือ้หา 
- ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 
- เนือ้หาสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
- ความถกูต้อง ความชดัเจนของเนือ้หา 
- ความเหมาะสมของปริมาณเนือ้หาในแตล่ะเร่ือง 
- ความชดัแจนของภาษาท่ีใช้ 
- ลําดบัขัน้ตอนในการนําเสนอมีความเหมาะสม 

4.50 
5.00 

 
4.67 
4.67 
4.33 
4.33 
4.33 
4.33 
4.33 

0.33 
0.00 

 
0.58 
0.58 
0.58 
1.15 
0.58 
0.58 
0.58 

ด ี
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ด้านคุณค่าและประโยชน์ 
- เนือ้หาให้ความรู้ สาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ศกึษา 
- มีความเหมาะสมในการใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 

4.67 
4.67 
4.67 

0.29 
0.58 
0.58 

ดมีาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.58 0.28 ดมีาก 
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 จากตาราง 5 ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หามีความเห็นว่า ส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กรสําหรับพนกังานใหม่ ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) มีคณุภาพด้าน
เนือ้หาอยูใ่นระดบัดีมาก (  = 4.58 , S.D. = 0.28) เม่ือวิเคราะห์คณุภาพรายด้านสามารถสรุปได้ดงันี ้
 ด้านเนือ้หาและการนําเสนอ มีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดี (  = 4.50, S.D. = 0.33) โดยในด้าน
ความสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ความถกูต้อง และความชดัเจนของเนือ้หา ความเหมาะสมของ
ปริมาณเนือ้หาในแต่ละเร่ือง ความชดัเจนของภาษาท่ีใช้ และความเหมาะสมของลําดบัขัน้ตอนการนําเสนอ 
มีคณุภาพอยู่ในระดบัดี และด้านความเหมาะสมในการจดัลําดบัเนือ้หา ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 
และความเหมาะสมสอดคล้องในการนําเสนอภาพน่ิงในแตล่ะสว่นของบทเรียน มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดีมาก  
 ด้านคณุคา่และประโยชน์ มีคณุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (  = 4.67, S.D. = 0.29) โดยในด้าน
ความรู้และสาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ศกึษา และความเหมาะสมในการใช้เป็นส่ือการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีมาก 
 นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ มีความเห็นว่าส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์มีเนือ้หาท่ีเหมาะสมและ
น่าสนใจกวา่การอบรมในรูปแบบเดมิ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิวา่ควรตรวจสอบในเร่ืองการสะกดคํา 
และแก้ไขปุ่ ม เมนู ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงการปรับปรุงเนือ้หาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
เพ่ือให้ตรงกบัสถานการณ์ปัจจบุนัขององค์กร 
 
 2. ผลการประเมินคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญ 
  สําหรับคณุภาพด้านเทคโนโลยีการศกึษา ผู้วิจยัได้นําส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษาจํานวน 3 ท่าน ทําการประเมินคณุภาพ ดงัแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 ผลการประเมินคณุภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาของส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพ 

ด้านการจัดวางรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ 
- รูปแบบของบทเรียนมีความเหมาะสม 
- ความเหมาะสมของสีท่ีใช้ภายในบทเรียน 
- การจดัวางเนือ้หาบทเรียน 
- การจดัวางเมนตูา่งๆ 
- การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เข้าอบรม 
- การเช่ือมโยงภายในบทเรียน 

4.39 
4.67 
4.67 
4.33 
4.33 
4.33 
4.00 

0.48 
0.58 
0.58 
1.15 
0.58 
0.58 
0.00 

ด ี
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตาราง 6 (ตอ่)  
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพ 

ด้านตวัอักษร 
- ความเหมาะสมของสีตวัอกัษร 
- ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 
- ความเหมาะสมของแบบตวัอกัษร 

4.44 
4.67 
4.33 
4.33 

0.51 
0.58 
0.58 
0.58 

ด ี
ดีมาก 
ดี 
ดี 

ด้านภาพประกอบ 
- ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
- การสื่อความหมายของภาพประกอบ 
- ความชดัเจนของภาพ 

4.22 
4.00 
4.33 
4.33 

0.38 
0.00 
0.58 
0.58 

ด ี
ดี 
ดี 
ดี 

ด้านกิจกรรมของบทเรียน 
- ความเหมาะสมของกิจกรรมก่อนเรียน 
-  ความเหมาะสมของแบบฝึกหดัหลงัเรียน 

