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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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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศของประเทศไทย ระยะ พ .ศ. 2554-2563
(กรอบนโยบาย ICT 2020) และแผนแม่ บ ท ICT (ฉบั บ ที่ 3) ของประเทศไทยมี เป้ า หมาย
ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้ความสาคัญ กับบทบาท
ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศในฐานะเครื่ อ งมื อ ในการน าม าขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
ทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จ และสัง คม โดยก าหนด 7 ยุ ท ธศาสตร์ในการพัฒ นาโครงสร้า งพื ้น ฐาน ICT
เพื่ อ รองรับ ความต้อ งการของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ไว้ สนั บ สนุ น การประยุ ก ต์ใ ช้ ICT เพื่ อ สร้า ง
ความเข้ม แข็ งและยกระดับ ขี ด ความสามารถในการแข่ง ขัน และสนับ สนุน การสร้างเศรษฐกิ จ
และสังคม (กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร, 2554) รัฐ บาลได้วางแผนแม่ บ ท
ยุ ท ธศาสตร์แ ละมาตรการทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จ กฎหมายและโครงสร้า งพื ้น ฐาน เพื่ อ ให้บ รรลุ
วิสัย ทัศ น์ช าติ โดยเริ่ม จากการพัฒ นาคนให้พ ร้อ มรับ ความท้า ทายในหลายมิ ติ แ ละสามารถ
สนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (สานักงาน ก.พ.) (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2562) จึงสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้สร้างทักษะและความรูเ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานด้ว ยระบบการเรี ย นรู ้ท่ี มี ค วามยื ด หยุ่ น ผู้เรี ย นสามารถเข้า ถึ ง ได้จ ากทุ ก สถานที่
ด้วยอุปกรณ์ดิจิทลั ที่หลากหลาย
ส านั ก งานคณ ะกรรมการข้ า ราชการพ ลเรื อ น (2562) ได้ ก าหนดทั ก ษะส าหรับ
การปฏิ บั ติ ง านที่ ผู้ป ฏิ บั ติ ง านจะต้อ งมี เพื่ อ ให้ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แบ่ ง ทัก ษะออกเป็ น 3 ขั้น ประกอบด้ว ย 1) ทัก ษะขั้น พื ้น ฐาน ได้แ ก่ การใช้ง านคอมพิ วเตอร์
การใช้งานอิ น เทอร์เน็ ต และการใช้งานเพื่ อ ความปลอดภัย เป็ น การเรียนรู เ้ กี่ ย วกับ การใช้งาน
อุป กรณ์ไอที และติดต่อสื่ อสารบนสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งรู จ้ ัก และเข้าใช้บ ริการพืน้ ฐานและท า
ธุรกรรมออนไลน์ขนั้ ต้นได้ 2) ทักษะขัน้ ต้นสาหรับการทางาน ได้แก่ การใช้โปรแกรมประมวลผลคา
การใช้โปรแกรมตารางคานวณและการใช้โปรแกรมนาเสนอ โดยเป็ นการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการใช้งาน
เครื่องมือด้านดิจิ ทัลหรือ แอปพลิเคชันขั้นต้นส าหรับการทางาน และ 3) ทักษะประยุกต์ส าหรับ
การทางาน ได้แก่ การทางานร่วมกันแบบออนไลน์การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทลั และการใช้ดิจิทลั
เพื่อความมั่นคงปลอดภัย โดยเป็ นการเรียนรู เ้ กี่ยวกับการเลือกใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ด้านดิจิทัล
ได้หลากหลายและประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึน้

