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และ 6) แบบประเมินคณุภาพระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ สถิติที่ใชใ้นวิเคราะหข์อ้มลู ได่แก่ ค่าเฉลี่ย 
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สื่อสารของบคุลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีคะแนนหลงัฝึกอบรมสงูกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมี
นยัส  าคญัที่ระดบั .05 
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The objective of the research are as follows:(1) to improve an adaptive training 

system for developing information technology and communication skills to personnel at 
Srinakharinwirot University; and (2) to study the results of adaptive training for developing 
information technology and communication skills for personnel at Srinakharinwirot University. 
The sample group in the research were 19 operational personnel from the Center for 
Educational Media and Technology at Srinakharinwirot University. The tools for this research 
included the following: (1) an adaptive training course for developing information technology 
and communication skills; (2) the assessment of index of item objective congruence (IOC) for 
course structure, online lessons and the website; (3) the pre-test and post-tests on adaptive 
training; (4) the assessment of IOC for pre-test and post-test of an adaptive training; (5) an 
adaptive training system for developing information technology and communication skills; and 
(6) the quality assessment of an adaptive training system. The statistics used in the research 
are mean, standard deviation value and a dependent t-test. The result of the research found 
that the overall quality of an adaptive training system was high (mean X = 4.75, S.D. = 0.33) 2) 
The post-test scores of the trainees was higher than the pre-test score with a statistical 
significance of .05. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้  าเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี เนื่องจากได้รบัความกรุณาชีแ้นะจาก ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขวญัหญิง ศรีประเสรฐิภาพ อาจารยท์ี่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาให้ค าปรึกษาให้ค าแนะน าข้อคิดเห็น  ตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้บกพรอ่งต่างๆ ขอกราบขอบพระคณุไวเ้ป็นอย่างสูง และขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.ศิว
นิต อรรถวุฒิกุล ประธานในการสอบปากเปล่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐัพล ประดับเวทย ์
กรรมการสอบปากเปล่า ที่ใหค้  าแนะน าและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนเ์พื่อท าใหป้ริญญานิพนธ์
ฉบบันีม้ีความสมบรูณแ์ละมีคณุภาพยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคณุผูเ้ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือและประเมินคณุภาพงานวิจยั รองศาสตราจารย ์
ดร.สรุพล  บุญลือ รองศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ ์ สติมั่น และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ถนอมศกัดิ์  ศรี
จนัทรา ที่กรุณาเป็นผูเ้ชี่ยวชาญใหค้ าแนะน า ตรวจสอบดา้นเนือ้หาและคณุภาพของเครื่องมือวิจยัให้
มีคณุภาพมากที่สดุในการน าไปใชเ้ก็บขอ้มลู 

ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยีการศึกษาท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมสั่ง
สอน ชีแ้นะและมอบความรูใ้หผู้ว้ิจัยมีความรูน้ าไปใชใ้นการพัฒนาตนเอง  เพื่อประโยชนต่์อตนเอง
และสงัคม 

ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทุกท่านและเพื่อนร่วมงานอีก
หลาย ๆ ท่าน ที่ไม่ได้กล่าวนาม ณ  ที่นี ้ ที่ให้ก าลังใจตลอดการศึกษาและคอยช่วยเหลือมาโดย
ตลอดจนเกิดความส าเรจ็ 

คุณค่าและประโยชนท์ี่พึงมีของปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ ผูว้ิจัยขอน้อมบูชาแด่บิดา มารดา
และผูม้ีพระคุณทุกท่านที่ช่วยอบรมสั่งสอนและเกือ้หนุนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและท างานวิจัย
จนกระทั่งปริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จเรียบรอ้ย หากมีขอ้บกพร่องประการใดผูว้ิจยัขอนอ้มรบัไว้ เพื่อ
ปรบัปรุงในโอกาสต่อไป 
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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย  ระยะ  พ .ศ . 2554-2563 

(กรอบนโยบาย  ICT 2020) และแผนแม่บท  ICT (ฉบับที่  3) ของประเทศไทยมี เป้าหมาย 
ในการเตรียมความพรอ้มของประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใหค้วามส าคัญกับบทบาท  
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเครื่องมือในการน าม าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนด 7 ยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาโครงสรา้งพื ้นฐาน  ICT 
เพื่ อรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ไว้ สนับสนุนการประยุกต์ใช้  ICT เพื่อสร้าง 
ความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการสรา้งเศรษฐกิจ 
และสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) รัฐบาลได้วางแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์และมาตรการทั้งด้านเศรษฐกิจ กฎหมายและโครงสร้างพื ้นฐาน เพื่อให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ชาติ โดยเริ่มจากการพัฒนาคนให้พรอ้มรับความท้าทายในหลายมิติและสามารถ
สนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจของประเทศในทุกดา้น ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2562) จึงสนับสนุนการ
พฒันาตนเองของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐัใหส้รา้งทกัษะและความรูเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานด้วยระบบการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น ผู้เรี ยนสามารถเข้าถึงได้จากทุกสถานที่ 
ดว้ยอปุกรณดิ์จิทลัที่หลากหลาย  

 ส  านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2562) ได้ก าหนดทักษะส าหรับ 
การปฏิบัติงานที่ผู ้ปฏิบัติงานจะต้องมี  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แบ่งทักษะออกเป็น 3 ขั้น ประกอบด้วย 1) ทักษะขั้นพื ้นฐาน ได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร ์
การใช้งานอินเทอรเ์น็ตและการใช้งานเพื่อความปลอดภัย เป็นการเรียนรูเ้ก่ียวกับการใช้งาน
อุปกรณ์ไอทีและติดต่อสื่อสารบนสื่ออินเทอรเ์น็ต รวมทั้งรูจ้ักและเข้าใชบ้ริการพืน้ฐานและท า
ธุรกรรมออนไลนข์ัน้ตน้ได ้2) ทกัษะขัน้ตน้ส าหรบัการท างาน ไดแ้ก่ การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า
การใชโ้ปรแกรมตารางค านวณและการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ โดยเป็นการเรียนรูเ้ก่ียวกบัการใชง้าน
เครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นตน้ส าหรบัการท างาน และ 3) ทักษะประยุกตส์  าหรบั 
การท างาน ไดแ้ก่ การท างานรว่มกนัแบบออนไลนก์ารใชโ้ปรแกรมสรา้งสื่อดิจิทลัและการใชดิ้จิทลั 
เพื่อความมั่นคงปลอดภัย โดยเป็นการเรียนรูเ้ก่ียวกับการเลือกใชง้านเครื่องมือต่าง ๆ ดา้นดิจิทัล 
ไดห้ลากหลายและประยุกตใ์ชใ้นงานไดม้ากขึน้ 



  2 

 มหาวิทยาลัยศ รีนครินท รวิ โรฒ ให้ค วามส าคัญ กับการป ระยุ กต์ เทค โน โลยี 
ดา้นคอมพิวเตอรแ์ละการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการศึกษาตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลยัพฒันามหาวิทยาลยัสูย่คุดิจิทลั ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมาขบัเคลื่อนพนัธกิจ
เพื่อใหเ้กิดความพรอ้มในการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2561b)  
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2560-2563 ระบุประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาสมรรถนะนิสิตและบุคลากรใหรู้เ้ท่าทัน
เทคโนโลยี ดิจิทัล  เป้ าประสงค์เพื่ อให้นิสิต และบุคลากรมีสมรรถนะที่ จ  า เป็น เพี ยงพอ 
ในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลมี แนวทางการพัฒนาโดยให้ทุกส่วนงานมีการจัดการความรู้ 
และแลกเปลี่ยนความรูใ้ห้แก่นิสิตและบุคลากรเห็นได้จากการจัดอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยี 
เพื่ อน ามาใช้ในการปฏิบั ติงานโครงการบริหารจัดการการให้บริการของมหาวิทยาลัย  
ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2561a, 4) ซึ่ งเป็นการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการและบุคลากรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจ าเป็นตอ้งละจากงานเพื่อเขา้รบัการฝึกอบรม 
และแมว้่ามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจะมีการใหค้วามรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังไม่ได้ดeเนินการในเรื่องการก าหนดมาตรฐานและหลักสูตร
สมรรถนะประจeกลุ่มงาน (Functional Competencies) ให้ชัดเจน รวมถึงการจัดneระบบ 
และกลไกในการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใหเ้ป็นรูปธรรม (มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2561b, 61) 

 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่ อช่วยให้เ ป็นผู้มีสมรรถนะ 
ในการท างานอยู่เสมอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร ทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในการแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึน้จากการปฏิบติังาน ถือเป็นบริการที่เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการท างาน การบริหารงาน
บุคคลในทุกหน่วยงานมักจัดการฝึกอบรมก่อนประจ าการ (Pre - Service Training) เป็นการ
ฝึกอบรมก่อนบุคลากรจะเริ่มท างานประจ าในหน่วยงาน เพื่อเตรียมตัวบุคลากรใหม้ีคุณสมบัติ
ตามที่ หน่ วยงานต้องการ ซึ่ งจะช่ วยให้บุ คคลพร้อมที่ จะท างานและสามารถท างาน 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อปฏิบติังานในหน่วยงานแลว้ระยะหนึ่งและตอ้งการการฝึกอบรม
เพิ่มเติมเพื่ อให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ดีขึ ้นหรือเพื่ อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
ก็สามารถฝึกอบรมระหว่างประจ าการ (In-Service Training) ได้ ซึ่งเป็นประเภทการฝึกอบรม 
ที่ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนาและด าเนินการอยู่อย่างสม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม
ขณะปฏิบัติหน้าที่  (On-The-Job Training) เพื่อทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่  หากพบปัญหา 
ก็สามารถสอบถามได้ทันที โดยมีหัวหน้างานคอยดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด 
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หรือการฝึกอบรมโดยพักการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างการฝึกอบรม (off - The -Job Training) 
ผูเ้ขา้รบัการอบรมจ าเป็นตอ้งละจากงานไปชั่วคราวเพื่อรบัการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ การเตรียม
ฝึกอบรมอาจจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเปิดหลักสูตร
ระยะสัน้ เป็นตน้ การอบรมประเภทนีจ้ึงมีขอ้จ ากดัและไม่เหมาะกบังานที่ตอ้งปฏิบติัอย่างต่อเนื่อง 
หรือการฝึกอบรมที่มีผูเ้ขา้ร่วมจากหน่วยงานย่อยหลาย ๆ หน่วยงาน (เริงลกัษณ ์โรจนพนัธ,์ 2529; 
อรพรรณ พรสีมา, 2537) ดว้ยแนวโนม้การจดัฝึกอบรมที่มีการน าคอมพิวเตอรเ์ขา้มามีบทบาทใน
การเรียนรูเ้พิ่มมากขึน้ เช่น จดัท าระบบการจดัการความรู ้(Knowledge Management) ในรูปแบบ
ฝึกอบรมที่สามารถจัดได้ทุกที่ทุกเวลา มีการประยุกต์ใช้เทคโน โลยี  Web based training 
ในการพัฒนารายบุคคลหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) การฝึกอบรม 
จึงไม่จ าเป็นตอ้งละจากงานสามารถฝึกอบรมขณะปฏิบติัหนา้ที่ได ้(วรญัญา วรรณกุล และ นฤมล 
ศิระวงษ์, 2556) บุคลากรที่จะเขา้รบัการฝึกอบรมมีโอกาสได้เรียนรูใ้นสภาพแวดล้อมที่ตนเอง
พอใจใชเ้วลาในการเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจบทเรียนไดเ้ต็มที่ตามความสามารถตามความถนัด
ของแต่ละบุคคลและเกิดการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพและประหยัดทรพัยากรอีกดว้ย (เขมณัฏฐ์ 
มิ่งศิรธิรรม, 2552) 

 การพัฒนาทักษะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากร 
ในหน่วยงานมีความจ าเป็นอย่างมากในแง่ของผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อการท างาน 
ให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล ลดต้นทุนการผลิต 
เพิ่มประสิทธิภาพและมีความถูกตอ้งแม่นย า เพื่อใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า 
ของยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์  
การแก้ปัญหาและการวางแผนการปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานมีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารจะท าให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
และองคก์รได ้(สุขุม เฉลยทรพัย์, จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ, และ วิชชา ฉิมพลี, 2542; สุชาดา 
กีระนนัทน,์ 2541) 

 การปรับเนื ้อหาการเรียนหรือการฝึกอบรมให้เหมาะกับผู้เรียนตามความสามารถ 
ในการเรียนรูร้ายบุคคล (Adaptive Learning) เป็นปัจจยัหนึ่งที่ส  าคญัในการพฒันาประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนไดเ้พราะผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างในการรบัรูเ้นือ้หาที่ไม่เหมือนกัน 
การจัดเนือ้หาบทเรียนการทดสอบที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรบัให้เขา้กันไดก้ับความถนัด
ความช านาญและความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างรวดเร็วผู้เรียนที่ เรียน รู้ 
ได้อย่างรวดเร็วจะได้รับกิจกรรมที่ เหมาะสมและท้าทายความสามารถในขณะที่ผู ้เรียน 
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ที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่บรรลุเป้าหมายจะได้รับเนื ้อหาที่ แตกต่างออกไปตามความสามารถ 
ในการเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้และสามารถบรรลุเป้าหมาย 
(ชุณหพงศ ์ไทยอุปถัมภ์, 2546; ธิดารตัน ์จอดนอก, 2556) แม้ตอ้งใชเ้วลาในการออกแบบองค์
ความรู ้กระบวนการในการถ่ายทอด รวมถึงกิจกรรมต่าง  ๆ ในการฝึกอบรมอย่างมากเพื่อกระตุน้ 
ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและเกิดการเรียนรูด้้วยตนเองให้มากที่สุดแต่ก็เป็นทางเลือก 
ที่น่าสนใจอย่างยิ่งหากองค์กรต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่การเติบโตที่ยั่ งยืน 
(สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2562) 

 จากเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดการพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 
เพื่ อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านกิจกรรมการเรียนรูฝึ้กอบรมออนไลน์ เพื่อใหไ้ดเ้ครื่องมือ
ระบบการจัดการความรูท้ี่เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดฝึกอบรมอ่ืน ๆ ในการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ซึ่งจะท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รในดา้นการพัฒนา
บุคลากรที่ คาดหวังให้บุคลากรมีสมรรถนะที่ จ  าเป็นเพียงพอในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล  
เพื่อสนบัสนนุการเรียนรูแ้ละปฏิบติังาน 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
 จากผลการวิจัยจะท าให้บุคลากรสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มีระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะออนไลน์ที่ เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่าง 
ของผูเ้ขา้รบัการอบรม เพื่อใหส้ามารถเรียนรูต้ามความตอ้งการของตนเองและเป็นการเพิ่มทกัษะ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ  าเป็นในการปฏิบัติงาน นอกจากนีย้ังเป็นแนวทาง 
การพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะออนไลน์ที่ เป็นการอบรมระหว่างประจ าการ 
(In-Service Training) และฝึกอบรม โดยวิ ธี ให้ปฏิ บั ติ งานในหน้าที่  (On the job training)  
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โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไม่จ าเป็นตอ้งละจากงานไปเพื่อรบัการฝึกอบรม  เป็นการประหยัดเวลา 
ทรพัยากรและงบประมาณใหก้บัหน่วยงาน เป็นแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพใหก้บับุคลากรในยุค 4.0 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรทีศ่ึกษา 
บุคลากรส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 19 คน และใช้แบบทดสอบก่อน

ฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรม
ไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) แบ่งระดับความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในแต่ละจุดประสงค์
การเรียนรู ้

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื ้อหาที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้มาจากทักษะส าหรับการปฏิบัติงานที่ผู ้ปฏิบัติงาน 

จะตอ้งมี ของส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2562) ที่ไดก้ าหนดทักษะขั้นต้นส าหรบั 
การท างาน หวัขอ้ การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า ไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) ประกอบไปดว้ย 
3 หัวข้อย่อย คือ 1) การสรา้งและจัดการเอกสาร 2) การจัดรูปแบบขอ้ความย่อหน้าและส่วนต่าง ๆ 
และ 3) การแทรกและจัดรูปแบบองคป์ระกอบกราฟิก และสามารถแบ่งบทเรียนออกเป็น 2 ระดับคือ 
บทเรียนฝึกปฏิบติัและบทเรียนทบทวนความรู ้รวมเป็นทัง้สิน้ 6 บทเรียน 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยท าการทดลองในปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ครอบคลุม

ระยะเวลาทั้งสิ ้น 2 สัปดาห์ โดยท าการทดสอบก่อนการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) 
เพื่อจัดเนื ้อหาการฝึกอบรม และท าการทดสอบหลังการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) 
เพื่อศกึษาผลการฝึกอบรม 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 การฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ หมายถึง กระบวนการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน ์
ที่น าเสนอเนือ้หาบทเรียนให้สอดคลอ้งกับระดับความรูข้องผู้เขา้รบัการฝึกอบรม  โดยใช้ระบบ 
การจัดการเนื ้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System) ท าหน้าที่ บริหารจัดการ 
การฝึกอบรม มีการทดสอบก่อนการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อคัดแยกระดับความรู้ 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและน าเสนอ เนื ้อหาบทเรียนที่ควรฝึกอบรม ซึ่งภายในบทเรียน 
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ประกอบไปด้วย เนื ้อหา สื่ อและกิจกรรม ฝึกปฏิบั ติ  และการประเมินผลการฝึกอบรม 
โดยใชแ้บบทดสอบหลงัการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หวัขอ้ โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word)  

การพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หมายถึง 
กระบวนการสรา้งระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะที่ใชฝึ้กอบรมระหว่างประจ าการ (In-Service 
Training) และฝึกอบรมโดยวิธีใหป้ฏิบัติงานในหน้าที่  (On the job training) เขา้รบัการฝึกอบรม
โดยไม่จ าเป็นต้องละจากงานไปเพื่ อรับการฝึกอบรม ระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะนี ้
ประกอบไปด้วยแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) เนื ้อหา สื่อ 
กิจกรรมฝึกปฏิบติัและแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทักษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หัวขอ้ โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) เพื่อใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมไดพ้ัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกอบรมออนไลน์ โดยน าโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมมาให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิ นหาค่าดัชนี 
ความสอดคลอ้ง (IOC) ก่อนน าหลกัสตูรฝึกอบรมจดัท าเป็นกิจกรรมการเรียนรู ้

บุคลากร หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประกอบไปด้วย นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการเงิน และบัญชี 
และนกัวิชาการพสัด ุที่ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในปีงบประมาณ 2564 

ผลการฝึกอบรม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบหลังฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โดยใชส้ถิติทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent 
 
นิยามศัพทป์ฏิบัติการ 

 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหรือหลังฝึกอบรม 
แบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรม
ไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความรูข้องผูร้บัการฝึกอบรม 
มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ และมีการประเมินผล
งานในดา้นความครบถว้น ความสวยงามและการสง่งาน (Rubrics Score) 
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คุณภาพของระบบการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หมายถึง ผลของ 
การน าหลักสูตรการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่ผ่านการหาความสอดคลอ้งแลว้ 
ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งท าการประเมินคุณภาพใน 7 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการจัดการบทเรียน 
2) ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน 3) ด้านอักษร 4) ด้านภาษา 5) ด้านภาพ  
6) ด้านเสียง และ 7) ด้านการปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยง โดยก าหนดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพดี 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50 
หมายถึง ตอ้งปรบัปรุง คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง ใชไ้ม่ได ้
 
กรอบแนวคิด 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง

กบัการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง

กบัการฝึกอบรม 

คณุภาพของระบบ 

การฝึกอบรมแบบปรบั

เหมาะเพื่อพฒันาทกัษะ

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

การจดัการฝึกอบรมดว้ย

ระบบฝึกอบรมแบบปรบั

เหมาะเพื่อพฒันาทกัษะ

ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร ผลการฝึกอบรม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพัฒนาทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมมทีกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกนั 

 



 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นการพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรูฝึ้กอบรมออนไลน ์ซึ่งผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
มีเนือ้หาครอบคลมุหวัขอ้ต่าง ๆ ตามล าดบั ดงันี ้

1. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ 
3. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม 
4. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ครรชิต มาลยัวงศ ์(2535) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดว้ยเทคโนโลยีส  าคัญ
สองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จะช่วยในเรื่องการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ส่วนเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมช่วยในการ 
สง่ผลลพัธข์องการใชง้านคอมพิวเตอรไ์ปใหผู้ใ้ชท้ี่อยู่ห่างไกลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กิดานนัท ์มะลิทอง (2548) กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไว้ว่า หมายถึ ง การใช้เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ในการจัดการฐานข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
ให้เป็นสารสนเทศ รวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่ อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
และใชเ้ทคโนโลยีการสื่อสารในการสง่ผ่านสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเร็ว 

สุขุม เฉลยทรพัย์และคณะ (2542) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ 
การผสมผสานเทคโนโลยี 2 อย่างเขา้ดว้ยกัน คือ เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม เพื่อใชใ้นกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สรา้งและเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ เช่น เสียง 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวข้อความหรือตัวอักษรและตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง 
ความแม่นย าและความรวดเร็วใหท้นัต่อการน าไปใชป้ระโยชน ์
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ณัฐกร สงคราม (2553) ได้ให้ความหมายไวว้่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือการประยุกต์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้ง แต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล 
และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตกุารณ ์

ตาราง 1  แสดงการสงัเคราะหค์วามหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล าดบั รายการ 

คร
รช
ิต 
มา
ลยั
วง
ศ ์

(2
53

9)
 

มน
สั 
นา
มว
งศ
 ์(2
54
3)

 

กิด
าน
นัท
 ์ม
ลิท
อง
 (2
54
8)

 

สขุ
มุ 
เฉ
ลย
ทร
พัย

 ์แล
ะค
ณ
ะ (

25
47

) 

ณ
ฐัก
ร ส

งค
รา
ม 
(2
55
3)

 

1 ใชใ้นกระบวนการจดัหา จดัเก็บ การ
วิเคราะห ์การจดัการ การสรา้ง การสื่อสาร 
การแลกเปลี่ยนและการเผยแพรส่ารสนเทศ 

✔ ✔ ✔  ✔ 

2 ประกอบดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม 

✔ ✔ ✔ ✔  

3 มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทนัต่อเหตกุารณ ์   ✔ ✔ ✔ 

4 การประยกุตค์วามรูท้างวิทยาศาสตร ์     ✔ 

   
จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร คือ กระบวนการจัดหา จัดเก็บ การวิเคราะห์ การจัดการ การสร้าง 
การสื่ อสาร การแลกเปลี่ ยนและการเผยแพร่สารสนเทศ โดยใช้ เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร  ์
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหร้วดเร็วและทนัต่อการน าไปใชป้ระโยชน ์

1.2 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สุขุม เฉลยทรัพย์ และคนอ่ืน ๆ (2542) ได้อธิบายถึง ความส าคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ไว ้5 ประการ คือ 
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1) เป็นระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บบันทึกข้อมูลในกิจกรรมหรืองานของรัฐที่ส  าคัญ 
มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น ฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยช่วยส่งเสริมให้งาน 
สรา้งภูมิคุม้กันโรคใหพ้ลเมืองมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของมนษุย ์  

2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดว้ย ผลิตภัณฑท์ี่มีความหลากหลาย
มากขึน้ เช่น แฟกซ ์อินเทอรเ์น็ต อีเมล ์ซึ่งท าใหก้ารประชาสมัพันธห์รือส่งข่าวสารท าใหก้ระจายไปยัง 
ที่ต่าง ๆ ไดส้ะดวกขึน้ และเป็นปัจจยัที่ท าใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากยิ่งขึน้ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง เช่น 
การใชแ้ฟกซแ์ละอีเมลม์ีราคาถูก น่าเชื่อถือและรวดเร็วกว่าการใช้บริการไปรษณีย์ ทั้งนี ้หน่วยงาน 
รัฐบาล เอกชนและบุคคลทั่ วไปต่างนิ ยมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมากขึ ้น 
เพราะช่วยประหยดัเวลา ตน้ทนุและท าใหม้ีผลผลิตที่มีคณุภาพและปรมิาณเพิ่มขึน้ 

4) มีเครือข่ายที่แผ่ขยายและไดร้บัการเขา้ถึงมากขึน้ เนื่องจากปริมาณจ านวนผูเ้ชื่อมต่อ
ที่นบัวนัจะเพิ่มสงูขึน้  

5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้ฮารด์แวร์คอมพิวเตอร์และต้นทุน 
การใช ้ICT มีราคาถูกลงและเขา้ถึงไดง้่าย เห็นไดจ้ากเจา้ของธุรกิจขนาดเล็กสามารถน ามาใชก้บัธุรกิจ
ได ้ 

สุชาดา กีระนันทน์ (2541) กล่าวว่า บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีอยู่มากมาย นับตั้งแต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้ในการปฏิบัติงานแทนการท างาน 
ดว้ยมือ และแทนใชก้ารสื่อสารในรูปแบบอ่ืน ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการตดัสินใจ
ดา้นการบริหารการสรา้งผลผลิตหรือบริการใหม่ รวมทัง้ปรบัปรุงกระบวนการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ
มากขึน้ทัง้ในหน่วยงานภาครฐัและเอกชน กล่าวไดว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 
ในหน่วยงานตัง้แต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก 

สรุปได้ว่ า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารคือการประยุกต์ใช้เครื่องมื อ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ ในการรับส่งข้อมูล 
ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่ขยายขอบเขตการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานช่วยลดขัน้ตอนที่ซับซอ้น 
มีความรวดเร็วในการรบัส่งข้อมูล ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นย า 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านข้อมูล
สารสนเทศ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การแก้ปัญหาและการวางแผนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารจะท าใหเ้กิดการแบ่งปันขอ้มลูและสนบัสนุนการบริหารจัดการของผูบ้ริหาร
และองคก์รได ้

1.3 องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สุธีร ์นวกุล (2551) กล่าวว่า องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่  
1) ฮารด์แวรเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญั หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณร์อบขา้ง 
2) ซอฟตแ์วรห์รือโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ป็นชุดค าสั่งที่สั่งใหฮ้ารด์แวรท์ างาน 
3) ขอ้มลู เป็นสว่นที่จะน าไปจดัเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร ์
4) บคุลากรเป็นผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบังานคอมพิวเตอร ์
5) ขัน้ตอนการปฏิบติังาน เป็นสิ่งที่จะตอ้งเขา้ใจเพื่อใหท้ างานไดถู้กตอ้งเป็นระบบ  
สานิตย ์กายาผาด, ไชยา ภาวะบุตร, และสุรศิลป์  มูลศิลป์ (2542, 131-132) ไดก้ล่าวว่า 

องคป์ระกอบพืน้ฐานของ ระบบสื่อสารขอ้มลูนัน้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบพืน้ฐานหลกั 4 อย่างไดแ้ก่  
1) ผูส้่งหรืออุปกรณ์ส่งขอ้มูล (Sender) และผูร้บัหรืออุปกรณ์รบัขอ้มูล (Receiver) ผูส้่ง

หรืออุปกรณ์ส่งข้อมูลเป็นต้นทางของการสื่อสารข้อมูลมีหน้าที่ เตรียมสร้างข้อมูลส่วนผู้รับ 
หรืออปุกรณร์บั ขอ้มลูเป็นปลายทางการสื่อสารขอ้มลูมีหนา้ที่รบัสง่ขอ้มลูที่สง่มาให ้

2) โปรโตคอล (Protocol) และซอฟทแ์วร ์(Software) โปรโตคอลคือวิธีการหรือกฎระเบียบ
ที่ใชใ้นการสื่อสารขอ้มลูเพื่อใหผู้ร้บัและผูส้่งสามารถเขา้ใจกนัหรือคุยกนัรูเ้รื่อง ส่วนซอฟทแ์วรม์ีหนา้ที่
ท าใหก้ารด าเนินงานในการสื่อสารขอ้มลูเป็นไปตามโปรแกรมที่ก าหนดไว ้

3) ข่าวสาร (Message) สัญญาณอิเล็กทรอนิกสท์ี่ส่งผ่านไปในระบบสื่อสาร เรียกว่า
ข่าวสาร บางทีก็เรียกว่าสารสนเทศ (Information) รูปแบบของข่าวสารในการสื่อสารขอ้มูล มี 3 รูปแบบ 
คือ เสียง (Voice) ขอ้มลู (Data) ขอ้ความ (Text) ภาพ (Image)  

4) สื่อกลาง (Medium) เป็นเสน้ทางการสื่อสารเพื่อน าขอ้มูลจากตน้ทางไปยังปลายทาง
สื่อกลางการสื่อสารอาจจะเป็นเสน้ลวดสายไฟสายเคเบิลสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) หรือคลื่น 
ที่สง่ผ่านทางอากาศ เช่น คลื่นไมโครเวฟคลื่นดาวเทียมหรือคลื่นวิทยุ  

1.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ 
การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู ้คือ การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเรียนรู ้

ดว้ยตนเองผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์โดยกระท าไดผ้่านหลายช่องทาง ดงันี ้ 
1) การเรียนรูแ้บบอิเล็กทรอนิกส(์E-Learning) เป็นการเรียนรูผ้่านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

อินเทอรเ์น็ต (Internet) หรือ อินทราเน็ต (Intranet) โดยใช้เว็บในการน าเสนอผู้เรียนสามารถเรียนรู ้
ไดทุ้กที่ทุกเวลาและเป็นไปตามความสามารถและความสนใจ โดยเนือ้หาของบทเรียนจะประกอบดว้ย
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ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิโอและมัลติมีเดีย ซึ่งจะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่านเว็บบราวเซอร ์(Web 
Browser) และผูร้่วมเรียนทุกคนสามารถติดต่อปรกึษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนัไดโ้ดยอาศยั
เครื่องมือสื่อสารที่ทนัสมยั (สขุมุ เฉลยทรพัย ์และคนอ่ืน ๆ, 2542) 

2) การสอนบน เว็ บ  (Web-based Instruction) เป็ น การใช้ เว็ บ ใน ก ารเรี ย น รู ้
โดยการน าเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติเต็มรูปแบบ คือใชส้ื่อประสมโดยการเชื่อมโยงหลาย
มิติ รวมถึงการใชคุ้ณลกัษณะของเว็บโดยการใชจุ้ดเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บภายนอก มีการใชเ้ว็บ
บอรด์การสนทนาสดและอีเมลร่วมดว้ย (กิดานนัท ์มลิทอง, 2548, 272) 

3) บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน (Computer-Assisted Instruction: CAI) เป็นบทเรียน
ที่มี เนื ้อหาในลักษณะสื่อประสม ซึ่งอาจมีการใช้คุณลักษณะของสื่อหลายมิติในการเชื่อมโยง 
ไปยงัหวัขอ้ย่อยและมีการตอบสนองกบับทเรียนเพื่อสะดวกในการเรียนรูโ้ดยบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วย
สอนมีหลายรูปแบบทั้งการสอน เกมการจ าลอง การฝึกปฏิบัติและการทดสอบ ซึ่งถูกบนัทึกยลงแผ่น 
CD หรืออาจท าบทเรียนใส่เว็บไซต์ในลักษณะ CAI on Web เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้จาก
อินเทอรเ์น็ต (กิดานนัท ์มลิทอง, 2548, 104) 

4) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand) เป็นระบบที่นท าภาพวีดิโอมาบันทึก 
ลงในระบบ คอมพิวเตอร์ โดยสามารถแจกจ่ายข้อมูลวี ดิโอไปให้กับผู้ใช้ได้เป็นจ านวนมาก 
และสามารถที่จะควบคุมการแสดงผลได้เหมือนกับดูวีดิโอเทปซึ่งในปัจจุบันมีการท าวีดิทั ศน ์
ตามอัธยาศัยมาใชใ้นการถ่ายทอดภาพวีดิทัศนโ์ดยถือเป็นการถ่ายทอดความรูผ้่านระบบเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต (เกรกิ ท่วมกลาง, 2555) 

5) หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ (E-Books) เป็นสื่ อส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ที่ ผู ้ เรียน 
ได้เรียนรูจ้ากหน้าจอคอมพิวเตอร์แทนการอ่านจากหนังสือ โดยมีรูปแบบการน าเสนอรายละเอียด 
ของหนังสือทั้งเล่มบนหน้าจอคอมพิวเตอรใ์นลักษณะคลา้ยหนา้กระดาษอิเล็กทรอนิกสท์ี่มีขอ้ความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง บรรยายและมีความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องเนือ้หา
สาระในแต่ละหน้าเข้าด้วยกันกับภาพ  ข้อความ เสียงท าให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้จากหน้าจอ 
คอมพิวเตอรไ์ด้อย่างรวดเร็วและมีความเข้าใจดียิ่งขึน้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยม 
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความแปลกใหม่ในการน าเสนอที่มีทั้งภาพและเสียง อีกทั้งยังสามารถ 
อ่านได้ทางอินเทอรเ์น็ต ท าให้ผู ้เรียนมีสะดวกและช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรูด้้วยตนเอง 
มากยิ่งขึน้ (เกรกิ ท่วมกลาง, 2555, 103) 

สรุปไดว้่าการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง คือการเรียนรูผ้่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อติดต่อสื่อสารหรือรบัขอ้มูลสารสนเทศ โดยสามารถเรียนรูไ้ดไ้ม่จ ากัดเวลา
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ขึน้อยู่กับความสมัครใจและความสะดวกของผูเ้รียน รูปแบบการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มี รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน กิจกรรม 
การเรียนรู้และมีลักษณะของสื่ อที่ สามารถผสมผสานเนื ้อหา ข้อความ รูปภาพ เสียง วี ดิโอ 
และมลัติมีเดียไวด้ว้ยกนัได ้

1.5 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการท างาน 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2562) ได้ก าหนดทักษะส าหรับ 

การปฏิบติังานที่ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไว ้3 ขัน้ ดงันี ้
1) ทกัษะขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ การใชง้านคอมพิวเตอร ์การใชง้านอินเทอรเ์น็ตและการใชง้าน

เพื่อความปลอดภยั เป็นการเรียนรูเ้ก่ียวกบัการใชง้านอปุกรณไ์อทีและติดต่อสื่อสารบนสื่ออินเทอรเ์น็ต 
รวมทัง้รูจ้กัและเขา้ใชบ้รกิารพืน้ฐานและท าธุรกรรมออนไลนข์ัน้ตน้ได ้

2) ทกัษะขัน้ตน้ส าหรบัการท างาน ไดแ้ก่ การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า การใชโ้ปรแกรม
ตารางค านวณและการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ โดยเป็นการเรียนรูเ้ก่ียวกับการใชง้านเครื่องมือดา้นดิจิทัล
หรือแอปพลิเคชนัขัน้ตน้ส าหรบัการท างาน 

3) ทักษะประยุกต์ส  าหรับการท างาน  ได้แก่  การท างานร่วมกันแบบออนไลน ์
การใชโ้ปรแกรมสรา้งสื่อดิจิทัลและการใชดิ้จิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย โดยเป็นการเรียนรูเ้ก่ียวกับ 
การเลือกใชง้านเครื่องมือต่าง ๆ ดา้นดิจิทลั ไดห้ลากหลายและประยุกตใ์ชใ้นงานไดม้ากขึน้ 
 
2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 

2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 
ธิดารัตน์  จอดนอก (2556) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้แบบปรับเหมาะไว้ว่ า 

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ ให้ความส าคัญกับความรู้ที่ แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 
โดยมีทางเลือกในการเรียนที่สอดคล้องกับผู้เรียน มีการวิเคราะห์สภาวะผู้เรียน เพื่อให้ผู ้เรียน 
ไดร้บัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัผูเ้รียนมากที่สุด 

ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ (2546) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive 
Learning) คือ การออกแบบการเรียนรูท้ี่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะกับความแตกต่าง 
ของผู้ เรียนแต่ละคน เช่น การจัดเนื ้อหาการจัดบทเรียนการทดสอบที่ มี ความยืดหยุ่ นสู ง 
สามารถปรับตัวเองให้เข้ากันได้กับความถนั ดความช านาญและความแตกต่างของผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลอย่างรวดเร็วผู้เรียนที่เรียนรูไ้ด้อย่างรวดเร็วจะได้รบักิจกรรมที่เหมาะสมและท้าทาย
ความสามารถในขณะที่ผูเ้รียนที่ยังไม่เขา้ใจและยังไม่บรรลุเป้าหมายจะไดร้บัเนือ้หาที่แตกต่างออกไป
ตามความสามารถในการเรียนอันเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้และสามารถบรรลุ
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เป้าหมายในท้ายที่ สุดซึ่ งมีผลของงานวิจัยที่ สนับสนุนแนวทางการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 
เพื่อการพฒันาขีดความสามารถได ้ 

Chen Liu และ Chang (แววตา เตชาทวีวรรณ, 2551) กล่าวว่า การเรียนแบบปรบัเหมาะ
เป็นการน าเสนอบทเรียนที่ เตรียมไว้ส  าหรับบุคคลหรือสถานการณ์หนึ่ง  ๆ (one-on-one) เท่านั้น 
โดยค านึงถึงความชอบและความสนใจของผูเ้รียนมีการสอนตามรูปแบบที่ก าหนดไวน้ัน้จนจบการเรียน 
มีการส ารวจดูพฤติกรรมผู้เรียนเพื่อจัดล าดับบทเรียนและเนื ้อหาแบบส่วนบุคคลและโดยทั่ วไป 
การสอนเป็นรายบุคคลไม่ ได้มุ่ งที่ จะให้ผู ้เรียนรับรู ้บทเรียนมากเกินไปหรือเกิดความสับสน 
ในระหว่างการเรียนเนื่องจากเกรงว่าจะไปลดประสิทธิภาพในการเรียนรูข้องผูเ้รียน  

Park และ Lee (อภิสิทธิ์  คุ้มรักษา, 2556) ได้ระบุถึงความหมายของการเรียนแบบ 
ปรับเหมาะที่ เฉพาะเจาะจงมากขึ ้นว่าเป็นการแทรกแซงการศึกษา (Educational intervention) 
ที่มีเป้าหมายเพื่อปรบัให้เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และในขณะเดียวกนัก็ช่วยเหลือใหน้กัเรียนแต่ละคนไดพ้ฒันาความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็นต่อการเรียนรู ้ 

ดรีมบ็อกซเ์ลิรน์นิง (Dreamboxlearning, 2019) อธิบายว่า การเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ 
คือระบบการศึกษาที่ ใช้คอมพิวเตอร์และหรือออนไลน์ ซึ่ งจะปรับเปลี่ยนการน าเสนอเนื ้อหา 
เพื่อตอบสนองต่อผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ระบบจะจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การเรียนรู ้
เพื่ อให้สอดคล้องกับความสามารถของมนุษย์ มี ระบบการจัดการเรียนรู้มาเก่ียวข้อง (LMS)  
มีการบรหิารจดัการเอกสารการติดตามและรายงานความคืบหนา้และการจดัการผูใ้ช ้
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ตาราง 2 แสดงการสงัเคราะหค์วามหมายของการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ 
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1 ใหค้วามส าคญักบัความรูท้ี่แตกต่างกนัของ
แต่ละบุคคล 

✔  ✔  ✔ 

2 ทางเลือกในการเรียนที่สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
3 มีการวิเคราะหส์ภาวะผูเ้รียน ✔    ✔ 
4 ออกแบบการเรียนรูท้ี่มีความยืดหยุ่น  ✔ ✔ ✔ ✔ 
5 เป็นการศกึษาที่ใชค้อมพิวเตอรแ์ละหรือ

ออนไลน ์
    ✔ 

6 มีระบบการจดัการเรียนรูม้าเก่ียวขอ้ง 
(LMS) 

    ✔ 

7 รายงานความคืบหนา้แก่ผูใ้ช ้     ✔ 

 
  สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบปรับเหมาะเป็นการจัดกิจกรรมในการเรียนรูใ้ห้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรูข้องผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีกระบวนการบันทึกข้อมูล 
หรือพฤติกรรมการเรียนรู้และน ามาวิเคราะห์สภาวะผู้เรียนเพื่อหารูปแบบหรือวิธีการเรียน 
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ที่จะตอบสนองการเรียนรูต้ามลักษณะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้คอมพิวเตอรห์รือเป็น 
การเรียนแบบออนไลน ์

2.2 แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 
 แววตา เตชาทวีวรรณ (2551) ได้น าเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ

โดยทั่วไปมี 3 รูปแบบดงันี ้ 
1) รูปแบบการเรียนแบบปรับเหมาะมหภาค (Macro-adaptive instructional models) 

ถูกพัฒนาขึน้เพื่อเป็นทางเลือกของวิธีการสอนแบบดั้งเดิมโดยจะก าหนดกรอบการเรียนรูไ้ว้ก่อน 
และค่อนขา้งตายตวัไดแ้ก่เป้าหมายการเรียนรูเ้นือ้หาหลกัสูตรและวิธีการสอนซึ่งรายละเอียดในกรอบ 
ที่วางไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนความสามารถ 
และ ระดบัความส าเร็จที่เป็นไปตามโครงสรา้งของหลกัสตูรที่วางไว ้

2) รู ป แบบการเรี ยน ตามความ ถนั ด  (Aptitude-treatment instruction models) 
เป็นการปรบัเหมาะกระบวนการและกลยุทธ์การเรียนใหเ้หมาะสมกับบุคลิกภาพเฉพาะตัวของผูเ้รียน
แนวทางการพัฒนาการเรียนรูปแบบนีร้ะบบจ าเป็นตอ้งทราบบุคลิกภาพหรือความถนัดทางการเรียน
ของผู้เรียนก่อน เพื่ อเลือกบทเรียนหรือวิ ธี เรียนที่ เอื ้อประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการเรียนรู้ 
ตามความถนัด แนวทางนีจ้ึงเรียกว่าการปฏิสมัพันธ์ต่อความถนัดทางการเรียนของผูเ้รียน (Aptitude-
treatment interaction – ATI)  

3) รูปแบบการเรียนแบบปรับเหมาะจุลภาค (Micro-adaptive instructional models)
รูปแบบนีร้ะบบจะตรวจสอบความตอ้งการเรียนรูข้องผูเ้รียนแต่ละคนในระหว่างการเรียนและน าเสนอ
บทเรียนที่ตรงกับความต้องการเป็นวิธีที่ผสมผสานแนวความคิดแบบมหภาคและแบบเรียน 
ตามความถนัดของผู้เรียนเข้าด้วยกันแต่จะเน้นที่กระบวนการก าลังเรียน  (On-going process) 
โดยขั้นตอนแรกจะสรา้งแบบการเรียนรู้แบบมหภาคในขณะเรียนหรือสอนจะใช้แนวคิดแบบเรียน 
ตามความถนัดเพื่ อวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนดังนั้นการเรียนแบบปรับเหมาะจุลภาค 
จะมีการวินิจฉัย (Diagnosing) ระหว่างเรียนและต้องมีการวัดผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนไปตลอดกระบวนการเรียน 

Alameen และ Dhupia (2019) ไดเ้สนอโมดลูการปรบัเหมาะ 5 ขัน้ตอน ไว ้ดงันี ้
ขัน้ที่ 1 วิเคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รียนพรอ้มกบัรูปแบบการเรียนรูท้ี่ตอ้งการ 
ขัน้ที่ 2 จัดเตรียมแหล่งขอ้มูลการเรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียนตามความตอ้งการเรียนรูข้องพวก

เขา 
ขัน้ที่ 3 บนัทกึกิจกรรมและพฤติกรรมของผูใ้ชเ้พื่อวิเคราะหค์วามคืบหนา้ของผูใ้ช ้
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ขัน้ที่ 4 ประเมินกิจกรรมของผูเ้รียน เช่น การบา้น แบบทดสอบ การอภิปรายกลุม่ 
ขัน้ที่ 5 รวบรวมขอ้มลูยอ้นกลบัสูผู่เ้รียน 
ขอ้มูลจากขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 และ ขั้นที่ 5 จะถูกเก็บไวเ้พื่อวิเคราะห์สรา้งรายงานส าหรบั

ผู้เรียนแต่ละคน ครูหรือผู้แลจะตรวจทานผลเพื่อดูความคืบหน้าของผู้เรียน รูปแบบการเรียนรูจ้ะ
วิเคราะหด์้วยเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง หากพบการเปลี่ยนแปลง เสน้ทางการเรียนรูใ้หม่จะถูกก าหนด
ใหก้ับโมเดลผูใ้ช ้และส่งไปยังรูปแบบการปรบัตวัเพื่อท าตามขัน้ตอนต่างๆ อีกครัง้ และขัน้ตอนเหล่านี ้
จะท าซ า้จนกว่าหลกัสตูรจะเสรจ็สิน้ 

2.3 ประเภทของการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 
การเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะมีไดห้ลายประเภทไดแ้ก่ (แววตา เตชาทวีวรรณ.  2551) 
1) การน าเสนอแบบปรับเหมาะ (Adaptive presentation) ในบทเรียนทางเว็บที่ ใช้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และไฮเปอรม์ีเดียนัน้สามารถน าเสนอรูปแบบและเนือ้หาการเรียนได้
หลากหลายที่ จะปรับใช้หรือจัดเหมาะกับผู้ เรียนแต่ละรายการน าเสนอด้านเนื ้อหาจะเน้น 
ที่การจัดเนือ้หาบทเรียนใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนเช่นผูเ้รียนที่เรียนเก่งควรไดร้บัเนือ้หาการเรียนที่ลุ่มลึก
หรือจ านวนมากในแต่ละครัง้การเรียนในทางกลับกันผู้เรียนที่เรียนอ่อนควรได้รับเนื ้อหาการเรียน 
ที่มีรายละเอียดหรือตัวอย่างมากเพื่ อสร้างความเข้าใจให้ง่ายขึ ้นหรือการให้เนื ้อหาทีละน้อย 
เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื ้อหาได้ดียิ่งขึน้โดยจัดท าหน้าบทเรียนที่ แตกต่างกัน (Page or Fragment 
variants) เป็นต้น นอกจากนี ้การน าเสนอบทเรียนอาจจัดให้มีการช่ วยเหลือการเรียนโดยจัดท า 
เป็นข้อความปรากฏขึ ้นอัตโนมั ติ  (Popup information) หรือเป็นหมายเหตุเทคนิค (Tool tips) 
ปรากฏขึน้มาเมื่อผูเ้รียนน าเมาสไ์ปวางไวบ้รเิวณเนือ้หานัน้ 

2) การสนั บ สนุ น การค้ นห าแบบปรับ เหม าะ  (Adaptive navigation support) 
ในบทเรียนทางเว็บที่มีระบบคน้หา (Navigators) เพื่อคลิกดูขอ้มูลของบทเรียนอาจท าไดห้ลายวิธีการ
ตามความพอใจหรือทักษะของผูเ้รียนเมื่อผู้เรียนต้องการและคลิกดูเช่นการให้ข้อมูลตรง ๆ (Direct 
guidance) การเรียงล าดั บข้อมู ล  (Ordering information) การซ่ อนข้อมู ลที่ ไม่ ใช้ ไว้  (Hiding 
information) การใชต้วัอกัษรหรือสีของตวัอักษรแตกต่างกนั (Annotation) เพื่อแสดงประเภทและสภาพ
การศึกษา (Educational state) การให้คลิกดูข้อมูลแต่ละส่วน  (Mapping) เป็นต้น นอกจากนี ้
การคลิกดู (Browsing) รายการเนือ้หาหลักสูตรที่ต้องการเรียนผู้เรียนอาจหลงทางหาบทเรียนไม่เจอ
หรือจ าไม่ไดว้่าเคยเรียนถึงตอนไหนแลว้ระบบจะช่วยเหลือผูเ้รียนโดยใหค้ าแนะน าช่วยเหลือและผูเ้รียน
จะทราบสารบัญเนือ้หาของบทเรียนที่พรอ้มส าหรบัเรียนและยังไม่พรอ้มส าหรบัเรียนหากยังไม่ผ่าน
บทเรียนใดมาก่อน โดยการเสนอสีที่ แตกต่าง เช่น สีแดงหมายถึง ยังไม่พร้อมส าหรับเรียน 
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สีเขียว หมายถึง พรอ้มที่จะเรียนไดแ้ละสีขาว หมายถึงยังไม่มีเนือ้หาหรือขอ้มูลใหม่เนือ้หาแต่ละตอน 
ที่เรียนผ่านแลว้จะปรากฏเครื่องหมายหรือสญัลกัษณ ์(Check mark) ให ้

3) การจัดล าดับหลักสูตร (Curriculum sequencing) เนื ้อหาของบทเรียนในหลักสูตร
หนึ่ ง ๆ จ าเป็นต้องมี การจัดล าดับเนื ้อหาการเรียนรู้เพื่ อให้ผู ้ เรียนเข้าใจ และได้รับความรู ้
ตามวัตถุประสงคข์องหลกัสูตรนัน้การล าดบัเนือ้หาอาจท าไดห้ลายรูปแบบเช่นเรียนจากเนือ้เรื่องกวา้ง
ไปสู่เนือ้หาที่เฉพาะเจาะจงเรียนเนือ้หาหนึ่งก่อนเพื่อให้เขา้ใจเนือ้หาในล าดับต่อไปเรียนเนือ้หาใด ๆ 
ก่อนหรือหลังก็ได้ตามความพอใจหรือความถนัดของผู้เรียนเป็นต้นซึ่งการเรียนแบบปรับเหมาะ
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดล าดับเนื ้อหา บทเรียนที่ เหมาะสมให้กับผู้เรียนนั้น  เช่น  
ผูเ้รียนบางคนมีพืน้ฐานความรูใ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งดีแลว้ก็ไม่จ าเป็นตอ้งเรียนเรื่องนัน้ซ  า้โดยขา้มไปเรียน
เนือ้หาต่อไปไดเ้ลยเป็นตน้ 

4) การวิเคราะห์อย่างอัจฉริยะในการแก้ปัญหาของผู้เรียน (Intelligent analysis of 
student’s solutions) เป็นการใชเ้ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาการเรียนให้อย่างถูกต้องตรงความต้องการ 
ของผูเ้รียน ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องบทเรียนนัน้ เช่น การเรียน
แบบจับคู่  (Two-paired learning) ระบบจะจัดหาคู่ เรียนที่ เหมาะสมให้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ 
ในการเรียนของทัง้คู่ไดโ้ดยการจบัคู่คนที่เรียนเก่งกบัคนที่เรียนอ่อนหรือจบัคู่คนที่ถนดัดา้นใดดา้นหนึ่ง
กบัคนที่ถนดัแตกต่างกนัเพื่อช่วยเหลือกนัในการเรียนเป็นตน้ 

2.4 เทคนิคการพัฒนาการเรียนแบบปรับเหมาะ 
 จากแนวคิดประยุกต์ใชก้ารเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะที่จะท าให้สภาพแวดลอ้มการเรียน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถปรับตัวเองได้ตามลักษณะนิสัยของผู้เรียนแต่ละคนในระดับ 
ปัจเจกบุคคลโดยอัตโนมัติ  ทั้งนี ้ผู ้สอนต้องค านึงถึงหลักความแตกต่างของการเรียนการสอน 
ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน (ชณุหพงศ ์ไทยอปุถมัภ,์ 2546, 92-93) 

1) Personalization วิ ธีนี ้จะเปลี่ ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางการเรียนให้เป็นไป 
ตามความตอ้งการของผูเ้รียนโดยอตัโนมติั 

2) Customization วิธีนี ้ผู ้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางการเรียน 
ได้ตามความต้องการของตนเองซึ่งทั้งสองวิธีการนี ้ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการ 
ของผูเ้รียนมากที่สดุ 

จากการศึกษาเอกสารที่ เก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบปรับเหมาะสามารถสรุปได้ว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะที่ เหมาะสมกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ที่มีความต้องการฝึกอบรมต่างกันควรจะมีการน าเสนอแบบปรับเหมาะ (Adaptive presentation) 
โดยจัดเนื ้อหาบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ใช้ระดับความรู้ของผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมเป็นเกณฑ์ในการน าเสนอเนื ้อหาบทเรียนที่ควรฝึกอบรม โดยมี รูปแบบการเรียน 
ตามความถนั ด  (Aptitude-treatment instruction models) เป็ นการปรับ เหมาะกระบวนการ 
และกลยุทธ์การเรียนให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพเฉพาะตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทาง 
การพัฒนาการเรียน รูปแบบนี ้ระบบจ าเป็นต้องทราบบุคลิกภาพหรือความถนัดทางการเรียน 
ของผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรมก่ อน  เพื่ อ เลื อกบทเรี ยนหรื อวิ ธี เรี ยนที่ เอื ้อประโยชน์สู งสุ ด 
ต่อกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด  แนวทางนี ้จึ งเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์ ต่อความถนัด 
ทางการเรียนของผู้เรียน (Aptitude-treatment interaction – ATI) ซึ่งจะมีการการจัดล าดับหลักสูตร 
(Curriculum sequencing) จัดล าดับเนื ้อหาการเรียนรูเ้พื่อให้ผู ้เข้ารบัการฝึกอบรมเข้าใจและได้รับ
ความรูต้ามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บัความรูต้ามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
เดียวกัน ดว้ยเนือ้หาบทเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง
ตามระดบัความรูแ้ละทกัษะที่มีอย่างเหมาะสม 
 
3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 

3.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรบเป็นวิธีการหนึ่ งในการพัฒนาบุคคลซึ่ งมี วิ ธีการเฉพาะของตนเอง 

ซึ่งมีนกัวิชาการและผูรู้ไ้ดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมไวห้ลายแบบ  
เปรื่อง กุมุท (2520) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การฝึกอบรมคือโปรแกรมการศึกษา 

ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอมรมได้มีประสบการณ ์
ทางการศึกษา อนัจะเป็นทางที่จะช่วยใหเ้ขาสามารถปรบัตวักบังานใหม่ไดส้  าหรบัผูท้ี่เพิ่งจะเขา้ท างาน
ส่วนผู้ที่ท างานอยู่แล้ว การฝึกอมรมจะช่วยให้เราเกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติอันเป็นเป้าหมาย 
ของการฝึกอบรมนั้น ตลอดจนช่วยให้บุคลลนั้นมีความสามารถเพิ่มพูนขึน้และการจัดนีอ้าจจัดขึน้
ภายใตส้กาวะความจ าเป็นบางประการและใชเ้วลามากนอ้ยต่างกนั 

วิจารณ์ พานิช (2549) ได้อธิบายไว้ว่า การฝึกอบรมต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
การจัดการความรู้และการฝึกปฏิบัติบูรณาการเข้าด้วยกัน ท าให้เกิดการเรียนรูท้ี่ เป็น “ของจริง” 
คือ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ความรู้เก่ียวกับการจัดการความรูจ้ากการสัมผัสด้วยตนเอง 
และก่อก าเนิดขึน้มาจากสมอง หัวใจและร่างกายของตนเอง ที่เรียกว่า "ความรูม้ือหนึ่ง" ไม่ใช่ "ความรู้
มือสอง" ที่ไดจ้ากการฟังการตีความของผูอ่ื้น ซึ่งความรูจ้ากประสบการณต์รงเสริมดว้ยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้บักลัยาณมิตรนกัปฏิบติัคือหวัใจของค าว่า "ความรู"้ 
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เรงิลกัษณ ์โรจนพนัธ ์(2529, 8) ไดอ้ธิบายไวว้่า การฝึกอบรมมีลกัษณะดงันี ้ 
1) เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ งในการพัฒนาองค์กรโดยอาศัยการด าเนินการ 

อย่างเป็นขัน้ตอน มีการวางแผนที่ดีและเป็นการกระท าที่ต่อเนื่องกนัไม่โดยไม่หยุดยัง้ 
2) มุ่งที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม 3 ดา้น คือ 
-   เพิ่ มพูนความรู้เนื่ องจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ ท าให ้

ทุกคนจ าเป็นต้องขวนขวายหาความรู้เติมเต็มให้หันต่อเหตุการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน ์
ในการปฏิบติังาน 

- เพิ่มทนูทกัษะหรือความช านาญเพื่อใหเ้กิดความคิดใหม่ ๆ  
-  เปลี่ยนแปลงทศันคติเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาองคก์รหรืองานที่ปฏิบติั 
เป็นกระบวนการพี่จะช่วยเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของบุคคลอนัจะก่อใหเ้กิด

ประสิทธิผลต่อหน่วยงานเป็นส าคญั 
อรพรรณ พรสีมา (2537) ได้อธิบายไว้ว่า การฝึกอมรมคือกระบวนการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรของหน่วยงาน ก่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงในตวับุคคลซึ่งเกิดจากความตอ้งการเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงานที่ต้องการใหพ้ัฒนาดีขึน้ การพัฒนางานให้ดีขึน้จึงตอ้งพัฒนาที่ตัวบุคคล เป้าหมาย 
ของการฝึกอบรมคือความรูท้ี่เกิดขึน้ของตวับุคคลจะตอ้งเปลี่ยนไปมี 3 ดา้นดว้ยกนั ดงันี ้

1) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู ้รวมถึงสติปัญญาที่เข้าใจเรื่องต่าง ๆ  
ไดดี้ขึน้  

2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความคิดเห็นหรือความรูส้ึก เช่น กระตือรือรน้ 
มากขึน้ มีความมานะขึน้ ต้องการท างานให้ดีขึน้ ยอมรับสิ่งใหม่ มีค่านิยมหรือทัศนคติไปในทาง 
ที่พงึปรารถนา มีแรงใจเขม้แข็งขึน้ เป็นตน้ 

3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านทักษะหรือปฏิบัติการ คือ ภายหลังเข้ารับ 
การฝึกอบรมแล้วสามารถใช้เครื่องมือใหม่  ๆ เป็น มีความคล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้อง 
ในการปฏิบติังานยิ่งขึน้ 

จากการศึ กษาความหมายที่ กล่ าวไปข้างต้น ส รุปได้ ว่ า  การฝึ กอบรม เป็ น
กระบวนการพัฒนาองคก์ร พัฒนาบุคลการกรโดยการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรงใหม้ีทักษะความรู้
เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติังาน เพิ่มความช านาญเพื่อใหเ้กิดความคิดใหม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาองคก์รหรืองานที่ปฏิบติั 

3.2 วัตถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
เปรื่อง กมุทุ (2520) สรุปวตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรมไว ้ดงันี ้
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1) เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานหรือความช านาญงานที่ ดีขึน้ 
โดยมองจากทศันของผูบ้รหิารที่ตอ้งการใหง้านมีประสิทธิผล 

2) เพื่อช่วยให้ตนเองพ้นจากการเป็นคนล้าสมัย เพื่อให้สามารถท าหน้าที่ของตนเอง 
ไดดี้ขึน้ 

3) เพื่อช่วยใหเ้จา้หนา้ที่ใหม่ปรบัตวัเร็วขึน้ 
การฝึกอบรมไม่ ว่าจะกระท าด้วยวิ ธี ใดหรือรูปแบบใดก็ตาม ย่อมมี เป้าหมาย 

หรือวัตถุประสงคข์องการด าเนินงานฝึกอบรมเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละโครงการแต่วัตถุประสงค์
โดยรวมมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั (เรงิลกัษณ ์โรจนพนัธ,์ 2529) กลา่วคือ 

1) เพื่ อเพิ่ มพูนความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบั ติหน้ าที่ 
ที่ไดร้บัมอบหมายใหม้ีประสิทธิภาพทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

2) เพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้สอดลัองกับระบบบริหารด้านปฏิบัติการ ซึ่งก าลัง 
อยู่ในระหว่างการสรา้งขึน้มา อนัจะท าใหส้ามารถลงมือปฏิบติังานไดท้นัทีเมื่อมีเครื่องมือพรอ้ม 

3) เพื่อสนองต่อความยากของงานและการเปลี่ยมแปลงความตอ้งการของงาน 
4) เพื่อใหท้ราบนโยบาย หนา้ที่และความรบัผิดชอบของหน่วยงาน ใหเ้ขา้ใจกฎขอ้บงัคบั 
5) เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชค้วามรูต่้าง ๆ ที่ไดร้บัจากการอบรมเป็นแนวทาง

ในการศกึษาคน้ควา้เพิ่มเติมใหก้วา้งขวางและทนัเหตกุารณ ์
6) เพื่อให้มีทัศนคติและก าลังขวัญที่ ดี เกิดความเชื่อมั่นในตนเองที่จะปฏิบัติงาน 

ใหไ้ดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือรน้ที่จะพฒันาตนเอง 
อรพรรณ พรสีมา (2537)ได้อธิบายว่า การฝึกอบรมโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกิดความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะและทศันคติที่ถูกตอ้งในการปฏิบติังานเพื่อพฒันา
บุคลากรใหส้ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อเตรียมการโยกยา้ยสู่ต  าแหน่งใหม่ 
วตัถปุระสงคท์ั่วไปของการฝึกอบรมอาจกล่าวเป็นขอ้ ๆ ไดด้งันี ้

1) เพื่ อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับองค์กร 
และงานที่ท า ทัง้ดา้นนโยบาย ภาระหนา้ที่ ระเบียบปฏิบติัและสิทธิประโยชนท์ี่แต่ละบุคคลจะพึงไดร้บั
จากองคก์ร 

2) เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่ของบุคลากรและช่วยลดความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบติัหนา้ที่โดยขาดความรูแ้ละประสบการณใ์นงานที่ท า 

3) เพื่อการพฒันาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถทนัต่อความเปลี่ยนแปลงในปัจจบุนั
และอนาคต ซึ่งจะช่วยใหห้น่วยงานไดก้า้วทนักบัความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสงัคม 
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4) เพื่อสรา้งขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากร 
เกิดความกระตือรือร้นในการท างานและกระตือรือร้นที่ จะพัฒนาตนเอง ช่วยให้บุคลากร 
เกิดความเชื่อมั่นในตนเองดว้ย 

5) เพื่อใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
6) เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้
สามารถสรุปได้ว่าการจัดฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ของเพื่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม 

เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะและทัศนคติที่ ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้เพราะบุคลากร 
หรือพนักงานเป็นหัวใจส าคัญของการท างานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าขององคก์ร การพัฒนาระบบ 
การฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นการฝึกอบรมออนไลน์ที่ มีวัตถุประสงค ์
ให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะและความรูใ้นการท างานมากขึน้ สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารมาประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่ อให้การด าเนินงานขององค์กร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยก้าวหน้าผสานสัมพันธ์ 
กับกระแสสากล ประยุกต์เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอรแ์ละการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 
และการจัดการศึกษาตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและสอดคลอ้งตามยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย
ประเด็นยทุธศาสตร ์6 การพฒันาสมรรถนะนิสิตและบุคลากรใหรู้เ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั เป้าประสงค์
นิสิตและบุคลากรมีสมรรถนะที่จ  าเป็นเพียงพอในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู ้
และปฏิบติังานอย่างมีคณุธรรม จรยิธรรม มีวิจารณญาณและรูเ้ท่าทนั 

3.3 ประเภทของการฝึกอบรม 
 การจ าแนกประเภทของการฝึกอบรมกระท าไดห้ลายวิธีดว้ยกัน แต่ละวิธีจะแตกต่างกัน

ที่เกณฑท์ี่น ามาใชใ้นการจ าแนกประเภทของการฝึกอบรม นักวิชาการดา้นการฝึกอบรมบางคนจ าแนก
ประเภทของการฝึกอบรมโดยใช้วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเป็นเกณฑ์ บางคนใช้ลักษณะ 
การฝึกอบรมหรือเทคนิคที่ใชใ้นการฝึกอบรมเป็นเกณฑ ์

เปรื่อง กุมุท (2520) ไดจ้ าแนกประเภทของการฝึกอบรมโดยใชว้ัตถุประสงคเ์ป็นเกณฑ ์
ดงันี ้

1) การจดัอบรมใหก้ับผูท้ี่จะเขา้ท างานหรือการฝึกอบรมก่อนประจ าการ เพื่อใหส้ามารถ
ปรบัตวัและคุน้เคยกบัสถานที่กระบวนการท างานและบุคลากรที่จะตอ้งมีสมัพนัธภาพในการงานต่อไป 
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2) การฝึกอบรมบุคลากรประจ าการ เป็นการฝึกอบรมหรือการสอนที่จัดเป็นพิเศษ 
หรือเฉพาะคนที่ท างานอยู่แลว้ รวมทั้งบุคคลในวงการอาชีพต่าง ๆ โดยมุ่งที่จะเพิ่มพูนความสามารถ
ของคนเหล่านัน้ 

อรพรรณ พรสีมา (2537) ได้จ าแนกประเภทของการฝึกอบรมโดยใช้วัตถุประสงค์ 
และเวลาที่ จัดหารฝึกอบรมเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ การฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ เรียกว่า 
การฝึกอบรมก่อนประจ าการและการฝึกอบรมระหว่ างประจ าการ ซึ่ งเป็นการฝึกอบรม 
ระหว่างที่บคุคลไดเ้ขา้ปฏิบติัหนา้ที่ประจ าในหน่วยงานแลว้ 

1) การฝึกอบรมก่อนประจ าการ (Pre - Service Training)  เป็นการปฐมนิเทศหรือ
แนะน าการท างานก่อนที่จะให้บุคลากรเขา้ท างานประจ า โดยเน้นสรา้งความรูค้วามช านาญตามที่
หน่วยงานต้องการให้เกิดกับบุคลากรก่อนที่จะมอบหมายงาน ซึ่งอาจจะเป็นการฝึกอบรมหรือ
ภาคปฏิบติั 

2) การฝึกอบรมระหว่างประจ าการ (In-Service Training) เป็นการพัฒนาบุคลากรโดย
การมอบหมายงานประจ าแล้วให้มีการพัฒนาทักษะหรือความช านาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานในระหว่างปฏิบติัหนา้ที่ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

- การฝึกอบรมขณะปฏิบติัหนา้ที่ (On-The-Job Training) โดยมีผูค้อยใหค้ าแนะน า
หรือค าปรกึษาระหว่างการท างานอย่างใกลช้ิด  

- การฝึกอบรมโดยพักการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างการฝึกอบรม (off - The -Job 
Training) เป็นการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะหรือความช านาญ โดยการหยุดการท างานไป
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่สามารถฝึกปฏิบัติไดอ้ย่างเต็มที่ การฝึกอบรมลักษณะนีเ้หมาะ
กบัการเตรียมพรอ้มบุคลากรเพื่อรองรบังานใหม่ในอาคต 

เริงลักษณ์  โรจนพันธ์ (2529, 10-12) ได้จ าแนกประเภทของการฝึกอบรมได้เป็น 
ประเภทใหญ่ ๆ 3 ประเภทคือ 

1) การฝึกอบรมก่อนประจ าการ (Pre-Service Training) เป็นการฝึกฝนผู้ที่ จะมา
ปฏิบติังานใหเ้กิดความพรอ้ม สรา้งประสบการณใ์หม้ากพอที่จะไม่เสียเวลาในการท างาน  ขจดัปัญหา
ที่อาจเกิดขึน้เมื่อท างาน และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสัมพนธ์ที่ ดีในองค์กร เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบความกา้วหนา้ในสายงาน เขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตนเองที่มีต่อองคก์ร 

2) การฝึกอบรมระหว่างประจ าการ (In-Service Training) เป็นการฝึกอบรมเพื่อพรอ้มรบั
การเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงและพฒันาการปฏิบติังาน เพื่อความกา้วหนา้และเกิดประสิทธิภาพ สามารถ
แยกย่อยออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
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-  การฝึกอบรมโดยวิธีให้ปฏิบัติงานในหน้าที่  (On the job training) เป็นการอบรม 
แบบไม่เป็นทางการหรือมีหลักสูตรพิเศษ เป็นเพียงวิธีการสอนงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงาน 
ได้ลงมือปฏิบัติงานหรือทดลองปฏิบัติดู หากพบปัญหาก็สามารถสอบถามจากผู้บังคับบัญชา 
หรือหวัหนา้งาน ซึ่งมีหนา้ที่คอยดแูลและตรวจตราผลการปฏิบติังานอย่างใกลช้ิด 

-  การฝึกอบรมนอกงาน (Off the job training) เป็นการฝึกอบรมที่ให้ผู ้ปฏิบัติงานละ
งานไปชั่วคราว เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปได้อย่างเต็มที่ อาจจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น  การ
สมัมนา การประชมุเชิงปฏิบติัการ ฯลฯ เป็นตน้ 

สรุปได้ว่าประเภทของการฝึกอบรมจ าแนกได้หลายประเภท อาจใช้วัตถุประสงค ์
ในการฝึกอบรมเป็นเกณฑ์ ลักษณะการฝึกอบรมหรือเทคนิ คที่ ใช้ในการฝึกอบรมเป็นเกณฑ ์
โดยมี ความมุ่ งหมายเพื่ อเตรียมตัวบุ คลากรให้มี คุณสมบั ติ ตามที่ หน่ วยงาน เกิดความรู ้
ความช านาญ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลพร้อมที่จะท างานและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แบ่ งออกเป็ น  2 ประเภทใหญ่  คื อ  การฝึ กอบรมก่ อนประจ าการ  (Pre-Service Training) 
เป็นการฝึกอบรมบุคคลเหล่านั้นใหม้ีความรูค้วามช านาญทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิน้ 
การฝึกอบรมแล้วจึงจะบรรจุให้เข้าปฏิบัติหน้าที่  และการฝึกอบรมระหว่างประจ าการ (In-Service 
Training) เป็นการฝึกอบรมผู้ เข้ารับราชการหรือท างานอยู่ แล้วในหน่วยงานเพื่ อประโยชน ์
ในการเพิ่ มพูนความรู้ ทักษะและเปลี่ ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไป 
ตามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

การพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่ผูว้ิจัยตอ้งการท าการวิจัย
นั้นเป็นการฝึกอบรมให้กับบุคลากรประจ าการ โดยมุ่งที่จะเพิ่มพูนความสามารถของคนเหล่านั้น 
มีรูปแบบเป็นการฝึกอบรมระหว่างประจ าการ (In-Service Training) และฝึกอบรมโดยวิธีใหป้ฏิบติังาน
ในหน้าที่ (On the job training) จัดขึน้เพื่อเป็นวิธีการสอนงานในหน้าที่เพื่อใหผู้ ้ปฏิบัติงานได้เรียนรู ้
ลงมือปฏิบติังานหรือทดลองปฏิบติั ไม่จ าเป็นตอ้งละจากงานไปเพื่อรบัการฝึกอบรม 
 
4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

4.1 ความหมายของหลักสูตร 
 นกัการศกึษาไดใ้หค้ านิยามของหลกัสูตรไวห้ลายประการ ดงันี ้
วิชั ย ประสิ ท ธิ์ วุฒิ เวชช์  (2542, 48) ได้ ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่ า คื อ 

มวลประสบการณ์ที่จัดไห้กับผู้เรียนโดยวางแผนไวล้่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อมุ่งหวังให้ผู ้เรียน 
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ไดเ้ปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัง้ทางดา้นสดิปัญญา จิตใจ อารมณ ์และทกัษะต่าง ๆ อนัเป็นประสบการณ์
ที่ผ่านเขา้ไปในการรบัรูข้องผูเ้รียน 

ชูศรี สุวรรณโชติ (2542, 41) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตรคือประมวล
ประสบการณท์ุกชนิดที่ครูสวางสรรติใหก้บัผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองใหส้ามารถด ารงชีวิตอยู่
ไดใ้นสงัคมอย่างมีความสขุและเจริญงอกงาม 

รุจิร ์ภู่สาระและจันทรานี สงวนนาม (2545, 79) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า 
หลักสูตรคือล าดับประสบการณ์ที่ โรงเรียนจัดท าขึน้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถคิด 
และปฏิบัติตามที่ตั้งจุดหมายไว้ ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดที่ เด็กได้รับภายได้การแนะน าของครู 
และภายใตก้ารด าเนินการที่โรงเรียนจดัให ้

ฆนัท  ธาตุทอง (2550 , 7) กล่ าวว่ า  หลักสู ตร หมายถึ ง มวลประสบการณ์ 
ความรูต่้าง ๆที่จัดไหผู้เ้รียนทั้งในและนอกหอ้งเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นกิจกรรมโครงการหรือแผนเพื่อ
เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาและมีคุณลกัษณะตามความมุ่งหมายที่ได้
ก าหนดไว ้

จากแนวคิดที่นักการศึกษาดังกล่าวได้ให้ความหมายเก่ียวกับหลักสูตร สรุปได้ว่า 
หลักสูตร หมายถึ ง มวลประสบการณ์ ที่ จัดไห้กับผู้ เรียนเพื่ อให้ผู ้ เรียนได้พัฒนาตนเอง 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณลักษณะความมุ่งหมายตามที่หลักสูตร 
ไดก้ าหนดไว ้

4.2 องคป์ระกอบของหลักสูตร 
นกัการศกึษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของหลกัสตูรไวด้งันี ้
วิชยั ประสิทธิ์วฒุิเวชช ์(2542, 50) กลา่วว่า องคป์ระกอบของหลกัสตูรประกอบดว้ย 
1) จดุหมายและจุดประสงค ์
2) เนือ้หาสาระและประสบการณ ์
3) การน าหลกัสตูรไปใช ้
4) การประเมินผล 
บญุชม ศรีสะอาด (2546, 11) กลา่วว่า องคป์ระกอบของหลกัสตูรประกอบดว้ย 
1) การก าหนดจุดประสงค ์
2) สาระการเรียนรูแ้ละประสบการณ ์
3) กระบวนการเรียนการสอน 
4) การประเมินผล 
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ฆนัท ธาตุทอง (2550, 10-12) กล่าวว่า องคป์ระกอบของหลักสูตรนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่จะท าใหค้วามหมายของหลักสูตรสมบูรณ์และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลและการปรบัปรุงการเรียนการสอนหรือการพฒันาหลกัสตูรได ้

ส าหรบัองคป์ระกอบของหลักสูตร โดยทั่วไปมี 4 องคป์ระกอบดังนี ้คือ ความมุ่งหมาย 
(objectives) เนื ้ อ ห า วิ ช า  (content) ก า รน า ห ลั ก สู ต ร ไป ใช้  (curriculum implementation) 
และการประเมินผล (evaluation)  

สงัด อุทรานันท ์(2532, 234-241) กล่าวไวว้่า หลักสูตรประกอบดว้ย 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ 
คือ 

1) สว่นประกอบที่จ  าเป็นส าหรบัหลกัสตูร ประกอบดว้ย 
1.1 จดุมุ่งหมาย 

     1.1.1 จดุมุ่งหมายทั่วไป 
      1.12 จดุมุ่งหมายเฉพาะ 
    1.2 เนือ้หาสาระและประสบการณก์ารเรียนรู ้ซึ่งประกอบตวัย 
     1.2.1 ขอ้เท็จจรงิและความรูธ้รรมดา 
     1.2.2 ความคิดรวบยอดและหลกัการ 
     1.2.3 การแกปั้ญหาและความคิดสรา้งสรรค ์
     1.2.4 ทกัษะทางกาย 
     1.2.5 เจตคติและค่านิยม 
   2. สว่นประกอบอ่ืนที่น าบรรจไุวใ้นหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
    2.1 เหตผุลและความจ าเป็นของหลกัสตูร 
    2.2 การเสนอแนะ ทางในการจดัการเรียนการสอน 
    2.3 การเสนอแนะแนวทางและการใชส้ื่อการเรียนการสอน 
    2.4 การเสนอแนะเก่ียวกบัการช่วยเหลือและสง่เสรมิผูเ้รียน 

 ธ ารง บัวศรี (2542, 10) กล่าวไว้ว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ส  าคัญและขาดไม่ได ้
อย่างนอ้ย 6 ประการ คือ  

1) จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
2) จดุประสงคก์ารเรียนการสอน 
3) เนือ้หาสาระและประสบการณ ์
4) ยทุธศาสตรก์ารเรียนการสอน 
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5) วสัดอุปุกรณแ์ละสื่อการเรียนการสอน 
6) การประเมิน 
จากการพิจารณาถึงองคป์ระกอบของหลักสูตรตามที่นักการศึกษาไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ 

สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตรต้องประกอบไปด้วยหลักการ จุดมุ่งหมาย คุณสมบัติ 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงสรา้งหลักสูตรฝึกอบรม เนื ้อหา วิธีการและกิจกรรม การฝึกอบรม 
สื่อและอปุกรณใ์นการฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม ก าหนดการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล
และเกณฑก์ารผ่านหลกัสตูร 

4.3 รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร 
 ธ ารง บวัศรี (2542, 152) ไดก้ลา่วถึงกระบวนการพฒันาหลกัสตูรไวด้งันี ้
ขัน้ที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 
ขัน้ที่ 2 การก าหนดจุดหมายของหลกัสตูร 
ขัน้ที่ 3 การก าหนดรูปแบบและโครงสรา้งของหลกัสตูร 
ขัน้ที่ 4 การก าหนดจุดประสงคข์องวิชา 
ขัน้ที่ 5 การเลือกเนือ้หา 
ขัน้ที่ 6 การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้
ขัน้ที่ 7 การก าหนดประสบการณก์ารเรียนรู ้
ขัน้ที่ 8 การท าหนดยทุธศาสตรก์ารเรียนการสอน 
ขัน้ที่ 9 การประเมินผลการเรียนรู ้
ขัน้ที่ 10 การจดัท าวสัดหุลกัสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
วิชยั ประสิทธิ์วฒุิเวชช ์(2542, 8) ไดก้ลา่วถึงขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรไว ้7 ขัน้ คือ 
1) การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 
2) การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 
3) การก าหนดเนือ้หาสาระและประสบการณ ์
4) การน าหลกัสตูรไปใช ้
5) การประเมินหลกัสตูร 
6) การปรบัปรุงแกไ้ขและเปลี่ยนแปลงหลกัสตูร 
7) กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่ ดี 

ต้องพิจารณา ดังนี ้ 1) การศึกษาข้อมูลพื ้นฐาน 2) การร่างหลักสูตร การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
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การก าหนดเนือ้หาสาระ การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู ้การก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
3) การตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูร และ 4) การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูร 

จากการศึกษารูปแบบของการพัฒนาหลกัสูตรตามที่นักการศึกษาไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ 
สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน 
ซึ่งเป็นสภาพปัญหาหรือความต้องการที่ เกิดขึ ้น เพื่ อน ามาก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
ก าหนดเนือ้หาสาระและประสบการณ์ที่มุ่งหวังใหเ้กิดกับผูอ้บรม โดยมีเกณฑ์การประเมินหลักสูตร 
ที่เกิดจากการพัฒนาและปรบัปรุงแกไ้ขอย่างมีคุณภาพ หลกัสูตรการฝึกอบรมที่ผูว้ิจัยตอ้งการสรา้ง 
จึงจะประกอบไปดว้ย หลกัการ จุดมุ่งหมาย คุณสมบัติของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โครงสรา้งหลักสูตร
ฝึกอบรม เนื ้อหา วิธีการและกิจกรรมการฝึกอบรม สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ก าหนดการ
ฝึกอบรม การวดัและประเมินผลและเกณฑก์ารผ่านหลกัสตูร 

 
5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 
อัครวุฒิ  ปรมะปุญญา (2559) ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนซ่อมเสริม 

แบบปรบัเหมาะดว้ยระบบจัดการเนือ้หาการเรียนรูโ้ดยใชอ้อนโทโลยี น าฐานความรูอ้อนโทโลยีเขา้มา
ประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาระบบการเรียนซ่อมเสริมดว้ยระบบจัดการเนือ้หาการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ
ให้กับผู้เรียนที่มีความหลากหลาย มีความแตกต่างกันทางด้านความรู้และรูปแบบการเรียนรู ้
ของแต่ละบุคคล โดยไดส้รา้งฐานความรูอ้อนโทโลยีของรูปแบบการจัดการเรียนรูส้  าหรบัเก็บรวมรวม
ขอ้มลู ซึ่งแบ่งสว่นประกอบออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การจัดการธนาคารขอ้สอบ ซึ่งผูส้อนจะมีบทบาทหนา้ที่เป็นคนจัดการขอ้สอบ 
สามารถเพิ่ม ลดและแก้ไขขอ้สอบได้ ก าหนดจ านวนข้อสอบ ก าหนดน า้หนักคะแนนในจุดประสงค์
รายวิชา 

ส่วนที่  2 การจัดการชุดการเรียนซ่อมเสริม ผู้สอนจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการเพิ่มชุด 
การเรียนซ่อมเสรมิ แกไ้ขชดุการเรียนซ่อมเสริมและยกเลิกชุดการเรียนซ่อมเสรมิ 

การใชง้านระบบสนับสนุนการเรียนซ่อมเสริมแบบปรบัเหมาะดว้ยระบบจัดการเนือ้หา 
การเรียนรูโ้ดยใช้ออนโทโลยีที่พัฒนาขึน้เมื่อผู้เรียนสมัครเข้าใช้ระบบครั้งแรกจะต้องท าแบบวัด 
ความถนัดทางการเรียนและวัดระดับความรูพ้ืน้ฐาน ระบบจะท าการสุ่มข้อสอบออกมาเมื่อผู้เรียน 
ท าการทดสอบเสร็จแล้วระบบจะวิเคราะห์ข้อค าตอบและท าการคัดแยกผู้เรียนตามความถนัด 
ทางการเรียน แบ่งออกเป็น 3 ทาง คือ การรับรู ้ทางสายตาโดยการมองเห็น (Visual-V) การรับรู ้
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ทางโสตประสาทโดยการไดย้ิน (Auditor-A) และการรบัรูท้างร่างกายโดยการเคลื่อนไหวและการรูส้ึก 
(Kinesthetic-K) จากผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
สรุปไดว้่าระบบสนับสนุนการเรียนซ่อมเสริมแบบปรบัเหมาะดว้ยระบบจัดการเนือ้หาการเรียนรูโ้ดยใช้
ออนโทโลยีที่พัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพที่ ดี และสามารถตอบสนองต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผูเ้รียนได ้

Christos (2017) ได้ เสนอแนวทางการเรี ยน  Adaptive E-learning System ที่ เน้ น 
การพัฒนาความส าเร็จในการเรียนของผูเ้รียน ซึ่งใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 2 ส่วนคือ พฤติกรรมการเรียนรู ้
ในบทเรียนและการเลือกรูปแบบการน าเสนอเนือ้หา โดยใชเ้ทคนิค Machine learning ในการวิเคราะห์
แยกรูปแบบการเรียนรู้แต่ละบุคคลและพัฒนาระบบ Adaptive E-learning ด้วยภาษา Python 
เพื่ อก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนและสะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วจัดระบบ 
การปรบัเนือ้หาวิชาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนต่อไป 

Tashtoush, Al-Soud, Fraihat, Al-Sarayrah & Alsmirat (2017) ไ ด้ พั ฒ น า ร ะ บ บ
Adaptive E-learning การสอนภาษาอังกฤษ โดยท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิค Cross-validation 
เพื่ อจัด รูปแบบของผู้ เรียนแบบ Jackson’s Learning styles ซึ่ งระบบมี การน าเสนอเนื ้อหา 
ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบการเรียนรูข้องผู้เรียน เช่นวิดีโอการน าเสนอเนื ้อหาและแบบทดสอบ 
ที่สามารถปรบัตวัไดต้ามรูปแบบการเรียนรูข้องผูเ้รียนไดผ้ลการศึกษาพบว่าผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดบัสงู (87.4%) 

ในขั้นแรกให้นักเรียนท าแบบสอบถาม (Jackson’s learning style profiler) จากนั้น
นักเรียนจะได้รับการจัดกลุ่ม ซึ่งมีทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ นักเรียนที่ เน้นมีความฉลาดทางอารมณ ์
(Emotionally Intelligent Achievers students) นักเรียนที่ มุ่ งเน้นการประสบความส าเร็จ (Goal 
Oriented Achievers students) นักเรียนที่ค้นหาความรูส้ึก (Sensation Seeking students) นักเรียน 
ที่มุ่งเนน้ความถูกตอ้งยุติธรรม (Conscientious Achievers students) และนักเรียนที่เรียนรูใ้นระดับลึก 
(Deep Learning Achievers students) 

นักเรียนจะสามารถเขา้ถึงเว็บ E-learning Web-based English Tutor ได ้หลงัจากไดร้บั
อนุญาตในการเรียนนักเรียนสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะกับตัวเขาไดอ้ย่างอิสระ (นักเรียนสามารถ
เลือกรูปแบบใดก็ไดท้ี่เขาชอบ 4 ขัน้ตอน (1) การพดู (2) ไวยากรณ ์(3) การเขียน (4) การอ่าน) แต่ละขัน้
ประกอบดว้ยสองส่วน คือ เนือ้หาและการตอบค าถาม 
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พฤติกรรมของนักเรียนสามารถเป็นไดถ้ึง 24 รูปแบบพฤติกรรม รูปแบบเหล่านีถู้กสรา้ง
ขึ ้น โดยใช้  4  ขั้ นตอนของ Adaptive E-learning Web-based English Tutor และตาม รูปแบบ 
และกฎความน่าจะเป็น ซึ่งจ านวนพฤติกรรมที่เกิดขึน้จะค านวณโดย 4 แฟกทอเรียล (4! = 24) 

Kenneth, Kat, Reggie, และ Philip (2010) ท าการพัฒนาระบบสอนเสริมอัจฉริยะ 
บนเว็บเพื่อใช้สอนเรื่องการเขียนภาษาจีนทางธุรกิจ ส าหรับผู้ที่ส  าเร็จการศึกษาในระดับมัธยม 
ของประเทศฮ่องกง โดยได้ท าการพัฒนาระบบ WITS ซึ่งระบบนี ้มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้ศึกษาเนื ้อหา 
และฝึกทักษะตามระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้การก ากับตนเอง 
และควบคุมตนเองในการเรียน ระบบสอนเสริมอัจฉริยะบนเว็บนีใ้นขั้นแรกจะท าการประเมินความรู ้
ท าการทดสอบเพื่อระบคุวามตอ้งการในการเรียนรูแ้ละระดบัความรูข้องผูเ้รียน ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญไดพ้ฒันา
คลงัรายการหรือบทเรียนไวร้องรบัรูปแบบการเรียนรูแ้บบต่างๆ แลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลรูปแบบ
การเรียนรู ้

Mei, Guo, และ Li (2017) ท าการพัฒนาระบบการเรียนแบบปรบัเหมาะดว้ยเทคโนโลยี
คอร์ปั ส  รูปแบบการสอน  3I (Ilustration-Interaction-Induction) เพื่ อพั ฒ นาทั กษะทางด้ าน
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ในรายวิชาวรรณคดีภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั Hebei North ใน
ปี การศึ กษ า 2015  ผลการทดสอบก่ อน เรี ยน เมื่ อ เป รี ยบ เที ยบ กั บ นั กศึ กษั้ น ปี ที่  1 
ในปีการศึกษา 2014 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ผลการทดสอบภายหลังเรียนแบบปรับเหมาะ 
ในปีการศึกษา 2015 สูงกว่าการเรียนแบบปกติในปี  2014 อย่ างมีนัยส าคัญที่ ระดับ .05 
และผลการสอบถามนักศึกษา 93.7% คิดว่าตัวเองมี ความสนใจและขยายเวลาการเรียนรู ้
เฉลี่ยต่อวนัไปอีก 30 นาที 

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้แบบเหมาะ พบว่า การจัดการเรียนรู ้
แบบปรับเหมาะจะมีการประเมินความสามารถของผู้เรียนก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการน าเสนอ
บทเรียนที่มีความสอดคลอ้งกับสภาวะความรูข้องผูเ้รียนซึ่งเป็นหัวใจส าคญัของการจดัการเรียนรูแ้บบ
ปรบัเหมาะที่รูปแบบการเรียนรูม้ีความยืดหยุ่นเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรูข้องผูเ้รียน
แต่ละบุคคล ทั้งนี ้อาจมีระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) มาเก่ียวข้องเพื่อเป็นเหมืองข้อมูลจัดเก็บ
พฤติกรรมการเรียนรูแ้ละน าขอ้มลูไปวิเคราะหห์ารูปแบบหรือการสนบัสนุนการเรียนเสรมิความรูอ่ื้น ๆ  

5.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการการฝึกอบรมออนไลน ์
 เอมมิกา วชิระวินท ์(2560) ไดพ้ัฒนา หลกัสูตรฝึกอบรมออนไลนเ์รื่องการระยุกตใ์ชเ้ว็บ 

2.0 ในชั้นเรียนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันบนออนไลน์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของครู  
โดยไดศ้ึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการการใชไ้อซีทีในการจัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียนของครูระดับ
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ประถมศึกษา จากนั้นพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์และน าไป 
สร้างหลั กสู ตรฝึ กอบรมออนไลน์ที่ ป ระกอบไปด้วยระบบบริหารจั ดการเรียน รู้ (LMS) 
เพื่อใช้สร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ใช้โซเชียลมี เดีย (Social media) คือ เฟซบุค และใช ้
การประชุมออนไลน ์(Online conference) โดยใชส้ไกป์ (Skype for business) มีแผนการจัดการเรียนรู ้
เป็นตัวก าหนดการด าเนินการจัดการเรียนรูบ้นพื ้นฐานแนวคิดการเรียนรูร้่วมกันออนไลน์ งานวิจัย 
ฉบับนี ้ เน้นการส่ งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันบนออนไลน์  ท าให้ เกิ ดการเรียนรู้แบบร่วมมื อ 
การคิดสรา้งสรรคแ์ละการคิดแก้ปัญหา การพัฒนาระบบการฝึกอบรมออนไลน์นีม้ีการใชเ้ครื่องมือ
อย่างหลากหลาย เป็นช่องทางที่ผูเ้ขา้รบัการอบรมใชอ้ยู่เป็นประจ าและเป็นบริการที่ไม่มีค่าใชจ้่าย 

ในขั้นการพัฒนาระบบการฝึกอบรมจากการทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มที่ใกล้เคียง 
กับกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผูเ้รียนสามารถใช ้หลักสูตรฝึกอบรมออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างดีโดยเมื่อประเมิน 
ผลการเรียนรูจ้ากการร่วมกิจกรรมบนหลักสูตรแลว้ผูเ้รียนทุกคนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไวบ้นหลกัสูตร 
ส าหรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  พบว่า การท ากิจกรรมกลุ่มช่วยส่งเสริมให้ผู ้ เรียน 
มีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูแ้ละผูเ้รียนมีความคิดเห็นทต่อหลักสูตรว่า ในการประชุมออนไลน ์
มีบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ ดีเหมือนเรียนในชั้นเรียนปกติ การสื่อสารผ่านเฟซบุคใช้งานได้สะดวก 
และบทเรียนออนไลนม์ีเนือ้หาที่สามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

ทัง้นีจ้ากการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมออนไลนเ์รื่องการระยุกตใ์ชเ้ว็บ 2.0 ในชัน้เรียน
โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรูร้่วมกนับนออนไลนเ์พื่อส่งเสรมิสมรรถนะไอซีทีของครู พบขอ้จ ากดัดงันี ้ผูเ้รียน
สามารถใช้ งานบทเรี ยนออนไลน์  (e-Learning) ได้ เป็ นอย่ างดี  แต่ มี ปัญ หาใน เรื่ องของ 
การลืมชื่อผู้ใช้ – รหัสผ่าน มีผู ้เรียนบางส่วนต้องการเอกสารประกอบที่เป็นกระดาษ และมีผู้เรียน 
ที่ท าแบบฝึกหัดหรือเรียนในบทเรียนอ่ืนล่วงหน้า ซึ่งผูว้ิจัยจะมีแนวทางในการแก้ไขขอ้จ ากัดดังกล่าว
โดยการการจดัท าแฟ้มรายละเอียดของหลกัสูตรพรอ้มคู่มือการใชง้านที่เป็นเอกสารในเนือ้หาบางส่วน
เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้ดูประกอบบทเรียนบน e-Learning ได้ นอกจากนี ้ยังท าระบบที่ปรึกษา 
เพื่อให้ผู ้เรียนสอบถามขอ้มูลเมื่อเกิดปัญหาในการเรียน หรือการเขา้ระบบ e-Learning และท าการ
ก าหนดช่วงเวลาในการเขา้ถึงเนือ้หาแต่ละบทเป็นล าดับ โดยท าการซ่อนบทเรียนที่เหลือไวเ้มื่อยงัไม่ถึง
ช่วงเวลาที่ควรจะเรียน 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจัยครัง้ต่อไปในด้านการพัฒนารูปแบบของระบบการเรียน 
การสอนออนไลนร์ะบุว่า ควรมีการพัฒนาเชื่อมโยงเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การใชง้านประชุมออนไลน ์
และโซเชียลมีเดียในการท างานร่วมกันกับระบบริหารจัดการเรียนรู ้(LMS) เพื่อให้ใช้งานได้สะดวก 
มากยิ่งขึน้ 
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ประสิทธิชัย มั่งมี (2557) ไดพ้ัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานดว้ยกระบวนการเรียน 
การสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การสรา้งบทเรียนออนไลน ์เพื่อศึกษาสมรรถนะของอีเลิรน์นิง ผลสมัฤทธิ์

และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม  โดยได้พัฒนาเว็บฝึกอบรม 
โดยการจัดการเนือ้หาและกิจกรรมในระบบบริหารจัดการเรียนรู ้(LMS) ของ MOODLE ประกอบดว้ย 
11 หัวขอ้ คือ ค าอธิบายเนือ้หาการอบรม วัตถุประสงค์ การอบรม หัวขอ้หลัก หัวขอ้รอง กระดานข่าว 
หอ้งสนทนา กระดานเสวนา อภิธานศัพท ์แบบทดสอบก่อนการอบรมและแบบทดสอบหลงัการอบรม 
พฒันาคู่มือการใชง้านเว็บฝึกอบรมส าหรบัผูด้แูลระบบและคู่มือการใชง้านเว็บฝึกอบรม 

การน าระบบบริหารจัดการเรียนรู ้(LMS) ของ MOODLE  มาใชใ้นการฝึกอบรมออนไลน์
สามารถจัดการเรื่องบัญชีสมาชิก กระดานสนทนา การให้เหรียญตราเพื่อเสริมแรงเมื่อผู้เข้ารับ 
การอบรมสามารถท าผลงานได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ตรวจสอบผลการฝึกออนไลน์ทั้งรายบุคคล 
และโดยรวม แสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบความรูร้ายข้อ รวมทั้งส  ารวจความคิดเห็น ซึ่งเป็น 
การบรกิารเพื่อการเรียนรูท้ี่ครบวงจร 

วรวุฒิ มั่นสุขผล (2557) ไดพ้ัฒนารูปแบบฝึกอบรมออนไลนโ์ดยการเรียนรูแ้บบร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ อีเลิรน์นิงเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ ระดับอุดมศึกษา 
โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 8 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้ 1) ขั้นก่อนฝึกอบรม
ออนไลน ์(1) ปฐมนิเทศ (2) แบ่งกลุ่ม (3) ประเมินผลก่อนฝึกอบรม 2) ขัน้ฝึกอบรมออนไลน ์(4) ขัน้น า 
(5) ขัน้ศึกษา บทเรียน (6) ขัน้เรียนรูร้่วมกัน (7) ขัน้ประเมิน 3) ขัน้ประเมินผลออนไลน ์(8) ประเมินผล
หลงัฝึกอบรม มีกระบวนการวิจัยเริ่มจากศึกษาขอ้มูล วิเคราะหเ์อกสารงานวิจัยก าหนดกรอบแนวคิด
เก่ียวกบัรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน ์การสรา้งรูปแบบการฝึกอบรมออนไลนแ์ละน าไปทดลองใช ้

ปัญหาและอุปสรรคจากการศึกษาวิจัยซึ่งผูว้ิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ก่อนการฝึกอบรมในการปฐมนิเทศ ออนไลน ์ซึ่งมีการแจง้นัดหมายเวลาล่วงหนา้เมื่อผูเ้ขา้ฝึกอบรม
ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการปฐมนิเทศในครัง้แรก พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมที่สมัครเขา้ร่วมโครงการ รอ้ยละ 30 
ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการปฐมนิเทศตามเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากไม่สะดวก มีปัญหาส่วนตัวและไม่สามารถ
เขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตในช่วงเวลาดังกล่าวได ้ทั้งนีผู้ด้  าเนินการฝึกอบรมได้แก้ไขปัญหาดว้ยการติดตาม 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล โดยสรุปขัน้ตอนการฝึกอบรมขอ้ตกลงและเกณฑใ์นการฝึกอบรม 
เป็นคู่มือการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารบัการฝึกอบรมที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการฝึกอบรม 

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบการฝึกอบรมออนไลน์  พบว่า 
การพัฒนาระบบการฝึกอบรมออนไลน์แม้จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการแสดงผล 
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ทางหนา้จอ มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ แต่ก็ควรตอ้งมีรายละเอียดของหลกัสูตรพรอ้ม
คู่มือการใช้งานที่เป็นเอกสารในเนือ้หาบางส่วน เพื่อให้ผู ้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถใชดู้ประกอบ 
นอกจากนี ้ยังควรมี ระบบที่ปรึกษาเพื่ อให้ผู ้เรียนสอบถามข้อมูลเมื่ อเกิดปัญหาในการเรียน 
และควรก าหนดช่วงเวลาในการเขา้ถึงเนือ้หาเป็นล าดบั 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ผูว้ิจัย 
ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ขอบเขตการวิจยั 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
6. สถิติที่ใชใ้นการวิจยั 

 

ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรทีศ่ึกษา 

บุคลากรส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 19 คน และใช้แบบทดสอบ 
ก่อนฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวขอ้ โปรแกรม
ไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) แบ่งระดับความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในแต่ละจุดประสงค์
การเรียนรู ้

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื ้อหาที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้มาจากทักษะส าหรับการปฏิบัติงานที่ผู ้ปฏิบัติงาน 

จะตอ้งมี ของส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2562) ที่ไดก้ าหนดทักษะขั้นต้นส าหรบั 
การท างาน หวัขอ้ การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า ไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) ประกอบไปดว้ย 
3 หัวข้อย่อย คือ 1) การสรา้งและจัดการเอกสาร 2) การจัดรูปแบบขอ้ความย่อหน้าและส่วนต่าง ๆ 
และ 3) การแทรกและจัดรูปแบบองคป์ระกอบกราฟิก และสามารถแบ่งบทเรียนออกเป็น 2 ระดับคือ 
บทเรียนฝึกปฏิบติัและบทเรียนทบทวนความรู ้รวมเป็นทัง้สิน้ 6 บทเรียน 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยท าการทดลองในปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ครอบคลุม

ระยะเวลาทั้งสิ ้น 2 สัปดาห์ โดยท าการทดสอบก่อนการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) 
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เพื่อจัดเนื ้อหาการฝึกอบรม และท าการทดสอบหลังการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) 
เพื่อศกึษาผลการฝึกอบรม 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
1. หลักสูตรฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
2. แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โครงสร้างหลักสูตร บทเรียนออนไลน ์

และเว็บไซต ์ 
3. แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร หวัขอ้ โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word)  
4. แบบประเมินความสอดคลอ้งแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 

เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) 
5. ระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
6. แบบประเมินคณุภาพระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทกัษะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ (ค่าเฉลี่ย 4.75) 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี ้มีขั้นตอนการพัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากรสายปฏิบัติการ 

ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยมีขัน้ตอนการวิจยัและการพฒันาระบบการฝึกอบรมด าเนินการ 5 ขัน้ตอนดงัภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 



  37 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการพฒันาระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ผลทีไ่ด้รับ การด าเนินการ 
ข้ันตอนการการสร้าง

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ในการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

2. ศึกษาเอกสารขอ้มลูและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการความรู้

ของและการน าความรูไ้ปใช ้

3. การน าขอ้มลูมาวิเคราะหปั์ญหาและความตอ้งการ เพ่ือน าผลมา

สรุปคณุลกัษณะและน ามาหาประเด็นในการสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 

 

ข้ันที ่1 การศกึษาและ
วิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานที่
เป็นปัญหาและความ
ตอ้งการในการพฒันา 

ไดห้ลกัสตูรฝึกอบรมและ

กิจกรรมในการฝึกอบรม

แบบปรบัเหมาะฯ และ

วิธีการจดักิจกรรมในการ

เรียนรูใ้หเ้หมาะสม

สอดคลอ้งกบัระดบัความรู้

ของผูเ้รียน 

1. ออกแบบหลกัสตูรโดยใชเ้กณฑท์กัษะส าหรบัการ

ปฏิบตัิงานทีผู่ป้ฏบิตัิงานจะตอ้งมีของส านกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2562: ออนไลน)์  

2. การก าหนดวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรม  

ข้ันที ่2 ออกแบบ

โครงสรา้งหลกัสตูร

ฝึกอบรม 

น าโครงรา่งหลกัสตูรฝึกอบรมมา ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
 

ข้ันที ่3 การหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งหลกัสตูร

ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ

เพื่อพฒันาทกัษะดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

ไดร้ะบบการฝึกอบรมแบบ
ปรบัเหมาะฯ 
 

น าเนือ้หาหลกัสตูรที่ผา่นการหาความสอดคลอ้ง จดัท า
เป็นกิจกรรมการเรียนรูบ้นระบบการฝึกอบรมแบบปรบั
เหมาะและหาคณุภาพระบบการฝึกอบรมแบบปรบั
เหมาะก่อนน าไปใชจ้ริง 

ข้ันที ่4 การพฒันาและ
หาคณุภาพระบบการ
ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ
เพ่ือพฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. ไดท้ราบปัญหาและ
ความตอ้งการเพ่ือพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรม 
2. ไดแ้นวทางและวิธีการใน
การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม  

 

ข้ันที ่5 ทดลองใชแ้ละ
วิเคราะหข์อ้มลู 

 

ไดผ้ลการฝึกอบรมแบบปรบั
เหมาะฯ 

น าระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะฯ ที่ผ่านการหาคณุภาพ 
ประชาสมัพนัธเ์ปิดรบัสมคัรหน่วยงานที่สนใจเขา้รว่มการวิจยัและ
ด าเนินกิจกรรมตามหลกัสตูรฝึกอบรม 

ไดห้ลกัสตูรฝึกอบรมที่มี
ความสอดคลอ้งของ
องคป์ระกอบของโครงรา่ง
หลกัสตูรฝึกอบรม 
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รายละเอียดของการด าเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอน มีดังนี้ 
ขั้นที ่1 การศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐานทีเ่ป็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนา 

 เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการท างาน และก าหนดคณุลกัษณะของหลกัสตูรฝึกอบรม โดยมี 3 ขัน้ ดงันี ้

ขั้นที่  1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ในขั้นนี ้เป็นการศึกษากรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2544 -2563 (กรอบนโยบาย ICT 2020) 
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 3) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2554) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ. 2561) แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2561) และเกณฑท์กัษะส าหรบัการปฏิบติังานที่ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมี ของส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (2562)  

ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกสารขอ้มูลและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรูข้องบุคลากร 
สายปฏิบัติการในด้านการจัดการความรู้และการน าความรู้ไปใช้ (รัตนา ปฏิสนธิเจริญ 
และ สิฎฐากร ชทูรพัย,์ 2555; อดุมพร สวสัดิสงคราม และ พวงรตัน ์เกษรแพทย,์ 2558) 

ขัน้ที่ 3 การน าขอ้มลูมาวิเคราะหปั์ญหาและความตอ้งการ เพื่อน าผลมาสรุปคุณลกัษณะ 
และน ามาหาประเด็นในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม แบบปรับเหมาะเพื่ อพัฒนาทักษะ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างาน 

พบว่า บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความต้องการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความต้องการฝึกอบรมต่างกันขึน้อยู่กับ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน สถานภาพการปฏิบติังานและลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 
ควรส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยการจัดให้มีเอกสาร คู่มือ ต ารา วารสารวิชาการใหม่  ๆ เพื่อให้
บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า และเกิดความ รู้และทัศนคติที่ ดี ต่ อการท างาน  ด้าน เนื ้อหา 
ควรปรบัให้เหมาะกับผู้เรียนตามความสามารถในการเรียนรูร้ายบุคคล (Adaptive Learning) 
เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างในการรับ รู ้เนื ้อหาที่ ไม่ เหมือนกัน  มีการทดสอบ 
ที่มีความยืดหยุ่นให้เข้ากันได้กับความถนัดความช านาญและความแตกต่างของผู้เรียนเป็น
รายบคุคล 
 
ขั้นที ่2 การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

 ผูว้ิจัยได้น าขอ้มูลคุณลักษณะที่ตอ้งการพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 



  39 

ศรีนครินทรวิโรฒ  ในขั้นที่  1 มาออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมในการฝึกอบรม 
แบบปรับเหมาะ จัดกิจกรรมในการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู ้
โดยมีกระบวนการบันทึกข้อมูลระดับความรูค้วามสามารถและน ามาวิเคราะห์สภาวะผู้เรียน 
เพื่อน าเสนอบทเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใชค้อมพิวเตอรห์รือเป็นการเรียน 
แบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวิธีด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดหลักการและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม โดยพิจารณาจากปัญหา
และความตอ้งการจากขอ้มลูคณุลกัษณะที่ไดจ้ากขัน้ที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
  จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร ประกอบไปดว้ย 2 ขอ้ คือ 

1) เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูค้วามเขา้ใจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

2) เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีทกัษะขัน้ตน้ส าหรบัการท างาน 

2. การก าหนดวัตถุประสงคข์องหลักสูตรฝึกอบรม โดยการน าผลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์
สังเคราะหส์รุปเป็นขอ้คุณลักษณะเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิ โรฒ  มาก าหนดเป็นวัตถุป ระสงค์ เชิ งพฤ ติกรรมของหลักสูตรฝึกอบรม  
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

เนือ้หาที่ใชใ้นการฝึกอบรม เรื่อง ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวขอ้ 
โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) ประกอบไปดว้ย 3 เนือ้หา คือ 

1) การสรา้งและจดัการเอกสาร 
2) การจดัรูปแบบขอ้ความย่อหนา้และสว่นต่าง ๆ 
3) การแทรกและจดัรูปแบบองคป์ระกอบกราฟิก 

โครงสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม ประกอบไปดว้ย 3 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้คือ 
1) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูเ้รื่องการสรา้งและจดัการเอกสาร 
2) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูเ้รื่องการจดัรูปแบบขอ้ความย่อหนา้และสว่นต่าง ๆ 
3) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูเ้รื่องการแทรกและจดัรูปแบบองคป์ระกอบกราฟิก 

3. ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เข้ารบัการอบรมจะต้องเป็นบุคลากร 
สายปฏิบัติการในต าแหน่งนักจัดการงานทั่ วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการเงิน  
และบญัชีและนกัวิชาการพสัด ุ
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4. ก าหนดเนือ้หาที่ใชใ้นการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ คือ ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หัวขอ้การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค าหรือโปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft 
Word) เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ 
พลเรือน, 2562) รูปแบบการปรบัเหมาะดา้นเนือ้หาของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเป็นได้ถึง 
27 รูปแบบ โดยรูปแบบเหล่านี ้ถูกสรา้งขึน้โดยใช้กลไกการปรับเหมาะด้านเนื ้อหาการเรียนรู  ้
ตามโครงสรา้งหลักสูตรซึ่งได้แบ่งระดับความรูข้องผู้เข้ารบัการฝึกอบรมในแต่ละจุดประสงค์ 
การเรียนรูอ้อกเป็น 3 ระดับ คือ น าเสนอบทเรียนฝึกปฏิบัติ น าเสนอบทเรียนทบทวนความรู ้
และไม่น าเสนอบทเรียน ซึ่งจ านวนพฤติกรรมที่เกิดขึน้ได้ค านวณตามรูปแบบและกฎการคูณ 
(n1 × n2 × n3 … nk) 

5. ก าหนดวิธีการและกิจกรรมการฝึกอบรม เลือกสื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม วิธีการ
ฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นผู้น าตนเองในการเรียนและการฝึกปฏิบัติออนไลน ์
ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งหลักสูตรจะน าเสนอเนือ้หาบทเรียนและกิจกรรมการฝึกอบรมตามระดับความรู  ้
ในรูปแบบการปฏิสมัพันธต่์อความถนัดทางการเรียนของผูเ้รียน โดยใชแ้บบทดสอบก่อนฝึกอบรม
แบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรม
ไม โค รซ อฟ ท์ เวิ ร ์ด  (Microsoft Word) แบ่ ง ร ะ ดั บ ค ว าม รู้ข อ งผู้ เข้ า รับ ก า ร ฝึ ก อ บ รม 
ในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ได้แก่  เว็บไซต์ฝึกอบรม 
แบบปรบัเหมาะ คอมพิวเตอรห์รือสมารท์โฟน 

6. ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรม ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเป็นผูน้  าตนเองในการเรียน
และการฝึกปฏิบั ติออนไลน์ผ่ านเว็บไซต์ สามารถเข้าถึ งเนื ้อหาบทเรียนได้ตลอดเวลา  
ภายในระยะเวลาที่เปิดฝึกอบรมออนไลนผ์่านเว็บไซต ์(2 สปัดาห)์ 

7. การก าหนดการวดัและประเมินผลและเกณฑก์ารผ่านหลกัสตูร ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
เขา้เรียนตามหลกัสตูรเนือ้หาและกิจกรรมที่ระบบน าเสนอครบ 100% และผ่านเกณฑก์ารทดสอบ
หลังฝึกอบรมแบบปรับ เหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร 
ไม่นอ้ยกว่า 80% (จ านวน 24 ขอ้) 
 
ขั้นที ่3 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องหลักสูตรฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลงัจากสรา้งโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมตามคุณลกัษณะแลว้ (ดังแสดงในภาคผนวก ง)
ผู้วิจัยน าโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมมาด าเนินการสัมภาษณ์ให้ผู ้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 
ของหลักสูตรฝึกอบรมและหาค่าดัชนีความสอดคล้องโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม  เพื่อให้ได้
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หลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์พร้อมที่จะน าไปสร้างระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ 
ในรูปแบบเว็บไซตเ์พื่อใชพ้ฒันาบคุลากรสายปฏิบติัการในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ดงันี ้

1. โครงสรา้งหลักสูตร บทเรียนออนไลน์ และเว็บไซต ์มีขั้นตอนการหาความสอดคล้อง 
ดงันี ้

1.1 สรา้งแบบประเมินความสอดคลอ้งโครงสรา้งหลกัสตูร บทเรียนออนไลนแ์ละเว็บไซต ์
1.2 น าแบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบที่สร้างขึน้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ปรญิญานิพนธพ์ิจารณาตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หาและปรบัปรุงแกไ้ข 
1.3 น าแบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูล 

กบักลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเนือ้หา จ านวน 3 คน 
1.4 ผู้วิจัยน าระดับคะแนนที่ผู ้เชี่ยวชาญพิจารณาในแต่ละข้อมาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) ของข้อนั้น ๆ ข้อค าถามใดที่มี ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ข้อค าถามนั้นถือว่ามีความสอดคล้อง พบว่า ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ต ่าสุด เท่ากับ 0.67 และสูงสุด เท่ากับ 1 ซึ่งถือว่ามีความ
สอดคลอ้งในทกุขอ้ 

2. แบบทดสอบ ประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) 
และแบบทดสอบหลังฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร หัวขอ้ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) มีขั้นตอนการหาคุณภาพ 
ดงันี ้

2.1 สร้างข้อค าถามเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 
3 จุดประสงค์การเรียนรู ้จุดประสงค์การเรียนรูล้ะ 20 ข้อ รวมเป็นจ านวน 60 ข้อ 
(ภาคผนวก ฉ) โดยแบบทดสอบที่ใชก้ารฝึกอบรมจะมีการวดัผล และประเมินผลตาม
แนวคิ ด  Bloom’s revised taxonomy (Krathwohl, 2002) ที่ จ  าแนกพฤติ กรรม
ทางด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ในการวัดออกเป็น 6 ระดับ โดยเรียงจาก
พฤติกรรมที่สลบัซบัซอ้นนอ้ยไปหามากดงัแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 ตารางวิเคราะหข์อ้สอบตามแนวคิด Bloom’s revised taxonomy 

พทุธพิสยั 
(Cognitive Domain) 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 1 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 2 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 3 

ความจ า(Remember) ขอ้ที่ 9, ขอ้ที่ 14, 
ขอ้ที่ 16, ขอ้ที่ 17, 
ขอ้ที่ 18, ขอ้ที่ 19, 
ขอ้ที่ 20 

ขอ้ที่ 1, ขอ้ที่ 2, 
ขอ้ที่ 3, ขอ้ที่ 6, 
ขอ้ที่ 7, ขอ้ที่ 14, 
ขอ้ที่ 15, ขอ้ที่ 16, 
ขอ้ที่ 18 

ขอ้ที่ 5, ขอ้ที่ 11, 
ขอ้ที่ 14, ขอ้ที่ 17 

ความเขา้ใจ 
(Understand) 

ขอ้ที่ 1, ขอ้ที่ 4, 
ขอ้ที่ 8, ขอ้ที่ 10, 
ขอ้ที่ 13, ขอ้ที่ 15 

ขอ้ที่ 8, ขอ้ที่ 10, 
ขอ้ที่ 12, ขอ้ที่ 13, 
 

ขอ้ที่ 7, ขอ้ที่ 12 

การน าไปใช ้
(Apply) 

ขอ้ที่ 2, ขอ้ที่ 5, 
ขอ้ที่ 6, ขอ้ที่ 7, 
ขอ้ที่ 11 

ขอ้ที่ 5, ขอ้ที่ 11, 
ขอ้ที่ 20 

ขอ้ที่ 1, ขอ้ที่ 2, 
ขอ้ที่ 3, ขอ้ที่ 9, 
ขอ้ที่ 13, ขอ้ที่ 15, 
ขอ้ที่ 16, ขอ้ที่ 18, 
ขอ้ที่ 19, ขอ้ที่ 20 

การวิเคราะห ์
(Analyze) 

ขอ้ที่ 3 ขอ้ที่ 4, ขอ้ที่ 17, ขอ้ที่ 
19 

ขอ้ที่ 4, ขอ้ที่ 6, 
ขอ้ที่ 10 

การประเมินค่า 
(Evaluate) 

ขอ้ที่ 12 ขอ้ที่ 9, ขอ้ที่ 8 

การสรา้งสรรค ์
(Create) 

- - - 

รวม (ขอ้) 20 20 20 

 
2.2 สรา้งแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ 
2.3 น าแบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบที่สร้างขึน้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ปรญิญานิพนธพ์ิจารณาตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หาและปรบัปรุงแกไ้ข 
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2.4 น าแบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลกับ 
กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเนือ้หา จ านวน 3 คน 

2.5 ผู้วิจัยน าระดับคะแนนที่ ผู ้ เชี่ ยวชาญพิ จารณาในแต่ละข้อมาหาค่าดัชนี 
ความสอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้นัน้ ๆ ขอ้ค าถามใดที่มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขอ้ค าถามนั้นถือว่ามีความสอดคลอ้งและคัดเลือกไวใ้ช ้
ภายหลังการประเมินพบว่าข้อค าถามมีค่า IOC ต ่าสุด เท่ากับ 0.33 และสูงสุด 
เท่ากบั 1 ผูว้ิจยัจึงน าขอ้ค าถามที่ผ่านเกณฑค์ดัเลือกไวใ้ช ้จ านวน 3 จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้จดุประสงคก์ารเรียนรูล้ะ 10 ขอ้ รวมเป็นจ านวน 30 ขอ้ ดงัแสดงในตาราง 4  

ตาราง 4 ขอ้สอบตามแนวคิด Bloom’s revised taxonomy ที่เลือกใชจ้รงิ 

พทุธพิสยั 
(Cognitive Domain) 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 1 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 2 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 3 

ความจ า(Remember) ขอ้ที่ 17, ขอ้ที่ 18 ขอ้ที่ 2, ขอ้ที่ 14, ขอ้ที่ 11, ขอ้ที่ 17 
ความเขา้ใจ 
(Understand) 

ขอ้ที่ 4, ขอ้ที่ 8,  
ขอ้ที่ 13 

ขอ้ที่ 10, 
ขอ้ที่ 12 
 

ขอ้ที่ 12 

การน าไปใช ้
(Apply) 

ขอ้ที่ 6, ขอ้ที่ 7, 
ขอ้ที่ 11 

ขอ้ที่ 5, ขอ้ที่ 11, 
ขอ้ที่ 20 

ขอ้ที่ 1, ขอ้ที่ 2, 
ขอ้ที่ 13, ขอ้ที่ 20 

การวิเคราะห ์
(Analyze) 

ขอ้ที่ 3 ขอ้ที่ 4, ขอ้ที่ 19 ขอ้ที่ 4, ขอ้ที่ 10 

การประเมินค่า 
(Evaluate) 

ขอ้ที่ 12 ขอ้ที่ 9 ขอ้ที่ 8 

การสรา้งสรรค ์
(Create) 

- - - 

รวม (ขอ้) 10 10 10 
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ขั้นที ่4 การพัฒนาและหาคุณภาพระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 เป็นการน าเนือ้หาหลกัสตูรที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง (IOC) 
จัดท าให้อยู่ในรูปแบบฝึกอบรมออนไลน์ มีระบบการจัดการเรียนรู ้(Learning Management 
System) เป็นซอฟต์แวรท์ี่ท าหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมผ่านเว็บ ซึ่งภายในประกอบไปด้วย 
ระบบสมาชิก ขอ้ตกลงการใชง้าน การน าทางบทเรียน แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 
เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร ์ด 
(Microsoft Word) เนื ้อหาบทเรียนที่ เหมาะสมกับผู้ เข้ารับการอบรม แต่ละคนตามระดับ
ความสามารถ และแบบทดสอบหลังฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หวัขอ้ โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) มีการหาคณุภาพ
ระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดงันี ้

1. วิเคราะหเ์นือ้หาของแบบประเมินระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อน ามาเป็นขอ้ค าถามในการสรา้งแบบประเมิน 

2. สรา้งแบบประเมิน โดยมีรูปแบบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั โดยก าหนดค่าระดบัของค าตอบ ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง คณุภาพดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง คณุภาพดี 
คะแนน 3 หมายถึง คณุภาพปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ตอ้งปรบัปรุง 
คะแนน 1 หมายถึง ใชไ้ม่ได ้
3. น าแบบประเมินใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบและปรบัปรุง

แกไ้ข 
4. น าแบบประเมินที่ปรบัปรุงแลว้ไปเก็บขอ้มลูกบัผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
5. น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ยเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดคณุภาพ

ของเครื่องมือการประเมินระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยก าหนดเกณฑ ์ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง คณุภาพดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง คณุภาพดี 
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง คณุภาพปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง ตอ้งปรบัปรุง 
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง ใชไ้ม่ได ้
ทั้งนี ้ เกณฑ์การยอมรับว่าระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพัฒนาทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สรา้งขึน้มีความเหมาะสม ก าหนดไว้ที่ ค่าเฉลี่ย 
ตั้งแต่ 3.51 ขึน้ไป ผลจากการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พบว่า โดยรวม 

อยู่ในระดบัดีมากค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากบั 4.75 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.33  
6. น าขอ้มลูที่รวบรวมไดจ้ากแบบสมัภาษณม์าวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อสรุปผลการวิจยั 

 
ขั้นที ่5 ทดลองใช้และวิเคราะหข์้อมูล 

น าระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่ไดพ้ฒันาแลว้ไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่าง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. เครื่องมือที่ใช ้ประกอบดว้ย 
1.1 เว็บไซตร์ะบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 
1.2 แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร หวัขอ้ โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word)  
1.3 แบบทดสอบหลังฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร หวัขอ้ โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) 
2. ขัน้ตอนการด าเนินการ มีดงันี ้

2.1 ใชแ้บบทดสอบก่อนฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หัวขอ้ โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) วัดระดับความรูข้องผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 

2.2 ระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารน าเสนอบทเรียนที่ปรบัเหมาะสอดคลอ้งกบัระดบัความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

2.3 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมด าเนินกิจกรรมตามหลกัสตูรฝึกอบรม  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรบัการวิจัยในครัง้นี ้ ผู ้วิจัยได้ทดลองและเก็บข้อมูลในปีงบประมาณ 2564 เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ครอบคลุมระยะเวลาทัง้สิน้ 2 สปัดาห ์โดยใชร้ะบบการฝึกอบรมแบบปรบั
เหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
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1. ขัน้ก่อนการทดลอง 
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบการฝึกอบรม  

แบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.2 สรา้งเครื่องมือการวิจัย ไดแ้ก่ 1) หลักสูตรฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนา

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) แบบประเมินดัชนีความ
สอดคล้อง ( IOC) โครงสร้างหลักสูตร บทเรียนออนไลน์และเว็บ ไซต์3 ) 
แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร ์ด 
(Microsoft Word) 4) แบบประเมินความสอดคลอ้งแบบทดสอบก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) 5) 
ระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและ 6) แบบประเมินคณุภาพระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

1.5 หาค่าดัชนีความสอดคล้องหลักสูตรฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประเมินคุณภาพโดยเก็บขอ้มูลจาก
กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเนือ้หา จ านวน 3 คน 

1.6 ด าเนินการขอจริยธรรมการท าวิจยัในมนุษย ์
2. ขัน้ด าเนินการทดลอง 
2.1 ผู้วิจัยประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อพัฒนาทักษะ 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบคุลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2.2 เปิดรับสมัครหน่วยงานที่ สนใจเข้าร่วม หลักสูตรฝึกอบรมแบบปรับ เหมาะ 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
ศรีนครนิทรวิโรฒ 

2.3 ผู้วิจัยชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีการด าเนินการทดลองผ่านระบบ 
การฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของบคุลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2.4 ด าเนินกิจกรรมตามหลกัสตูรฝึกอบรม ซึ่งครอบคลมุระยะเวลา 2 สปัดาห ์
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2.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการฝึกอบรมออนไลน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ตามหลกัสตูรฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของบคุลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

3. ขัน้หลงัการทดลอง  
ผู้วิจัยน าผลที่ ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ 

เรื่อง ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวขอ้ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft 
Word) มาวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ 

 
การพิทักษสิ์ทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจัยค านึงถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยน าเคา้โครงปริญญานิพนธ์เสนอต่อ
คณ ะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิ จารณ าโครงการวิจัยที่ ท าในมนุษ ย์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (รหสัโครงการวิจยั SWUEC-G-009/2563X) ซึ่งโครงการวิจยันีเ้ป็นโครงการวิจัย
ที่เขา้ข่ายยกเวน้ (Research with exemption from SWUEC) 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

ค่าสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู มีดงันี ้
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of item 

Objective Congruence : IOC) เพื่ อใช้ค านวณหาค่าความเที่ ยงตรงเชิ งเนื ้อหา (Content 
Validity) ของโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหวัขอ้ โปรแกรม
ไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) และแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 
เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร ์ด 
(Microsoft Word)  

2. การวิเคราะหค์ณุภาพของเครื่องมือการประเมินแบบทดสอบ ใหไ้ดค้ณุภาพตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด โดยใชส้ถิติการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบประเมินคุณภาพระบบ
ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร
ในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

3. การศึกษาผลการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างาน โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน t-test 
แบบ Dependent 



 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การพฒันาระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อใหบุ้คลากรในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒมีระบบการฝึกอบรมที่สามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองสอดคลอ้งกบัระดบัความรูเ้ดิม 
และฝึกเป็นการอบรมโดยไม่จ าเป็นตอ้งละจากงาน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการพฒันาตามวิธีด าเนินการวิจยั 
จึงขอเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. ผลการพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผลการใชร้ะบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1. ผลการพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้วิจัยขอน าเสนอ 
เป็น 2 ส่วน ได้แก่  ผลการพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และผลการประเมินคุณภาพระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบคุลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒจากผูเ้ชี่ยวชาญ 

1.1 ผลการพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้วิจัยท าการศึกษา 
และวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานที่เป็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ท าการออกแบบ
หลกัสตูรฝึกอบรมและระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะออนไลน ์
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 

กระบวนการประเมินความสามารถของผู้เข้าฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบหลัก 
ดงัภาพประกอบ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการประเมินความสามารถของผูเ้ขา้ฝึกอบรม 

 