4.00 
4.00 
4.00 

0.00 
0.00 
0.00 

ด ี
ดี 
ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.26 0.26 ด ี

 
 จากตารางท่ี 6 ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา มีความเห็นว่าส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม่ ธนาคารธนชาตจํากดั (มหาชน) มีคณุภาพ
ด้านเทคโนโลยีการศกึษาอยูใ่นระดบัดี (  = 4.26 , S.D.=0.26) เม่ือวิเคราะห์คณุภาพรายด้านสรุปได้ดงันี ้
 ด้านการจดัวางรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ มีคณุภาพระดบัดี (  = 4.39 , S.D. = 0.48) โดย
ในด้านรูปแบบของบทเรียน และความเหมาะสมของสีท่ีใช้ภายในบทเรียน มีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก 
สําหรับด้านการจดัวางเนือ้หาบทเรียน การจดัวางเมนูต่างๆ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เข้าอบรม และการ
เช่ือมโยงภายในบทเรียน มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 
 ด้านตวัอกัษร มีคณุภาพอยู่ในระดบัดี (  = 4.44 , S.D. = 0.51) โดยในด้านความเหมาะสม
ของสีตวัอกัษรมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก ส่วนในด้านความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรและความ
เหมาะสมของแบบตวัอกัษรอยูใ่นระดบัดี 
 ด้านภาพประกอบ มีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดี (   = 4.22 , S.D. = 0.38) โดยในด้าน
ความเหมาะสมของขนาดภาพ การส่ือความหมายของภาพประกอบ และความชัดเจนของภาพมี
คณุภาพอยูใ่นระดบัดี 
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 ด้านกิจกรรมของบทเรียน มีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดี (   = 4.00 , S.D. = 0.00) โดยในด้าน
ความเหมาะสมของกิจกรรมก่อนเรียน และความเหมาะสมของแบบฝึกหดัหลงัเรียน มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 
 นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญยงัมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้
  1. ควรเพิ่มเสียงดนตรีประกอบ 
  2. แก้ไข Script ปุ่ มภายในบทเรียน  
  3. เพิ่มข้อความ "ขอบคณุ" ท่ีหน้าสดุท้ายในแตล่ะบทเรียน 
  4. ปรับลําดบัการนําเสนอเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ ให้เหมือนกนัทัง้บทเรียน 
  5. ปรับ Bullet ในแตล่ะหวัข้อให้มีความสอดคล้องกนั 
 ซึง่ผู้วิจยัได้ดําเนินการแก้ไข ดงันี ้
  1. เพิ่มเสียงดนตรีประกอบ และเสียง effect ท่ีปุ่ มภายในบทเรียนเพ่ือดงึดดูความสนใจ 
  2. ปรับปรุง Script ของปุ่ มภายในบทเรียน  
  3. เพิ่มข้อความคําวา่ขอบคณุในหน้าสดุท้ายของแตล่ะบทเรียน 
  4. ปรับวิธีการนําเสนอเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ 
  5. ปรับรูปแบบของ Bullet ให้เหมือนกนัทัง้หวัข้อ 
 
ตอนที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ 
 การพฒันาส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลองกับกลุ่มประชากร ซึ่ง
เป็นพนกังานใหมธ่นาคารธนชาตจํากดั (มหาชน) ท่ีเข้าอบรมหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ระหว่าง
เดือนมกราคม - มีนาคม 2556 จํานวน 48 คน โดยแบง่การทดลองออกเป็น 3 ครัง้ สามารถวิเคราะห์
ผลได้ดงันี ้
 ผลการทดลองครัง้ที่ 1 
 ผลการทดลองส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ ครัง้ท่ี 1 เป็นการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 
3 คน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องของการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านตา่งๆ โดยผู้วิจยั
ได้จากการสอบถามผู้ เข้าอบรมหลงัการเรียนเนือ้หาทัง้หมด พบวา่ควรปรับปรุงแก้ไข ดงันี ้
  1. ตรวจสอบการใช้คําศพัท์ภายในบทเรียน ให้ตรงกบัส่ืออ่ืนภายในธนาคาร ตวัอยา่งเช่น CEO's 
6 points Agenda+ เป็นต้น 
  2. แก้ไขแถบสีเมนูให้อ่อนลง เน่ืองจากเม่ือผู้ เข้าอบรมมองเมนูนานเกินไปจะเกิดปัญหา
วา่แสบตา มองเมนไูด้ไมช่ดัเจน 
  3. ในสว่นของผลติภณัฑ์ ควรเพิ่มรายละเอียดหรือภาพประกอบท่ีเก่ียวข้องให้มากขึน้ 
 ซึง่ผู้วิจยัได้แก้ไขข้อบกพร่องตามคําแนะนําของผู้ เข้าอบรม จากนัน้จงึนําไปทดลองในครัง้ท่ี 2  
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 ผลการทดลองครัง้ที่ 2 
 ในการทดลองครัง้ท่ี 2 เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพขัน้ต้น และหาข้อบกพร่องของส่ือการ
ฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยทดลองกบักลุม่ตวัอย่างจํานวน 15 คน ผ่านระบบ Thanachart Intranet ซึง่
ผู้วิจยัได้อธิบายขัน้ตอนการเรียนรู้ และกําหนดให้ผู้ เข้าอบรมเข้าเรียนทกุหวัข้อ รวมทัง้ทําแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียนทัง้หมด จากนัน้จงึดําเนินการทดสอบพร้อมกนัผา่นระบบเครือขา่ยธนาคาร ซึง่ปรากฏผลดงันี ้
 
ตาราง 7 ผลการทดลองส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับ 
 พนกังานใหม ่ธนาคารธนชาตจํากดั (มหาชน) ในการทดลองครัง้ท่ี 2 
 

รายการ 
แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน ประสทิธิภาพ 

E /E  คะแนนเตม็ คา่เฉลี่ย E  คะแนนเตม็ คา่เฉลี่ย E  
บทท่ี 1 10 7.93 79.33 10 7.87 78.67 79.33/78.67 
บทท่ี 2 10 8.20 82.00 10 8.33 83.33 82.00/83.33 
บทท่ี 3 10 8.27 82.67 10 8.07 80.67 82.67/80.67 
รวม 30 24.40 81.33 30 24.27 80.89 81.33/80.89 