2
ม ห าวิ ท ย าลั ย ศ รี น คริ น ท รวิ โ รฒ ให้ ค วาม ส าคั ญ กั บ การป ระยุ ก ต์ เ ท คโน โล ยี
ด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการศึกษาตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยพัฒนามหาวิทยาลัยสูย่ คุ ดิจิทลั ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มาขับเคลื่อนพันธกิจ
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561b)
จั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
พ.ศ. 2560-2563 ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาสมรรถนะนิสิต และบุคลากรให้รูเ้ ท่าทัน
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป้ า ประสงค์ เ พื่ อ ให้ นิ สิ ต และบุ ค ลากรมี ส มรรถนะที่ จ าเป็ นเพี ย งพ อ
ในการใช้เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี แ นวทางการพั ฒ นาโดยให้ ทุ ก ส่ ว นงานมี ก ารจั ด การความรู ้
และแลกเปลี่ ย นความรู ใ้ ห้ แ ก่ นิ สิ ต และบุ ค ลากรเห็ น ได้จ ากการจัด อบรมเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี
เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านโครงการบริ ห ารจั ด การการให้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย
ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ , 2561a, 4) ซึ่ ง เป็ นการจั ด อบรม
เชิงปฏิบัติการและบุคลากรผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจาเป็ น ต้องละจากงานเพื่อเข้ารับการฝึ กอบรม
และแม้ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะมีการให้ความรู ้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒยังไม่ ได้ด eเนิ นการในเรื่องการก าหนดมาตรฐานและหลักสูต ร
สมรรถนะประจeกลุ่ ม งาน (Functional Competencies) ให้ ชั ด เจน รวมถึ ง การจั ด neระบบ
และกลไกในการประเมิ น สมรรถนะและทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ให้เป็ นรูปธรรม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561b, 61)
การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ป็ นผู้ มี ส มรรถนะ
ในการทางานอยู่เสมอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งยังเป็ นส่วนสาคัญในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงาน ถือเป็ นบริการที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางาน การบริหารงาน
บุค คลในทุ ก หน่ วยงานมัก จัด การฝึ ก อบรมก่ อ นประจ าการ (Pre - Service Training) เป็ น การ
ฝึ กอบรมก่อนบุคลากรจะเริ่มทางานประจาในหน่วยงาน เพื่อเตรียมตัวบุ คลากรให้มี คุณ สมบัติ
ตามที่ ห น่ ว ยงานต้ อ งการ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ บุ ค คลพ ร้ อ มที่ จ ะท างาน และสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อปฏิบตั ิงานในหน่วยงานแล้วระยะหนึ่งและต้องการการฝึ กอบรม
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ดี ขึ ้น หรื อ เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน
ก็ส ามารถฝึ กอบรมระหว่างประจ าการ (In-Service Training) ได้ ซึ่ง เป็ นประเภทการฝึ กอบรม
ที่ทุกหน่วยงานจัดทาแผนการพัฒนาและดาเนินการอยู่อย่างสม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการฝึ กอบรม
ขณะปฏิ บัติ ห น้า ที่ (On-The-Job Training) เพื่ อ ทดลองปฏิ บัติ ง านในหน้า ที่ หากพบปั ญ หา
ก็ ส ามารถสอบถามได้ทั น ที โ ดยมี หั ว หน้ า งานคอยดู แ ลให้ ค าปรึก ษาแนะน าอย่ า งใกล้ชิ ด
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หรื อ การฝึ ก อบรมโดยพั ก การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร ะหว่ า งการฝึ กอบรม (off - The -Job Training)
ผูเ้ ข้ารับ การอบรมจาเป็ นต้องละจากงานไปชั่วคราวเพื่อรับการฝึ กอบรมอย่างเต็ม ที่ การเตรียม
ฝึ กอบรมอาจจัดได้หลายรู ป แบบ เช่น การสัม มนา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การเปิ ดหลักสูตร
ระยะสัน้ เป็ นต้น การอบรมประเภทนีจ้ ึงมีขอ้ จากัด และไม่เหมาะกับงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
หรือการฝึ กอบรมที่มีผเู้ ข้าร่วมจากหน่วยงานย่อยหลาย ๆ หน่วยงาน (เริงลักษณ์ โรจนพันธ์, 2529;
อรพรรณ พรสีมา, 2537) ด้วยแนวโน้มการจัดฝึ กอบรมที่มีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทใน
การเรียนรูเ้ พิ่มมากขึน้ เช่น จัดทาระบบการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ในรูปแบบ
ฝึ ก อบรมที่ ส ามารถจั ด ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา มี ก ารประยุ ก ต์ใ ช้เทคโน โลยี Web based training
ในการพั ฒ นารายบุ ค คลหรื อ การเรี ย นรู ้ด้ว ยตนเอง (self-directed learning) การฝึ ก อบรม
จึงไม่จาเป็ นต้องละจากงานสามารถฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ (วรัญญา วรรณกุล และ นฤมล
ศิระวงษ์, 2556) บุคลากรที่จ ะเข้ารับการฝึ กอบรมมี โอกาสได้เรียนรู ใ้ นสภาพแวดล้อมที่ตนเอง
พอใจใช้เวลาในการเรียนรู แ้ ละทาความเข้าใจบทเรียนได้เต็มที่ตามความสามารถตามความถนัด
ของแต่ล ะบุคคลและเกิดการเรียนรู ท้ ่ีมี ประสิทธิภ าพและประหยัดทรัพ ยากรอีกด้วย (เขมณัฏ ฐ์
มิ่งศิรธิ รรม, 2552)
การพั ฒ นาทั ก ษะทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารให้กั บ บุ ค ลากร
ในหน่ ว ยงานมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งมากในแง่ ข องผู้ใช้เทคโนโลยี เป็ น เครื่อ งมื อ เพื่ อ การท างาน
ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดขั้นตอนที่ ซับ ซ้อน มี ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล ลดต้น ทุน การผลิ ต
เพิ่มประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นยา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ของยุ ค ดิ จิ ทั ล ไม่ ว่ า จะเป็ นการบริ ก ารด้ า นข้อ มู ล สารสนเทศ การสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์
การแก้ปัญ หาและการวางแผนการปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานมี ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารจะท าให้เกิ ด การแบ่ ง ปั น ข้อ มูล และสนับ สนุ น การบริห ารจัด การของผู้บ ริห าร
และองค์กรได้ (สุขุม เฉลยทรัพย์, จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ , และ วิชชา ฉิมพลี, 2542; สุชาดา
กีระนันทน์, 2541)
การปรับ เนื ้อ หาการเรี ย นหรื อ การฝึ ก อบรมให้เหมาะกั บ ผู้เรี ย นตามความสามารถ
ในการเรียนรูร้ ายบุคคล (Adaptive Learning) เป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้เพราะผูเ้ รียนแต่ละคนมีความแตกต่างในการรับรูเ้ นือ้ หาที่ไม่เหมือนกัน
การจัดเนือ้ หาบทเรียนการทดสอบที่มี ความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับให้เข้ากันได้กับความถนัด
ความช านาญ และความแตกต่ า งของผู้ เ รี ย นเป็ นรายบุ ค คลอย่ า งรวดเร็ ว ผู้ เรี ย นที่ เ รี ย นรู ้
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว จะได้ รับ กิ จ กรรมที่ เ หมาะสม และท้ า ทายความสามารถในขณะที่ ผู้ เรี ย น
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ที่ ยัง ไม่ เข้า ใจและยัง ไม่ บ รรลุเป้ า หมายจะได้รับ เนื ้อ หาที่ แ ตกต่ า งออกไปตามความสามารถ
ในการเรี ย น ซึ่ ง เป็ น การส่ ง เสริม ให้ผู้เรี ย นทุ ก คนเกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละสามารถบรรลุเป้ า หมาย
(ชุณ หพงศ์ ไทยอุปถัมภ์, 2546; ธิดารัตน์ จอดนอก, 2556) แม้ตอ้ งใช้เวลาในการออกแบบองค์
ความรู ้ กระบวนการในการถ่ายทอด รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการฝึ กอบรมอย่างมากเพื่อกระตุน้
ให้ผู้เรีย นมี ส่วนร่วมในการเรีย นและเกิ ด การเรีย นรู ด้ ้วยตนเองให้ม ากที่ สุด แต่ ก็ เป็ น ทางเลื อ ก
ที่น่ าสนใจอย่ างยิ่ง หากองค์กรต้องการให้เกิด การพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ องไปสู่การเติ บ โตที่ย่ ังยื น
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2562)
จากเหตุผ ลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี แนวคิดการพัฒนาระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก าร
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านกิจกรรมการเรียนรู ฝ้ ึ กอบรมออนไลน์ เพื่อให้ได้เครื่องมื อ
ระบบการจัดการความรูท้ ่ีเป็ น แนวทางในการพัฒ นารู ปแบบการจัดฝึ กอบรมอื่น ๆ ในการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถเรียนรู ไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในด้านการพัฒ นา
บุ ค ลากรที่ ค าดหวั ง ให้ บุ ค ลากรมี ส มรรถนะที่ จ าเป็ นเพี ย งพอในการใช้เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิงาน
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่ อพั ฒ นาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพั ฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อศึกษาผลการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความสาคัญของการวิจัย
จากผลการวิจัย จะท าให้บุ ค ลากรสายปฏิ บัติ ก ารของมหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ
มี ร ะบบการฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะออนไลน์ ท่ี เ หมาะสมสอดคล้อ งกั บ ความแตกต่ า ง
ของผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อให้สามารถเรียนรูต้ ามความต้องการของตนเองและเป็ นการเพิ่มทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็ นในการปฏิบัติงาน นอกจากนีย้ ังเป็ นแนวทาง
การพัฒ นาระบบการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะออนไลน์ท่ี เป็ น การอบรมระหว่ า งประจ าการ
(In-Service Training) และฝึ กอบรมโดยวิ ธี ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ (On the job training)
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โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมไม่จาเป็ นต้องละจากงานไปเพื่อรับการฝึ กอบรม เป็ นการประหยัดเวลา