Profile 

Adaptation Engine 

Database 

Adaptive Training 

Pre-test 

Training 

Certificate 

INPUT 

PROCESS 

OUTPUT 

Adaptive Training Pre-test 

 

Calculate the score 

Input Adaptive Training 

Curriculum 

Adaptation Engine 

Predictive Individual 

learning ability 

Adaptive Training Lessons 
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รายละเอียดของ กระบวนการประเมินความสามารถของผูเ้ขา้ฝึกอบรม ประกอบดว้ย 3 
สว่น ดงันี ้

1. Input ไดแ้ก่ สว่นของการทดสอบก่อนฝึกอบรม ซึ่งเป็นการใชแ้บบทดสอบก่อนฝึกอบรม
แบบปรบัเหมาะในการวดัระดบัความรูข้องผูเ้รียน เพื่อทราบความถนดัหรือความรูเ้ดิมของผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมในแต่ละบคุคล 

2. Process ในการประมวนผลนีน้  าเกณฑค์ะแนนจากหลกัสตูรฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ
มาใช ้โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่  

2.1 การคิดคะแนนขอ้สอบ 
2.2 การท านายความสามารถในการเรียนรู้ โดยแบ่งคะแนนที่ไดแ้ยกตามวัตถุประสงค ์

การเรียนรู้ รูปแบบการปรับเหมาะด้านเนื ้อหาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นได้ถึง 
27 รูปแบบ โดยรูปแบบเหล่านี ้ถูกสรา้งขึน้โดยใช้กลไกการปรับเหมาะด้านเนื ้อหาการเรียนรู  ้
ตามโครงสรา้งหลักสูตร ซึ่งจ านวนพฤติกรรมที่เกิดขึน้ได้ค านวณตามรูปแบบและกฎการคูณ 
(n1 × n2 × n3 … nk) ดงัภาพประกอบ 5 

ภาพประกอบ 5 โครงสรา้งบทเรียนแบบปรบัเหมาะ 

โครงสรา้งหลกัสตูร
แบบปรบัเหมาะ

จดุประสงค์
การเรยีนรูท้ี่ 1

คะแนนเตม็ ไมน่  าเสนอบทเรียน

คะแนน < 5 บทเรียนฝึกปฏิบตัิ

คะแนน ≥ 5 บทเรยีนทบทวนความรู้

จดุประสงค์
การเรยีนรูท้ี่ 2

คะแนนเตม็ ไมน่  าเสนอบทเรียน

คะแนน < 5 บทเรียนฝึกปฏิบตัิ

คะแนน ≥ 5 บทเรยีนทบทวนความรู้

จดุประสงค์
การเรยีนรูท้ี่ 3

คะแนนเตม็ ไมน่  าเสนอบทเรียน

คะแนน < 5 บทเรียนฝึกปฏิบตัิ

คะแนน ≥ 5 บทเรยีนทบทวนความรู้
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3. Output ที่ไดคื้อบทเรียนทัง้ 3 เนือ้หาที่เหมาะกบัความรูค้วามสามารถของผูเ้รียน  
 
กระบวนการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบหลกั ดงัภาพประกอบ 6 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 กระบวนการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะ 

รายละเอียดขององคป์ระกอบของ Adaptive training Model ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงันี ้
1. Input ได้แก่ ข้อมูลการเรียนรูข้องผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการท ากิจกรรมในทั้ง 3 

บทเรียนที่ระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะน าเสนอ 
2. Process ในการประมวนผลระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของการเรียน 

การท ากิจกรรมในบทเรียนและการส่งงาน ซึ่งจะถูกจดัเก็บไปที่ฐานขอ้มูล และหากครบถว้นระบบ
จะอนญุาตใหเ้ขา้ถึง แบบทดสอบภายหลงัการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 

3. Output คือการน าเสนอแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
ที่ผ่านเงื่อนการเรียนรู้ เมื่อผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้ท าแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรมแล้ว 
ระบบจะท าการจัดเก็บขอ้มูลไปที่ฐานขอ้มูลไวเ้พื่อใหผู้ดู้แลระบบตรวจสอบอีกครัง้ ก่อนจะเกิด
กระบวนการสง่มอบประกาศนียบตัร 

ในขั้น ต่อมาคือการออกแบบแผนผังเว็บ ไซต์  และ UI ส าหรับ เว็บ ไซต์ฝึกอบรม 
แบบปรับ เหมาะให้มีกระบวนการท างานสอดคล้องกับ  Adaptive training Model ที่ ผ่ าน 
การหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมและระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
ด้านด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน   โดยใช้ WordPress ในการพัฒนาเว็บไซต ์
และเลือกใช้ Plug-in ที่ เผยแพร่สาธารณะ ปรับแต่งการท างานให้รับและส่งข้อมูลอัตโนมัติ 
ซึ่งมีโครงสรา้งเว็บไซตด์งัภาพประกอบ 7 

INPUT 

PROCESS 

Learning activities 

Compute 

completeness Database 

Adaptive Training 

Post-test 
OUTPUT 
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ภาพประกอบ 7 โครงสรา้งเว็บไซต ์

1.2 ผลการประเมินคุณภาพระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
จากผู้เชี่ยวชาญ ผูว้ิจัยไดท้ าการพัฒนาเว็บไซต์ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะและหาคุณภาพของระบบ
ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินของผู้เชี่ ยวชาญ 
จ านวน 3 คน พบว่า อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.33 
ดงัแสดงในตาราง 5 

ตาราง 5 ผลการประเมินคณุภาพของระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

ดา้นการจดัการบทเรยีน 4.81 0.25 ดีมาก 

ดา้นการออกแบบระบบการเรียนการสอน 4.78 0.29 ดีมาก 

ดา้นอกัษร 4.83 0.15 ดีมาก 

ดา้นภาษา 4.78 0.39 ดีมาก 

ดา้นภาพ 4.67 0.39 ดีมาก 

ดา้นเสียง 4.60 0.46 ดีมาก 

ดา้นการปฏิสมัพนัธแ์ละการเชื่อมโยง 4.80 0.35 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.75 0.33 ดีมาก 

หนา้หลกั

หนา้แรก ค าแนะน า สมาชิก

เขา้สูร่ะบบ

สมคัรสมาชิก

ขอ้มลูสมาชิก

ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ

แบบทดสอบ

ก่อนฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ

บทเรียนแบบปรบัเหมาะ

แบบทดสอบ

หลงัฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ

ติดต่อเรา
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จากตาราง 5 ผลการหาคุณภาพระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย (�̅�) 
เท่ากับ 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.33 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ดา้นอกัษรมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากบั 4.83 และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.15 รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดการบทเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25 ดา้นการปฏิสัมพันธ์

และการเชื่อมโยงโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากบั 0.35 ดา้นการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
เท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.29 ดา้นภาษา โดยรวมอยู่ในระดับดี 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.39 ด้านภาพ โดยรวม 

อยู่ ในระดับดี ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.39 

และดา้นเสียง โดยรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากบั 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.46 ตามล าดบั 

ตาราง 6 ผลการประเมินคณุภาพของระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒดา้นการจดั
บทเรียน 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านการจัดการบทเรียน    

1. เมนหูลกัของบทเรียนมคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

2. รูปแบบการน าเสนอบทเรียนมคีวามเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

3. ความชดัเจนของค าอธิบายแบบฝึกหดัในบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

4. รูปแบบการตอบโตม้มีาตรฐานเดียวกนั 5.00 0.00 ดีมาก 

5. มีการจดัเก็บขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 4.67 0.58 ดีมาก 

6. ความสะดวกในการใชบ้ทเรยีน 4.67 0.00 ดีมาก 

7. ปุ่ มและสญัลกัษณต์า่งๆ สามารถส่ือสารกบัผูใ้ชไ้ด้

อย่างเหมาะสม 

5.00 0.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.81 0.25 ดีมาก 
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จากตาราง 6 พบว่า ผลการหาคุณภาพระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดา้นการจดับทเรียน โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดบัดี

มาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณา 
รายข้อ พบว่า ข้อที่  1. เมนูหลักของบทเรียนมีความเหมาะสม ข้อที่  4. รูปแบบการตอบโต ้
มี ม าตรฐาน เดียวกัน  และข้อที่  7. ปุ่ ม และสัญ ลักษณ์ ต่ างๆ  สามารถสื่ อสารกับผู้ ใช้ 

ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.00 ทั้งนีผู้เ้ชี่ยวชาญได้ใหค้วามเห็นว่าในการจัดวางปุ่ มต่างๆ มีความเหมาะสม 
เขา้ใจง่าย สามารถสื่อสารกับผูใ้ชง้านไดดี้ รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ที่ 2. รูปแบบการน าเสนอบทเรียนมี
ความเหมาะสม ขอ้ที่ 3. ความชัดเจนของค าอธิบายแบบฝึกหัดในบทเรียน ขอ้ที่ 5. มีการจัดเก็บ

ขอ้มลูอย่างเป็นระบบ และ ขอ้ที่ 6. ความสะดวกในการใชบ้ทเรียน อยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
เท่ากบั 4.67 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.58 ตามล าดบั 

ตาราง 7 ผลการประเมินคณุภาพของระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒดา้นการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน   

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน    

1. ก าหนดวตัถปุระสงคช์ดัเจน สมบรูณ ์ 4.67 0.58 ดีมาก 

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอนตอบสนอง

ความแตกต่างระหวา่งบคุคล 

5.00 0.00 ดีมาก 

3. การออกแบบเป็นระบบ น าเสนอถกูตอ้งตามล าดบั

ขัน้ 

5.00 0.00 ดีมาก 

4. มีความคดิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบโปรแกรม 4.67 0.58 ดีมาก 

5. กลยทุธก์ารน าเสนอดงึดดูความสนใจ 4.33 0.58 ดี 

6. ค าแนะน าการใชง้านเหมาะสมชดัเจน 5.00 0.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.78 0.29 ดีมาก 
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 จากตาราง 7 พบว่า ผลการหาคุณภาพระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดา้นการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน 

โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.29 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ข้อที่  2. การออกแบบระบบการเรียนการสอนตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  3. การออกแบบเป็นระบบ น าเสนอถูกต้องตามล าดับขั้น 

และ ขอ้ที่ 6. ค าแนะน าการใชง้านเหมาะสมชัดเจน อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 5.00 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00 รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 1. ก าหนดวัตถุประสงค์
ชัดเจน สมบูรณ์ และขอ้ที่ 4. มีความคิดสรา้งสรรค์ในการออกแบบโปรแกรม อยู่ในระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 และ ขอ้ที่ 5. กลยุทธ์

การน าเสนอดึงดูดความสนใจ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 ตามล าดับ  ผลการประเมินคุณภาพในข้อที่  5 ผู้เชี่ยวชาญ 
ใหค้วามเห็นว่ากลยุทธ์การน าเสนอยงัเป็นรูปแบบที่พบเห็นไดท้ั่วไปคือการน าเสนอขอ้มลูดว้ยภาพ 
ตวัอกัษรและวิดีโอการสอน และจากการสอบถามผูใ้ชง้านบางสว่นไดใ้หค้วามเห็นว่าการเขา้ใชง้าน
บทเรียนเขา้ใจง่ายเพราะเป็นรูปแบบที่ผูใ้ชง้านคุน้เคยจึงไม่มีความแปลกใหม่มากนกั 

ตาราง 8 ผลการประเมินคณุภาพของระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒดา้นอกัษร 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านอักษร    

1. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบอกัษร 5.00 0.00 ดีมาก 

3. ความชดัเจนของตวัอกัษร 5.00 0.00 ดีมาก 

4. ตวัอกัษรกบัพืน้หลงัชว่ยใหอ้่านง่าย 4.33 0.58 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.83 0.15 ดีมาก 

  
  จากตาราง 8 พบว่า ผลการหาคุณภาพระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ด้านอักษร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
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ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.15 เมื่อพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ข้อที่  1. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร  ข้อที่  2. ความเหมาะสมของรูปแบบอักษร 

และ ข้อที่  3. ความชัด เจนของตัวอักษร  อยู่ ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ ย  (�̅�) เท่ ากับ  5.00 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00 รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 4. ตัวอักษรกับพื ้นหลัง 

ช่วยให้อ่านง่ายอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.58 ตามล าดับ ในข้อที่  4. นี ้ จากการสังเกตการแสดงผลในอุปกรณ์ต่าง ๆ พบว่า 
มีการแสดงผลต่างกันทั้งสี การตัดค าและต าแหน่งปุ่ มต่าง ๆ จึงอาจท าให้ตัวอักษรกับพื ้นหลัง 
แสดงผลไม่คงที่หรือผิดเพีย้นไปขึน้อยู่กบัอปุกรณท์ี่ใช ้

ตาราง 9 ผลการประเมินคณุภาพของระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒดา้นภาษา 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านภาษา    

1. การใชภ้าษาส่ือความหมายชดัเจน 4.67 0.58 ดีมาก 

2. ภาษาที่ใชถ้กูตอ้งเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

3. การใชภ้าษาเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 5.00 0.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.78 0.39 ดีมาก 

  
  จากตาราง 9 พบว่า ผลการหาคุณภาพระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดา้นภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.39 เมื่อพิจารณารายขอ้ 

พบว่า ข้อที่ 3. การใช้ภาษาเหมาะสมกับผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 5.00 
และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ  0.00 รองลงมาได้แก่  ข้อที่  1. การใช้ภาษา 

สื่อความหมายชัดเจนและ ขอ้ที่ 2. ภาษาที่ใชถู้กตอ้งเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
เท่ากบั 4.67 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.58 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 ผลการประเมินคณุภาพของระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒดา้นภาพ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านภาพ    

1. ความเหมาะสมของขนาดภาพ 5.00 0.00 ดีมาก 

2. การจดัวางต าแหน่งของภาพมคีวามเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 4.67 0.58 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมของปรมิาณภาพกบัเนือ้หา 5.00 0.00 ดีมาก 

5. ความสมัพนัธข์องภาพและค าบรรยาย 4.33 0.58 ดี 

6. ความสมัพนัธข์องภาพและเสียง 4.33 0.58 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.67 0.39 ดีมาก 

  
  จากตาราง 10 พบว่า ผลการหาคณุภาพระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ด้านภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.39 เมื่อพิจารณารายขอ้ 
พบว่าข้อที่  1. ความเหมาะสมของขนาดภาพ และ ข้อที่  4. ความเหมาะสมของปริมาณภาพ 

กบัเนือ้หา อยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากบั 5.00 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
0.00 รองลงมาได้แก่  ข้อที่  2. การจัดวางต าแหน่งของภาพมีความเหมาะสม และ ข้อที่  3. 

ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.67 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.58 ขอ้ที่ 5.5 ความสมัพนัธ์ของภาพและค าบรรยาย 

และ ข้อที่   5.6 ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง อยู่ ในระดับดี ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.33 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 ตามล าดับ  ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญในขอ้ที่ 5 และขอ้ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุในดา้นภาพ ซึ่งมีคณุภาพอยู่ในระดับดี จาก
การสอบถามผูใ้ชง้านบางส่วนไดใ้หค้วามเห็นว่าวิดีโอในบทเรียนมีค าบรรยายนอ้ยและมีการสาธิต
เร็วไม่ครบทุกขัน้ตอน ผูท้ี่ไม่ช านาญการใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) ปฏิบัติ
ตามวิดีโอไม่ทนั จ าเป็นตอ้งหยดุการเลน่หรือเลน่ซ า้ในบางขัน้ตอน 
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ตาราง 11 ผลการประเมินคณุภาพของระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒดา้นเสียง 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านเสียง    

1. ความชดัเจนของเสียงบรรยาย 4.67 0.58 ดีมาก 

2. ความถกูตอ้งของเสียงบรรยาย 5.00 0.00 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 4.67 0.58 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมของระดบัเสียงดนตรีกบัระดบัเสียง

บรรยาย 

4.33 0.58 ดี 

5. ความเหมาะสมและความน่าสนใจของดนตรี

ประกอบ 

4.33 0.58 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.60 0.46 ดีมาก 

  
  จากตาราง 11 พบว่า ผลการหาคณุภาพระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒดา้นเสียง

โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ข้อที่  2. ความถูกต้องของเสี ยงบรรยาย  อยู่ ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ ย  (�̅�) เท่ ากับ  5.00 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00 รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ที่ 1. ความชัดเจนของเสียง

บรรยายและ ขอ้ที่ 3. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 
4.67 แ ล ะ ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ า น  (S.D.) เท่ า กั บ  0.58 ข้ อ ที่  4. ค ว า ม เห ม า ะ ส ม 
ของระดับเสียงดนตรีกับระดับเสียงบรรยาย และ ข้อที่  5. ความเหมาะสมและความน่าสนใจ 

ของดนตรีประกอบอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.58 ตามล าดบั ตามล าดับ ผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญในขอ้ที่ 4 และขอ้ที่ 5 
มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดในดา้นเสียง จากการสอบถามผูใ้ชง้านบางส่วนไดใ้หค้วามเห็นว่าเสียงดนตรี
และการบรรยายประกอบวิดีโอมีจังหวะปานกลาง ใหค้วามรูไ้ดช้ัดเจนเป็นขัน้ตอน กระตุน้ความ
สนใจไดดี้แต่มีความแตกต่างจากการพดูคยุถามตอบหรือการสาธิตแบบตัวต่อตวั ท าใหเ้มื่อฟังไป
เรื่อย ๆ เกิดความรูส้ึกง่วงอาจ ทัง้นีเ้พราะการเรียนออนไลนเ์ป็นการน าตนเอง จ าเป็นตอ้งมีสมาธิ
จดจ่อและตัง้ใจ 
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ตาราง 12 ผลการประเมินคณุภาพของระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒดา้นการ
ปฏิสมัพนัธแ์ละการเชื่อมโยง 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านการปฏิสัมพนัธแ์ละการเชื่อมโยง    

1. โอกาสใหผู้เ้รียนควบคมุล าดบัในการศกึษาบทเรยีนดว้ย

ตนเอง 

5.00 0.00 ดีมาก 

2. การใหค้วามชว่ยเหลือมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

3. การเชื่อมโยงใชง้านไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 

4. การเชื่อมโยงไปยงัส่วนตา่งๆ มีความสะดวกรวดเรว็ 5.00 0.00 ดีมาก 

5. ค าสั่งตา่งๆ ในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอ้ย่างชดัเจน 4.67 0.58 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.80 0.35 ดีมาก 

  
  จากตาราง 12 พบว่า ผลการหาคณุภาพระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดา้นการปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยง โดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน 

โดยรวมอยู่ ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.35 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่  1. โอกาสให้ผู้เรียนควบคุมล าดับในการศึกษา
บทเรียนดว้ยตนเอง และ ขอ้ที่ 4. การเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับ 

ดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากบั 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.00 รองลงมาไดแ้ก่ 
ข้อที่  2. การให้ความช่วยเหลือมีความเหมาะสม  ข้อที่  3. การเชื่ อม โยงใช้งานได้อ ย่าง 
มีประสิทธิภาพ และ ขอ้ที่ 5. ค าสั่งต่างๆ ในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอ้ย่างชดัเจนอยู่ในระดับ 

ดีมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากบั 4.67 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.58 ตามล าดบั 
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2. ผลการใช้ระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1 การจัดเนือ้หาการฝึกอบรมปรับเหมาะตามด้านเนือ้หา 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อนการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร หัวขอ้ โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) จ านวน 30 ขอ้ 
เพื่อจัดเนือ้หาการฝึกอบรมปรบัเหมาะตามดา้นเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกับระดับความรูข้องผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมแต่ละคน ดงัแสดงในตาราง 13  

ตาราง 13 ผลการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบคุลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ล าดบั
ที่ 

Pre-
Test 

  การฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ  
Post-
Test 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 1 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 2 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 3 

คะแนน
เต็ม 30 
คะแนน 

บทเรียน 
ฝึกปฏิบตัิ 

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
น าเสนอ
บทเรียน 

บทเรียน 
ฝึกปฏิบตัิ 

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
น าเสนอ
บทเรียน 

บทเรียน 
ฝึกปฏิบตัิ 

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
น าเสนอ
บทเรียน 

คะแนน
เต็ม 30 
คะแนน 

1 6 ✓ - - ✓ - - ✓ - - 23 

2 21 - ✓ - - ✓ - ✓ - - 25 

3 19 - ✓ - - ✓ - ✓ - - 24 

4 19 - ✓ - - ✓ - - ✓ - 24 
5 22 - ✓ - - ✓ - ✓ - - 28 

6 18 - ✓ - - ✓ - ✓ - - 24 

7 24 - ✓ - - ✓ - - ✓ - 26 
8 20 - ✓ - - ✓ - - ✓ - 24 
9 24 - ✓ - - ✓ - - ✓ - 28 
10 20 - ✓ - - ✓ - ✓ - - 27 

11 22 - ✓ - - ✓ - - ✓ - 26 
12 24 - ✓ - - ✓ - ✓ - - 26 

13 15 - ✓ - ✓ - - ✓ - - 23 

14 19 - ✓ - ✓ - - ✓ - - 24 

15 12 ✓ - - ✓ - - ✓ - - 24 

16 22 - ✓ - - ✓ - ✓ - - 27 
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ล าดบั
ที่ 

Pre-
Test 

  การฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ  
Post-
Test 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 1 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 2 

จดุประสงค ์
การเรียนรูท้ี่ 3 

คะแนน
เต็ม 30 
คะแนน 

บทเรียน 
ฝึกปฏิบตัิ 

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
น าเสนอ
บทเรียน 

บทเรียน 
ฝึกปฏิบตัิ 

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
น าเสนอ
บทเรียน 

บทเรียน 
ฝึกปฏิบตัิ 

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
น าเสนอ
บทเรียน 

คะแนน
เต็ม 30 
คะแนน 

17 19 - ✓ - - ✓ - - ✓ - 25 
18 18 - ✓ - ✓ - - ✓ - - 25 

19 20 - ✓ - ✓ - - ✓ - - 25 

 
จากตาราง 13 พบว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีระดับความรูใ้นเรื่องโปรแกรมไมโครซอฟท์

เวิรด์ (Microsoft Word) แตกต่างกนั จุดประสงคท์ี่ 1 พบว่ามีผูไ้ดร้บัการปรบัเหมาะในบทเรียนฝึก
ปฏิบัติ จ านวน 2 คน และมีผู้ได้รับการปรับเหมาะในบทเรียนทบทวนความรู ้จ านวน 17 คน 
จุดประสงคท์ี่ 2 พบว่ามีผูไ้ดร้บัการปรบัเหมาะในบทเรียนฝึกปฏิบัติ จ านวน 6 คน และมีผูไ้ดร้บั 
การปรบัเหมาะในบทเรียนทบทวนความรู ้จ านวน 13 คน จุดประสงคท์ี่ 3 พบว่ามีผูไ้ดร้บัการปรบั
เหมาะในบทเรียนฝึกปฏิบติั จ านวน 12 คน และมีผูไ้ดร้บัการปรบัเหมาะในบทเรียนทบทวนความรู ้
จ านวน 7 คน  ซึ่งปรากฏรูปแบบการเรียนรูท้ัง้สิน้ 4 รูปแบบจาก 27 รูปแบบ ที่สามารถเป็นไปได้
ตามรูปแบบและกฎการคณู (n1 × n2 × n3 … nk) 

2.2 รายละเอียดการเข้าฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ 
ผูว้ิจยัไดติ้ดตามการเขา้ใชง้านการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะรายบคุคลในเรื่อง เวลาการเขา้

ใชง้าน ระยะเวลาที่อยู่ในระบบ การท าแบบฝึกหัดและคะแนนที่ไดร้บั และท าการทดสอบความรู้
หลังการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวขอ้ 
โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) จ านวน 30 ข้อ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
14-16 
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ตาราง 14 รายละเอียดการเขา้ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะจุดประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ 1 

ล าดับท่ี 

คะแนนการท ากิจกรรม/แบบฝึกหัด 
จ านวนคร้ัง 
ท่ีเข้าใช้งาน 

(คร้ัง) 

ระยะเวลา 
ท่ีอยู่ในระบบ 

(นาที) 

บทเรียนฝึกปฏิบัติ บทเรียนทบทวนความรู้ 
กิจกรรมท่ี 1 

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
กิจกรรมท่ี 2 

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

1 12 12 - 3 30 

15 12 12 - 1 43 

ค่าเฉลี่ย 12 12 - 2 36.5 

2 - - 11 2 15 

3 - - 11 1 28 

4 - - 12 1 39 

5 - - 12 2 28 

6 - - 12 2 35 

7 - - 11 1 39 

8 - - 10 3 31 

9 - - 12 2 12 

10 - - 10 2 24 

11 - - 11 2 18 

12 - - 10 2 15 

13 - - 12 1 35 

14 - - 12 2 18 

16 - - 12 1 35 

17 - - 12 1 41 

18 - - 11 2 29 

19 - - 11 2 26 

ค่าเฉลี่ย 11.24 1.71 27.53 

 

จากตาราง 14 พบว่า การเขา้ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะจุดประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ 1 ของผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม จ านวน 19 คน พบว่า มีผู ้ได้เรียนบทเรียนฝึกปฏิบัติ จ านวน 2 คน มีค่าเฉลี่ย
คะแนนในกิจกรรมที่ 1 เท่ากับ 12 คะแนน มีค่าเฉลี่ยคะแนนในกิจกรรมที่ 2 เท่ากบั 12 คะแนน มี
ค่าเฉลี่ยการเขา้ใชง้านอยู่ที่ 2 ครัง้ และใชเ้วลาอยู่ในระบบเฉลี่ย 36.5 นาที และมีผูไ้ดเ้รียนบทเรียน
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ทบทวนความรู ้จ านวน 17 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนในแบบฝึกหัดทบทวนความรู ้เท่ากับ 11.24 
คะแนน มีค่าเฉลี่ยการเขา้ใชง้านอยู่ที่ 1.74 ครัง้ และใชเ้วลาอยู่ในระบบเฉลี่ย 27.53 นาท ี

ตาราง 15 รายละเอียดการเขา้ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะจุดประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ 2 

ล าดบัที ่

คะแนนการท ากิจกรรม/แบบฝึกหดั 
จ านวนครัง้ 
ที่เขา้ใชง้าน 
(ครัง้) 

ระยะเวลา 
ที่อยู่ในระบบ 

(นาที) 

บทเรียนฝึกปฏิบตัิ บทเรียนทบทวนความรู ้

กิจกรรมที่ 1 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 2 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

แบบฝึกหดัทบทวนความรู้
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

1 11 12 - 2 53 

13 12 12 - 2 45 

14 12 11 - 3 36 

15 12 12 - 2 55 

18 12 12 - 2 42 

19 12 12 - 3 54 

ค่าเฉลี่ย 11.83 11.83 - 2.33 47.50 

2 - - 12 1 58 

3 - - 12 1 32 

4 - - 12 1 47 

5 - - 11 1 51 

6 - - 12 1 59 

7 - - 12 1 43 

8 - - 11 2 35 

9 - - 12 3 18 

10 - - 12 2 41 

11 - - 12 4 27 

12 - - 11 2 60 

16 - - 12 2 56 

17 - - 12 2 34 

ค่าเฉลี่ย 11.77 1.77 43.15 

 
จากตาราง 15 พบว่า การเขา้ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะจุดประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ 2 ของผูเ้ขา้

รบัการฝึกอบรม จ านวน 19 คน พบว่า มีผู ้ได้เรียนบทเรียนฝึกปฏิบัติ จ านวน 6 คน มีค่าเฉลี่ย
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คะแนนในกิจกรรมที่ 1 เท่ากับ 11.83 คะแนน มีค่าเฉลี่ยคะแนนในกิจกรรมที่ 2 เท่ากับ 11.83 
คะแนน ค่าเฉลี่ยการเขา้ใชง้านอยู่ที่ 2.33 ครัง้ และใชเ้วลาอยู่ในระบบเฉลี่ย 47.50 นาที และมีผูไ้ด้
เรียนบทเรียนทบทวนความรู ้จ านวน 13 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนในแบบฝึกหดัทบทวนความรู ้เท่ากบั 
11.77 คะแนน มีค่าเฉลี่ยการเขา้ใชง้านอยู่ที่ 1.77 ครัง้ และใชเ้วลาอยู่ในระบบเฉลี่ย 43.15 นาท ี

ตาราง 16 รายละเอียดการเขา้ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะจุดประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ 3 

ล าดบัที ่

คะแนนการท ากิจกรรม/แบบฝึกหดั 
จ านวนครัง้ 
ที่เขา้ใชง้าน 
(ครัง้) 

ระยะเวลา 
ที่อยู่ในระบบ 

(นาที) 

บทเรียนฝึกปฏิบตัิ บทเรียนทบทวนความรู ้

กิจกรรมที่ 1 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 2 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

แบบฝึกหดัทบทวนความรู้
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

1 11 12 - 2 19 

2 11 12 - 2 33 

3 12 12 - 2 40 

5 12 12 - 1 51 

6 11 11 - 2 41 

10 12 12 - 2 45 

12 12 12 - 4 22 

13 12 12 - 2 50 

14 10 12 - 2 36 

15 12 12 - 1 56 

16 12 12 - 1 50 

18 12 12 - 1 42 

19 12 12 - 1 53 

ค่าเฉลี่ย 11.62 11.92 - 1.77 41.38 

4 - - 12 1 50 

7 - - 11 2 19 

8 - - 12 1 43 

9 - - 12 1 49 

11 - - 11 3 18 

17 - - 12 1 31 

ค่าเฉลี่ย 11.67 1.5 35 
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จากตาราง 16 พบว่า การเขา้ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะจุดประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ 3 ของผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม จ านวน 19 คน พบว่า มีผูไ้ดเ้รียนบทเรียนฝึกปฏิบัติ จ านวน 13 คน มีค่าเฉลี่ย
คะแนนในกิจกรรมที่ 1 เท่ากับ 11.62 คะแนน มีค่าเฉลี่ยคะแนนในกิจกรรมที่ 2 เท่ากับ 11.92 
คะแนน มีค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานอยู่ที่  1.77 ครั้ง และใช้เวลาอยู่ในระบบเฉลี่ ย 41.38 นาที 
และมีผู้ได้เรียนบทเรียนทบทวนความรู ้จ านวน 6 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนในแบบฝึกหัดทบทวน
ความรู ้เท่ากับ 11.67 คะแนน มีค่าเฉลี่ยการเขา้ใช้งานอยู่ที่ 1.5 ครัง้ และใช้เวลาอยู่ในระบบ 
เฉลี่ย 35 นาท ี

2.3 การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมท่ท าการหาค่าความแตกต่างทางสถิติของคะแนนก่อน 

และหลงัการฝึกอบรม และน าคะแนนที่ไดม้าทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-testแบบ Dependent 
ซึ่งปรากฏผลดงัตาราง 17 

ตาราง 17 การเปรียบเทียบความรูจ้ากแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม ของบุคลากร
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชร้ะบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

* p<0.05  
 

จากตาราง 17 พบว่า  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่ ได้รับการจัดการเรียน รู้ด้วยระบบ 
การฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของบคุลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึกอบรม เท่ากบั 19.16 คะแนน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.37 และคะแนนเฉลี่ยหลงัฝึกอบรม เท่ากบั 25.16 
คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54  