 
 จากตาราง 7 แสดงผลการตรวจสอบประสิทธิภาพขัน้ต้นของส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร สําหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) โดยในการ
ทดลองครัง้ท่ี 2 พบว่า แนวโน้มประสิทธิภาพของบทเรียนคือ 82.33/80.99 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
สามารถพิจารณาแยกตามบทได้ดงันี ้
 บทท่ี 1 มีแนวโน้มประสิทธิภาพเป็น 79.33/78.67 บทท่ี 2 มีแนวโน้มประสิทธิภาพเป็น 
82.00/83.33 และบทท่ี 3 มีแนวโน้มประสิทธิภาพเป็น 82.67/80.67 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพบทเรียน
บทท่ี 1 เร่ืองความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบักลุม่ธนชาต ยงัมีประสทิธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ในขณะ
ท่ีบทท่ี 2 เร่ืองผลติภณัฑ์กลุม่ธนชาต และบทท่ี 3 เร่ือง ความรู้ทัว่ไปสําหรับพนกังานธนชาต มีประสทิธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
 จากการสมัภาษณ์ผู้ เข้าอบรมบางสว่นผ่านทางโทรศพัท์ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ่ส่ือ
การฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ พบวา่ผู้ เข้าอบรมมีความเห็นเชิงบวกส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ ช่วยให้
เรียนรู้และจดจําได้ง่าย ดึงดดูความสนใจเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามยงัมีข้อบกพร่องท่ีต้องดําเนินการ
แก้ไข ได้แก่ ผู้ เข้าอบรมไม่คุ้นเคยวิธีการเข้าทําแบบฝึกหดัท้ายบทเรียนผ่านระบบ Thanachart E-learning 
เคร่ืองท่ีทําการทดลองบางสว่นติดปัญหา Block Popup พบปัญหา Script Error ภายในบทเรียน และ
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ต้องการให้มีการแจ้งผลคะแนนแบบฝึกหดัและแบบทดสอบท้ายบทเรียนทนัที ซึ่งผู้ วิจยัได้ดําเนินการ
แก้ไขจนเสร็จสิน้ จากนัน้จงึดําเนินการทดลองครัง้ตอ่ไป เพ่ือหาประสทิธิภาพของบทเรียน 
 ผลการทดลองครัง้ที่ 3 
 ในการทดลองครัง้ท่ี 3 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยทดลองกบักลุ่มตวัอย่างจํานวน 30 คน ผู้วิจยัได้แนะนําวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึง่ผู้ เข้าอบรมได้
เข้ามาศกึษาตามขัน้ตอนท่ีกําหนดผ่านทางระบบ Thanachart Intranet พร้อมกบัทําแบบฝึกหดัท้าย
บทเรียนทกุหวัข้อ จากนัน้ผู้วิจยัจึงได้ทําการทดสอบผ่านระบบเครือข่ายธนาคารพร้อมกนัทัว่ประเทศ 
โดยได้ผลการทดลองดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 8 ผลการทดลองส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับ 
 พนกังานใหม ่ธนาคารธนชาตจํากดั (มหาชน) ในการทดลองครัง้ท่ี 3 
 

รายการ 
แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน ประสทิธิภาพ 

E /E  คะแนนเตม็ คา่เฉลี่ย E  คะแนนเตม็ คา่เฉลี่ย E  
บทท่ี 1 10 8.07 80.67 10 8.03 80.33 80.67/80.33 
บทท่ี 2 10 8.27 82.67 10 8.37 83.67 82.67/83.67 
บทท่ี 3 10 8.30 83.00 10 8.13 81.33 83.00/81.33 
รวม 30 24.63 82.11 30 24.53 81.78 82.11/81.78 

 
 จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้
เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม่ ธนาคารธนชาตจํากดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพโดยรวม
คือ 82.11/81.78 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ โดยบทท่ี 1 มีประสิทธิภาพเป็น 80.67/80.33 บทท่ี 2 
ประสทิธิภาพเป็น 82.67/83.67 และบทท่ี 3 มีประสทิธิภาพเป็น เป็น 83.00/81.33 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการพฒันาส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั
องค์กร สําหรับพนกังานใหม่ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด
คือ 80/80 ซึง่สามารถสรุปผล อภิปรายและมีข้อเสนอแนะดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 เพ่ือพฒันาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังาน
ใหม ่ธนาคารธนชาต จํากดั(มหาชน) ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
ความสาํคัญของการวจิัย 
 การวิจยัในครัง้นี ้ทําให้องค์กรได้ส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั
องค์กร สําหรับพนกังานใหม่ ธนาคารธนชาต จํากดั(มหาชน) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด
และเป็นแนวทางสําหรับการพฒันาชดุการฝึกอบรมในเร่ืองอ่ืนตอ่ไป 
 
ขอบเขตการวจิัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนกังานของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ท่ีเข้าอบรม
ในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 จํานวน 227 คน 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนกังานของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ท่ีเข้า
อบรมหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 จํานวน 48 คน ได้มาโดย
การสุม่อยา่งง่าย โดยแบง่การทดลองดงันี ้
  การทดลองครัง้ท่ี  1  ใช้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 3 คน  
  การทดลองครัง้ท่ี  2  ใช้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 15 คน 
  การทดลองครัง้ท่ี  3  ใช้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 30 คน 
 เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนือ้หาท่ีใช้ในการผลติส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร 
สําหรับพนกังานใหม ่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) แบง่ออกเป็น 3 บทดงันี ้
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   บทท่ี 1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบักลุม่ธนชาต 
   บทท่ี 2 ผลติภณัฑ์กลุม่ธนชาต 
   บทท่ี 3 ความรู้ทัว่ไปสําหรับพนกังานธนชาต 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 1. ส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่
ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)  
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอบรม แบบปรนยั 4 ตวัเลือก ครอบคลมุเนือ้หาทัง้ 3 หมวด 
จํานวน 30 ข้อ 
 3. แบบประเมินคณุภาพส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ เช่ียวชาญ เป็นแบบประเมินคณุภาพ
ชนิด 5 ตวัเลือก ทัง้หมด 2 ฉบบัได้แก่ 
  3.1  แบบประเมินคณุภาพส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 
3 ท่าน  
  3.2  แบบประเมินคณุภาพส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
การศกึษา 3 ท่าน 
 