ทรัพยากรและงบประมาณให้กบั หน่วยงาน เป็ นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้กบั บุคลากรในยุค 4.0
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีศ่ ึกษา
บุคลากรส านักสื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 19 คน และใช้แบบทดสอบก่อน
ฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร หัวข้อ โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) แบ่งระดับความรู ข้ องผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในแต่ละจุดประสงค์
การเรียนรู ้
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
เนื ้อหาที่ ใช้ในการวิ จัยครั้งนี ้ได้ม าจากทั กษะส าหรับการปฏิ บัติ งานที่ ผู้ปฏิ บัติ งาน
จะต้องมี ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2562) ที่ได้กาหนดทักษะขั้นต้นสาหรับ
การทางาน หัวข้อ การใช้โปรแกรมประมวลผลคา ไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) ประกอบไปด้วย
3 หัวข้อย่อย คือ 1) การสร้างและจัดการเอกสาร 2) การจัดรู ปแบบข้อความย่อหน้าและส่วนต่าง ๆ
และ 3) การแทรกและจัดรู ปแบบองค์ประกอบกราฟิ ก และสามารถแบ่งบทเรียนออกเป็ น 2 ระดับคือ
บทเรียนฝึ กปฏิบตั ิและบทเรียนทบทวนความรู ้ รวมเป็ นทัง้ สิน้ 6 บทเรียน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยทาการทดลองในปี งบประมาณ 2564 เดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ครอบคลุม
ระยะเวลาทั้ งสิ ้น 2 สัป ดาห์ โดยท าการทดสอบก่ อนการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่ อง ทั กษะ
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร หั วข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิ ร ด์ (Microsoft Word)
เพื่ อจั ดเนื ้อหาการฝึ กอบรม และท าการทดสอบหลังการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่ อง ทั กษะ
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร หั วข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิ ร ด์ (Microsoft Word)
เพื่อศึกษาผลการฝึ กอบรม
นิยามศัพท์เฉพาะ
การฝึ กอบรมแบบปรั บ เหมาะ หมายถึ ง กระบวนการจัด ฝึ ก อบรมแบบออนไลน์
ที่นาเสนอเนือ้ หาบทเรียนให้ส อดคล้องกับระดับความรู ข้ องผู้เข้ารับการฝึ กอบรม โดยใช้ระบบ
การจั ด การเนื ้ อ หาของเว็ บ ไซต์ (Content Management System) ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การ
การฝึ กอบรม มี ก ารทดสอบก่ อ นการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ คั ด แยกระดั บ ความรู ้
ของผู้เ ข้า รับ การฝึ ก อบรมและน าเสนอเนื ้อ หาบทเรี ย นที่ ค วรฝึ ก อบรม ซึ่ ง ภายในบทเรี ย น
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ประกอบไปด้ ว ยเนื ้ อ หา สื่ อ และกิ จ กรรมฝึ กปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผลการฝึ กอบรม
โดยใช้แบบทดสอบหลังการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word)
การพั ฒ นาระบบฝึ กอบรมแบบปรั บ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ หมายถึ ง
กระบวนการสร้างระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะที่ใช้ฝึกอบรมระหว่างประจาการ (In-Service
Training) และฝึ กอบรมโดยวิธีให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ (On the job training) เข้ารับการฝึ กอบรม
โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งละจากงานไปเพื่ อ รับ การฝึ กอบรม ระบบฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะนี ้
ประกอบไปด้วยแบบทดสอบก่ อ นการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะ เรื่ อ ง ทัก ษะด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร หัว ข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิ รด์ (Microsoft Word) เนื ้อ หา สื่ อ
กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิและแบบทดสอบหลังการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมได้พัฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
ฝึ ก อบรมออนไลน์ โดยน าโครงร่า งหลัก สู ต รฝึ ก อบรมมาให้ผู้เชี่ ย วชาญประเมิ นหาค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง (IOC) ก่อนนาหลักสูตรฝึ กอบรมจัดทาเป็ นกิจกรรมการเรียนรู ้
บุ ค ลากร หมายถึ ง ผู้ท่ี ป ฏิ บัติ ง านสายปฏิ บัติ ก ารในมหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ
ประกอบไปด้ว ย นัก จัด การงานทั่ว ไป นั ก วิ ช าการโสตทัศ นศึ ก ษา นั ก วิ ช าการเงิ น และบัญ ชี
และนักวิชาการพัสดุ ที่ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปี งบประมาณ 2564
ผลการฝึ กอบรม หมายถึ ง คะแนนเฉลี่ ย ของการท าแบบทดสอบก่ อ นฝึ ก อบรม
เปรีย บเที ย บกั บ คะแนนเฉลี่ ย ของการท าแบบทดสอบหลัง ฝึ ก อบรมของผู้เข้ารับ การฝึ ก อบรม
โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) โดยใช้แ บบทดสอบก่อ นและหรือหลัง ฝึ กอบรม
แบบปรับ เหมาะ เรื่ อ ง ทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หั ว ข้อ โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) เป็ นเครื่องมือในการวัดระดับความรู ข้ องผูร้ บั การฝึ กอบรม
มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และมีการประเมินผล
งานในด้านความครบถ้วน ความสวยงามและการส่งงาน (Rubrics Score)
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คุ ณ ภาพของระบบการฝึ กอบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ หมายถึ ง ผลของ
การน าหลัก สู ต รการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผ่านการหาความสอดคล้องแล้ว
ไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมิ น คุณ ภาพ โดยใช้แบบประเมิ นคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย
ศรี น คริน ทรวิ โรฒ ซึ่ ง ท าการประเมิ น คุ ณ ภาพใน 7 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้า นการจั ด การบทเรี ย น
2) ด้ า นการออกแบบระบบการเรี ย นการสอน 3) ด้ า นอั ก ษร 4) ด้ า นภาษา 5) ด้ า นภาพ
6) ด้า นเสี ย ง และ 7) ด้า นการปฏิ สัม พั น ธ์แ ละการเชื่ อ มโยง โดยก าหนดคะแนนเฉลี่ ย ตั้ง แต่
4.51 – 5.00 หมายถึ ง คุณ ภาพดี ม าก คะแนนเฉลี่ ย ตั้ง แต่ 3.51 – 4.50 หมายถึ ง คุณ ภาพดี
คะแนนเฉลี่ ยตั้ง แต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณ ภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50
หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง ใช้ไม่ได้
กรอบแนวคิด
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียนรูแ้ บบปรับเหมาะ
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการฝึ กอบรม

การจัดการฝึ กอบรมด้วย
ระบบฝึ กอบรมแบบปรับ
เหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

คุณภาพของระบบ
การฝึ กอบรมแบบปรับ
เหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ผลการฝึ กอบรม
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สมมติฐานในการวิจัย
ผู้เ ข้า รับ การฝึ ก อบรมโดยใช้ร ะบบการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ก่อนและหลังการฝึ กอบรมมีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกัน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ น การพัฒ นาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒ นาทักษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรูฝ้ ึ กอบรมออนไลน์ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มีเนือ้ หาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามลาดับ ดังนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู แ้ บบปรับเหมาะ
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2535) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสาคัญ
สองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จะช่ วยในเรื่องการจัดเก็ บ บันทึ ก และประมวลผล ส่วนเทคโนโลยี สื่ อสารโทรคมนาคมช่ วยในการ
ส่งผลลัพธ์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปให้ผใู้ ช้ท่ีอยู่ห่างไกลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
กิดานันท์ มะลิทอง (2548) กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไว้ ว่ า หมายถึ ง การใช้ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ในการจั ด การฐานข้ อ มู ล ประมวลผลข้ อ มู ล
ให้ เป็ นสารสนเทศ รวบรวมและจั ด เก็ บ อย่ างเป็ นระบบ เพื่ อ ให้ ส ามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ ได้
และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการส่งผ่านสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
สุขุม เฉลยทรัพย์และคณะ (2542) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คื อ
การผสมผสานเทคโนโลยี 2 อย่างเข้าด้วยกัน คือ เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่สารสนเทศในรู ปต่าง ๆ เช่น เสียง
ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหวข้อความหรื อตั วอักษรและตั วเลข เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ ความถู กต้อง
ความแม่นยาและความรวดเร็วให้ทนั ต่อการนาไปใช้ประโยชน์
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ณัฐกร สงคราม (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือการประยุกต์
ความรู ้ท างวิ ท ยาศาสตร์ม าใช้ ในระบบสารสนเทศ ตั้ ง แต่ ก ระบวนการจั ด เก็ บ ประมวลผล
และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

2
3
4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ณัฐกร สงคราม (2553)

ใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ การ
วิเคราะห์ การจัดการ การสร้าง การสื่อสาร
การแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่สารสนเทศ
ประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
การประยุกต์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์

กิดานันท์ มลิทอง (2548)

1

มนัส นามวงศ์ (2543)

รายการ

ครรชิต มาลัยวงศ์ (2539)

ลาดับ

สุขมุ เฉลยทรัพย์ และคณะ (2547)