สมมติฐานการวิจยั คือ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมโดยใชร้ะบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
ศรีนครนิทรวิโรฒ มีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกนั จากการวิจยัพบว่า 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมโดยใชร้ะบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยี

ทดสอบ คะแนนเต็ม N �̅� S.D. t-test p-value 

ก่อนฝึกอบรม 30 19 19.16 4.37 
7.55 .000 

หลงัฝึกอบรม 30 19 25.16 1.54 
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สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสงูกว่าก่อนใช ้อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 ยอมรบัสมมติฐานการวิจยั 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมมทีกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกนั 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินแลทรวิโรฒ อยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.75 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.33 

2. ผลการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีคะแนนหลงัฝึกอบรมสงูกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

 
อภปิรายผล 

1. การพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้ออกแบบ
หลกัสตูรการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะโดยมีการวางแผนล าดบัขัน้ตอนการพฒันาอย่างเป็นระบบ
และมีการแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่องตามค าแนะน าที่ไดร้บัจากอาจารยท์ี่ปรึกษาและผูเ้ชี่ยวชาญ 
ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิดการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะของชณุหพงศ ์ไทยอปุถมัภ ์(2546); ธิดารตัน ์
จอดนอก (2556) Dreamboxlearning (2019) โดยได้ยึดโมดูลการปรับ เหมาะ 5 ขั้นตอน 
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ของ Alameen and Dhupia (2019) ซึ่ งประกอบไปด้วย  5 ขั้นตอน คือ 1) การวิ เคราะห ์
ความต้องการของผู้เรียน 2) จัดเตรียมแหล่งขอ้มูลการเรียนรู ้3) บันทึกกิจกรรมและพฤติกรรม 
ของผูใ้ชเ้พื่อวิเคราะหค์วามคืบหน้าของผูใ้ช้ 4) การประเมินกิจกรรมของผูเ้รียน และ 5) รวบรวม
ขอ้มลูยอ้นกลบัสู่ผูเ้รียน ซึ่งมีจุดเด่นในดา้นการจัดการทางเลือกในการเรียนที่สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน
เมื่ อระบบตรวจพบการเปลี่ยนแปลงก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเรียนรู้ใหม่ ให้กับผู้ใช้ 
โดยจะน าเสนอบทเรียนปรบัเหมาะและด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ อีกครัง้ และขัน้ตอนเหล่านี ้
จะท าซ ้าจนกว่าผู้เรียนจะส าเร็จหลักสูตร อีกทั้งผู้วิจัยยังได้ศึกษาเก่ียวกับการฝึกอบรม 
และการพัฒนาหลักสูตร โดยใชม้าตรฐานทักษะส าหรบัการปฏิบัติงานที่ผู ้ปฏิบัติงานจะต้องม ี
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2562) เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ 
(Microsoft Word) มาเป็นเนือ้หาบทเรียนในระบบการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 

ผลการประเมินคุณภาพของระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน 
พบว่า อยู่ในระดับดีมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kenneth และคนอ่ืน ๆ (2010) ที่ท าการพัฒนาระบบสอนเสริม
อจัฉริยะบนเว็บเพื่อใชส้อนเรื่องการเขียนภาษาจีนทางธุรกิจ  ส าหรบัผูท้ี่ส  าเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมของประเทศฮ่องกง โดย ได้ท าการพัฒ นาระบบ  WITS เมื่ อผู้ เรียน เข้าไปใช้งาน 
จะต้องท าการทดสอบความรู้และจะเกิดการประเมินและวินิจฉัยระดับความรู ้ระบบนี ้มุ่งเน้น 
ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาเนือ้หาและฝึกทักษะตามระดับความรูค้วามสามารถของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
และใช้การก ากับตน เองและควบคุมตน เองในการเรียน  และสอดคล้องกับ งานวิจัย 
ของอัครวฒุิ ปรมะปุญญา (2559) ที่ไดพ้ัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนซ่อมเสริมแบบปรบัเหมาะ
ดว้ยระบบจัดการเนือ้หาการเรียนรูโ้ดยใชอ้อนโทโลยี น าฐานความรูอ้อนโทโลยี  (Ontology) มา
ประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาระบบการเรียนซ่อมเสริมด้วยระบบจัดการเนือ้หาการเรียนรู้แบบปรบั
เหมาะใหก้บัผูเ้รียนที่มีความหลากหลาย มคีวามแตกต่างกนัทางดา้นความรูแ้ละรูปแบบการเรียนรู ้
ของแต่ละบุคคล โดยได้ท าการพัฒนาธนาคารข้อสอบ เมื่อผู้เรียนสมัครเข้าใช้ระบบครัง้แรก 
จะตอ้งท าแบบวดัความถนดัทางการเรียนและวดัระดบัความรูพ้ืน้ฐาน ระบบจะท าการสุ่มขอ้สอบ
ออกมาเมื่อผูเ้รียนท าการทดสอบเสร็จแลว้ระบบจะวิเคราะหข์อ้ค าตอบและท าการคัดแยกผูเ้รียน
ตามความถนดัทางการเรียน แบ่งออกเป็น 3 ทาง คือ การรบัรูท้างสายตาโดยการมองเห็น (Visual-
V) การรบัรูท้างโสตประสาทโดยการไดย้ิน (Auditor-A) และการรบัรูท้างรา่งกายโดยการเคลื่อนไหว
และการรูส้ึก (Kinesthetic-K) และ Christos (2017) ได้น าเสนอแนวทาง Adaptive E-learning 
System ที่เน้นการพัฒนาความส าเร็จในการเรียนของผูเ้รียน ซึ่งใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล 2 ส่วนคือ 
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พฤติกรรมการเรียนรูใ้นบทเรียนและการเลือกรูปแบบการน าเสนอเนือ้หา และใชเ้ทคนิค Machine 
learning ในการวิเคราะห์แยกรูปแบบการเรียนรู้แต่ละบุคคลและพัฒนาระบบ Adaptive 
E-learning เพื่ อก าหนดรูปแบบการเรียน รู้ของผู้ เรียนและสะท้อนพฤติกรรมการเรียน รู ้
ปรบัเนือ้หาวิชาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนต่อไป 

2. การศึกษาผลการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้วิจัยได้น าระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรในส านักสื่อ 
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ านวน 19 คน เพื่อเปรียบเทียบ 
ระดับความรูโ้ดยรวบรวมคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 
เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร ์ด 
(Microsoft Word) ที่ ผู ้วิจัยสร้างขึ ้น  ซึ่ งมีลักษณะเป็น แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ขอ้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนแล้ว จากนั้นจึงน าผลคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกันโดยใชส้ถิติ
ทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า เขา้รบัการฝึกอบรมโดยใชร้ะบบ 
การฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สูงกว่าก่อนใช ้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อีกทัง้ Tashtoush, 
Al-Soud, Fraihat, Al-Sarayrah & Alsmirat (2017) พบว่า ระบบ Adaptive E-learning การสอน
ภาษาอังกฤษ  ที่ เขาสร้างขึ ้น เพื่ อจัด รูปแบบของผู้เรียนแบบ Jackson’s Learning styles 
ซึ่งการท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิค Cross-validation เพื่อการน าเสนอเนื ้อหาที่ปรบัเปลี่ยนได ้
ตามรูปแบบการเรียนรูข้องผูเ้รียน เช่น วิดีโอการน าเสนอเนือ้หาและแบบทดสอบที่สามารถปรบัตวั
ได้ตามรูปแบบการเรียนรูข้องผู้เรียนได้ ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อยู่ในระดับสูง (87.4%) และงานวิจัยของ Mei และคนอ่ืน ๆ (2017) ยังพบว่า การเปรียบเทียบ 
ผลการเรียนในรายวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้น ปีที่  1 จ านวน 100 คน  
ในปีการศึกษา 2015 ดว้ยการเรียนรูแ้บบปรบัเหมาะกบัผลการเรียนแบบปกติในปีการศึกษา 2014 
ของมหาวิทยาลยั Hebei North ผลการทดสอบก่อนเรียนไม่มีความแตกต่างกนั แต่ผลการทดสอบ
ภายหลังเรียนแบบปรับ เหมาะสูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ .05 
และผลการสอบถามนักศึกษา 93.7% คิดว่าตัวเองมีความสนใจและขยายเวลาการเรียนรู ้
เฉลี่ยต่อวนัไปอีก 30 นาที 
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 ทัง้นีเ้นื่องจากผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหเ์นือ้หาบทเรียน ออกแบบโครงสรา้งหลกัสตูรและออกแบบ
แบบแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) ที่มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ 
ที่ผ่านการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อหาความสอดคล้องของ โครงสรา้งหลักสูตร 
บทเรียนออนไลน ์และเว็บไซต ์ท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้รียนรูต้ามระดับความรูข้องตนเอง 
และสามารถบริหารจัดการกระบวนการเรียน รู้ของตนเอง ซึ่ ง เป็นการบังคับให้ผู ้ เรียน 
มีวินัยในตนเองในระดับที่สามารถวางแผนการเรียน แบ่งเวลาการเรียน และวิธีการที่จะเรียนรู้
เนือ้หาซ า้ได ้จึงสามารถท าการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนีผู้ว้ิจัยพบว่า การเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ท าใหผู้เ้รียนมีอิสระในการเรียนรู ้
ทั้งดา้นเวลาการเรียนรู ้สามารถเรียนไดต้ามเวลาที่ตอ้งการ ใชร้ะยะเวลาน้อยกว่ าการฝึกอบรม
แบบปกติทั่วไป และยังสามารถท าการทบทวนบทเรียนไดต้ามตอ้งการ ดังนั้นการฝึกอบรมแบบ
ปรบัเหมาะสามารถสรา้งความหลากหลายในการเรียน ตอบสนองความแตกต่างของผู้เขา้รบั 
การฝึกอบรมและช่วยใหก้ารฝึกอบรมบรรลวุัตถุประสงค์ไดเ้ป็นอย่างดี ดังเห็นไดจ้ากรายละเอียด
การเข้าฝึกอบรมแบบปรับเหมาะในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรูท้ี่บ่งชีว้่าผู้ที่ได้เรียนบทเรียน 
ฝึกปฏิบติัมีแนวโนม้การเขา้ใชง้านประมาณ 2-3 ครัง้ต่อการฝึกอบรมใน 1 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
ผู้ที่ได้เรียนบทเรียนทบทวนความรูม้ีแนวโน้มการเข้าใช้งานประมาณ 2 ครั้งต่อการฝึกอบรม 
ใน 1 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้และผูไ้ดเ้รียนบทเรียนฝึกปฏิบติัใชร้ะยะเวลาอยู่ในระบบเฉลี่ยสงูกว่า 
ผู้ที่ ได้รับบทเรียนทบทวนความ รู้ประมาณ  6 -10 นาที  ทั้ งนี ้อาจ เนื่ องมาจากบทเรียน 
ที่มีความแตกต่างกันด้านระยะเวลาการเรียนรู้และกิจกรรม/แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน 
หรืออาจมาจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าการเปิดหน้าเว็บไซต์การฝึกอบรมค้างไว้  ซึ่งระบบ 
การบริการจดัการเว็บไซตไ์ม่สามารถระบุไดว้่าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใชง้านอยู่หรือไม่ และถึงแมว้่า 
ผูไ้ดเ้รียนบทเรียนฝึกปฏิบัติและบทเรียนทบทวนความรูจ้ะใชร้ะยะเวลาการเรียนรูท้ี่แตกต่างกัน  
แต่จากคะแนนชิ ้นงานการท ากิจกรรมแบบฝึกหัดที่ถูกประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubrics Score) พบว่า มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะทั่วไป 

1.1 การพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ เป็นการออกแบบ
บทเรียนโดยใชร้ะดับความรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นเกณฑ์การแบ่งเนือ้หาบทเรียน ดังนั้นผูพ้ัฒนา
โครงสรา้งหลกัสูตรการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะจึงควรศึกษาและท าความเขา้ใจกบัเนือ้หาที่จะน ามา
ปรบัเหมาะใหช้ดัเจน จะตอ้งวางแผนและก าหนดกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัระดบัความรูแ้ละจุดประสงค์
การเรียนรู ้

1.2 การสรา้งเว็บไซต์ระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ นอกจากจะต้องศึกษาแนวคิด 
และทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบปรับเหมาะและการฝึกอบรมแล้ว จะต้องมีความรู ้
ดา้นการพฒันาเว็บไซต ์อีกทัง้ควรประสานงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อลดขอ้ผิดพลาดการท างานของระบบ 
ซึ่งจะท าใหร้ะบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะมีคณุภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.3 การฝึกอบรมแบบปรับเหมาะที่ เป็นแบบออนไลน์ ผู้จัดหรือผู้ดูแลระบบจะต้อง
เตรียมพร้อมอ านวยความสะดวกและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบอยู่ เสมอ พร้อมทั้งมี ระบบ 
การช่วยเหลือและช่องทางการติดต่อที่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 การศึ กษาผลการฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะของผู้ เข้ าฝึ กอบรม  ผู้ วิ จั ย 

ควรมีกระบวนการบันทึกข้อมูลหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เขา้ฝึกอบรมแต่ละบุคคล เพื่อน ามา
วิเคราะหส์ภาวะผูเ้รียนเพื่อหารูปแบบหรือวิธีการเรียนที่จะตอบสนองการเรียนรูต้ามลกัษณะของผูเ้รียน
ที่เหมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมากยิ่งขึน้ 

2.2  การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะควรใช้เทคนิควิธีการเรียนรู ้
ที่หลากหลายทัง้การจดักิจกรรมและการวดัและประเมินผล 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือรับรองจริยธรรมกรวิจัยในมนุษย ์
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือและประเมินคุณภาพงานวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือและประเมนิคุณภาพงานวิจัย 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สรุพล บญุลือ 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ ์สติมั่น 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ถนอมศกัดิ์ ศรีจนัทรา 

อาจารยป์ระจ าส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหผ์ู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ง 
โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร เร่ือง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) 
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หลักสูตรฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ 

เพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เร่ือง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) 

 

1. สาระส าคัญ 

   โปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิรด์ (Microsoft Word) เป็นโปรแกรมประมวลผลค าแบบพิเศษ 

จดัอยู่ในชุด Microsoft Office ช่วยใหส้รา้งเอกสารแบบมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับ

งานดา้นการพิมพเ์อกสารทุกชนิด สามารถพิมพเ์อกสารออกมาเป็นชุด ๆ โดยมีเครื่องมือในการ

จัดรูปแบบการพิมพเ์อกสารใหเ้หมาะสมกับการน าเสนอในแต่ละงาน และยังสามารถตรวจสอบ

การสะกดค า หลักไวยากรณ์ ทบทวน แกไ้ข ปรบัปรุงความในการพิมพเ์อกสารไดอ้ย่างง่ายดาย 

เพิ่มตาราง เพิ่มกราฟิกในเอกสารและสามารถเพิ่มเติมข้อมูลไดต้ลอดเวลา สามารถใชจ้ัดเก็บ

ขอ้มลูงานเอกสารไดแ้ละสะดวกในการจดัเก็บ หรือเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารโบชวัร ์(Brochures) 

สรา้งงานดา้นสื่อโฆษณา (Advertisements) และจดหมายข่าว (Newsletters) เป็นตน้ 
2. จุดมุ่งหมาย  

  2.1 เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูค้วามเขา้ใจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

  2.2 เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีทกัษะขัน้ตน้ส าหรบัการท างาน 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

  บุคลากรสายปฏิบัติการในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 

2563 ที่สมคัรใจเขา้รว่มการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 1 หน่วยงาน คือ ส านักสื่อ

และเทคโนโลยีการศกึษา  
4. โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

  4.1 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

   4.1.1 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูเ้รื่องการสรา้งและจดัการเอกสาร 

   4.1.2 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูเ้รื่องการจดัรูปแบบขอ้ความย่อหนา้และสว่น

ต่าง ๆ 
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    4.1.3 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูเ้รื่องการแทรกและจดัรูปแบบองคป์ระกอบ

กราฟิก 

  4.2 เนือ้หา 

   4.2.1 การสรา้งและจดัการเอกสาร 

    4.2.2 การจดัรูปแบบขอ้ความย่อหนา้และสว่นต่าง ๆ 

    4.2.3การแทรกและจดัรูปแบบองคป์ระกอบกราฟิก 

  4.3 วิธีการและกิจกรรมการฝึกอบรม  

  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้ป็นผูน้  าตนเองในการเรียนและการฝึกปฏิบติัออนไลนผ์่านเว็บไซต ์

ซึ่งหลกัสูตรจะน าเสนอเนือ้หาบทเรียนและกิจกรรมการฝึกอบรมตามระดับความรูใ้นรูปแบบการ

ปฏิสัมพันธ์ต่อความถนัดทางการเรียนของผู้เรียน  โดยใช้แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมแบบปรับ

เหมาะ เรื่อง ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวขอ้ โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ 

(Microsoft Word) แบ่งระดบัความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในแต่ละจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

  4.4 สื่อและอปุกรณใ์นการฝึกอบรม 

    4.4.1 เว็บไซตฝึ์กอบรมแบบปรบัเหมาะ 

    4.4.2 คอมพิวเตอรห์รือสมารท์โฟน 

  4.5 ก าหนดการฝึกอบรม 

  ผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมเป็นผูน้  าตนเองในการเรียนและการฝึกปฏิบติัออนไลนผ์่านเว็บไซต ์

สามารถเขา้ถึงเนือ้หาบทเรียนไดต้ลอดเวลาภายในระยะเวลาที่เปิดฝึกอบรมออนไลนผ์่านเว็บไซต ์

  4.6 การวดัและประเมินผล 

  การวดัผล ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้เรียนตามหลกัสตูรเนือ้หาและกิจกรรมที่ระบบน าเสนอ

ครบ 100% การประเมินผล ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบหลงัฝึกอบรมแบบปรบั

เหมาะ เรื่อง ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่น้อยกว่า 80% (จ านวน 24 ขอ้) 

ทัง้นีก้ิจกรรมและแบบฝึกหดัในหลกัสตูรมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics Score) ดงันี ้

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับ เกณฑก์ารให้คะแนน 

รายละเอียดของ
ผลงาน 

4 มีรายละเอียดและการจดัเรียงครบถว้น ถกูตอ้ง เรียบรอ้ยดี  
3 ขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับ เกณฑก์ารให้คะแนน 

2 ขาด 2 องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบ 
1 ขาด 3 องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบ 

ความสวยงาม 4 การจดัวางองคป์ระกอบมีความสวยงามและเหมาะสม 
3 ขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง 
2 ขาด 2 องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบ 
1 ขาด 3 องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบ 

ไฟลผ์ลงาน 4 ชนิดไฟลช์ิน้งานมีความถกูตอ้งและตัง้ชื่อถกูตอ้งตามที่ก าหนด 
3 ชนิดไฟลช์ิน้งานมีความถกูตอ้ง แต่ตัง้ชื่อไม่ถกูตอ้งตามที่ก าหนด 
2 ชนิดไฟลช์ิน้งานไม่ถกูตอ้ง แต่ตัง้ชื่อถกูตอ้งตามที่ก าหนด 
1 ชนิดไฟลช์ิน้งานไม่ถกูตอ้งและตัง้ชื่อไม่ถกูตอ้งตามที่ก าหนด 

  4.7 เกณฑก์ารผ่านหลกัสตูร 

  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้เรียนตามหลกัสตูรเนือ้หาและกิจกรรมที่ระบบน าเสนอครบ 100% 

และผ่านเกณฑก์ารทดสอบหลงัฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ เรื่อง ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารไม่นอ้ยกว่า 80% 
5. เนือ้หาบทเรียน 

 การฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร ์ด 

(Microsoft Word) มีระบบการจัดการเรียนรูท้ี่ท าหน้าที่น าเสนอบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับ

ความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในแต่ละจุดประสงคก์ารเรียนรู  ้คัดเลือกโดยใชแ้บบทดสอบก่อน

ฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะโปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) จ านวน 30 ขอ้ ซึ่งหาก

ผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมมีคะแนนความรูผ้่านเกณฑท์ี่หลกัสตูรระบไุว ้ระบบก็อาจไม่น าเสนอบทเรียน

แบบปรบัเหมาะก็ได ้ 

  บทเรียนแบบปรบัเหมาะมีเนือ้หาแบ่งตามระดบัระดบัความรู ้ในเรื่อง การสรา้งและจดัการ

เอกสารการจัดรูปแบบขอ้ความย่อหน้าและส่วนต่าง ๆ การแทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบ

กราฟิก มีทัง้หมด 6 บทเรียน ประกอบดว้ย บทเรียนส าหรบัทบทวนความรู ้จ านวน 3 บทเรียน และ

บทเรียนส าหรบัฝึกและปฏิบติั จ านวน 3 บทเรียน ดงันี ้
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  5.1 บทเรียนส าหรบัทบทวนความรู ้จ านวน 3 บทเรียน 

    5.1.1 บทเรียน เรื่อง การสรา้งและจดัการเอกสาร ประกอบดว้ย 

1) คลิปวิดีโอที่ 1 การใชง้าน ประโยชน ์และสว่นประกอบของโปรแกรม 
โปรแกรม Microsoft Word 

2) คลิปวิดีโอที่ 2 การตัง้ค่าหนา้กระดาษและการตัง้ค่าคอลมัน ์
3) คลิปวิดีโอที่ 3 การบนัทกึเอกสาร (Save-Save as) และการสั่งพิมพ ์
4) กิจกรรมทบทวนความรู ้จดัท าแผ่นพบัน าเสนอหน่วยงาน 

    5.1.2 บทเรียน เรื่อง การสรา้งและจดัการเอกสาร ประกอบดว้ย 

1) คลิปที่ 1 การแทรกและการจดัการวตัถุ 
2) คลิปที่ 2 การลบพืน้หลงัรูปภาพ 
3) คลิปที่ 3 การแทรกหมายเลขหนา้และแทรกลายน า้ 
4) กิจกรรมที่ทบทวนความรู ้สรา้งแผนผงัองคก์ร 

   5.1.3 บทเรียน เรื่อง การจดัรูปแบบขอ้ความย่อหนา้และส่วนต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

1) คลิปที่ 1 การจดัรูปแบบขอ้ความและการจดัแนวขอ้ความ 
2) คลิปที่ 2 การจดัระยะขอ้ความและก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทดั 
3) คลิปที่ 3 การตรวจสอบแกไ้ขค าสะกดและไวยกรณ ์
4) คลิปที่ 4 การสรา้งรายการหลายระดบั 
5) กิจกรรมทบทวนความรู ้จดัรูปแบบขอ้ความและสรา้งรายการหลายระดบั 

5.2 บทเรียนส าหรบัฝึกปฏิบติั จ านวน 3 บทเรียน ประกอบดว้ย 
    5.2.1 บทเรียน เรื่อง การจดัรูปแบบขอ้ความย่อหนา้และส่วนต่าง ๆ 

1) คลิปที่ 1 การจดัรูปแบบขอ้ความ 
2) คลิปที่ 2 การจดัแนวขอ้ความ 
3) คลิปที่ 3 การตรวจสอบแกไ้ขค าสะกดและไวยกรณ ์
4) กิจกรรมที่ 1 จดัรูปแบบขอ้ความและปรบัแต่งเอกสาร 
5) คลิปที่ 4 การย่อหนา้ในเอกสารและการก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทดั 
6) คลิปที่ 5 การสรา้งรายการหลายระดบั 
7) กิจกรรมที่ 2 สรา้งรายการหลายระดบั 

    5.2.2 บทเรียน เรื่อง การแทรกและจดัรูปแบบองคป์ระกอบกราฟิก ประกอบดว้ย 



  

 

90 

1) คลิปวิดีโอที่ 1 การใชง้าน ประโยชน ์และสว่นประกอบของโปรแกรม 
โปรแกรม Microsoft Word 

2) คลิปวิดีโอที่ 2 การสรา้งเอกสารใหม่และการเปิดแฟ้มเอกสารเก่า 
3) คลิปวิดีโอที่ 3 การตัง้ค่าหนา้กระดาษ 
4) กิจกรรมที่ 1 การตัง้ค่าหนา้กระดาษ 
5) คลิปวิดีโอที่ 4 การตัง้ค่าคอลมัน ์
6) คลิปวิดีโอที่ 5 การบนัทกึเอกสาร (Save-Save as) และการสั่งพิมพ์

เอกสาร 
7) กิจกรรมที่ 2 จดัท าแผ่นพบัน าเสนอหน่วยงาน 

   5.2.3 บทเรียน เรื่อง การแทรกและจดัรูปแบบองคป์ระกอบกราฟิก ประกอบดว้ย 

1) คลิปที่ 1 การแทรกและการเคลื่อนยา้ย 
2) คลิปที่ 2 การจดัการรูปภาพดว้ยค าสั่งต่าง ๆ 
3) คลิปที่ 3 การลบพืน้หลงัรูปภาพ 
4) กิจกรรมที่ 1 สรา้งหนา้ปกเอกสาร 
5) คลิปที่ 4 การสรา้ง SmartArt 
6) คลิปที่ 5 การแทรกหมายเลขหนา้ 
7) คลิปที่ 6 การแทรกลายน า้ 
8) กิจกรรมที่ 2 สรา้งแผนผงัองคก์ร 

 

ตัวอย่างบทเรียนทบทวนความรู้ เร่ือง การแทรกและจัดรูปแบบองคป์ระกอบกราฟิก 

  1. เนือ้หาคลิปที ่1 การแทรกและการจดัการวตัถุ 
  การแทรกวตัถุ 

1) เลือกแท็บ แทรก 
2) เลือกสิ่งที่ตอ้งการเพิ่ม: 

▪ ตาราง - เลือก ตาราง ใหโ้ฮเวอรเ์หนือขนาดที่ตอ้งการ แลว้เลือก 
▪ รูปภาพ - เลือก รูปภาพ จากนัน้เรียกดรููปภาพที่ตอ้งการแลว้เลือก แทรก 
▪ รูปภาพออนไลน ์- เลือก รูปภาพออนไลน ์ใหค้น้หาและเลือกรูปภาพที่ตอ้งการ 

จากนัน้เลือก แทรก 
▪ รูปรา่ง - เลือก รูปร่าง แลว้เลือกรูปรา่งจากเมนูดรอปดาวน ์
▪ ไอคอน - เลือก ไอคอน ใหเ้ลือกไอคอนที่ตอ้งการ แลว้เลือก แทรก 
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▪ โมเดล 3D - เลือก โมเดล 3D ใหเ้ลือกจากไฟลห์รือแหลง่ขอ้มลูออนไลน ์ไปที่
รูปที่ตอ้งการ แลว้เลือก แทรก 

▪ SmartArt - เลือก SmartArt จากนัน้เลือก กราฟิก SmartArt แลว้เลือก ตกลง 
▪ แผนภมูิ - เลือก แผนภมูิ จากนัน้เลือกแผนภมูิที่ตอ้งการแลว้เลือก ตกลง 
▪ สกรีนช็อต - เลือก สกรีนช็อต แลว้เลือกสกรีนช็อตจากเมนูดรอปดาวน ์

  การหมนุรูปภาพหรือรูปรา่งดว้ยตนเอง 

1) เลือกรูปภาพหรือรูปรา่ง 
2) หมนุกลอ่งขอ้ความดว้ยตนเองโดยการเลือกรูปรา่งหรือจุดจบัการหมนุรูปภาพและ

การลากในทิศทางที่ตอ้งการ เมื่อตอ้งการท าการหมนุไปยงัมมุ15องศาใหก้ด Shift 
คา้งไวข้ณะที่คลากจุดจบัการหมนุ 

  ตดัขอ้ความรอบ ๆ รูปภาพ 

1) เลือกรูปภาพ 
2) เลือกตวัเลือกเคา้โครง 
3) เลือกเคา้โครงที่ตอ้งการ 

  เคล็ดลบั: แนวเดียวกบัขอ้ความวางรูปภาพในย่อหนา้ แบบเดียวกบัขอ้ความ รูปภาพจะ

เปลี่ยนต าแหน่งเมื่อมีการเพิ่มหรือลบขอ้ความ ตวัเลือกอ่ืนท าใหส้ามารถยา้ยรูปภาพไปรอบ ๆ หนา้ 

โดยมีทิศทางการจดัเรียงขอ้ความอยู่รอบ ๆ 

  2. เนือ้หาคลิปที ่2 การลบพืน้หลงัรูปภาพ 
 โปรแกรม Microsoft Word สามารถเอาพืน้หลงัออกจากรูปภาพเพื่อเนน้หัวเรื่องหรือเพื่อ

เอารายละเอียดที่ไม่ตอ้งการออกได ้โดยสามารถใชก้ารเอาพืน้หลงัออกอัตโนมัติหรือวาดเสน้เพื่อ

ระบุพืน้ที่ที่จะเก็บและเอาออกได้ การเอาพื ้นหลังออกจะไม่สามารถใช้งานได้กับไฟลเ์วกเตอร์

กราฟิก เช่น  Scalable Vector Graphics (SVG), Adobe Illustrator Graphics (AI), Windows 

Metafile Format (WMF) และ Vector Drawing File (DRW) 

1) เลือกรูปภาพที่ตอ้งการเอาพืน้หลงัออก 
2) เลือกรูปแบบรูปภาพ>เอาพืน้หลงัหรือรูปแบบ>เอาพืน้หลงัออก ถา้ไม่เห็นเอาพืน้

หลงัออกใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดเ้ลือกรูปภาพแลว้ อาจตอ้งดบัเบิลคลิกที่
รูปภาพเพื่อเลือกแลว้เปิดแท็บรูปแบบ 

3) พืน้ที่พืน้หลงัเริ่มตน้จะเป็นสีม่วงในการท าเครื่องหมายส าหรบัการเอาออกใน
ขณะที่พืน้หนา้จะรกัษาสีตามธรรมชาติ 
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4) ถา้พืน้ที่เริ่มตน้ไม่ถูกตอ้งใหไ้ปที่การเอาพืน้หลงัออก>เครื่องมือรูปภาพแลว้เลือก
ท าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้สองอย่างต่อไปนี:้ 

- ถา้สว่นของรูปภาพที่ตอ้งการเก็บไวเ้ป็น magenta (ที่ถกูท าเครื่องหมายส าหรบั
การเอาออก) ใหเ้ลือกท าเครื่องหมายพืน้ที่เพื่อเก็บและใชดิ้นสอวาดรูปแบบรูปรา่ง

อิสระ  เพื่อท าเครื่องหมายพืน้ที่บนรูปภาพที่ตอ้งการเก็บไว ้
- เมื่อตอ้งการเอาสว่นต่าง ๆ ของรูปภาพออกใหเ้ลือกท าเครื่องหมายพืน้ที่เพื่อเอา

ออกและใชดิ้นสอรูปวาด  เพื่อท าเครื่องหมายพืน้ที่เหลา่นัน้ 
5) เมื่อท าเสรจ็แลว้ใหเ้ลือกเก็บการเปลี่ยนแปลงหรือละทิง้การเปลี่ยนแปลงทัง้หมด 
เมื่อตอ้งการบนัทกึรูปในไฟลท์ี่แยกต่างหากส าหรบัการใชง้านในภายหลงัใหค้ลิกขวา