การทดลองหาประสิทธิภาพของส่ือการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ วิจัยได้นําส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์มาดําเนินการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ โดย
ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
  การทดลองครัง้ท่ี 1 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องของการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ทัง้ในด้านความถูกต้องของเนือ้หา การนําเสนอ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เข้าอบรมและส่ือการฝึกอบรม
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยนําไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 3 คน ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
  1. ผู้วิจยัแนะนําวิธีเข้าเรียนหลกัสตูรความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่
ผา่นระบบ Thanachart E-learning เพ่ือให้พนกังานศกึษาด้วยตนเอง 
  2. ผู้ เข้าอบรม Log in เข้าสูร่ะบบด้วยรหสัพนกังานและPassword ของตนเอง 
  3. ผู้ เข้าอบรมศกึษาบทเรียน และทํากิจกรรมให้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด โดยสามารถแสดง
ข้อเสนอแนะได้ผา่นทาง Webbard ภายในรายวิชา 
  4. ผู้วิจยัสอบถามความคดิเห็นของผู้ เข้าอบรมท่ีมีตอ่บทเรียน 
  5. นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือทําการทดลองตอ่ไป 
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  การทดลองครัง้ท่ี 2 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพขัน้ต้น และหาข้อบกพร่อง
ของชดุฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย โดยนําส่ือท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุงจากการทดลอง
ครัง้ท่ี1 ไปทดลองใช้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 15 คน ตามขัน้ตอนดงันี ้
  1. ผู้วิจยัแนะนําวิธีเข้าเรียนหลกัสตูรความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่
ผา่นระบบ Thanachart E-learning เพ่ือให้พนกังานศกึษาด้วยตนเอง  
  2. ผู้ เข้าอบรม Log in เข้าสูร่ะบบด้วยรหสัพนกังานและPassword ของตนเอง 
  3. ผู้ เข้าอบรมศกึษาบทเรียน และทํากิจกรรมให้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด  
  4. ผู้ เข้าอบรมเข้าทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอบรมภายในวนัและเวลาท่ีผู้วิจยักําหนด 
  5. นําผลคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหดัระหว่างการอบรม และผลคะแนนแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมมาวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพ โดยใช้สตูร E1 / E2 ซึง่ผู้วิจยัได้ตัง้เกณฑ์ไว้ 
80/80 และนําข้อบกพร่องมาดําเนินการแก้ไขส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือทดลองครัง้ท่ี 3 ตอ่ไป  
  การทดลองครัง้ท่ี 3 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 30 คน ตามขัน้ตอนดงันี ้
  1. ผู้วิจยัแนะนําวิธีเข้าเรียนหลกัสตูรความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่
ผา่นระบบ Thanachart E-learning เพ่ือให้พนกังานศกึษาด้วยตนเอง  
  2. ผู้ เข้าอบรม Log in เข้าสูร่ะบบด้วยรหสัพนกังานและPassword ของตนเอง 
  3. ผู้ เข้าอบรมศกึษาบทเรียน และทํากิจกรรมให้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด  
  4. ผู้ เข้าอบรมเข้าทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอบรมภายในวนัและเวลาท่ีผู้วิจยักําหนด 
  5. นําผลคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหดัระหว่างการอบรม และผลคะแนนแบบทดสอบวดั 
ผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมมาวิเคราะห์หาคา่ประสทิธิภาพ โดยใช้สตูร E1 / E2 ซึง่ผลการวิจยัพบวา่ส่ือการ
ฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์มีประสทิธิภาพโดยรวมท่ี 82.11/81.78 
 
สรุปผลการวจิัย 
 จากการพัฒนาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร สําหรับ
พนกังานใหม ่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 1. ได้ส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในรูปแบบมัลติมีเดียประกอบด้วยข้อความ ภาพกราฟิก 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง และมีการตอบโต้กบัผู้ เข้าอบรมตลอดบทเรียน ช่วยดึงดดูความสนใจของผู้ เข้า
อบรม  
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 2. ผลการประเมินคณุภาพส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านเนือ้หาผู้ เช่ียวชาญมีความเห็น
วา่ส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์มีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก และในด้านเทคโนโลยีการศกึษา
ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่ส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์มีคณุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
 3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของส่ือการฝึกอบรมอิเล็ทรอนิกส์ จากการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง
พบวา่มีประสทิธิภาพโดยรวมเป็น 82.11/81.78  
 