ตาราง 1 แสดงการสังเคราะห์ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

✔

✔
✔

จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ขา้ งต้น สามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร คื อ กระบวนการจั ดหา จั ดเก็ บ การวิ เคราะห์ การจัดการ การสร้าง
การสื่ อ สาร การแลกเปลี่ ย นและการเผยแพร่ ส ารสนเทศ โดยใช้ เทคโนโลยี ค อมพิ วเตอร์
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้รวดเร็วและทันต่อการนาไปใช้ประโยชน์
1.2 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สุ ขุ ม เฉลยทรัพ ย์ และคนอื่ น ๆ (2542) ได้อธิ บ ายถึ ง ความส าคั ญ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไว้ 5 ประการ คือ
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1) เป็ นระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บบันทึกข้อมูลในกิ จกรรมหรืองานของรัฐที่ ส าคัญ
มี ส่วนในการพัฒ นากิ จกรรมต่ าง ๆ ของมนุ ษย์ เช่ น ฐานข้อมูลประวัติ ผู้ป่ วยช่ วยส่ งเสริมให้งาน
สร้างภูมิคุม้ กันโรคให้พลเมื องมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การสื่อสารเป็ นสิ่งจาเป็ นในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์
2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลาย
มากขึน้ เช่น แฟกซ์ อินเทอร์เน็ต อีเมล์ ซึ่งทาให้การประชาสัมพันธ์หรือส่งข่าวสารทาให้กระจายไปยัง
ที่ต่าง ๆ ได้สะดวกขึน้ และเป็ นปัจจัยที่ทาให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากยิ่งขึน้
3) เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารส่ งผลให้งานด้านต่ าง ๆ มี ราคาถู กลง เช่ น
การใช้แฟกซ์และอีเมล์มี ราคาถูก น่าเชื่ อถื อและรวดเร็วกว่าการใช้บริการไปรษณี ย์ ทั้งนี ้หน่ วยงาน
รัฐ บาล เอกชนและบุ ค คลทั่ วไปต่ า งนิ ย มใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมากขึ ้น
เพราะช่วยประหยัดเวลา ต้นทุนและทาให้มีผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพและปริมาณเพิ่มขึน้
4) มีเครือข่ายที่แผ่ขยายและได้รบั การเข้าถึงมากขึน้ เนื่องจากปริมาณจานวนผูเ้ ชื่อมต่อ
ที่นบั วันจะเพิ่มสูงขึน้
5) เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารท าให้ฮ าร์ด แวร์ค อมพิ วเตอร์และต้นทุ น
การใช้ ICT มีราคาถูกลงและเข้าถึงได้ง่าย เห็นได้จากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถนามาใช้กบั ธุรกิจ
ได้
สุชาดา กี ระนันทน์ (2541) กล่าวว่า บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มี อยู่ มากมาย นั บตั้งแต่ การน าเทคโนโลยี สารสนเทศเข้าไปใช้ในการปฏิ บัติ งานแทนการท างาน
ด้วยมือ และแทนใช้การสื่อสารในรูปแบบอื่น ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการตัดสินใจ
ด้านการบริหารการสร้างผลผลิตหรือบริการใหม่ รวมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ทัง้ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ น
ในหน่วยงานตัง้ แต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก
สรุ ป ได้ ว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารคื อ การประยุ ก ต์ ใช้ เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ ต่ าง ๆ ทางเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยี สื่ อสารโทรคมนาคมที่ ในการรับส่ งข้อมู ล
ซึ่ งมี ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ งในปั จ จุ บั น และมี แนวโน้ ม ที่ ขยายขอบเขตการใช้งานอย่ างต่ อเนื่ อ ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่องมือในการปฏิบัติงานช่วยลดขัน้ ตอนที่ซับซ้อน
มี ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและมี ความถูกต้องแม่ นยา
เพื่ อให้ทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงและความก้าวหน้าของยุคดิ จิ ทัลไม่ ว่าจะเป็ นการบริการด้านข้อมูล
สารสนเทศ การสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ การแก้ปั ญหาและการวางแผนการปฏิ บัติ งาน เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารจะทาให้เกิดการแบ่งปั นข้อมูลและสนับสนุนการบริหารจัดการของผูบ้ ริหาร
และองค์กรได้
1.3 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุธีร ์ นวกุล (2551) กล่าวว่า องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่
1) ฮาร์ดแวร์เป็ นองค์ประกอบสาคัญ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง
2) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นชุดคาสั่งที่ส่งั ให้ฮาร์ดแวร์ทางาน
3) ข้อมูล เป็ นส่วนที่จะนาไปจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์
4) บุคลากรเป็ นผูท้ ่มี ีสว่ นเกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์
5) ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน เป็ นสิ่งที่จะต้องเข้าใจเพื่อให้ทางานได้ถูกต้องเป็ นระบบ
สานิตย์ กายาผาด, ไชยา ภาวะบุตร, และสุรศิลป์ มูลศิลป์ (2542, 131-132) ได้กล่าวว่า
องค์ประกอบพืน้ ฐานของ ระบบสื่อสารข้อมูลนัน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบพืน้ ฐานหลัก 4 อย่างได้แก่
1) ผูส้ ่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) และผูร้ บั หรืออุปกรณ์รบั ข้อมูล (Receiver) ผูส้ ่ง
หรื อ อุ ป กรณ์ ส่ ง ข้อ มู ล เป็ นต้ น ทางของการสื่ อ สารข้อ มู ล มี ห น้ าที่ เตรี ย มสร้างข้อ มู ล ส่ วนผู้ รับ
หรืออุปกรณ์รบั ข้อมูลเป็ นปลายทางการสื่อสารข้อมูลมีหน้าที่รบั ส่งข้อมูลที่สง่ มาให้
2) โปรโตคอล (Protocol) และซอฟท์แวร์ (Software) โปรโตคอลคือวิธีการหรือกฎระเบียบ
ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ผูร้ บั และผูส้ ่งสามารถเข้าใจกันหรือคุยกันรูเ้ รื่อง ส่วนซอฟท์แวร์มีหน้าที่
ทาให้การดาเนินงานในการสื่อสารข้อมูลเป็ นไปตามโปรแกรมที่กาหนดไว้
3) ข่ าวสาร (Message) สัญญาณอิเล็ กทรอนิกส์ท่ี ส่งผ่ านไปในระบบสื่ อสาร เรียกว่า
ข่าวสาร บางทีก็เรียกว่าสารสนเทศ (Information) รูปแบบของข่าวสารในการสื่อสารข้อมูล มี 3 รูปแบบ
คือ เสียง (Voice) ข้อมูล (Data) ข้อความ (Text) ภาพ (Image)
4) สื่อกลาง (Medium) เป็ นเส้นทางการสื่อสารเพื่อนาข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง
สื่อกลางการสื่อสารอาจจะเป็ นเส้นลวดสายไฟสายเคเบิลสายใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) หรือคลื่น
ที่สง่ ผ่านทางอากาศ เช่น คลื่นไมโครเวฟคลื่นดาวเทียมหรือคลื่นวิทยุ
1.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
การใช้ไอซี ที เพื่ อการเรียนรู ้ คื อ การใช้คอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์ ต่ าง ๆ ในการเรียนรู ้
ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยกระทาได้ผ่านหลายช่องทาง ดังนี ้
1) การเรียนรู แ้ บบอิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) เป็ นการเรียนรูผ้ ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ ต (Internet) หรือ อิ นทราเน็ ต (Intranet) โดยใช้เว็ บในการน าเสนอผู้เรียนสามารถเรียนรู ้
ได้ทุกที่ทุกเวลาและเป็ นไปตามความสามารถและความสนใจ โดยเนือ้ หาของบทเรียนจะประกอบด้วย
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ข้อความ รู ปภาพ เสี ยง วี ดิ โอและมั ลติ มี เดี ย ซึ่ งจะถู กส่ งไปยั งผู้เรี ยนผ่ านเว็ บบราวเซอร์ (Web
Browser) และผูร้ ่วมเรียนทุกคนสามารถติดต่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้โดยอาศัย
เครื่องมือสื่อสารที่ทนั สมัย (สุขมุ เฉลยทรัพย์ และคนอื่น ๆ, 2542)
2) ก ารส อ น บ น เว็ บ (Web-based Instruction) เป็ น ก ารใช้ เว็ บ ใน ก ารเรี ย น รู ้
โดยการนาเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติเต็มรู ปแบบ คือใช้สื่อประสมโดยการเชื่อมโยงหลาย
มิติ รวมถึงการใช้คุณลักษณะของเว็บโดยการใช้จุดเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บภายนอก มีการใช้เว็บ
บอร์ดการสนทนาสดและอีเมลร่วมด้วย (กิดานันท์ มลิทอง, 2548, 272)
3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction: CAI) เป็ นบทเรียน
ที่ มี เนื ้อหาในลักษณะสื่ อประสม ซึ่ งอาจมี การใช้คุ ณ ลักษณะของสื่ อหลายมิ ติ ในการเชื่ อมโยง
ไปยังหัวข้อย่อยและมีการตอบสนองกับบทเรียนเพื่อสะดวกในการเรียนรูโ้ ดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีหลายรู ปแบบทั้งการสอน เกมการจาลอง การฝึ กปฏิบัติและการทดสอบ ซึ่งถูกบันทึกยลงแผ่น
CD หรื ออาจท าบทเรี ยนใส่ เว็ บ ไซต์ในลักษณะ CAI on Web เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนได้จาก
อินเทอร์เน็ต (กิดานันท์ มลิทอง, 2548, 104)
4) วีดิ ทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand) เป็ นระบบที่ นท าภาพวีดิ โอมาบันทึ ก
ลงในระบบ คอมพิ วเตอร์ โดยสามารถแจกจ่ ายข้ อ มู ล วี ดิ โอไปให้ กั บ ผู้ ใช้ได้ เป็ นจ านวนมาก
และสามารถที่ จ ะควบคุ ม การแสดงผลได้เหมื อนกั บดู วี ดิ โอเทปซึ่ งในปั จจุ บั นมี การท าวี ดิ ทั ศน์
ตามอัธยาศัยมาใช้ในการถ่ายทอดภาพวีดิทัศน์โดยถือเป็ นการถ่ายทอดความรู ผ้ ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (เกริก ท่วมกลาง, 2555)
5) หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Books) เป็ นสื่ อ ส าหรับ พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ท่ี ผู้ เรี ย น
ได้เรียนรู จ้ ากหน้าจอคอมพิ วเตอร์แทนการอ่านจากหนังสือ โดยมี รูปแบบการน าเสนอรายละเอียด
ของหนังสือทั้งเล่มบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในลักษณะคล้ายหน้ากระดาษอิเล็กทรอนิ กส์ท่ีมีขอ้ ความ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง บรรยายและมีความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนือ้ หา
สาระในแต่ ล ะหน้าเข้าด้วยกั น กั บ ภาพ ข้อความ เสี ยงท าให้ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้จ ากหน้ า จอ
คอมพิ วเตอร์ได้อย่ างรวดเร็ว และมี ความเข้าใจดี ยิ่ งขึ น้ หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ได้รับความนิ ยม
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมี ความแปลกใหม่ ในการนาเสนอที่มี ทั้งภาพและเสียง อีกทั้งยังสามารถ
อ่านได้ทางอินเทอร์เน็ ต ท าให้ผู้เรียนมี สะดวกและช่ วยเพิ่ มความน่าสนใจในการเรียนรู ด้ ้วยตนเอง
มากยิ่งขึน้ (เกริก ท่วมกลาง, 2555, 103)
สรุปได้ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง คือการเรียนรู ผ้ ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อสื่อสารหรือรับข้อมูลสารสนเทศ โดยสามารถเรียนรู ไ้ ด้ไม่จากัดเวลา
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ขึน้ อยู่กับความสมัครใจและความสะดวกของผูเ้ รียน รู ปแบบการเรียนรู ท้ ่ีเกิดขึน้ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิ วเตอร์มี รู ปแบบการปฏิ สัม พั นธ์ท่ี หลากหลาย เช่ น การสื่ อสาร การแลกเปลี่ ยน กิ จกรรม
การเรี ย นรู ้แ ละมี ลั ก ษณะของสื่ อ ที่ ส ามารถผสมผสานเนื ้อ หา ข้ อ ความ รู ป ภาพ เสี ย ง วี ดิ โอ
และมัลติมีเดียไว้ดว้ ยกันได้
1.5 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทางาน
ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (2562) ได้ ก าหนดทั ก ษะส าหรับ
การปฏิบตั ิงานที่ผปู้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไว้ 3 ขัน้ ดังนี ้
1) ทักษะขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
เพื่อความปลอดภัย เป็ นการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ไอทีและติดต่อสื่อสารบนสื่ออินเทอร์เน็ต
รวมทัง้ รูจ้ กั และเข้าใช้บริการพืน้ ฐานและทาธุรกรรมออนไลน์ขนั้ ต้นได้
2) ทักษะขัน้ ต้นสาหรับการทางาน ได้แก่ การใช้โปรแกรมประมวลผลคา การใช้โปรแกรม
ตารางคานวณและการใช้โปรแกรมนาเสนอ โดยเป็ นการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัล
หรือแอปพลิเคชันขัน้ ต้นสาหรับการทางาน
3) ทั ก ษะประยุ ก ต์ ส าหรับ การท างาน ได้ แ ก่ การท างานร่ ว มกั น แบบออนไลน์
การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย โดยเป็ นการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
การเลือกใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ด้านดิจิทลั ได้หลากหลายและประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึน้
2. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
ธิ ด ารัต น์ จอดนอก (2556) ได้ ให้ ค วามหมายการเรี ย นรู ้ แ บบปรับ เหมาะไว้ ว่ า
เป็ นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความรู ้ท่ี แตกต่ า งกั น ของแต่ ล ะบุ ค คล
โดยมี ท างเลื อกในการเรี ยนที่ ส อดคล้องกั บผู้เรี ยน มี การวิ เคราะห์สภาวะผู้เรี ยน เพื่ อให้ผู้เรี ยน
ได้รบั การเรียนรูท้ ่เี หมาะสมกับผูเ้ รียนมากที่สุด
ชุ ณ หพงศ์ ไทยอุ ป ถั ม ภ์ (2546) กล่ า วว่ า การเรี ย นรู ้ แ บบปรับ เหมาะ (Adaptive
Learning) คื อ การออกแบบการเรียนรู ท้ ่ี มี ความยื ดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะกับความแตกต่ าง
ของผู้ เรี ย นแต่ ล ะคน เช่ น การจั ด เนื ้ อ หาการจั ด บทเรี ย นการทดสอบที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง
สามารถปรับ ตั ว เองให้ เข้ า กั น ได้ กั บ ความถนั ดความช านาญและความแตกต่ างของผู้ เรี ย น
เป็ นรายบุคคลอย่างรวดเร็วผู้เรียนที่เรียนรู ไ้ ด้อย่างรวดเร็วจะได้รบั กิจกรรมที่เหมาะสมและท้าทาย
ความสามารถในขณะที่ผูเ้ รียนที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่บรรลุเป้าหมายจะได้รบั เนือ้ หาที่แตกต่างออกไป
ตามความสามารถในการเรียนอันเป็ นการส่ งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู ้และสามารถบรรลุ
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เป้ า หมายในท้ ายที่ สุ ด ซึ่ ง มี ผ ลของงานวิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น แนวทางการเรี ย นรู ้ แ บบปรับ เหมาะ
เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถได้
Chen Liu และ Chang (แววตา เตชาทวีวรรณ, 2551) กล่าวว่า การเรียนแบบปรับเหมาะ
เป็ นการน าเสนอบทเรี ยนที่ เตรี ยมไว้ส าหรับบุ คคลหรือสถานการณ์ หนึ่ ง ๆ (one-on-one) เท่ านั้น
โดยคานึงถึงความชอบและความสนใจของผูเ้ รียนมีการสอนตามรูปแบบที่กาหนดไว้นนั้ จนจบการเรียน
มี การส ารวจดูพฤติ กรรมผู้เรี ยนเพื่ อจัดล าดับบทเรี ยนและเนื ้อหาแบบส่ วนบุ คคลและโดยทั่ วไป
การสอนเป็ นรายบุ ค คลไม่ ได้ มุ่ งที่ จ ะให้ ผู้ เรี ย นรับ รู ้บ ทเรี ย นมากเกิ น ไปหรื อ เกิ ด ความสั บ สน
ในระหว่างการเรียนเนื่องจากเกรงว่าจะไปลดประสิทธิภาพในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
Park และ Lee (อภิ สิ ท ธิ์ คุ้ ม รักษา, 2556) ได้ระบุ ถึ งความหมายของการเรี ยนแบบ
ปรับ เหมาะที่ เฉพาะเจาะจงมากขึ ้น ว่ าเป็ นการแทรกแซงการศึ ก ษา (Educational intervention)
ที่มี เป้าหมายเพื่อปรับให้เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือให้นกั เรียนแต่ละคนได้พฒ
ั นาความรู แ้ ละทักษะที่จาเป็ นต่อการเรียนรู ้
ดรีมบ็อกซ์เลิ รน์ นิง (Dreamboxlearning, 2019) อธิบายว่า การเรียนรู แ้ บบปรับเหมาะ
คื อระบบการศึ กษาที่ ใช้ค อมพิ วเตอร์แ ละหรื อออนไลน์ ซึ่ งจะปรับ เปลี่ ย นการน าเสนอเนื ้อหา
เพื่ อตอบสนองต่ อผลการปฏิ บัติ งานของนักเรี ยน ระบบจะจัดเก็ บข้อมูล และวิ เคราะห์การเรียนรู ้
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสามารถของมนุ ษ ย์ มี ระบบการจั ด การเรี ย นรู ้ม าเกี่ ย วข้อ ง (LMS)
มีการบริหารจัดการเอกสารการติดตามและรายงานความคืบหน้าและการจัดการผูใ้ ช้
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2
3
4
5
6
7