ที่รูปภาพแลว้เลือกบนัทกึเป็นรูปภาพ 

  3. เนือ้หาคลิปที ่3 การแทรกหมายเลขหนา้และแทรกลายน า้ 
  แทรกหมายเลขหนา้ 

1) เลือก แทรก > หมายเลขหนา้ จากนัน้ เลือกต าแหน่งที่ตัง้และสไตลท์ี่ตอ้งการ 
2) ถา้ไม่ตอ้งการใหห้มายเลขหนา้ปรากฏบนหนา้แรก ใหเ้ลือก หนา้แรกต่างกนั 
3) ถา้ตอ้งการเริ่มตน้ดว้ย 1 บนหน้าที่สอง ใหไ้ปที่ หมายเลขหน้า > รูปแบบตัวเลข

หนา้ และตัง้ค่า เริ่มตน้ที่ จนถึง 0 
4) เมื่อท าเสรจ็แลว้ใหเ้ลือกปิดหวักระดาษและทา้ยกระดาษหรือกด Esc 

  เคล็ดลบั: เมื่อตอ้งการกลบัไปยงัสว่นหวัหรือส่วนทา้ยเพื่อท าการเปลี่ยนแปลง ใหด้บัเบิล

คลิกที่ในพืน้ที่สว่นหวัหรือส่วนทา้ย 

  แทรกลายน า้ 

1) บนแท็บ ออกแบบ ใหเ้ลือกลายน า้ 
2) เลือกลายน า้ที่ก าหนดค่าไวล้่วงหนา้ หรือลายน า้แบบก าหนดเอง 

  4. กิจกรรมที่ทบทวนความรู้ สรา้งแผนผงัองคก์ร 
  มีรายละเอียด ดงันี ้

1) ท าการสรา้งเอกสารใหม่ 

2) ตัง้ค่าหนา้กระดาษ ดงันี ้

• ขนาดกระดาษ A4 

• แนวนอน 
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3) แทรกรูปโลโกบ้รษิัท ลบพืน้หลงั และจดักึ่งกลางดา้นบนสดุของเอกสาร 
4) สรา้งแผนผงัองคก์รใน 1 หนา้กระดาษ โดยใชข้อ้มลูต่อไปนี ้

    บริษัทอีซี่ไฟแนนซ์ มี โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 

รองลงมาเป็นเลขานุการบริษัท แลประธานเจา้หน้าที่บริหาร ซึ่งมีอ านาจบริหารประกอบดว้ย 5 

สว่นงาน ดงันี ้ 

1. ธุรกิจ ประกอบดว้ย 6 ฝ่าย ดงันี ้ 
- ฝ่ายควบคมุและปฏิบติัธุรกิจ 
- ฝ่ายวางแผนธุรกิจ 
- ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบ้รโิภค 1 
- ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบ้รโิภค 2 
- ฝ่ายศนูยป์ฏิบติัการอนมุติัสินเชื่อ 

 2. บรหิารคณุภาพสินเชื่อ ประกอบดว้ย 2 ฝ่าย ดงันี ้

- ฝ่ายติดต่อลกูคา้ 
- ฝ่ายควบคมุคณุภาพหนี ้

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย 3 ฝ่าย ดงันี ้

- ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝ่ายนวตักรรมและแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝ่ายปฏิบติัการและบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. บญัชีและการเงิน ประกอบดว้ย 2 ฝ่าย ดงันี ้

- ฝ่ายบญัชี 
- ฝ่ายการเงิน 

5. แผนงานและควบคมุองคก์ร ประกอบดว้ย 5 ฝ่าย ดงันี ้

- ฝ่ายธุรการ 
- ฝ่ายแผนงานและประสานงานองคก์ร 
- ฝ่ายบรหิารงานบคุคล 
- ส านกัก ากบัธุรกิจองคก์ร 
- ส านกักฎหมาย 

5) ใสช่ื่อบริษัทเป็นลายน า้ 

6) แทรกหมายเลขหนา้เป็นหนา้ “ก” 
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7) บนัทกึขอ้มลูโดยตัง้ชื่อแฟ้มขอ้มลูว่า "กิจกรรมทบทวนความรู ้สรา้งแผนผงัองคก์ร" 

สง่ในระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 

 

ตัวอย่างบทเรียนฝึกปฏิบัติ เร่ือง การแทรกและจัดรูปแบบองคป์ระกอบกราฟิก 

  1. เนือ้หาคลิปที ่1 การแทรกและการเคลื่อนยา้ย 

  การแทรกวตัถุ 

1) เลือกแท็บ แทรก 
2) เลือกสิ่งที่ตอ้งการเพิ่ม: 

▪ ตาราง - เลือก ตาราง ใหโ้ฮเวอรเ์หนือขนาดที่ตอ้งการ แลว้เลือก 
▪ รูปภาพ - เลือก รูปภาพ จากนัน้เรียกดรููปภาพที่ตอ้งการแลว้เลือก แทรก 
▪ รูปภาพออนไลน ์- เลือก รูปภาพออนไลน ์ใหค้น้หาและเลือกรูปภาพที่ตอ้งการ 

จากนัน้เลือก แทรก 
▪ รูปรา่ง - เลือก รูปร่าง แลว้เลือกรูปรา่งจากเมนูดรอปดาวน ์
▪ ไอคอน - เลือก ไอคอน ใหเ้ลือกไอคอนที่ตอ้งการ แลว้เลือก แทรก 
▪ โมเดล 3D - เลือก โมเดล 3D ใหเ้ลือกจากไฟลห์รือแหลง่ขอ้มลูออนไลน ์ไปที่

รูปที่ตอ้งการ แลว้เลือก แทรก 
▪ SmartArt - เลือก SmartArt จากนัน้เลือก กราฟิก SmartArt แลว้เลือก ตกลง 
▪ แผนภมูิ - เลือก แผนภมูิ จากนัน้เลือกแผนภมูิที่ตอ้งการแลว้เลือก ตกลง 
▪ สกรีนช็อต - เลือก สกรีนช็อต แลว้เลือกสกรีนช็อตจากเมนูดรอปดาวน ์

  แทรกอกัษรศิลป์ 

1) ไปที่แทรกอักษรศิลป์> 
2) เลือกสไตลอ์กัษรศิลป์ที่ตอ้งการ 
3) พิมพข์อ้ความ 
หมายเหต:ุ เมื่อตอ้งการแปลงขอ้ความที่มีอยู่เป็นอกัษรศิลป์ ใหเ้ลือกขอ้ความ แลว้

จากนัน้เลือกแทรก > อกัษรศิลป์ 

  เปลี่ยนสี 

1) เลือกขอ้ความอกัษรศิลป์ที่จะเปลี่ยน 
2) บนรูปแบบรูปรา่งหรือรูปแบบเครื่องมือการวาดใหเ้ลือกสีเติมขอ้ความหรือเคา้รา่ง

ขอ้ความและเลือกสีที่ตอ้งการ 
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3) คลิกหรือแตะที่ดา้นนอกของกลอ่งขอ้ความของเพื่อดเูอฟเฟ็กต ์
  เลือกเอฟเฟ็กตข์อ้ความ 

1) เลือกขอ้ความอกัษรศิลป์ที่จะเปลี่ยน 
2) ไปที่รูปแบบรูปรา่งหรือรูปแบบของเครื่องมือการวาด>เอฟเฟ็กตข์อ้ความ>แปลง 
3) เลือกเอฟเฟ็กตท์ี่ตอ้งการ 
4) คลิกดา้นนอกกล่องขอ้ความเพื่อดเูอฟเฟ็กต ์

  การหมนุรูปภาพหรือรูปรา่ง 

1) เลือกรูปภาพหรือรูปรา่ง 
2) หมนุรูปภาพ รูปรา่งหรือกลอ่งขอ้ความดว้ยตนเองโดยการเลือกรูปรา่งหรือจุดจบั

การหมนุรูปภาพและการลากในทิศทางที่ตอ้งการ เมื่อตอ้งการท าการหมนุไปยงั
มมุ15องศาใหก้ด Shift คา้งไวข้ณะที่ลากจุดจบัการหมนุ 

  2. เนือ้หาคลิปที ่2 การจดัการรูปภาพดว้ยค าสั่งต่าง ๆ 
  เมื่อคลิกที่รูปภาพจะปรากฏริบบอน รูปแบบ ซึ่งจะมีชดุค าสั่งที่สามารถจดัการรูปภาพได ้

  จดัต าแหน่งของรูปภาพ 

1) เลือกรูปภาพ 
2) เลือก ต าแหน่ง  
3) เลือกรูปแบบที่ตอ้งการ 

  การจดัต าแหน่งรูปภาพแนวเดียวกบัขอ้ความ 

  รูปภาพแทรกในบรรทดัจะยึดอยู่กบัต าแหน่งภายในขอ้ความที่ถกูแทรกและถกูระบุคลา้ย

กบัอกัขระขอ้ความ “แนวเดียวกบัขอ้ความ” ซึ่งจะยา้ยไปกบัขอ้ความรอบขา้งโดยอตัโนมติั 

  การตดัขอ้ความรอบ 

1) เลือกรูปภาพ 
2) เลือกรูปแบบการตดัขอ้ความที่ตอ้งการ หรือ เคา้โครงตวัเลือกเพิ่มเติม 

 เคล็ดลบั: แนวเดียวกบัขอ้ความวางรูปภาพในย่อหนา้ แบบเดียวกบัขอ้ความ รูปภาพจะ

เปลี่ยนต าแหน่งเมื่อมีการเพิ่มหรือลบขอ้ความ ตวัเลือกอ่ืนท าใหส้ามารถยา้ยรูปภาพไปรอบ ๆ หนา้ 

โดยมีทิศทางการจดัเรียงขอ้ความอยู่รอบ ๆ 
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  3. เนือ้หาคลิปที ่3 การลบพืน้หลงัรูปภาพ 

  โปรแกรม Microsoft Word สามารถเอาพืน้หลงัออกจากรูปภาพเพื่อเนน้หัวเรื่องหรือเพื่อ

เอารายละเอียดที่ไม่ตอ้งการออกได ้โดยสามารถใชก้ารเอาพืน้หลงัออกอัตโนมัติหรือวาดเสน้เพื่อ

ระบุพืน้ที่ที่จะเก็บและเอาออกได้ การเอาพื ้นหลังออกจะไม่สามารถใช้งานได้กับไฟลเ์วกเตอร์

กราฟิก เช่น  Scalable Vector Graphics (SVG), Adobe Illustrator Graphics (AI), Windows 

Metafile Format (WMF) และ Vector Drawing File (DRW) 

1) เลือกรูปภาพที่ตอ้งการเอาพืน้หลงัออก 
2) เลือกรูปแบบรูปภาพ>เอาพืน้หลงัหรือรูปแบบ>เอาพืน้หลงัออก ถา้ไม่เห็นเอาพืน้

หลงัออกใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดเ้ลือกรูปภาพแลว้ อาจตอ้งดบัเบิลคลิกที่
รูปภาพเพื่อเลือกแลว้เปิดแท็บรูปแบบ 

3) พืน้ที่พืน้หลงัเริ่มตน้จะเป็นสีม่วงในการท าเครื่องหมายส าหรบัการเอาออกใน
ขณะที่พืน้หนา้จะรกัษาสีตามธรรมชาติ 

4) ถา้พืน้ที่เริ่มตน้ไม่ถูกตอ้งใหไ้ปที่การเอาพืน้หลงัออก>เครื่องมือรูปภาพแลว้เลือก
ท าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้สองอย่างต่อไปนี:้ 

- ถา้สว่นของรูปภาพที่ตอ้งการเก็บไวเ้ป็น magenta (ที่ถกูท าเครื่องหมายส าหรบั
การเอาออก) ใหเ้ลือกท าเครื่องหมายพืน้ที่เพื่อเก็บและใชดิ้นสอวาดรูปแบบรูปรา่ง

อิสระ  เพื่อท าเครื่องหมายพืน้ที่บนรูปภาพที่ตอ้งการเก็บไว ้
- เมื่อตอ้งการเอาสว่นต่าง ๆ ของรูปภาพออกใหเ้ลือกท าเครื่องหมายพืน้ที่เพื่อเอา

ออกและใชดิ้นสอรูปวาด  เพื่อท าเครื่องหมายพืน้ที่เหลา่นัน้ 
5) เมื่อท าเสรจ็แลว้ใหเ้ลือกเก็บการเปลี่ยนแปลงหรือละทิง้การเปลี่ยนแปลงทัง้หม

เมื่อตอ้งการบนัทกึรูปในไฟลท์ี่แยกต่างหากส าหรบัการใชง้านในภายหลงัใหค้ลิก
ขวาที่รูปภาพแลว้เลือกบนัทึกเป็นรูปภาพ 

  4. กิจกรรมที ่1 ใบประกาศโฆษณา 
 มีรายละเอียด ดงันี ้

1) ท าการสรา้งเอกสารใหม่ 
2) ตัง้ค่าหนา้กระดาษ ดงันี ้
- ขนาดกระดาษ A4 
- ระยะขอบทัง้ 4 ดา้น ขนาด 1.27 ซม. 
3) เปลี่ยนสีพืน้หลงัเอกสาร 
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4) ดาวนโ์หลดรูปภาพ chef.jpg และ foods.jpg แทรกรูปภาพในเอกสารและลบพืน้
หลงั 

5) จดัการรูปภาพ ใสร่ายละเอียด เพิ่มขอ้ความ ภาพตามตวัอย่าง 
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6) บนัทกึขอ้มลูโดยตัง้ชื่อแฟ้มขอ้มลูว่า "กิจกรรมที่ 1 ใบประกาศโฆษณา" สง่ใน
ระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 

  5. เนือ้หาคลิปที ่4 การสรา้ง SmartArt 
  สรา้งกราฟิก SmartArt 

1) บนแท็บ แทรก ในกลุม่ ภาพประกอบ ใหค้ลิก SmartArt 
2) ในกลอ่งโตต้อบ เลือกกราฟิก SmartArt ใหค้ลิกชนิดและเคา้โครงที่ตอ้งการ 
3) ใสข่อ้ความโดยเลือกท าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้

- คลิก [ขอ้ความ] ในบานหนา้ต่าง ขอ้ความ แลว้พิมพข์อ้ความ 
- คดัลอกขอ้ความจากต าแหน่งที่ตัง้หรือโปรแกรมอื่น คลิก [ขอ้ความ] ในบาน
หนา้ต่าง ขอ้ความ แลว้วางขอ้ความ 

- คลิกในกลอ่งในกราฟิก SmartArt แลว้พิมพข์อ้ความ เพื่อผลลพัธท์ี่ดีที่สดุ ให้
ใชต้วัเลือกนีห้ลงัจากที่เพิ่มกลอ่งทัง้หมดที่ตอ้งการแลว้ 

  เพิ่มหรือลบรูปรา่งในกราฟิก SmartArt 
1) คลิกกราฟิก SmartArt ที่ตอ้งการเพิ่มรูปรา่งอ่ืนเขา้ไป 
2) คลิกรูปรา่งที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกลก้บัต าแหน่งที่ตอ้งการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สดุ 
3) ภายใต ้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุม่ สรา้งกราฟิก ใหค้ลิกลกูศร

ที่อยู่ถดัจาก เพิ่มรูปรา่ง ถา้ไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเลือกกราฟิก SmartArt แลว้ อาจตอ้งดบัเบิลคลิกกราฟิก 
SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ 

4) เลือกท าอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี ้
- เมื่อตอ้งการแทรกรูปรา่งหลงัรูปรา่งที่เลือก ใหค้ลิก เพิ่มรูปรา่งหลงัจาก 
- เมื่อตอ้งการแทรกรูปรา่งก่อนรูปรา่งที่เลือก ใหค้ลิก เพิ่มรูปรา่งก่อน 

  เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทัง้หมด 

1) คลิกกราฟิก SmartArt 
2) ภายใต ้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุม่ สไตล ์SmartArt ให้

คลิก เปลี่ยนสี ถา้ไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ใหต้รวจสอบให้
แน่ใจว่าเลือกกราฟิก SmartArt แลว้ อาจตอ้งดบัเบิลคลิกกราฟิก SmartArt เพื่อ
เปิดแท็บ ออกแบบ 

3) คลิกชดุรูปแบบสีที่ตอ้งการ 
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  เคล็ดลบั เมื่อตอ้งการปรบัขนาด กราฟิก SmartArt ทัง้หมดใหค้ลิกเสน้ขอบของ 
กราฟิก SmartArt แลว้ลากจุดจบัส าหรบัปรบัขนาดในหรือออกจนกว่า กราฟิก 
SmartArt จะมีขนาดที่ตอ้งการ 

  6. เนือ้หาคลิปที ่5 การแทรกหมายเลขหนา้ 
  แทรกหมายเลขหนา้ 

1) เลือก แทรก > หมายเลขหนา้ จากนัน้ เลือกต าแหน่งที่ตัง้และสไตลท์ี่ตอ้งการ 
2) ถา้ไม่ตอ้งการใหห้มายเลขหนา้ปรากฏบนหนา้แรก ใหเ้ลือก หนา้แรกต่างกนั 
3) ถา้ตอ้งการเริ่มตน้ดว้ย 1 บนหน้าที่สอง ใหไ้ปที่ หมายเลขหน้า > รูปแบบตัวเลข

หนา้ และตัง้ค่า เริ่มตน้ที่ จนถึง 0 
4) เมื่อท าเสรจ็แลว้ใหเ้ลือกปิดหวักระดาษและทา้ยกระดาษหรือกด Esc 

  เคล็ดลบั: เมื่อตอ้งการกลบัไปยงัสว่นหวัหรือส่วนทา้ยเพื่อท าการเปลี่ยนแปลง ใหด้บัเบิล

คลิกที่ในพืน้ที่สว่นหวัหรือส่วนทา้ย 

  7. เนือ้หาคลิปที ่6 การใสล่ายน า้ 
  แทรกลายน า้ 

1) บนแท็บ ออกแบบ ใหเ้ลือกลายน า้ 
2) เลือกลายน า้ที่ก าหนดค่าไวล้่วงหนา้ หรือลายน า้แบบก าหนดเอง 

  8. กิจกรรมที ่2 สรา้งแผนผงัองคก์ร 
 มีรายละเอียด ดงันี ้

1) ท าการสรา้งเอกสารใหม่ ตัง้ค่าหนา้กระดาษ ดงันี ้

- ขนาดกระดาษ A4 
- แนวนอน 
2) สรา้งแผนผงัองคก์รใน 1 หนา้กระดาษ โดยใชข้อ้มลูต่อไปนี ้

  บริษัทอีซี่ไฟแนนซ ์มีโครงสรา้งองคก์รประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท รองลงมาเป็น

เลขานกุารบรษิัท แลประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ซึ่งมีอ านาจบรหิารประกอบดว้ย 5 สว่นงาน ดงันี ้ 

   1. ธุรกิจ ประกอบดว้ย 6 ฝ่าย ดงันี ้ 
- ฝ่ายควบคมุและปฏิบติัธุรกิจ 
- ฝ่ายวางแผนธุรกิจ 
- ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบ้รโิภค 1 
- ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบ้รโิภค 2 
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- ฝ่ายศนูยป์ฏิบติัการอนมุติัสินเชื่อ 
  2. บรหิารคณุภาพสินเชื่อ ประกอบดว้ย 2 ฝ่าย ดงันี ้

- ฝ่ายติดต่อลกูคา้ 
- ฝ่ายควบคมุคณุภาพหนี ้

  3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย 3 ฝ่าย ดงันี ้

- ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝ่ายนวตักรรมและแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝ่ายปฏิบติัการและบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4. บญัชีและการเงิน ประกอบดว้ย 2 ฝ่าย ดงันี ้

- ฝ่ายบญัชี 
- ฝ่ายการเงิน 

  5. แผนงานและควบคมุองคก์ร ประกอบดว้ย 5 ฝ่าย ดงันี ้

- ฝ่ายธุรการ 
- ฝ่ายแผนงานและประสานงานองคก์ร 
- ฝ่ายบรหิารงานบคุคล 
- ส านกัก ากบัธุรกิจองคก์ร 
- ส านกักฎหมาย 

3) ใสช่ื่อบริษัทเป็นลายน า้ 

4) แทรกหมายเลขหนา้เป็นหนา้ที่ 2 

5) บนัทกึขอ้มลูโดยตัง้ชื่อแฟ้มขอ้มลูว่า "กิจกรรมที่ 2 สรา้งแผนผงัองคก์ร" สง่ใน

ระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

โครงสร้างหลักสูตร บทเรียนออนไลน ์และเว็บไซต ์ 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
โครงสร้างหลักสูตร บทเรียนออนไลน ์และเว็บไซต ์

ค าชี้แจง โปรดประเมิน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติมรวมทั้งข้อวิจารณ์ เก่ียวกับแบบประเมิน ซึ่ งใน 

แบบประเมินฉบับนี ้มี ส่ือการสอน 3  ประเภท คือ โครงสร้างหลักสูตร บทเรียนออนไลน ์

และเว็บไซต์ ซึ่งในข้อค าถามของแบบประเมินประกอบด้วยด้านเนื ้อหา ด้านแบบฝึกหัดและ

แบบทดสอบและดา้นการใชภ้าษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขโดยขอความกรุณาเขียน

เครื่องหมาย [/] ลงในช่องระดบัความคิดเห็นตามแนวความคิดของท่าน โดยก าหนดไวด้งันี ้

  +1  หมายถึง สอดคลอ้ง 

0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 

-1  หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง 

ข้อค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ข้อเสนอแนะ 
โครงสรา้ง
หลกัสตูร 

บทเรียน
ออนไลน ์

เว็บไซต ์

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1  
1. ดา้นเนือ้หา           
1.1 เนือ้หามีความสอดคลอ้งตามวตัถปุระสงค ์           
1.2 เนือ้หามีควาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน           
1.3 เนือ้หามีความถกูตอ้ง           
1.4 เนือ้หาในแต่ละตอนมีความสอดคลอ้งกนั           
1.5 การจดัล าดบัเนือ้หามีความเหมาะสม           
1.6 ปริมาณเนื ้อหาในแต่ละบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

          

ขอ้เสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ค าถาม ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้เสนอแนะ 
โครงสรา้ง
หลกัสตูร 

บทเรียน
ออนไลน ์

เว็บไซต ์

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1  
2. ดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ           
2.1 ความชดัเจนของขอ้ค าถาม           
2.2 ความชดัเจนของค าสั่ง           
2.3 จ านวนขอ้ทดสอบมีความเหมาะสม           
2.4 ความเหมาะสมของค าถาม           
2.5 ระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน           
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ข้อค าถาม 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ข้อเสนอแนะ 
โครงสรา้ง
หลกัสตูร 

บทเรียน
ออนไลน ์

เว็บไซต ์

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1  
2.6 แบบฝึกหดัและแบบทดสอบครอบคลมุ
จดุประสงค ์

          

2.7 แบบฝึกหดัและแบบทดสอบมีความ
สอดคลอ้งกนั 

          

2.8 ความเหมาะสมของตวัลวง           
ขอ้เสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ค าถาม ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้เสนอแนะ 
โครงสรา้ง
หลกัสตูร 

บทเรียน
ออนไลน ์

เว็บไซต ์

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1  
3. การใชภ้าษา           
3.1 ภาษาสื่อความหมายไดช้ดัเจนเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 

          

3.2 เป็นภาษาเขียนที่สุภาพไม่ใช่ภาษาเฉพาะ
กลุ่ม 

          

3.3 ใชภ้าษาถกูตอ้งทัง้ตวัสะกดและไวยากรณ ์           

ขอ้เสนอแนะและขอ้วิจารณ ์

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

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

 

 

ลงชื่อ .......................................................... ผูป้ระเมิน 

(..................................................................) 
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ตาราง 18 ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ของโครงสรา้งหลกัสตูร 

รายการประเมิน คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 IOC แปลผล 
1. ด้านเนือ้หา      

1.1 เนือ้หามีความสอดคลอ้งตาม
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.2 เนือ้หามีควาเหมาะสมกบัระดบั
ของผูเ้รียน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.3 เนือ้หามีความถกูตอ้ง 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.4 เนือ้หาในแต่ละตอนมีความ
สอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.5 การจดัล าดบัเนือ้หามีความ
เหมาะสม 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
1.6 ปรมิาณเนือ้หาในแต่ละบทเรียน
มีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. ด้านแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ      
2.1 ความชดัเจนของขอ้ค าถาม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.2 ความชดัเจนของค าสั่ง 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.3 จ านวนขอ้ทดสอบมีความ
เหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.4 ความเหมาะสมของค าถาม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.5 ระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.6 แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ
ครอบคลมุจดุประสงค ์ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.7 แบบฝึกหดัและแบบทดสอบมี
ความสอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.8 ความเหมาะสมของตวัลวง 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. การใช้ภาษา      
3.1 ภาษาสื่อความหมายไดช้ดัเจน
เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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รายการประเมิน คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 IOC แปลผล 
3.2 เป็นภาษาเขียนที่สภุาพไม่ใช่
ภาษาเฉพาะกลุม่ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3.3 ใชภ้าษาถกูตอ้งทัง้ตวัสะกดและ
ไวยากรณ ์ 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

ตาราง 19 ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ของบทเรียนออนไลน ์ 

รายการประเมิน คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 IOC แปลผล 
1. ด้านเนือ้หา      

1.1 เนือ้หามีความสอดคลอ้งตาม
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.2 เนือ้หามีควาเหมาะสมกบัระดบั
ของผูเ้รียน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.3 เนือ้หามีความถกูตอ้ง 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.4 เนือ้หาในแต่ละตอนมีความ
สอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.5 การจดัล าดบัเนือ้หามีความ
เหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.6 ปรมิาณเนือ้หาในแต่ละบทเรียน
มีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. ด้านแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ      
2.1 ความชดัเจนของขอ้ค าถาม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.2 ความชดัเจนของค าสั่ง 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.3 จ านวนขอ้ทดสอบมีความ
เหมาะสม 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
2.4 ความเหมาะสมของค าถาม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.5 ระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.6 แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ
ครอบคลมุจดุประสงค ์ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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รายการประเมิน คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 IOC แปลผล 
2.7 แบบฝึกหดัและแบบทดสอบมี
ความสอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.8 ความเหมาะสมของตวัลวง 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

3. การใช้ภาษา      
3.1 ภาษาสื่อความหมายไดช้ดัเจน
เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3.2 เป็นภาษาเขียนที่สภุาพไม่ใช่
ภาษาเฉพาะกลุม่ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3.3 ใชภ้าษาถกูตอ้งทัง้ตวัสะกดและ
ไวยากรณ ์ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ตาราง 20 ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ของเว็บไซต ์ 

รายการประเมิน คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 IOC แปลผล 
1. ด้านเนือ้หา      

1.1 เนือ้หามี่ความสอดคลอ้งตาม
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.2 เนือ้หามีควาเหมาะสมกบัระดบั
ของผูเ้รียน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.3 เนือ้หามีความถกูตอ้ง 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.4 เนือ้หาในแต่ละตอนมีความ
สอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
1.5 การจดัล าดบัเนือ้หามีความ
เหมาะสม 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
1.6 ปรมิาณเนือ้หาในแต่ละบทเรียน
มีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. ด้านแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ      
2.1 ความชดัเจนของขอ้ค าถาม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.2 ความชดัเจนของค าสั่ง 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.3 จ านวนขอ้ทดสอบมีความ
เหมาะสม 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
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รายการประเมิน คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 IOC แปลผล 
2.4 ความเหมาะสมของค าถาม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.5 ระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.6 แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ
ครอบคลมุจดุประสงค ์ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.7 แบบฝึกหดัและแบบทดสอบมี
ความสอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2.8 ความเหมาะสมของตวัลวง 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

3. การใช้ภาษา      
3.1 ภาษาสื่อความหมายไดช้ดัเจน
เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3.2 เป็นภาษาเขียนที่สภุาพไม่ใช่
ภาษาเฉพาะกลุม่ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3.3 ใชภ้าษาถกูตอ้งทัง้ตวัสะกดและ
ไวยากรณ ์ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ 

เร่ือง โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) 
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แบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ 
เร่ือง โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) 

ค าชีแ้จง โปรดประเมิน และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมรวมทัง้ขอ้วิจารณเ์ก่ียวกบัแบบประเมิน ซึ่งใน 

แบบประเมินฉบับนี ้มีข้อค าถาม 3 จุดประสงค์การเรียนรู ้จ านวน 60 ข้อ เพื่อเป็น

แนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย [/] ลงในช่องระดบัความ

คิดเห็นตามแนวความคิดของท่าน โดยก าหนดไวด้งันี ้

  +1  หมายถึง สอดคลอ้ง 

0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 

-1  หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูเ้รื่องการสรา้งและจดัการเอกสาร 
2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูเ้รื่องการจดัรูปแบบขอ้ความย่อหนา้และส่วนต่าง ๆ 
3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูเ้รื่องการแทรกและจดัรูปแบบองคป์ระกอบกราฟิก 

 

จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
1 1. การเปิดแฟ้มขอ้มลูใหม่ (New Document) 

เพื่อประโยชนอ์ะไร 
ก. น าขอ้มลูมาแกไ้ข 
ข. สร้างเอกสารใหม่มาใช ้
ค. เปิดเอกสารหนา้ใหม่ 
ง. น าเอกสารไปเก็บไวใ้นฮารด์ดสิก ์

ความ
เขา้ใจ 

    

1 2. การปรบัมมุมองเอกสารใชเ้พื่ออะไร 
ก. เป็นการแสดงเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามลักษณะการใช้งาน 
ข. เล่ือนจอใหไ้ปท่ีหนา้ตา่ง ๆ 
ค. ท าใหไ้ดเ้อกสารสวยงาม 
ง. ปรบัลวดลายของเอกสาร 

การ
ประยกุตใ์ช ้
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
1 3. ค าสั่ง Save กับ Save As ตา่งกันอย่างไร 

 ก. เป็นการบนัทึกขอ้มลูเกา่ทัง้ 2 ค าสั่ง 
 ข. เป็นค าสั่งที่ใชใ้นการบนัทึกขอ้มลูใหม่ทัง้ 2 
ค าสั่ง 
 ค. Save ใชส้ าหรบับนัทึกขอ้มลูใหม่ ส่วนค าสั่ง 
Save As บนัทึกขอ้มลูเดิม 
 ง. ค าสั่ง Save จะท าการบันทกึข้อมูลเดิม 
ส่วน Save As จะบันทกึข้อมูลใหม่ 

การ
วิเคราะห ์

    

1 4. ขอ้ใดคือหนา้ที่ของการแถบสถานะ (Status 
Bar) บนหนา้จอโปรแกรม Microsoft Word 
ก. แสดงวนัท่ีและเวลาของระบบ 
ข. แสดงสถานการณใ์ช้งานตา่ง ๆ ของ
โปรแกรม Microsoft Word ในขณะน้ัน 
ค. แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มเอกสารที่ก าลงั
เปิดใชง้านอยู ่
ง. แสดงความกวา้งยาวของเอกสาร 

ความ
เขา้ใจ 

    

1 5. การเลือกระบายแถบสีด า กดปุ่ ม  Delete 
หรือปุ่ ม Back space หรือ ปุ่ ม Enter คือวิธีการ
ใด 
ก. การแทรกขอ้ความ 
ข. การลบขอ้ความยาว ๆ 
ค. การคดัลอกขอ้ความ 
ง. การยา้ยขอ้ความ 

การ
น าไปใช ้

    

1 6. ถา้ตอ้งการสั่งพิมพเ์อกสารหนา้ 1 ถึง 3 และ 
10 ถงึ 13 ตอ้งระบตุวัเลขอยา่งไร? 
ก. 1/3: 10/13 
ข. 1-3, 10-13 
ค. 1,3; 10,13 
ง. 1*3. 10*13 

การ
น าไปใช ้

    

1 7. หากตอ้งการสั่งพิมพเ์อกสารทัง้หมดตอ้งเลือก
ค าสั่งใด 

การ
น าไปใช ้
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 

ก.  