อภปิรายผล 
 จากการพัฒนาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร สําหรับ
พนกังานใหม่ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) มีคณุภาพด้านเนือ้หาอยู่ในระดบัดีมาก และคณุภาพ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดบัดี และมีประสิทธิภาพโดยรวมเป็น 82.11/81.78 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. ส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือ 80/80 เน่ืองจาก
ผู้วิจยัมีการพฒันาตามขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ กล่าวคือมีการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู วางแผนการ
พฒันา ดําเนินการผลิตและการทดลอง ตามกระบวนการวิจัยและพฒันาท่ีรุจโรจน์ แก้วอุไร (2549: 
ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ ตลอดจนมีการปรับปรุงส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ในด้านเนือ้หาและเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะของกลุ่มตวัอย่าง จึงทํา
ให้ผลการพัฒนาในครัง้นีเ้ป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด สอดคล้องกับการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุด
ฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือขา่ยของปิยธิดา สงัข์สวน (2548: 154) สําหรับพนกังานธนาคาร
นครหลวงไทยจํากดั (มหาชน) ท่ีมีอายงุานระหวา่ง 1-3 ปี จํานวน 30 คน โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 3 หน่วย
การเรียน และมีกระบวนการพฒันาท่ีสอดคล้องกนั เร่ิมตัง้แตก่ารวิเคราะห์เนือ้หา กําหนดวตัถปุระสงค์
การอบรม การกําหนดกิจกรรมการอบรม ตลอดจนมีการทดลองและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ทําให้ผล
การพฒันามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดได้แก่ 79.00/81.33, 80.00/82.33, 80.00/81.00 ตามลําดบั 
อีกทัง้ผู้ เข้าอบรมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึน้และเห็นด้วยกับการอบรมผ่านชุดฝึกอบรมด้วย
คอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือขา่ย 
 2. เม่ือพิจารณารายบทเรียนจะพบวา่ส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์มีประสทิธิภาพ 80.67/80.33, 
82.67/83.67, 83.00/81.33 ตามลําดบั โดยบทท่ี 1 คา่ประสิทธิภาพต่ําท่ีสดุ และคา่กระบวนการ E1 สงู
กว่า E2 เน่ืองจากบทท่ี 1 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรู้พืน้ฐานของกลุม่ธนชาต ซึง่เน้นเร่ืองความรู้ ความจํา 
โดยถือเป็นเนือ้หาท่ีมีรายละเอียดมากและเป็นความรู้ท่ีพนักงานสนใจศึกษาเฉพาะกลุ่มเท่านัน้ 
นอกจากนีก้ารทดสอบตามกระบวนการ E2 ผู้ วิจัยไม่ได้จัดให้มีการทดสอบทันทีท่ีเรียนจบ โดยเว้น
ระยะเวลาจึงทําให้ผลการทดสอบมีค่าเฉล่ียท่ีลดลง ในขณะเดียวกนับทท่ี 2 ซึง่มีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ 
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และคา่กระบวนการ E1 ต่ํากว่า E2 เน่ืองจากบทท่ี 2 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ธนาคารท่ีสามารถพบ
เห็นได้ทั่วไป เช่นภายในอินทราเน็ตธนชาต ตามสํานัก/สาขา รวมถึงในการทํางานพนักงานจะต้อง
เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ธนาคารอยู่เสมอ จึงทําให้ค่ากระบวนการ E2 มีค่าสงูกว่า แม้ว่าจะมีการเว้น
ระยะเวลาระหว่างกระบวนการ E1 และ E2 ก็ตาม สําหรับภายในบทท่ี 3 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ E1 สงูกว่า E2 เน่ืองจากเป็นเร่ืองของระเบียบธนาคาร และการส่ือสารภายในธนาคาร ซึง่
ถือเป็นเร่ืองใกล้ตวัพนกังานเอง อย่างไรก็ตามเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบธนาคารมีรายละเอียดท่ี
มากและเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มพนักงานเกิดความเข้าใจผิดเสมอ จึงทําให้ค่าประสิทธิภาพลดลงเม่ือเว้น
ระยะเวลาการทดสอบระหว่างกระบวนการ E1 และ E2 แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของส่ือการฝึกอบรม
อิเลก็ทรอนิกส์ก็มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์คือ 82.11/81.78  
 3. จากการสอบถามกลุม่ตวัอยา่งระหวา่งการทดลอง จะพบวา่กลุม่ตวัอยา่งให้ความสนใจสื่อ
การฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์เป็นอยา่งดี เน่ืองจากรูปแบบการอบรมเดมิเป็นลกัษณะของการดาวน์โหลด
เอกสาร แตกต่างจากส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีนําเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่นตวัอกัษร ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงดนตรีประกอบ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ เข้าอบรมตลอดบทเรียน และผู้ เข้าอบรม
สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง ทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 57-67) ท่ีได้กลา่วถึงหลกัการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่นการ
ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล แรงจงูใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เป็นต้น 
 นอกจากนีก้ารฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ ยงัเหมาะสําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความแตกต่างกัน 
เช่นสถานท่ีปฏิบตัิงาน ช่วงเวลา อตัราการเรียนรู้ ความสนใจเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล กลา่วคือผู้ เข้าอบรมแตล่ะคนจะเรียนรู้สิ่งตา่งๆ โดยใช้เวลาไม่เท่ากนั (เสาวณีย์ 
สิกขาบณัฑิต.  2528: 60) ดงันัน้การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผู้ เข้าอบรมสามารถใช้เวลาในการ
เรียนรู้ได้ตามความต้องการของตนเอง ไมเ่กิดความเบ่ือหน่าย  
 สรุปได้วา่ การพฒันาการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับ
พนักงานใหม่ ธนาคารธนชาตจํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้เป็นส่ือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายธนาคารธนชาต ซึง่จะเป็น
แนวทางในการพฒันาส่ือการฝึกอบรมในเร่ืองอ่ืนสําหรับธนาคารตอ่ไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. การพฒันาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยตอบสนองความต้องการในการพฒันาบคุลากร
โดยใช้งบประมาณท่ีจํากัด โดยองค์กรนัน้จะต้องมีระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ หรือ LMS ให้มี
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ประสิทธิภาพ และมีมาตรการการรักษาความปลอดภยัทางอเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสม ซึ่งจากผลการ
ทดลองจะพบว่ารูปแบบการฝึกอบรมนีมี้ประสิทธิภาพและสามารถใช้เพ่ือการพฒันาบุคลากรได้จริง 
อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องได้รับการสนบัสนุนจากผู้บริหาร และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ 
เพ่ือให้โครงการประสบความสําเร็จ 
 2. ในการนําส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจยัควรชีแ้จงขัน้ตอนการทดลองให้ผู้ เก่ียวข้องเข้าใจ
ก่อนการดําเนินการทดลอง และควรจดัเตรียมคําแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นสําหรับผู้ เข้าอบรม 
รวมถึงช่องทางการติดต่อส่ือสาร ในกรณีท่ีเกิดปัญหาระหว่างการทดลอง เพ่ือให้การทดลองสําเร็จ
ลลุว่งไปได้ด้วยดี 
 3. สามารถนําบทเรียนท่ีพฒันาขึน้ไปใช้สําหรับการอบรมภายในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
โดยไม่ผ่านระบบเครือข่ายธนาคารได้ โดยจะต้องติดตัง้โปรแกรม Flash Player ภายในเคร่ือง และจดัทํา
คูมื่อการใช้บทเรียน สําหรับการศกึษาด้วยตนเอง 
 4. ในบางครัง้ ผู้ เข้าอบรมอาจจะพบปัญหา Block Popup ทําให้ไม่สามารถทํากิจกรรมตา่งๆ 
ผา่นระบบตามท่ีกําหนดได้ ซึง่ผู้วิจยัอาจจะใช้วิธีการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมอ่ืนและเขียน
คําสัง่เพ่ือให้เก็บคะแนนเข้าสู่ฐานข้อมลู LMS ของตนเอง หลีกเล่ียงปัญหาดงักล่าว หรือการแนะนํา
วิธีการแก้ปัญหาเบือ้งต้นใส่ลงในคู่มือแนะนําบทเรียนเพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1.ควรมีการปรับปรุงเนือ้หาผลิตภัณฑ์ของธนาคารท่ีใช้สําหรับการพฒันาส่ือการฝึกอบรม
อิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ รวมถึงการเพิ่มข้อมูลสรุปภาพรวมผลิตภัณฑ์ธนาคารเพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้
เข้าใจผลติภณัฑ์ของตนเองดียิ่งขึน้ 
 2. ควรมีการสอบถามความพงึพอใจของผู้ เข้าอบรมท่ีมีตอ่ส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์  
 3. ควรมีการพฒันาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ หวัข้ออ่ืนๆ ของธนาคาร เช่นกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัธนาคาร ระบบงานภายใน ความรู้เก่ียวกบั AEC เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 
รายนามผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 
 นางสาวทรรศมน นิลพทัธ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ 
  ศนูย์ทดสอบศกัยภาพและแหลง่ความรู้บคุลากร 
  ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
 นายชีวิน มงักรพนัธุ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ 
  ศนูย์ทดสอบศกัยภาพและแหลง่ความรู้บคุลากร 
  ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
 นางนชุนภางค์ ภกัดีณรงค์ ผู้จดัการ 
  ศนูย์ทดสอบศกัยภาพและแหลง่ความรู้บคุลากร 
  ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
 
รายนามผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา 
 อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดบัเวทย์ หวัหน้าภาควิชา 
  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  คณะศกึษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  
 อาจารย์ ดร.นทัธีรัตน์ พีระพนัธุ์ อาจารย์ประจํา 
  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  คณะศกึษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 อาจารย์ ดร.กนกพร ฉนัทนารุ่งภกัดิ ์ อาจารย์ประจํา 
  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  คณะศกึษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
 

สาํเนาหนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมินคุณภาพส่ือการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ด้านเนือ้หา 
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แบบประเมินคุณภาพด้านเนือ้หา 

การพัฒนาการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ 

เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร สาํหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

คาํชีแ้จง 

1. แบบประเมินคณุภาพส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร 
สําหรับพนกังานใหม่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ชดุนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินคณุภาพของส่ือ
การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หา และนําผลการประเมินคุณภาพใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ให้มีคณุภาพและความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

          2. แบบประเมินคณุภาพนีแ้บง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 แบบประเมินคณุภาพของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหมธ่นาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
  ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

         3. ระดบัคณุภาพในแบบประเมินนีมี้ 5 ระดบั มีความหมายดงันี ้
  5 คะแนน  หมายถึง ระดบัคณุภาพ ดีมาก 
  4 คะแนน  หมายถึง ระดบัคณุภาพ ดี 
  3 คะแนน  หมายถึง ระดบัคณุภาพ พอใช้ 
  2 คะแนน  หมายถึง ระดบัคณุภาพ ต้องปรับปรุง 
  1 คะแนน  หมายถึง ระดบัคณุภาพ ไมมี่คณุภาพ 
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แบบประเมินคุณภาพด้านเนือ้หา 

การพัฒนาการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ 

เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร สาํหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

ตอนที่ 1 แบบประเมินคณุภาพของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้
เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามระดบัคุณภาพ 
ข้อ
ที่ 

หวัข้อการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านเนือ้หาและการนําเสนอ 
1.1  เนือ้หาสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั      

1.2 ความถกูต้อง ความชดัเจนของเนือ้หา      

1.3 ความเหมาะสมในการจดัลําดบัเนือ้หา      

1.4 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา      

1.5 ความเหมาะสมของปริมาณเนือ้หาในแตล่ะเร่ือง      

1.6 ความชดัเจนของภาษาท่ีใช้      

1.7 ความเหมาะสมและสอดคล้องในการนําเสนอภาพน่ิง 
ในแตล่ะสว่นของบทเรียน 

     

1.8 ลําดบัขัน้ตอนในการนําเสนอมีความเหมาะสม      

2. ด้านคุณค่าและประโยชน์ 
2.1 เนือ้หาให้ความรู้ สาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ศกึษา      