✔
✔
✔

✔

ดรีมบ็อกซ์เลิรน์ นิง (2019)

ให้ความสาคัญกับความรูท้ ่ีแตกต่างกันของ
แต่ละบุคคล
ทางเลือกในการเรียนที่สอดคล้องกับผูเ้ รียน
มีการวิเคราะห์สภาวะผูเ้ รียน
ออกแบบการเรียนรูท้ ่มี ีความยืดหยุ่น
เป็ นการศึกษาที่ใช้คอมพิวเตอร์และหรือ
ออนไลน์
มีระบบการจัดการเรียนรูม้ าเกี่ยวข้อง
(LMS)
รายงานความคืบหน้าแก่ผใู้ ช้

Park และ Lee (อ้างถึงใน อภิสิทธิ์ คุม้ รักษา. 2556)

1

Chen Liu และ Chang (อ้างถึงใน แววตา เตชาทวีวรรณ. 2551)

รายการ

ธิดารัตน์ จอดนอก (2556)

ลาดับ

ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ (2546)

ตาราง 2 แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการเรียนรู แ้ บบปรับเหมาะ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

สรุ ป ได้ว่ า การเรี ย นรู ้แ บบปรับ เหมาะเป็ น การจัด กิ จ กรรมในการเรี ย นรู ใ้ ห้เหมาะสม
และสอดคล้อ งกับ รู ป แบบการเรีย นรู ข้ องผู้เรีย นแต่ ล ะบุ ค คล โดยมี ก ระบวนการบัน ทึ ก ข้อ มูล
หรื อ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้แ ละน ามาวิ เคราะห์ส ภาวะผู้เรีย นเพื่ อ หารู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารเรี ย น
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ที่จ ะตอบสนองการเรีย นรู ต้ ามลัก ษณะของผู้เรียนเป็ น รายบุค คลโดยใช้ค อมพิ วเตอร์ห รือ เป็ น
การเรียนแบบออนไลน์
2.2 แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
แววตา เตชาทวี วรรณ (2551) ได้น าเสนอแนวคิ ดการจัดการเรียนรู ้แบบปรับเหมาะ
โดยทั่วไปมี 3 รูปแบบดังนี ้
1) รู ปแบบการเรี ยนแบบปรับเหมาะมหภาค (Macro-adaptive instructional models)
ถูกพัฒ นาขึน้ เพื่ อเป็ นทางเลื อกของวิธี การสอนแบบดั้งเดิ มโดยจะก าหนดกรอบการเรียนรู ไ้ ว้ก่ อน
และค่อนข้างตายตัวได้แก่เป้าหมายการเรียนรูเ้ นือ้ หาหลักสูตรและวิธีการสอนซึ่งรายละเอียดในกรอบ
ที่ วางไว้จะปรับเปลี่ ยนไปตามความต้องการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนความสามารถ
และ ระดับความสาเร็จที่เป็ นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่วางไว้
2) รู ป แบ บ ก ารเรี ย น ต าม ค วาม ถ นั ด (Aptitude-treatment instruction models)
เป็ นการปรับเหมาะกระบวนการและกลยุทธ์การเรียนให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพเฉพาะตัวของผูเ้ รียน
แนวทางการพัฒนาการเรียนรู ปแบบนีร้ ะบบจาเป็ นต้องทราบบุคลิกภาพหรือความถนัดทางการเรียน
ของผู้ เรี ย นก่ อ น เพื่ อ เลื อ กบทเรี ย นหรื อ วิ ธี เรี ย นที่ เอื ้อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ กระบวนการเรี ย นรู ้
ตามความถนัด แนวทางนีจ้ ึงเรียกว่าการปฏิสมั พันธ์ต่อความถนัดทางการเรียนของผูเ้ รียน (Aptitudetreatment interaction – ATI)
3) รู ปแบบการเรี ยนแบบปรับเหมาะจุ ลภาค (Micro-adaptive instructional models)
รูปแบบนีร้ ะบบจะตรวจสอบความต้องการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละคนในระหว่างการเรียนและนาเสนอ
บทเรี ยนที่ ต รงกั บ ความต้องการเป็ นวิ ธี ท่ี ผ สมผสานแนวความคิ ด แบบมหภาคและแบบเรี ย น
ตามความถนั ดของผู้เรี ยนเข้าด้วยกั น แต่ จะเน้ นที่ กระบวนการก าลังเรี ยน (On-going process)
โดยขั้นตอนแรกจะสร้างแบบการเรียนรู ้แบบมหภาคในขณะเรียนหรือสอนจะใช้แนวคิ ดแบบเรียน
ตามความถนั ดเพื่ อวิ เคราะห์ความต้องการของผู้เรี ยนดั งนั้ นการเรี ยนแบบปรับ เหมาะจุ ลภาค
จะมี การวิ นิ จฉั ย (Diagnosing) ระหว่ างเรี ยนและต้องมี การวัดผลเพื่ อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนไปตลอดกระบวนการเรียน
Alameen และ Dhupia (2019) ได้เสนอโมดูลการปรับเหมาะ 5 ขัน้ ตอน ไว้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รียนพร้อมกับรูปแบบการเรียนรูท้ ่ตี อ้ งการ
ขัน้ ที่ 2 จัดเตรียมแหล่งข้อมูลการเรียนรู ใ้ ห้กับผูเ้ รียนตามความต้องการเรียนรู ข้ องพวก
เขา
ขัน้ ที่ 3 บันทึกกิจกรรมและพฤติกรรมของผูใ้ ช้เพื่อวิเคราะห์ความคืบหน้าของผูใ้ ช้
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ขัน้ ที่ 4 ประเมินกิจกรรมของผูเ้ รียน เช่น การบ้าน แบบทดสอบ การอภิปรายกลุม่
ขัน้ ที่ 5 รวบรวมข้อมูลย้อนกลับสูผ่ เู้ รียน
ข้อมูลจากขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 และ ขั้นที่ 5 จะถูกเก็บไว้เพื่ อวิเคราะห์สร้างรายงานสาหรับ
ผู้เรียนแต่ ละคน ครู หรือผู้แลจะตรวจทานผลเพื่ อดูความคื บหน้าของผู้เรียน รู ปแบบการเรียนรู จ้ ะ
วิเคราะห์ด้วยเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง หากพบการเปลี่ยนแปลง เส้นทางการเรียนรู ใ้ หม่จะถูกกาหนด
ให้กับโมเดลผูใ้ ช้ และส่งไปยังรูปแบบการปรับตัวเพื่อทาตามขัน้ ตอนต่างๆ อีกครัง้ และขัน้ ตอนเหล่านี ้
จะทาซา้ จนกว่าหลักสูตรจะเสร็จสิน้
2.3 ประเภทของการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
การเรียนรูแ้ บบปรับเหมาะมีได้หลายประเภทได้แก่ (แววตา เตชาทวีวรรณ. 2551)
1) การน าเสนอแบบปรับ เหมาะ (Adaptive presentation) ในบทเรี ย นทางเว็ บ ที่ ใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และไฮเปอร์มีเดียนัน้ สามารถนาเสนอรู ปแบบและเนือ้ หาการเรียนได้
หลากหลายที่ จ ะปรับ ใช้ ห รื อ จั ด เหมาะกั บ ผู้ เรี ย นแต่ ล ะรายการน าเสนอด้ า นเนื ้ อ หาจะเน้ น
ที่การจัดเนือ้ หาบทเรียนให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนเช่นผูเ้ รียนที่เรียนเก่งควรได้รบั เนือ้ หาการเรียนที่ล่มุ ลึก
หรือจ านวนมากในแต่ ละครัง้ การเรียนในทางกลับกันผู้เรียนที่ เรียนอ่ อนควรได้ รับเนื ้อหาการเรียน
ที่ มี รายละเอี ยดหรื อตั วอย่ างมากเพื่ อสร้างความเข้าใจให้ ง่ ายขึ ้น หรื อการให้ เนื ้อหาที ละน้ อ ย
เพื่ อให้สามารถเข้าใจเนื ้อหาได้ดี ยิ่ งขึ น้ โดยจัดท าหน้าบทเรี ยนที่ แตกต่ างกัน (Page or Fragment
variants) เป็ นต้น นอกจากนี ้การน าเสนอบทเรี ยนอาจจั ดให้มี การช่ วยเหลื อการเรี ยนโดยจั ดท า
เป็ นข้ อ ความปรากฏขึ ้น อั ต โนมั ติ (Popup information) หรื อ เป็ นหมายเหตุ เทคนิ ค (Tool tips)
ปรากฏขึน้ มาเมื่อผูเ้ รียนนาเมาส์ไปวางไว้บริเวณเนือ้ หานัน้
2) การส นั บ สนุ น การค้ น ห า แบ บ ป รั บ เห ม าะ (Adaptive navigation support)
ในบทเรียนทางเว็บที่มีระบบค้นหา (Navigators) เพื่อคลิกดูขอ้ มูลของบทเรียนอาจทาได้หลายวิธีการ
ตามความพอใจหรือทักษะของผูเ้ รียนเมื่ อผู้เรียนต้องการและคลิกดูเช่ นการให้ข้อมูลตรง ๆ (Direct
guidance) การเรี ย งล าดั บ ข้ อ มู ล (Ordering information) การซ่ อนข้ อ มู ลที่ ไม่ ใช้ ไ ว้ (Hiding
information) การใช้ตวั อักษรหรือสีของตัวอักษรแตกต่างกัน (Annotation) เพื่อแสดงประเภทและสภาพ
การศึ ก ษา (Educational state) การให้ ค ลิ ก ดู ข้ อ มู ล แต่ ล ะส่ ว น (Mapping) เป็ นต้ น นอกจากนี ้
การคลิ กดู (Browsing) รายการเนือ้ หาหลักสูตรที่ต้องการเรียนผู้เรียนอาจหลงทางหาบทเรียนไม่เจอ
หรือจาไม่ได้ว่าเคยเรียนถึงตอนไหนแล้วระบบจะช่วยเหลือผูเ้ รียนโดยให้คาแนะนาช่วยเหลือและผูเ้ รียน
จะทราบสารบัญเนือ้ หาของบทเรียนที่พร้อมสาหรับเรียนและยังไม่พร้อมสาหรับเรียนหากยังไม่ผ่าน
บทเรี ย นใดมาก่ อ น โดยการเสนอสี ท่ี แ ตกต่ าง เช่ น สี แ ดงหมายถึ ง ยั ง ไม่ พ ร้อ มส าหรับ เรี ย น
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สีเขียว หมายถึง พร้อมที่จะเรียนได้และสีขาว หมายถึงยังไม่มีเนือ้ หาหรือข้อมูลใหม่เนือ้ หาแต่ละตอน
ที่เรียนผ่านแล้วจะปรากฏเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (Check mark) ให้
3) การจัดล าดับหลักสูตร (Curriculum sequencing) เนื ้อหาของบทเรียนในหลักสูตร
หนึ่ ง ๆ จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารจั ด ล าดั บ เนื ้ อ หาการเรี ย นรู ้เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ใจ และได้ รับ ความรู ้
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนัน้ การลาดับเนือ้ หาอาจทาได้หลายรูปแบบเช่นเรียนจากเนือ้ เรื่องกว้าง
ไปสู่เนือ้ หาที่เฉพาะเจาะจงเรียนเนือ้ หาหนึ่งก่อนเพื่อให้เข้าใจเนือ้ หาในลาดับต่อไปเรียนเนือ้ หาใด ๆ
ก่ อนหรือหลังก็ ได้ตามความพอใจหรื อความถนัดของผู้เรียนเป็ นต้นซึ่งการเรี ยนแบบปรับเหมาะ
จ าเป็ นต้องมี การวิ เคราะห์ผู้เรี ยนเพื่ อจัดล าดับเนื ้อหา บทเรียนที่ เหมาะสมให้กับผู้เรี ยนนั้น เช่ น
ผูเ้ รียนบางคนมีพนื ้ ฐานความรูใ้ นเรื่องใดเรื่องหนึ่งดีแล้วก็ไม่จาเป็ นต้องเรียนเรื่องนัน้ ซา้ โดยข้ามไปเรียน
เนือ้ หาต่อไปได้เลยเป็ นต้น
4) การวิ เคราะห์อย่ างอั จ ฉริ ย ะในการแก้ ปั ญ หาของผู้เรี ยน (Intelligent analysis of
student’s solutions) เป็ นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู ้
ของผู้เรี ยนเพื่ อน าข้อมู ลมาวิ เคราะห์ และแก้ปั ญ หาการเรี ยนให้อย่ างถู กต้องตรงความต้องการ
ของผูเ้ รียน ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรู ไ้ ด้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนนัน้ เช่น การเรียน
แบบจั บคู่ (Two-paired learning) ระบบจะจั ดหาคู่ เรี ยนที่ เหมาะสมให้เพื่ อให้สามารถช่ วยเหลื อ
ในการเรียนของทัง้ คู่ได้โดยการจับคู่คนที่เรียนเก่งกับคนที่เรียนอ่อนหรือจับคู่คนที่ถนัดด้านใดด้านหนึ่ง
กับคนที่ถนัดแตกต่างกันเพื่อช่วยเหลือกันในการเรียนเป็ นต้น
2.4 เทคนิคการพัฒนาการเรียนแบบปรับเหมาะ
จากแนวคิดประยุกต์ใช้การเรียนรู แ้ บบปรับเหมาะที่จะทาให้สภาพแวดล้อมการเรียน
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ให้ ส ามารถปรับ ตั วเองได้ ต ามลั ก ษณะนิ สั ย ของผู้ เรี ย นแต่ ล ะคนในระดั บ
ปั จ เจกบุ ค คลโดยอั ตโนมั ติ ทั้ งนี ้ผู้ส อนต้องค านึ งถึ งหลั กความแตกต่ างของการเรี ยนการสอน
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียน (ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์, 2546, 92-93)
1) Personalization วิ ธี นี ้ จ ะเปลี่ ย นแปลงสภาวะแวดล้ อ มทางการเรี ย นให้ เป็ นไป
ตามความต้องการของผูเ้ รียนโดยอัตโนมัติ
2) Customization วิ ธี นี ้ผู้เรี ยนสามารถเปลี่ ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางการเรี ย น
ได้ตามความต้องการของตนเองซึ่ งทั้งสองวิ ธี การนี ้ช่ วยให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปตามความต้องการ
ของผูเ้ รียนมากที่สดุ
จากการศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการเรียนรู ้ แบบปรับเหมาะสามารถสรุ ปได้ว่ า