ข.  

ค.  

ง.  
1 8. เมื่อแกไ้ขเอกสารเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ถา้

ตอ้งการบนัทึกลงดิสกโ์ดยใชช้ื่อแฟ้มใหมจ่ะตอ้ง
ใชค้  าสั่งใด 
ก. บนัทึก 
ข. บันทกึเป็น 
ค. บนัทึกเป็น HTML 
ง. ถกูทกุขอ้ 

ความ
เขา้ใจ 

    

1 9. ขอ้ใดเป็นสกลุไฟล ์Microsoft  word 
ก. .xlsx 
ข. .docx 
ค. .pdf 
ง. .docc 

ความรู ้
ความจ า 

    

1 10. ขอ้ใดกล่าวไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัโปรแกรม
ประมวลผลค า Microsoft  Word 
ก. เป็นโปรแกรมที่มีระบบอตัโนมตัิต่าง ๆ ที่ช่วย
ในการทางาน ท าใหส้ะดวกขึน้  
ข. สามารถใชส้รา้งจดหมายไดอ้ย่างรวดเรว็  

ความ
เขา้ใจ 
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
ค. สามารถตรวจสอบค าถกูผิด และไวยากรณ ์ 
ง. เป็นโปรแกรมส าหรับการคดิค านวณ 

1 11. ถา้ตอ้งการจดัเอกสารใหเ้ป็นแนวนอนตอ้ง
เขา้ไปท่ีแถบค าสั่งใด? 
ก. หนา้แรก >การวางแนว >แนวนอน 
ข. แทรก >กรวางแนว >แนวนอน 
ค. เค้าโครงหน้ากระดาษ >การวางแนว >
แนวนอน 
ง. มมุมอง >การวางแนว >แนวนอน 

การ
น าไปใช ้

    

1 12. ก่อนจะเริ่มพิมพข์อ้ความลงเอกสารควรท า
ส่ิงใดก่อน 
ก. ตัง้คา่ตารางขอ้มลู 
ข. เปิด Home Ribbon 
ค. แทรกขอ้ความ 
ง. ตั้งค่าหน้ากระดาษ 

การประเมินค่า     

1 13. การแบง่คอลมันห์มายถึงขอ้ใด 
 ก. การเยือ้งขอ้ความ 
 ข. การย่อหนา้ขอ้ความ 
 ค. การแบ่งหนา้ของขอ้ความ 
 ง. การแบ่งข้อความเป็นส่วน ๆ 

ความ
เขา้ใจ 

    

1 14. ถา้ตอ้งการเลื่อนเคอรเ์ซอรล์งทีละหน่ึงแผ่น 
จะใชปุ้่ มใดบนคียบ์อรด์ 
ก. Delete 
ข. Ctrl Page  
ค. Page Up 
ง. Page Down 

ความรู ้
ความจ า 

    

1 15. ขอ้ใดที่จะแสดงใหรู้ว้่า เราไดท้ าการบนัทึก
ขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ 
ก. มีชื่อไฟลอ์ยู่ที่ Status bar 
ข. มีชื่อไฟลอ์ยู่ที ่Title bar 
ค. มีชื่อไฟลอ์ยู่ที่แผ่นดิสกเ์กต็ 

ความ
เขา้ใจ 
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
ง. มีขอ้ความปรากฏขึน้ท่ีจอภาพ 

1 16. ค าสั่งส าหรบัเปิดเอกสารเกา่อยู่ในแท็บใด 
ก. แทบ็ไฟล ์
ข. แท็บแทรก 
ค. แท็บเคา้โครงหนา้กระดาษ 
ง. แท็บการอา้งอิง 

ความรู ้
ความจ า 

    

1 17. การยกเลิกค าสั่งที่ไดส้ั่งไปแลว้ เราสามารถ
ใชค้  าสั่งหรือปุ่ มใด 
ก. ปุ่ มเลิกท าหรือท าซ า้ 
ข. ปุ่ ม Delete 
ค. ปุ่ ม ESC 
ง. ปุ่ ม Back Space 

ความรู ้
ความจ า 

    

1 18. หากตอ้งการบนัทึกเอกสารเพื่อน าไปเปิด
ดว้ยโปรแกรม Microsoft Word 97-2003 ตอ้ง
บนัทึกไฟลใ์หม้ีนามสกลุใด 
ก. .doc 
ข. .docx 
ค. .docs 
ง. .docc 

ความรู ้
ความจ า 

    

1 19. ในการสรา้งขอบใหก้บัหนา้กระดาษ ถา้
กรอบมีครบทัง้ส่ีดา้นเราเรียกวา่โหมดใด 
ก. เสน้ขอบ 
ข. ลายน า้ 
ค. ระยะตดัตก 
ง. กล่อง 

ความรู ้
ความจ า 

    

1 20. แถบเมนใูดใชใ้นการจดัแต่งขอ้ความ 
ก. แทรก 
ข. ตัง้ค่าหนา้กระดาษ 
ค. หน้าแรก 
ง. รีวิว 

ความรู ้
ความจ า 

    

2 1. โดยปกติตวัหนงัสือที่ใชพ้ิมพใ์นเอกสาร ความรู ้     
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
ราชการมีขนาดเทา่ใด 
ก. 12 point 
ข. 14 point 
ค. 16 point 
ง. 18 point 

ความจ า 

2 2. การจดัขอ้ความใหร้ะยะขอบเท่ากนัเป็นทัง้
ดา้นหนา้และหลงัเป็นการจดัแนวแบบใด 
ก. การกระจายแบบไทย (Thai Distribute) 
ข. ชิดขวา (Align Right) 
ค. เต็มแนว (Justify) 
ง. กึ่งกลาง (Center Text) 

ความรู ้
ความจ า 

    

2 3. ถา้กดปุ่ ม Ctrl + I ที่แป้นพิมพค์ือค าสั่งใด 
ก. ตวัหนา 
ข. ตัวเอียง 
ค. ขีดเสน้ใต ้
ง. คดัลอก 

ความรู ้
ความจ า 

    

2 4. ขอ้ใดกล่าวไมถ่กูตอ้งเก่ียวกบัการตรวจสอบ
แกไ้ขค าสะกด และไวยกรณ ์(Spelling & 
Grammar)? 
 ก. การตรวจสอบค าสะกดและไวยกรณ ์
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบโดยสังเกตเหน็ได้
จากสัญลกัษณท์ีป่รากฏตรงบริเวณแถบ
เคร่ืองมือด่วน (Quick Access Toolbar) 
 ข. กรณีที่มีค  าที่สะกดผิดในเอกสารจะแสดงให้
เห็นเป็นเสน้ใตห้ยกัสีแดง 
 ค. กรณีที่มีค  าพิมพผิ์ดหลกัไวยกรณภ์าษาจะ
แสดงใหเ้ห็นเป็นเสน้ใตห้ยกัสีน า้เงิน 
 ง. การแกไ้ขค าผิดเพียงค าเดียวสามารถท าได้
โดยคลิกขวาตรงค าผิดและคลิกเลือกค าที่สะกด
ถกูตอ้งแทนที่ลงไปไดท้นัที 

การ
วิเคราะห ์

    

2 5. การกดปุ่ ม Tab บนแป้นพิมพส่์งผลอย่างไร การ     
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
ก. เปล่ียนภาษา 
ข. ขึน้บรรทดัใหม ่
ค. พิมพต์วัอกัษรเป็นตวัพิมพใ์หญ่ 
ง. ย่อหน้า 

น าไปใช ้

2 
6. ขอ้ใดคือหนา้ที่ของปุ่ ม  
ก. ก าหนดระยะหา่งระหว่างตวัอกัษร 
ข. ก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด 
ค. ขยายขอ้ความเต็มย่อหนา้ 
ง. ขยายขอ้ความเต็มหนา้กระดาษ 

ความรู ้
ความจ า 

    

2 
7. ขอ้ใดคือหนา้ที่ของปุ่ ม  
ก. สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ย่อย 
ข. ล าดบัเลข 
ค. รายการหลายระดับ 
ง. แทรกสญัลกัษณ ์

ความรู ้
ความจ า 

    

2 8. ขอ้ใดกล่าวผิดในการก าหนดลกัษณะ
ตวัอกัษร 
ก. เครื่องมือจะอยูใ่นเมน ูหนา้แรกของ Ribbon 
bar 
ข. เราตอ้งคลมุด าบรเิวณที่ตอ้งการก าหนดก่อน
ในการปรบัแต่ง 
ค. เราเปลี่ยนสตีัวอกัษรได้ทีเ่มนูรีวิว 
ง. สามารถก าหนดลกัษะตวัอกัษรไดเ้พียงแค่ 
ขนาด สีและการไฮไลทอ์ยา่งเดียว 

ความ
เขา้ใจ 

    

2 9. ขอ้ใดใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิรด์พมิพ์
เอกสารอยา่งไมเ่หมาะสม 
ก. ตัง้คา่หนา้กระดาษก่อนพิมพร์ายงาน 

ข. คลิก  เพื่อใหข้อ้ความที่จะพิมพจ์ดั
ชิดระยะขอบทัง้ซา้ยและขวา 

การ
ประเมินคา่ 
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
ค. กดปุ่ ม Spacebar 8 คร้ัง เพือ่พิมพช์ือ่
ข้อความทีข่ึน้ย่อหน้าใหม่ 
ง. คลิกค าสั่ง แทรก เลือก สญัลกัษณ ์เพื่อใส่
รูปภาพในเอกสาร 

2 10. ในการสรา้งขอบใหก้บัหนา้กระดาษถา้ใช้
โหมดกล่องจะส่งผลอย่างไร 
ก. ไม่มีกรอบ 
ข. กรอบเป็นลายน า้ 
ค. กรอบเป็นเงา 
ง. กรอบมีครบทัง้สี่ด้าน 

ความขา้ใจ     

2 11. เมื่อตอ้งการใหเ้อกสารทกุหนา้ปรากฏ
ขอ้ความที่ก าหนด จะตอ้งท าการแทรกที่ใด 
ก. การแทรกหมายเลขหนา้ 
ข. การแทรกสญัลกัษณ ์
ค. การแทรกหัว-ท้ายกระดาษ 
ง. การแทรกวนัท่ีและเวลา 

การ
น าไปใช ้

    

2 12.  เราสามารถเวน้บรรทดัดว้ยการกดปุ่ มใดบน
แป้นพิมพ ์
ก. Alt 
ข. Tab 
ค. Caps Lock 
ง. Enter 

ความรู ้
ความจ า 

    

2 13. ในการก าหนดลกัษณะตวัอกัษรขอ้ใดไม่
สามารถท าได ้
ก. ท าตวัหนา 
ข. ท าสีตวัอกัษร 
ค. เปล่ียนฟอนตต์วัอกัษร 
ง. กลับหวัตวัอกัษร 

ความ
เขา้ใจ 

    

2 

14. จาก

ความรู ้
ความจ า 
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
รูป เสน้สีแดงเกดิขึน้เพราะเหตใุด 
ก. พิมพต์วัสะกดผิด 
ข. เลือกมมุมองผิด 
ค. เป็นการตกแตง่ขอ้ความ 
ง. เป็นการแสดงสถานะพิมพท์บั 

2 15. เคอเซอร ์I ที่ปรากฏอยู่บนหนา้เอกสารท า
หนา้ที่อะไร 
ก. ใชส้ าหรบัเลือกวตัถ ุ
ข. ใชแ้สดงแถบเครื่องมือ 
ค. ใชบ้อกชื่อไฟลแ์ละโปรแกรม 
ง. ใช้แสดงต าแหน่งทีจ่ะเร่ิมพมิพ ์

ความรู ้
ความจ า 

    

2 
16. ขอ้ใดคือหนา้ที่ของปุ่ ม  
ก. เพิ่มขนาดตัวอักษร 
ข. ลดขนาดตวัอกัษร 
ค. ลา้งรูปแบบตวัอกัษร 
ง. ตวัพิมพใ์หญ่ 

ความรู ้
ความจ า 

    

2 17. ขอ้ใดกล่าวผิดในการก าหนดลกัษณะ
ตวัอกัษร 
ก. เครื่องมือจะอยูใ่นเมน ูหนา้แรกของ Ribbon 
bar 
ข. เราตอ้งคลมุด าบรเิวณที่ตอ้งการก าหนดก่อน
ในการปรบัแต่ง 
ค. สามารถเปลี่ยนสีตวัอกัษรได้ทีเ่มนู รีวิว 
ง. สามารถก าหนดลกัษะตวัอกัษรไดเ้พียงแค่
อย่างเดยีว 

การ
วิเคราะห ์

    

2 18. การเติมสีใหก้บัขอ้ความ ใชเ้ครื่องมือชนิดใด 

ก.  

ข.  

ค.  

ความรู ้
ความจ า 
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 

ง.   
2 19. ข้อใดก าหนดตัวอักษรเป็น ตวัหนา ตวั

เอียงและขีดเส้นใต้ครบทุกรายการ 
ก. คอมพวิเตอรค์อมพวิเตอร์คอมพวิเตอร ์
ข. คอมพิวเตอรค์อมพวิเตอรค์อมพวิเตอร ์
ค. คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร ์
ง. คอมพิวเตอรค์อมพวิเตอรค์อมพิวเตอร์ 

การ
วิเคราะห ์

    

2 20. ขอ้ใดเรียงล าดบั ขัน้ตอนการเปล่ียนสี
ขอ้ความไดถ้กูตอ้ง 
1. เลือกขอ้ความ 
2. คลิกเปิดตารางสี 
3. คลิกเลือกส ี
4. ถา้ยงัไม่พอใจใหค้ลิก More Colors เพื่อเลือก
สีอื่น 
5. คลิกเลือกส ี
6. คลิกปุ่ ม ok 
ก. 1-3-2-4-5-6 
ข. 4-3-2-5-6-1 
ค. 1-2-4-5-6-3 
ง. 1-2-3-4-5-6 

การ
น าไปใช ้

    

3 1. หากตอ้งการแทรกรูปลงในเอกสารจะตอ้งใช้
ค  าสั่งใด 
ก. เมน ูแทรก > สญัลกัษณ ์> รูปภาพ 
ข. เมนู แทรก > รูปภาพ > จากแฟ้มหรือ
ภาพตดัปะ 
ค. เมน ูแทรก > สญัลกัษณ ์> หวัขอ้ 
ง. เมน ูแทรก > วตัถ ุ> จากแฟม้หรือภาพตดัปะ 

การ
น าไปใช ้

    

3 2. ถา้ตอ้งการเคล่ือนยา้ยต าแหน่งภาพควรให้
เมาสจ์ะเป็นรูปใด 

การ
น าไปใช ้
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 

 ก.  

 ข.  

 ค.  

 ง.  
3 3. ถา้ตอ้งการปรบัขนาดรูปภาพและไม่ตอ้งการ

ใหส้ดัส่วนภาพเปล่ียนแปลง ตอ้งกดที่ปุ่ มใด 
ก. Cap Lock 
ข. Shift 
ค. Ctrl 
ง. Alt 

การ
น าไปใช ้

    

3 4. ขอ้ใดไม่ถือเป็น object ในการแทรกวตัถใุน
ไฟลเ์อกสาร? 
 ก. Picture 
 ข. Online Video 

ค.  Text Box 
ง. Shapes 

การ
วิเคราะห ์

    

3 5. ในขัน้ตอนการลบพืน้หลงัออกจากรูป พืน้หลงั
ส่วนท่ีใหโ้ปรแกรมลบออกจะแสดงเป็นสีใด 
ก. สีแดง 
ข. สีสม้ 
ค. สีม่วง 
ง. สีน า้เงิน 

ความรู ้
ความจ า 

    

3 6. ขอ้ใดคือ ประโยชนข์องการใชค้  าสั่งบีบอดั
รูปภาพ (Compress Pictures ) 
ก. ช่วยลดขนาดไฟลเ์อกสารท าใหส้ะดวกในการ
แชรไ์ฟลง์านผ่านอินเทอรเ์น็ต 
ข. ช่วยปรับขนาดรูปให้เลก็ลงงานตอ่การ
ตกแตง่ 

การ
วิเคราะห ์
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
ค. ช่วยลดภาวการณท์ างานของคอมพิวเตอร ์
ง. ไม่มีขอ้ถกูตอ้ง 

3 7. ขอ้ใดต่อไปนีก้ลา่วไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการ
จดัการรูปภาพดว้ยค าสั่งตดัขอ้ความ 
ก. การจดัแนวเดียวกบัขอ้ความ คือ การวางรูป
ไวบ้รรทดัเดียวกบัขอ้ความ 
ข. การจดัแบบจตัรุสั คือ การจดัขอ้ความใหล้อ้ม
ไปตามรูปรา่งของรูป 
ค. การจดัแบบลอ้มรอบ คือ การจดัขอ้ความให้
ลอ้มไปตามรูปรา่งของรูป 
ง. การจัดแบบทะลุผ่าน คือ การวางรูปไว้
หลังขอ้ความ 

ความ
เขา้ใจ 

    

3 8. ในการสรา้งแผนผงัองคก์รตอ้งใชเ้ครื่องมือใด
ในการสรา้งถงึจะเหมาะสม? 
ก. SmartArt 
ข. Shapes 
ค. Chart 
ง. WordArt 

การ
ประเมินคา่ 

    

3 9. ขอ้ใดเป็นค าสั่งในการก าหนดหมายเลขหนา้
ในเอกสาร? 
ก. แทรก>หมายเลขหน้า 
ข. แทรก>หวักระดาษ>หมายเลขหนา้ 
ค. แทรก>ตวัแบ่งหนา้>หมายเลขหนา้ 
ง. แทรก>หวักระดาษ>แกไ้ขหวักระดาษ>การ
ตัง้คา่ 

การ
น าไปใช ้

    

3 10. ขอ้ใดต่อไปนีก้ล่าวไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการ
จดัการรูปภาพดว้ยค าสั่งตดัขอ้ความ 
ก. การจดัแนวเดียวกบัขอ้ความ คือ การวางรูป
ไวบ้รรทดัเดียวกบัขอ้ความ 
ข. การจัดแบบจตัุรัส คือ การจัดขอ้ความให้
ล้อมไปตามรูปร่างของรูป 

การ
วิเคราะห ์
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
ค. การจดัแบบลอ้มรอบ คือ การจดัขอ้ความให้
ลอ้มไปตามรูปรา่งของรูป 
ง. การจดัแบบทะลผุ่าน คือ การวางรูปไวห้ลงั
ขอ้ความ 

3 11. ขอ้ใดเป็นค าสั่งในการใส่ฉากหลงับนหนา้
เอกสาร โดยใชข้อ้ความ หรือรูปภาพ มาวางเพื่อ
แสดงความเป็นเจา้ของ? 
 ก. เอ็ฟเฟ็กตข์อ้ความ 
 ข. ลายน ้า 
 ค. สีของหนา้ 
 ง. เสน้ขอบของหนา้ 

ความรู ้
ความจ า 

    

3 12. ขอ้ใดกล่าวไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการสรา้ง
สมการ 
ก. ตอ้งใชเ้มนแูทรก 
ข. ปุ่ มในการสรา้งจะปรากฏบรเิวณ Ribbon bar 
ค. สามารถเขียนเศษส่วนได ้
ง. ต้องใช้เมนูเค้าโครงหน้ากระดาษ 

ความ
เขา้ใจ 

    

3 13. จากภาพหากตอ้งการหมนุ WordArt จะตอ้ง
กระท าการท่ีจดุใด 

 
ก. หมายเลข 1 
ข. หมายเลข 2 
ค. หมายเลข 3 
ง. หมายเลข 4 

การ
น าไปใช ้

    

3 14. ค าสั่งที่ ไม่ได ้อยู่ในแท็บเครือ่งมือแทรก 
ก. ใบปะหนา้ 
ข. บรรณานุกรม 

ความรู ้
ความจ า 
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
ค. ตวัแบ่งหนา้ 
ง. หมายเลขหนา้ 

3 15. หากตอ้งการใหรู้ปภาพหรือรูปรา่งยา้ยไปยงั
ต าแหน่งขา้งหลงัสดุ ตอ้งเลือกใชค้  าสั่งโด 
ก. ขา้งหลงัขอ้ความ 
ข. น าไปไว้ข้างหลังสุด 
ค. ทะลผุ่าน 
ง. ลอ้มรอบ 

การ
น าไปใช ้

    

3 16. หากตอ้งการท าตวัอกัษรใหเ้ป็นอกัศิลป์ตอ้ง
ใชค้  าสั่งใด 

ก.     ข.  

ค.      ง.  

การ
น าไปใช ้

    

3 17. หากตอ้งการใส่สีใหว้ตัถตุอ้งใชค้  าสั่งใด 
ก. ออกแบบ > เติมสีรูปรา่ง 
ข. เคา้โครง > เติมสีรูปรา่ง 
ค. แทรก > เติมสีรูปรา่ง 
ง. รูปแบบ > เติมสีรูปร่าง 

ความรู ้
ความจ า 

    

3 18. เมื่อตอ้งการแทรกรูปรา่งอตัโนมตัิตอ้งคลิกที่
ไอคอนใด 

ก.      ข.  

ค.     ง.  

การ
น าไปใช ้

    

3 19. หากตอ้งการพิมพข์อ้ความลงในรูปทรง
ส าเรจ็รูปตอ้งท าอย่างไร 
ก. แทรก > เพิ่มข้อความ 

การ
น าไปใช ้
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จดุประสงค ์
การเรียนรู ้

ขอ้ค าถาม ล าดบัขัน้
การเรียนรู ้
ของบลมู 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ขอ้เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1 
ข. แทรก > กล่องขอ้ความ 
ค. คลิกเมาสข์วาที่รูปทรง > เพิ่มขอ้ความ 
ง. คลิกเมาสข์วาที่รูปทรง > กล่องขอ้ความ 

3 20. ขอ้ใดคือล าดบัขัน้ตอนการแทรกรูปรา่งที่
ถกูตอ้ง 
1. คลิกรบิบอนแทรก 
2. วาด 
3. คลิกปุ่ มแทรกเพื่อแทรกรูปรา่งที่เลือกไว ้
4. เลือกรูปรา่งที่ใช ้
5. คลิกปุ่ มปิด 
6. คลิกเมนรููปรา่ง 
ก. 6-4-3-2 
ข. 1-4-3-2 
ค. 1-4-3-5 
ง. 1-6-4-2 

การ
น าไปใช ้
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ตาราง 21 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง แบบประเมินความสอดคลอ้งแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม
แบบปรบัเหมาะ เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ (Microsoft Word) 

ข้อที ่
รายการประเมิน 

IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

จดุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ 1 
1 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
7 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
10 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
19 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

จดุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ 2 
1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
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ข้อที ่
รายการประเมิน 

IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

3 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
10 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
14 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

จดุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ 3 
1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
7 0 1 0 0.33 ใชไ้ม่ได ้
8 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
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ข้อที ่
รายการประเมิน 

IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

9 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
10 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1 ใชไ้ด ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
แบบประเมินคุณภาพระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

128 

แบบประเมินคุณภาพระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ 
เพือ่พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ค าชีแ้จง : โปรดพิจารณาวา่ระบบฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของบคุลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ มีความคณุภาพตามองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ท่ีก าหนด
หรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย [/] ตามความคิดเห็นของทา่น ดงันี ้

คณุภาพระดบัดีมาก   เท่ากบั  5  
คณุภาพระดบัดี    เท่ากบั  4  
คณุภาพระดบัดีปานกลาง   เท่ากบั  3  
คณุภาพระดบัควรปรบัปรุง   เท่ากบั  2 
คณุภาพระดบัใชไ้ม่ได ้            เท่ากบั  1  

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการจัดการบทเรียน      

1.1 เมนหูลกัของบทเรียนมีความเหมาะสม      

1.2 รูปแบบการน าเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม      

1.3 ความชดัเจนของค าอธิบายแบบฝึกหดัในบทเรียน      

1.4รูปแบบการตอบโตม้ีมาตรฐานเดียวกนั      

1.5 มีการจดัเก็บขอ้มลูอย่างเป็นระบบ      

1.6 ความสะดวกในการใชบ้ทเรียน      

1.7 ปุ่ มและสญัลกัษณต์่างๆ สามารถส่ือสารกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม      

2. ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน      

2.1 ก าหนดวตัถปุระสงคช์ดัเจน สมบรูณ ์      

2.2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บคุคล 
     

2.3 การออกแบบเป็นระบบ น าเสนอถกูตอ้งตามล าดบัขัน้      

2.4 มีความคิดสรา้งสรรคใ์นการออกแบบโปรแกรม      

2.5 กลยทุธก์ารน าเสนอดงึดดูความสนใจ      

2.6 ค าแนะน าการใชง้านเหมาะสมชดัเจน      
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รายการประเมิน 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

3. ด้านอักษร      

3.1 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร      

3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบอกัษร      

3.3 ความชดัเจนของตวัอกัษร      

3.4 ตวัอกัษรกบัพืน้หลงัช่วยใหอ้า่นง่าย      

4. ด้านภาษา      

4.1 การใชภ้าษาส่ือความหมายชดัเจน      

4.2 ภาษาที่ใชถ้กูตอ้งเหมาะสม      

4.3 การใชภ้าษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน      

5. ด้านภาพ      

5.1 ความเหมาะสมของขนาดภาพ      

5.2 การจดัวางต าแหน่งของภาพมีความเหมาะสม      

5.3 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย      

5.4 ความเหมาะสมของปรมิาณภาพกบัเนือ้หา      

5.5 ความสมัพนัธข์องภาพและค าบรรยาย      

5.6 ความสมัพนัธข์องภาพและเสียง      

6. ด้านเสียง      

6.1 ความชดัเจนของเสียงบรรยาย      

6.2 ความถกูตอ้งของเสียงบรรยาย      

6.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย      

6.4 ความเหมาะสมของระดบัเสยีงดนตรกีบัระดบัเสียงบรรยาย      

6.5 ความเหมาะสมและความนา่สนใจของดนตรีประกอบ      

7. ด้านการปฏิสัมพนัธแ์ละการเชื่อมโยง      

7.1 โอกาสใหผู้เ้รยีนควบคมุล าดบัในการศกึษาบทเรยีนดว้ยตนเอง      

7.2 การใหค้วามช่วยเหลือมคีวามเหมาะสม      

7.3 การเชื่อมโยงใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      

7.4 การเชื่อมโยงไปยงัส่วนต่างๆ มีความสะดวกรวดเรว็      

7.5 ค าสั่งต่างๆ ในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไวอ้ย่างชดัเจน      
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ขอ้เสนอแนะ  

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

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

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

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

 

     ผูป้ระเมิน............................................................... 

         (.....................................................................) 

        ต าแหน่ง................................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
เว็บไซตฝึ์กอบรมแบบปรับเหมาะเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารในการท างาน 
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รูปแบบการท างานของเว็บไซตฝึ์กอบรมแบบปรับเหมาะ 

1. การสมคัรสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ผงัการไหลของขอ้มูลการสมคัรสมาชิก 

ผู้เข้าชมเว็บไซต ์ กรอกข้อมูลสมาชิก 

ตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกหรือไม ่

กรอกข้อมูลการสมัคร 

แสดงข้อมูลการสมัคร 

บันทึกข้อมูลสมาชิก 

สมัครสมาชิกเรียบร้อย

แล้ว 

จบการทำงาน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ส่งอีเมลยืนยันการ

สมัครสมาชิก 

เริ่มต้น 

กล่องข้อความ 

คุณเป็นสมาชิกอยู่

แล้ว 
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2. กระบวนการท างานแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 ผงัการไหลของขอ้มูลกระบวนการท างานแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม 
แบบปรบัเหมาะ 

 

 

เริ่มต้น 

สมาชิกลงช่ือเข้าใช้งาน 

สมาชิกทำแบบทดสอบ 

ก่อนฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ 

แสดงแบบทดสอบ 

ก่อนฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ 

คำนวณคะแนนในแตล่ะ

จุดประสงค์การเรียนรู ้

1 
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3. การฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 ผงัการไหลของขอ้มูลการฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 
 

 

เริ่มต้น 

สมาชิกลงช่ือเข้าใช้งาน 

สมาชิกฝึกอบรม 

และทำแบบฝึกหัด 

แสดงบทเรยีน 

แบบปรับเหมาะ 

บันทึกความคืบหน้าการเรียน 

สมาชิกเรียนครบทุกบทเรียนที่นำเสนอ 

แสดงแบบทดสอบ 

หลังฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ 

จบการทำงาน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
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4. กระบวนการท างานแบบทดสอบหลงัฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 13 ผงัการไหลของขอ้มูลกระบวนการท างานแบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 

แบบปรบัเหมาะ 
 

เร่ิมตน้ 

สมาชิกลงช่ือเขา้ใช้

งาน 

สมาชิกท าแบบทดสอบ 

หลงัฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 

แสดงแบบทดสอบ 

หลงัฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ 

ค านวณคะแนน

แบบทดสอบหลงัฝึกอบรม

 

คะแนนแบบทดสอบหลงัฝึกอบรม ≥ 

24 คะแนน (80%) 

บนัทึกคะแนน 

แสดงผลคะแนน 

สรา้งประกาศนยีบตัร 

จบการท างาน 

ใช ่ไม่ใช่ 

แสดงผลคะแนน 

และจดุประสงคท์ี่ไม่

กล่องขอ้ความ 

น าเสนอบทเรียน

บนัทึกคะแนน 
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ตัวอย่างเว็บไซต ์

 

 

 
ภาพประกอบ 14 หนา้แรก 
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ภาพประกอบ 15 หนา้ค าแนะน า 
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ภาพประกอบ 16 หนา้สมคัรสมาชิก 
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ภาพประกอบ 17 แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ (1) 
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ภาพประกอบ 18 แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ (2) 
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ภาพประกอบ 19 แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ (3) 
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ภาพประกอบ 20 หนา้บทเรียนของฉนั 
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ภาพประกอบ 21 บทเรียน (1) 
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ภาพประกอบ 22 บทเรียน (2) 
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ภาพประกอบ 23 บทเรียน (3) 
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ภาพประกอบ 24 แบบฝึกหดั (1) 
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ภาพประกอบ 25 แบบฝึกหดั (2) 
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ภาพประกอบ 26 แบบฝึกหดั (3) 
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ภาพประกอบ 27 แบบทดสอบหลงัฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ (1) 
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ภาพประกอบ 28 แบบทดสอบหลงัฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ (2) 
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ภาพประกอบ 29 แบบทดสอบหลงัฝึกอบรมแบบปรบัเหมาะ (3)



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพิมพช์นก ค าชยั 
วัน เดือน ปี เกิด 31 มกราคม 2537 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัอบุลราชธานี 
วุฒกิารศึกษา การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) เอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 2 หมู่ 4 ต าบลขนนุ อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ   
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