2.2 มีความเหมาะสมในการใช้เป็นส่ือการเรียนรู้      

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้น

เก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณในการทาํแบบประเมนิคุณภาพและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจยั 

     ลงช่ือ……………………………………………ผู้ประเมิน 
          (…………………………….....………….……)   
      วนัท่ี ………. เดือน……………………… พ.ศ…………. 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินคุณภาพส่ือการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีการศกึษา 
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แบบประเมินคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศกึษา 

การพัฒนาการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ 

เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร สาํหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

คาํชีแ้จง 

1. แบบประเมินคณุภาพส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร 
สําหรับพนกังานใหม่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ชดุนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินคณุภาพของส่ือ
การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และนําผลการประเมิน
คณุภาพใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคณุภาพและความสมบรูณ์
มากยิ่งขึน้ 

          2. แบบประเมินคณุภาพนีแ้บง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 

                     ตอนท่ี 1 แบบประเมินคณุภาพของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์  
เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ตอนท่ี 2  ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

         3. ระดบัคณุภาพในแบบประเมินนีมี้ 5 ระดบั มีความหมายดงันี ้
  5 คะแนน   หมายถงึ ระดบัคณุภาพ ดีมาก 
  4 คะแนน   หมายถงึ ระดบัคณุภาพ ดี 
  3 คะแนน   หมายถงึ ระดบัคณุภาพ พอใช้ 
  2 คะแนน  หมายถงึ ระดบัคณุภาพ ต้องปรับปรุง 
  1 คะแนน   หมายถงึ ระดบัคณุภาพ ไมมี่คณุภาพ 
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แบบประเมินคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศกึษา 

การพัฒนาการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ 

เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร สาํหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 
ตอนที่ 1  แบบประเมินคณุภาพของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัส่ือการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้
เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามระดบัคุณภาพ 
ข้อ
ที่ 

หวัข้อการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านการจดัวางรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ 
1.1  รูปแบบของบทเรียนมีความเหมาะสม      

1.2  การจดัวางเนือ้หาบทเรียน      

1.3 ความเหมาะสมของสีท่ีใช้ภายในบทเรียน      

1.4 การจดัวางเมนตูา่งๆ      

1.5 การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน      

1.6 การเช่ือมโยงภายในบทเรียน      

2. ด้านตวัอักษร 
2.1 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร      

2.2 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษร      

2.3 ความเหมาะสมของแบบตวัอกัษร      

3. ด้านภาพประกอบ 
3.1 ความเหมาะสมของขนาดภาพ      

3.2 การสื่อความหมายของภาพประกอบ      

3.3 ความชดัเจนของภาพ      

4. ด้านกจิกรรมของบทเรียน 
4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมก่อนเรียน      

4.2 ความเหมาะสมของแบบฝึกหดัหลงัเรียน      

 

 

ต่อหน้า 2 



96 
 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัส่ือการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้น

เก่ียวกบัองค์กร สําหรับพนกังานใหม ่ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณในการทาํแบบประเมนิคุณภาพและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจยั 

     ลงช่ือ……………………………………………ผู้ประเมิน 
          (…………………………….....………….……)   
      วนัท่ี ………. เดือน……………………… พ.ศ…………. 
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ภาคผนวก จ 
 

ตวัอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอบรม 



98 
 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอบรม 
 
1. ปัจจยัในข้อใดท่ีทําให้ธนาคารได้รับการจดัอนัดบัเครดติท่ีระดบั AA-  
 ก. การมีผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีครบวงจร 
 ข. ผลประกอบการท่ีเพิ่มสงูขึน้ และมีความเสี่ยงในการลงทนุต่ํา 
 ค. การเป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสนิทรัพย์รวมเป็นอนัดบัต้นของประเทศ 
 ง. การมีเครือขา่ยทางธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้ จากการควบรวมธุรกิจ 
2. บริษัทใดอยูใ่นกลุม่ธุรกิจลีสซิง่ธนาคารธนชาต  
 ก. บริษัท ภทัรลสิซิง่ จํากดั (มหาชน) 
 ข. บริษัท ราชธานี ลสิซิง่ จํากดั (มหาชน) 
 ค. บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จํากดั (มหาชน) 
 ง. บริษัท เมืองไทย ลสิซิง่ จํากดั 
3. ความหมายของ Universal Banking ในวิสยัทศัน์ของกลุม่ธนชาตหมายถึง  
 ก. การก้าวขึน้เป็นธนาคารระดบัสากล 
 ข. การมีบริการทางการเงินท่ีครบวงจร 
 ค. การเป็นผู้ นําในด้านระบบสารสนเทศทางการเงิน 
 ง. การนําเสนอบริการทางการเงินตอบสนองความต้องการลกูค้า 
4. ถ้าหากลกูค้าต้องการเปิดบญัชีเงินฝาก พร้อมประกนัอบุตัเิหต ุควรแนะนําบญัชีเงินฝากประเภทใด  
 ก. บญัชีออมทรัพย์มัง่คัง่ยัง่ยืน 
 ข. บญัชีออมทรัพย์คุ้มคา่ 
 ค บญัชีเงินฝากปลอดภาษี 
 ง. บญัชีเงินฝากอลัตร้าเซฟวิ่ง 
5. ประกนัภยัประเภทใดท่ีมีคา่ Excess เม่ือเป็นฝ่ายผิด  
 ก. ประกนัภยัประเภท 1 
 ข. ประกนัภยัประเภท One Lite 
 ค. ประกนัภยัประเภท 2+ Gold 
 ง. ประกนัภยัประเภท 2+ 
6. ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบั Western Union  
 ก. ต้องทําการโอนเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านัน้ 
 ข. ผู้สง่และผู้ รับ ต้องเสียคา่ธรรมเนียมการใช้บริการตามอตัราท่ีกําหนด 