การจั ด การเรี ย นรู ้แ บบปรับ เหมาะที่ เหมาะสมกั บ บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
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ที่ มี ความต้องการฝึ กอบรมต่ างกันควรจะมี การน าเสนอแบบปรับเหมาะ (Adaptive presentation)
โดยจั ด เนื ้ อ หาบทเรี ย นให้ เหมาะสมกั บ ผู้ เข้ า รับ การฝึ กอบรม ใช้ ระดั บ ความรู ้ข องผู้ เข้ า รับ
การฝึ กอบรมเป็ นเกณฑ์ ในการน าเสนอเนื ้ อหาบทเรี ยนที่ ควรฝึ กอบรม โดยมี รู ป แบบการเรี ย น
ตามความถนั ด (Aptitude-treatment instruction models) เป็ นการปรั บ เหมาะกระบวนการ
และกลยุ ท ธ์ การเรี ยนให้เหมาะสมกั บ บุ ค ลิ กภาพเฉพาะตั วของผู้เข้ารับ การฝึ กอบรมแนวทาง
การพั ฒ นาการเรี ยน รู ปแบบนี ้ระบบจ าเป็ นต้องทราบบุ คลิ กภาพหรื อความถนั ดทางการเรี ยน
ของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ กอบรม ก่ อน เพื่ อเลื อกบทเรี ย นหรื อ วิ ธี เรี ย นที่ เอื ้ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่ อ กระบวนการเรี ย นรู ้ต ามความถนั ด แนวทางนี ้ จึ ง เรี ย กว่ า การปฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ ความถนั ด
ทางการเรียนของผู้เรียน (Aptitude-treatment interaction – ATI) ซึ่งจะมี การการจัดล าดับหลักสูตร
(Curriculum sequencing) จัดล าดับเนื ้อหาการเรียนรู เ้ พื่ อให้ ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมเข้าใจและได้รับ
ความรูต้ ามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะได้รบั ความรูต้ ามจุดประสงค์การเรียนรู ้
เดียวกัน ด้วยเนือ้ หาบทเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทาให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ตามระดับความรู แ้ ละทักษะที่มีอย่างเหมาะสม
3. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม
3.1 ความหมายของการฝึ กอบรม
การฝึ ก อบรบเป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการพั ฒ นาบุ ค คลซึ่ งมี วิ ธี ก ารเฉพาะของตนเอง
ซึ่งมีนกั วิชาการและผูร้ ูไ้ ด้ให้ความหมายของการฝึ กอบรมไว้หลายแบบ
เปรื่ อง กุ มุ ท (2520) ได้ให้ ค วามหมายไว้ว่ า การฝึ ก อบรมคื อโปรแกรมการศึ ก ษา
ที่ ป ระกอบด้วยกิ จ กรรมการเรี ยนการสอน เพื่ อช่ วยให้ผู้เข้ารับ การฝึ กอมรมได้ มี ป ระสบการณ์
ทางการศึกษา อันจะเป็ นทางที่จะช่วยให้เขาสามารถปรับตัวกับงานใหม่ได้สาหรับผูท้ ่ีเพิ่งจะเข้าทางาน
ส่ วนผู้ท่ี ท างานอยู่ แล้ว การฝึ กอมรมจะช่ วยให้เราเกิ ดความรู ้ ทั กษะ ทั ศนคติ อัน เป็ นเป้ าหมาย
ของการฝึ กอบรมนั้น ตลอดจนช่ วยให้บุคลลนั้นมี ความสามารถเพิ่ม พูนขึน้ และการจัดนีอ้ าจจัดขึน้
ภายใต้สกาวะความจาเป็ นบางประการและใช้เวลามากน้อยต่างกัน
วิ จ ารณ์ พานิ ช (2549) ได้อธิ บายไว้ว่ า การฝึ กอบรมต้องประกอบด้วย 2 ส่ ว น คื อ
การจัดการความรู ้และการฝึ กปฏิ บัติ บู รณาการเข้าด้วยกัน ท าให้เกิ ดการเรียนรู ท้ ่ี เป็ น “ของจริง”
คื อ เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ตรง ได้ความรู ้เกี่ ยวกับการจัดการความรู จ้ ากการสัมผัสด้วยตนเอง
และก่อกาเนิดขึน้ มาจากสมอง หัวใจและร่างกายของตนเอง ที่เรียกว่า "ความรูม้ ือหนึ่ง" ไม่ใช่ "ความรู ้
มือสอง" ที่ได้จากการฟั งการตีความของผูอ้ ่ืน ซึ่งความรูจ้ ากประสบการณ์ตรงเสริมด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั กัลยาณมิตรนักปฏิบตั ิคือหัวใจของคาว่า "ความรู"้
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เริงลักษณ์ โรจนพันธ์ (2529, 8) ได้อธิบายไว้ว่า การฝึ กอบรมมีลกั ษณะดังนี ้
1) เป็ นกระบวนการอย่ า งหนึ่ ง ในการพั ฒ นาองค์ ก รโดยอาศั ย การด าเนิ น การ
อย่างเป็ นขัน้ ตอน มีการวางแผนที่ดีและเป็ นการกระทาที่ต่อเนื่องกันไม่โดยไม่หยุดยัง้
2) มุ่งที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม 3 ด้าน คือ
- เพิ่ ม พู น ความรู ้เนื่ อ งจากความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ท่ี ท าให้
ทุ กคนจ าเป็ นต้องขวนขวายหาความรู ้เติ มเต็ มให้หันต่ อเหตุการณ์ ท่ี เปลี่ ยนแปลงเพื่ อประโยชน์
ในการปฏิบตั ิงาน
- เพิ่มทูนทักษะหรือความชานาญเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ
- เปลี่ยนแปลงทัศนคติเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรหรืองานที่ปฏิบตั ิ
เป็ นกระบวนการพี่จะช่วยเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของบุคคลอันจะก่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อหน่วยงานเป็ นสาคัญ
อรพรรณ พรสี มา (2537) ได้อธิ บายไว้ว่ า การฝึ กอมรมคื อกระบวนการเปลี่ ยนแปลง
บุคลากรของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลซึ่งเกิดจากความต้องการเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงานที่ต้องการให้พัฒนาดีขึน้ การพัฒนางานให้ดีขึน้ จึงต้องพัฒนาที่ตัวบุคคล เป้าหมาย
ของการฝึ กอบรมคือความรูท้ ่เี กิดขึน้ ของตัวบุคคลจะต้องเปลี่ยนไปมี 3 ด้านด้วยกัน ดังนี ้
1) การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมทางด้านความรู ้ รวมถึ งสติ ปั ญ ญาที่ เข้าใจเรื่องต่ าง ๆ
ได้ดีขนึ ้
2) การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความคิดเห็นหรือความรู ส้ ึก เช่น กระตือรือร้น
มากขึน้ มี ความมานะขึ น้ ต้องการท างานให้ดี ขึ น้ ยอมรับสิ่ งใหม่ มี ค่านิ ยมหรือทัศนคติ ไปในทาง
ที่พงึ ปรารถนา มีแรงใจเข้มแข็งขึน้ เป็ นต้น
3) การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมทางด้านทั กษะหรื อปฏิ บั ติ การ คื อ ภายหลังเข้ารับ
การฝึ กอบรมแล้ วสามารถใช้ เครื่ อ งมื อ ใหม่ ๆ เป็ น มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว รวดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง
ในการปฏิบตั ิงานยิ่งขึน้
จากการศึ กษาความหมายที่ กล่ าวไปข้ า งต้ น สรุ ปได้ ว่ า การฝึ กอบรมเป็ น
กระบวนการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลการกรโดยการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ตรงให้มีทักษะความรู ้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน เพิ่มความชานาญเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรหรืองานที่ปฏิบตั ิ
3.2 วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
เปรื่อง กุมทุ (2520) สรุปวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมไว้ ดังนี ้
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1) เพื่ อให้ผู้ปฏิ บัติ งานมี สมรรถภาพในการปฏิ บัติ งานหรือความช านาญงานที่ ดี ขึ น้
โดยมองจากทัศนของผูบ้ ริหารที่ตอ้ งการให้งานมีประสิทธิผล
2) เพื่ อช่ วยให้ตนเองพ้นจากการเป็ น คนล้าสมัย เพื่ อให้สามารถท าหน้าที่ ของตนเอง
ได้ดีขนึ ้
3) เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ใหม่ปรับตัวเร็วขึน้
การฝึ กอบรมไม่ ว่ า จะกระท าด้ ว ยวิ ธี ใดหรื อ รู ป แบบใดก็ ต าม ย่ อ มมี เป้ า หมาย
หรือวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานฝึ กอบรมเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละโครงการแต่วัตถุประสงค์
โดยรวมมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน (เริงลักษณ์ โรจนพันธ์, 2529) กล่าวคือ
1) เพื่ อเพิ่ มพู น ความรู ้ค วามสามารถและความช านาญ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ที่ได้รบั มอบหมายให้มีประสิทธิภาพทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
2) เพื่ อฝึ กอบรมผู้ ปฏิ บั ติ งานให้สอดลัองกับระบบบริหารด้านปฏิ บัติ การ ซึ่ งก าลัง
อยู่ในระหว่างการสร้างขึน้ มา อันจะทาให้สามารถลงมือปฏิบตั ิงานได้ทนั ทีเมื่อมีเครื่องมือพร้อม
3) เพื่อสนองต่อความยากของงานและการเปลี่ยมแปลงความต้องการของงาน
4) เพื่อให้ทราบนโยบาย หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้เข้าใจกฎข้อบังคับ
5) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ความรูต้ ่าง ๆ ที่ได้รบั จากการอบรมเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้กว้างขวางและทันเหตุการณ์
6) เพื่ อให้มี ทั ศนคติ และก าลังขวัญ ที่ ดี เกิ ดความเชื่ อมั่ นในตนเองที่ จะปฏิ บัติ งาน
ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
อรพรรณ พรสี มา (2537)ได้อธิ บายว่ า การฝึ กอบรมโดยทั่วไปมี วัตถุประสงค์ เพื่ อให้
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติท่ีถูกต้องในการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพหรือเพื่อเตรียมการโยกย้ายสู่ตาแหน่งใหม่
วัตถุประสงค์ท่วั ไปของการฝึ กอบรมอาจกล่าวเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี ้
1) เพื่ อให้ผู้เข้ารับ การฝึ กอบรมได้รับความรู ้ความเข้าใจที่ ถู กต้องเกี่ ยวกั บองค์กร
และงานที่ทา ทัง้ ด้านนโยบาย ภาระหน้าที่ ระเบียบปฏิบตั ิและสิทธิประโยชน์ท่ีแต่ละบุคคลจะพึงได้รบั
จากองค์กร
2) เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและช่วยลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่โดยขาดความรู แ้ ละประสบการณ์ในงานที่ทา
3) เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถทันต่อความเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั
และอนาคต ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานได้กา้ วทันกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม
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4) เพื่ อสร้างขวัญ และก าลังใจในการท างานให้แก่ บุ คลากร ซึ่ งจะส่งผลให้บุ คลากร
เกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการท างานและกระตื อ รื อ ร้น ที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง ช่ ว ยให้ บุ ค ลากร
เกิดความเชื่อมั่นในตนเองด้วย
5) เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6) เพื่ อให้การด าเนิ นงานขององค์กรเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผล
ตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
สามารถสรุ ปได้ว่ าการจัดฝึ กอบรมมี วัตถุ ประสงค์ของเพื่ อให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
เกิ ด ความรู ้ ความเข้าใจ ทั ก ษะและทั ศ นคติ ท่ี ถู ก ต้ อ งในการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี ้เพราะบุ ค ลากร
หรือพนักงานเป็ นหัวใจสาคัญของการทางานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าขององค์กร การพัฒนาระบบ