99 
 

 ค. สามารถโอนเงินชําระคา่ใช้จ่าย Quick Pay ได้ทกุหน่วยงานทัว่โลก 
 ง. บริการรับ-สง่เงิน ได้อยา่งรวดเร็วด้วยระบบ Host to Host 
7. กลุม่ลกูค้าของ Thanachart i-net คือข้อใด  
 ก. มีการศกึษาระดบัมธัยมปลายขึน้ไป 
 ข. ผู้ ท่ีมีครอบครัวท่ีอยูอ่าศยัตา่งประเทศ 
 ค. มีรายได้ขัน้ต่ํา 15,000 บาทขึน้ไป 
 ง. ต้องมีอายตุัง้แต ่20 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป 
8. การใช้สทิธ์ิขอกู้ เงินประเภทใดท่ีจําเป็นต้องมีอายงุานเกิน 5 ปี  
 ก. เงินกู้ เคหะสงเคราะห์ 
 ข. เงินกู้ เพ่ือซือ้รถยนต์ 
 ค. เงินกู้ เพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์ 
 ง. เงินกู้ เพ่ือการศกึษาของพนกังาน 
9. ข้อใดไมใ่ช่ช่องทางการตดิตอ่ส่ือสารทัว่ไปภายในThanachart Intranet  
 ก. Webboard 
 ข. Net Meeting 
 ค. Webmail Outlook 
 ง. Thanachart Channel 
10. นายสิทธิ ได้รับการบรรจเุป็นพนกังานในวนัท่ี 15 กนัยายน จะมีวงเงินคา่รักษาพยาบาลในปีแรกท่ี
บรรจเุท่าใด  
 ก. 15,000 บาท 
 ข. 25,000 บาท 
 ค. 35,000 บาท 
 ง. 50,000 บาท 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือม่ัน 
แบบทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอบรม 
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ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือม่ัน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอบรม 

 
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการอบรม มีจํานวนทัง้สิน้ 30 ข้อ จาก 3 บทเรียน ผู้วิจยัใช้
โปรแกรม Tap ในการช่วยวิเคราะห์แบบทดสอบ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 
ตาราง 9 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผล 
 สมัฤทธ์ิการอบรม 
 

Item Key 
Number 
Correct 

Item 
Difficulty 

Discriminat
ion   Index 

Correct in 
High group 

Correct in 
Low group 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
4 

21 
23 
28 
24 
25 
21 
28 
10 
23 
29 
25 
23 
20 
23 
21 
27 
25 
19 
21 

0.53 
0.57 
0.70 
0.60 
0.63 
0.53 
0.70 
0.25 
0.57 
0.72 
0.63 
0.57 
0.50 
0.57 
0.53 
0.68 
0.63 
0.47 
0.53 

0.74 
0.66 
0.50 
0.58 
0.58 
0.56 
0.58 
0.46 
0.48 
0.33 
0.48 
0.48 
0.39 
0.41 
0.48 
0.50 
0.41 
0.48 
0.74 

10 
10 
11 
10 
10 
8 
10 
6 
9 
10 
8 
9 
8 
10 
9 
11 
10 
8 
10 

2 
3 
6 
4 
4 
2 
4 
1 
4 
7 
3 
4 
4 
6 
4 
6 
6 
3 
2 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

Item Key 
Number 
Correct 

Item 
Difficulty 

Discriminat
ion   Index 

Correct in 
High group 

Correct in 
Low group 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
4 
2 

21 
15 
17 
24 
28 
29 
29 
24 
21 
27 
16 

0.53 
0.38 
0.42 
0.60 
0.70 
0.72 
0.72 
0.60 
0.53 
0.68 
0.40 

0.4 
0.56 
0.65 
0.67 
0.41 
0.58 
0.23 
0.75 
0.40 
0.50 
1.00 

9 
8 
9 
11 
10 
11 
9 
11 
9 
11 
11 

5 
2 
2 
4 
6 
5 
7 
3 
5 
6 
0 

 
Number of Items Analyzed    = 30 
Mean Item Difficulty         = 0.572 
Mean Item Discrimination    = 0.533 
KR20 (Alpha)                  = 0.874 
High Grp Min Score (n=11)   = 20.000 
Low Grp Max Score (n=12)    = 13.000 
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ภาคผนวก ช 
 

ตวัอย่างส่ือการฝึกอบรมอเิล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์กร 
สาํหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาตจาํกัด (มหาชน) 
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ประวัตย่ิอผู้ทาํสารนิพนธ์ 
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ประวัตย่ิอผู้ทาํสารนิพนธ์ 
 
ช่ือ ช่ือสกลุ นางสาววรัญญา วรรณกลุ 
วนั เดือน ปีเกิด 12 กรกฎาคม 2528 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั 10/205 แขวงบางไผ ่เขตบางแค กทม. 
ตําแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ี ศนูย์ทดสอบศกัยภาพและแหลง่ความรู้บคุลากร 
  ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
ประวตักิารศกึษา  
 พ.ศ. 2540 ประถมศกึษาปีท่ี 6  
  โรงเรียนฤดีศกึษา  
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2546 มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
  โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล  
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2550 การศกึษาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีส่ือสารการศกึษา (กศ.บ.) 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2556 การศกึษามหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศกึษา (กศ.ม.) 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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