การฝึ กอบรมแบบปรั บ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เป็ นการฝึ กอบรมออนไลน์ ท่ี มี วั ต ถุ ป ระสงค์
ให้บุคลากรที่ เข้ารับการฝึ กอบรมมี ทักษะและความรู ใ้ นการท างานมากขึ น้ สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารมาประยุ ก ต์ ใช้ ในการท างาน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก ร
เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพพั ฒ นาไปสู่การเป็ นมหาวิ ทยาลัยที่ ทั นสมั ยก้าวหน้าผสานสัมพั นธ์
กับกระแสสากล ประยุกต์เทคโนโลยีด้านคอมพิ วเตอร์และการสื่อสารเพื่ อสนับสนุนการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาสมรรถนะนิสิตและบุคลากรให้รูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีดิจิทลั เป้าประสงค์
นิสิ ตและบุคลากรมี สมรรถนะที่จ าเป็ นเพียงพอในการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัลเพื่ อสนับสนุ นการเรียนรู ้
และปฏิบตั ิงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเ้ ท่าทัน
3.3 ประเภทของการฝึ กอบรม
การจาแนกประเภทของการฝึ กอบรมกระทาได้หลายวิธีดว้ ยกัน แต่ละวิธีจะแตกต่างกัน
ที่เกณฑ์ท่ีนามาใช้ในการจาแนกประเภทของการฝึ กอบรม นักวิชาการด้านการฝึ กอบรมบางคนจาแนก
ประเภทของการฝึ กอบรมโดยใช้วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการฝึ ก อบรมเป็ นเกณฑ์ บางคนใช้ลั ก ษณะ
การฝึ กอบรมหรือเทคนิคที่ใช้ในการฝึ กอบรมเป็ นเกณฑ์
เปรื่อง กุมุท (2520) ได้จาแนกประเภทของการฝึ กอบรมโดยใช้วัตถุประสงค์เป็ นเกณฑ์
ดังนี ้
1) การจัดอบรมให้กับผูท้ ่ีจะเข้าทางานหรือการฝึ กอบรมก่อนประจาการ เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวและคุน้ เคยกับสถานที่กระบวนการทางานและบุคลากรที่จะต้องมีสมั พันธภาพในการงานต่อไป
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2) การฝึ กอบรมบุ คลากรประจ าการ เป็ นการฝึ กอบรมหรื อการสอนที่ จัดเป็ นพิ เศษ
หรือเฉพาะคนที่ทางานอยู่แล้ว รวมทั้งบุคคลในวงการอาชีพต่าง ๆ โดยมุ่งที่จะเพิ่มพูนความสามารถ
ของคนเหล่านัน้
อรพรรณ พรสี ม า (2537) ได้จ าแนกประเภทของการฝึ กอบรมโดยใช้วัตถุ ประสงค์
และเวลาที่ จั ด หารฝึ กอบรมเป็ นเกณฑ์ กล่ าวคื อ การฝึ ก อบรมก่ อ นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เรี ย กว่ า
การฝึ กอบรมก่ อ นประจ าการและการฝึ กอบรมระหว่ า งประจ าการ ซึ่ ง เป็ นการฝึ กอบรม
ระหว่างที่บคุ คลได้เข้าปฏิบตั ิหน้าที่ประจาในหน่วยงานแล้ว
1) การฝึ กอบรมก่ อนประจ าการ (Pre - Service Training) เป็ นการปฐมนิ เทศหรื อ
แนะน าการทางานก่อนที่จะให้บุคลากรเข้าทางานประจ า โดยเน้นสร้างความรู ค้ วามชานาญตามที่
หน่ วยงานต้องการให้เกิ ดกั บบุ คลากรก่ อนที่ จะมอบหมายงาน ซึ่ งอาจจะเป็ นการฝึ กอบรมหรื อ
ภาคปฏิบตั ิ
2) การฝึ กอบรมระหว่างประจาการ (In-Service Training) เป็ นการพัฒนาบุคลากรโดย
การมอบหมายงานประจ าแล้วให้มี การพัฒ นาทักษะหรือ ความชานาญเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่
- การฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิหน้าที่ (On-The-Job Training) โดยมีผคู้ อยให้คาแนะนา
หรือคาปรึกษาระหว่างการทางานอย่างใกล้ชิด
- การฝึ กอบรมโดยพั กการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ระหว่ างการฝึ กอบรม (off - The -Job
Training) เป็ นการเข้าฝึ กอบรมเพื่ อพั ฒ นาทั กษะหรื อความช านาญ โดยการหยุ ดการท างานไป
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็ นการฝึ กอบรมที่สามารถฝึ กปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ การฝึ กอบรมลักษณะนีเ้ หมาะ
กับการเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับงานใหม่ในอาคต
เริ งลั กษณ์ โรจนพั น ธ์ (2529, 10-12) ได้จ าแนกประเภทของการฝึ กอบรมได้เป็ น
ประเภทใหญ่ ๆ 3 ประเภทคือ
1) การฝึ กอบรมก่ อ นประจ าการ (Pre-Service Training) เป็ นการฝึ กฝนผู้ ท่ี จ ะมา
ปฏิบตั ิงานให้เกิดความพร้อม สร้างประสบการณ์ให้มากพอที่จะไม่เสียเวลาในการทางาน ขจัดปั ญหา
ที่ อาจเกิ ดขึ น้ เมื่ อท างาน และเป็ นการส่ งเสริม ให้บุ คลากรมี ความสัม พนธ์ ท่ี ดี ในองค์กร เพื่ อให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ทราบความก้าวหน้าในสายงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อองค์กร
2) การฝึ กอบรมระหว่างประจาการ (In-Service Training) เป็ นการฝึ กอบรมเพื่อพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั ิงาน เพื่อความก้าวหน้าและเกิดประสิทธิภาพ สามารถ
แยกย่อยออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
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- การฝึ กอบรมโดยวิ ธี ให้ปฏิ บัติ งานในหน้าที่ (On the job training) เป็ นการอบรม
แบบไม่ เป็ นทางการหรือมี หลักสูตรพิ เศษ เป็ นเพี ยงวิ ธี การสอนงานในหน้าที่ เพื่ อให้ผู้ปฏิ บัติ งาน
ได้ลงมื อปฏิ บัติ งานหรื อทดลองปฏิ บัติ ดู หากพบปั ญ หาก็ สามารถสอบถามจากผู้บังคั บบัญ ชา
หรือหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่คอยดูแลและตรวจตราผลการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด
- การฝึ กอบรมนอกงาน (Off the job training) เป็ นการฝึ กอบรมที่ ให้ผู้ปฏิบัติ งานละ
งานไปชั่วคราว เพื่ อให้การพัฒนาบุคลากรเป็ นไปได้อย่างเต็มที่ อาจจะเป็ นหลักสูตรระยะสั้น การ
สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ฯลฯ เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่ าประเภทของการฝึ กอบรมจ าแนกได้หลายประเภท อาจใช้วัตถุ ป ระสงค์
ในการฝึ กอบรมเป็ นเกณฑ์ ลั ก ษณะการฝึ ก อบรมหรื อ เทคนิ คที่ ใช้ในการฝึ ก อบรมเป็ นเกณฑ์
โดยมี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อเตรี ย มตั ว บุ ค ลากรให้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ หน่ ว ยงาน เกิ ด ความรู ้
ความช านาญ ซึ่ งจะช่ วยให้บุ คคลพร้อมที่ จะท างานและสามารถท างานได้อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภ ทใหญ่ คื อ การฝึ กอบรมก่ อนประจ าการ (Pre-Service Training)
เป็ นการฝึ กอบรมบุคคลเหล่านั้นให้มีความรู ค้ วามชานาญทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิน้
การฝึ กอบรมแล้วจึ งจะบรรจุให้เข้าปฏิ บัติ หน้ าที่ และการฝึ กอบรมระหว่างประจาการ (In-Service
Training) เป็ นการฝึ กอบรมผู้ เข้ า รับ ราชการหรื อ ท างานอยู่ แล้ ว ในหน่ ว ยงานเพื่ อประโยชน์
ในการเพิ่ ม พู น ความรู ้ ทั ก ษะและเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ข องผู้ เข้ ารับ การฝึ กอบรมให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การพั ฒ นาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อพั ฒ นาทั กษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผูว้ ิจัยต้องการทาการวิจัย
นั้นเป็ นการฝึ กอบรมให้กับบุคลากรประจาการ โดยมุ่งที่ จะเพิ่ มพูนความสามารถของคนเหล่านั้น
มีรูปแบบเป็ นการฝึ กอบรมระหว่างประจาการ (In-Service Training) และฝึ กอบรมโดยวิธีให้ปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ (On the job training) จัดขึน้ เพื่อเป็ นวิธี การสอนงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู ้
ลงมือปฏิบตั ิงานหรือทดลองปฏิบตั ิ ไม่จาเป็ นต้องละจากงานไปเพื่อรับการฝึ กอบรม
4. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
4.1 ความหมายของหลักสูตร
นักการศึกษาได้ให้คานิยามของหลักสูตรไว้หลายประการ ดังนี ้
วิ ชั ย ประสิ ทธิ์ วุ ฒิ เวชช์ (2542, 48) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของหลั ก สู ต รไว้ ว่ า คื อ
มวลประสบการณ์ท่ีจัดไห้กับผู้เรียนโดยวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียน
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ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัง้ ทางด้านสดิปัญญา จิตใจ อารมณ์ และทักษะต่าง ๆ อันเป็ นประสบการณ์
ที่ผ่านเข้าไปในการรับรูข้ องผูเ้ รียน
ชูศรี สุวรรณโชติ (2542, 41) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตรคือประมวล
ประสบการณ์ทุกชนิดที่ครูสวางสรรติให้กบั ผูเ้ รียน เพื่อให้ผูเ้ รียนพัฒนาตนเองให้สามารถดารงชีวิ ตอยู่
ได้ในสังคมอย่างมีความสุขและเจริญงอกงาม
รุ จิ ร ์ ภู่สาระและจันทรานี สงวนนาม (2545, 79) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า
หลักสู ตรคื อล าดับประสบการณ์ ท่ี โรงเรียนจัดท าขึ น้ โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถคิ ด
และปฏิ บัติ ตามที่ ตั้งจุ ดหมายไว้ ซึ่ งประสบการณ์ ทั้งหมดที่ เด็ กได้รับภายได้การแนะน าของครู
และภายใต้การดาเนินการที่โรงเรียนจัดให้
ฆนั ท ธาตุ ท อง (2550, 7) กล่ า วว่ า หลั ก สู ต ร หมายถึ ง มวลประสบการณ์
ความรู ต้ ่าง ๆที่จัดไห้ผูเ้ รียนทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็ นกิจกรรมโครงการหรือแผนเพื่อ
เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้ รียนได้พัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุ่งหมายที่ได้
กาหนดไว้
จากแนวคิ ดที่ นั กการศึ กษาดั งกล่ าวได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับหลักสูตร สรุ ปได้ว่ า
หลั ก สู ต ร หมายถึ ง มวลประสบการณ์ ที่ จั ด ไห้ กั บ ผู้ เรี ย นเพื่ อให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาตนเอง
สามารถดารงชี วิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมี ความสุขและมีคุณลักษณะความมุ่งหมายตามที่หลักสูตร
ได้กาหนดไว้
4.2 องค์ประกอบของหลักสูตร
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ดงั นี ้
วิชยั ประสิทธิ์วฒ
ุ ิเวชช์ (2542, 50) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสูตรประกอบด้วย
1) จุดหมายและจุดประสงค์
2) เนือ้ หาสาระและประสบการณ์
3) การนาหลักสูตรไปใช้
4) การประเมินผล
บุญชม ศรีสะอาด (2546, 11) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสูตรประกอบด้วย
1) การกาหนดจุดประสงค์
2) สาระการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์
3) กระบวนการเรียนการสอน
4) การประเมินผล
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ฆนัท ธาตุทอง (2550, 10-12) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสูตรนับว่าเป็ นสิ่งสาคัญ
ที่จะทาให้ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ์และสามารถใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลและการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการพัฒนาหลักสูตรได้
สาหรับองค์ประกอบของหลักสูตร โดยทั่วไปมี 4 องค์ประกอบดังนี ้ คือ ความมุ่งหมาย
(objectives) เนื ้ อ ห า วิ ช า (content) ก า ร น า ห ลั ก สู ต รไป ใช้ (curriculum implementation)
และการประเมินผล (evaluation)
สงัด อุทรานันท์ (2532, 234-241) กล่าวไว้ว่า หลักสูตรประกอบด้วย 2 ลักษณะใหญ่ ๆ
คือ
1) ส่วนประกอบที่จาเป็ นสาหรับหลักสูตร ประกอบด้วย
1.1 จุดมุ่งหมาย
1.1.1 จุดมุ่งหมายทั่วไป
1.12 จุดมุ่งหมายเฉพาะ
1.2 เนือ้ หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู ้ ซึ่งประกอบตัวย
1.2.1 ข้อเท็จจริงและความรูธ้ รรมดา
1.2.2 ความคิดรวบยอดและหลักการ
1.2.3 การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
1.2.4 ทักษะทางกาย
1.2.5 เจตคติและค่านิยม
2. ส่วนประกอบอื่นที่นาบรรจุไว้ในหลักสูตร ได้แก่
2.1 เหตุผลและความจาเป็ นของหลักสูตร
2.2 การเสนอแนะ ทางในการจัดการเรียนการสอน
2.3 การเสนอแนะแนวทางและการใช้สื่อการเรียนการสอน
2.4 การเสนอแนะเกี่ยวกับการช่วยเหลือและส่งเสริมผูเ้ รียน
ธ ารง บัวศรี (2542, 10) กล่าวไว้ว่า หลักสู ตรมี องค์ประกอบที่ ส าคัญ และขาดไม่ ได้
อย่างน้อย 6 ประการ คือ
1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2) จุดประสงค์การเรียนการสอน
3) เนือ้ หาสาระและประสบการณ์
4) ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน
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5) วัสดุอปุ กรณ์และสื่อการเรียนการสอน
6) การประเมิน
จากการพิจารณาถึงองค์ประกอบของหลักสูตรตามที่นักการศึกษาได้กาหนดไว้ขา้ งต้น
สามารถสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตรต้องประกอบไปด้วยหลักการ จุดมุ่งหมาย คุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม โครงสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม เนื ้อหา วิ ธี การและกิ จกรรม การฝึ กอบรม
สื่อและอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม ระยะเวลาในการฝึ กอบรม กาหนดการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล
และเกณฑ์การผ่านหลักสูตร
4.3 รู ปแบบของการพัฒนาหลักสูตร
ธารง บัวศรี (2542, 152) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ดงั นี ้
ขัน้ ที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ขัน้ ที่ 2 การกาหนดจุดหมายของหลักสูตร
ขัน้ ที่ 3 การกาหนดรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร
ขัน้ ที่ 4 การกาหนดจุดประสงค์ของวิชา
ขัน้ ที่ 5 การเลือกเนือ้ หา
ขัน้ ที่ 6 การกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้
ขัน้ ที่ 7 การกาหนดประสบการณ์การเรียนรู ้
ขัน้ ที่ 8 การทาหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอน
ขัน้ ที่ 9 การประเมินผลการเรียนรู ้
ขัน้ ที่ 10 การจัดทาวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
วิชยั ประสิทธิ์วฒ
ุ ิเวชช์ (2542, 8) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขัน้ คือ
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
2) การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3) การกาหนดเนือ้ หาสาระและประสบการณ์
4) การนาหลักสูตรไปใช้
5) การประเมินหลักสูตร
6) การปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
7) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
จากที่ กล่ าวมาแล้วสรุ ปได้ว่ า การจัดท าหรือพัฒ นาหลักสูตรเพื่ อให้ได้หลักสูตรที่ ดี
ต้องพิ จ ารณา ดั งนี ้ 1) การศึ ก ษาข้อ มู ล พื ้น ฐาน 2) การร่ างหลั กสู ต ร การก าหนดจุ ด มุ่ งหมาย
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การกาหนดเนือ้ หาสาระ การกาหนดประสบการณ์การเรียนรู ้ การกาหนดวิธี การวัดและประเมิ นผล
3) การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
จากการศึกษารู ปแบบของการพัฒนาหลักสูตรตามที่นักการศึกษาได้อธิบายไว้ขา้ งต้น
สามารถสรุ ปได้ว่ า การพั ฒ นาหลักสูตรการฝึ กอบรมจะต้องเริ่มจากการวิ เคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน
ซึ่ งเป็ นสภาพปั ญ หาหรื อ ความต้ องการที่ เกิ ด ขึ ้น เพื่ อ น ามาก าหนดจุ ด มุ่ งหมายของหลั ก สู ต ร
กาหนดเนือ้ หาสาระและประสบการณ์ท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับผูอ้ บรม โดยมีเกณฑ์การประเมินหลักสูตร
ที่เกิดจากการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขอย่างมีคุณภาพ หลักสูตรการฝึ กอบรมที่ผูว้ ิจัยต้องการสร้าง
จึงจะประกอบไปด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โครงสร้างหลักสูตร
ฝึ กอบรม เนื ้อหา วิ ธี การและกิ จกรรมการฝึ กอบรม สื่ อ และอุปกรณ์ ในการฝึ กอบรม ก าหนดการ
ฝึ กอบรม การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การผ่านหลักสูตร
5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
5.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
อั ค รวุ ฒิ ปรมะปุ ญ ญา (2559) ได้ พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นซ่ อ มเสริ ม
แบบปรับเหมาะด้วยระบบจัดการเนือ้ หาการเรียนรู โ้ ดยใช้ออนโทโลยี นาฐานความรูอ้ อนโทโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนซ่อมเสริมด้วยระบบจัดการเนือ้ หาการเรียนรู แ้ บบปรับเหมาะ
ให้กั บ ผู้เรี ยนที่ มี ความหลากหลาย มี ความแตกต่ างกั นทางด้านความรู ้และรู ป แบบการเรี ยนรู ้
ของแต่ละบุคคล โดยได้สร้างฐานความรู อ้ อนโทโลยีของรู ปแบบการจัดการเรียนรู ส้ าหรับเก็บรวมรวม
ข้อมูล ซึ่งแบ่งส่วนประกอบออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การจัดการธนาคารข้อสอบ ซึ่งผูส้ อนจะมีบทบาทหน้าที่เป็ นคนจัดการข้อสอบ
สามารถเพิ่ม ลดและแก้ไขข้อสอบได้ กาหนดจานวนข้อสอบ กาหนดนา้ หนักคะแนนในจุดประสงค์
รายวิชา
ส่ วนที่ 2 การจัดการชุ ดการเรี ยนซ่ อมเสริม ผู้สอนจะเป็ นผู้ท่ี มี หน้าที่ ในการเพิ่ ม ชุ ด
การเรียนซ่อมเสริม แก้ไขชุดการเรียนซ่อมเสริมและยกเลิกชุดการเรียนซ่อมเสริม
การใช้งานระบบสนับสนุนการเรียนซ่อมเสริมแบบปรับเหมาะด้วยระบบจัดการเนือ้ หา
การเรี ยนรู โ้ ดยใช้ออนโทโลยี ท่ี พั ฒ นาขึ น้ เมื่ อผู้เรี ยนสมั ครเข้าใช้ระบบครั้ง แรกจะต้องท าแบบวัด
ความถนัดทางการเรียนและวัดระดับความรู พ้ ืน้ ฐาน ระบบจะทาการสุ่มข้อสอบออกมาเมื่ อผู้เรียน
ท าการทดสอบเสร็จ แล้วระบบจะวิ เคราะห์ข้อค าตอบและท าการคั ดแยกผู้เรี ยนตามความถนั ด
ทางการเรี ยน แบ่ งออกเป็ น 3 ทาง คื อ การรับ รู ้ทางสายตาโดยการมองเห็ น (Visual-V) การรับ รู ้
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ทางโสตประสาทโดยการได้ยิน (Auditor-A) และการรับรู ท้ างร่างกายโดยการเคลื่อนไหวและการรู ส้ ึก
(Kinesthetic-K) จากผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพโดยผู้เชี่ ยวชาญและความพึ งพอใจของผู้ใช้งาน
สรุปได้ว่าระบบสนับสนุนการเรียนซ่อมเสริมแบบปรับเหมาะด้วยระบบจัดการเนือ้ หาการเรียนรูโ้ ดยใช้
ออนโทโลยี ท่ี พั ฒ นาขึ ้นมี ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี และสามารถตอบสนองต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รียนได้
Christos (2017) ได้ เ สนอแนวทางการเรี ย น Adaptive E-learning System ที่ เน้ น
การพัฒนาความสาเร็จในการเรียนของผูเ้ รียน ซึ่งใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล 2 ส่วนคือ พฤติกรรมการเรียนรู ้
ในบทเรียนและการเลือกรู ปแบบการนาเสนอเนือ้ หา โดยใช้เทคนิค Machine learning ในการวิเคราะห์
แยกรู ป แบบการเรี ย นรู ้แ ต่ ล ะบุ ค คลและพั ฒ นาระบบ Adaptive E-learning ด้ วยภาษา Python
เพื่ อก าหนดรู ป แบบการเรี ย นรู ้ข องผู้ เรี ย นและสะท้ อ นพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ แ ล้ ว จั ด ระบบ
การปรับเนือ้ หาวิชาให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนต่อไป
Tashtoush, Al-Soud, Fraihat, Al-Sarayrah & Alsmirat (2017) ไ ด้ พั ฒ น า ร ะ บ บ
Adaptive E-learning การสอนภาษาอั งกฤษ โดยท าเหมื อ งข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคนิ ค Cross-validation
เพื่ อจั ด รู ป แบบของผู้ เรี ย นแบบ Jackson’s Learning styles ซึ่ ง ระบบมี การน าเสนอเนื ้ อ หา
ที่ ปรับเปลี่ ยนได้ตามรู ป แบบการเรียนรู ข้ องผู้เรียน เช่ นวิ ดี โอการน าเสนอเนื ้อหาและแบบทดสอบ
ที่สามารถปรับตัวได้ตามรูปแบบการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนได้ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับสูง (87.4%)
ในขั้ น แรกให้ นั ก เรี ย นท าแบบสอบถาม (Jackson’s learning style profiler) จากนั้ น
นั กเรี ยนจะได้รับการจัดกลุ่ ม ซึ่ งมี ทั้งหมด 5 กลุ่ม คื อ นั กเรี ยนที่ เน้นมี ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotionally Intelligent Achievers students) นั ก เรี ย นที่ มุ่ ง เน้ น การประสบความส าเร็ จ (Goal
Oriented Achievers students) นักเรียนที่ ค้นหาความรู ส้ ึก (Sensation Seeking students) นักเรียน
ที่ม่งุ เน้นความถูกต้องยุติธรรม (Conscientious Achievers students) และนักเรียนที่เรียนรูใ้ นระดับลึก
(Deep Learning Achievers students)
นักเรียนจะสามารถเข้าถึงเว็บ E-learning Web-based English Tutor ได้ หลังจากได้รบั
อนุญาตในการเรียนนักเรียนสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะกับตัวเขาได้อย่างอิสระ (นักเรียนสามารถ
เลือกรูปแบบใดก็ได้ท่ีเขาชอบ 4 ขัน้ ตอน (1) การพูด (2) ไวยากรณ์ (3) การเขียน (4) การอ่าน) แต่ละขัน้
ประกอบด้วยสองส่วน คือ เนือ้ หาและการตอบคาถาม
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พฤติกรรมของนักเรียนสามารถเป็ นได้ถึง 24 รู ปแบบพฤติกรรม รู ปแบบเหล่านีถ้ ูกสร้าง
ขึ ้ น โดยใช้ 4 ขั้ น ตอนของ Adaptive E-learning Web-based English Tutor และตามรู ป แบ บ
และกฎความน่าจะเป็ น ซึ่งจานวนพฤติกรรมที่เกิดขึน้ จะคานวณโดย 4 แฟกทอเรียล (4! = 24)
Kenneth, Kat, Reggie, และ Philip (2010) ท าการพั ฒ นาระบบสอนเสริ ม อั จ ฉริ ย ะ
บนเว็ บเพื่ อใช้สอนเรื่ องการเขี ยนภาษาจี นทางธุ รกิ จ ส าหรับผู้ท่ี ส าเร็จการศึ กษาในระดับมั ธยม
ของประเทศฮ่ องกง โดยได้ท าการพัฒ นาระบบ WITS ซึ่งระบบนี ้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึ กษาเนื ้อหา
และฝึ กทักษะตามระดับความรู ้ความสามารถของผู้เรียนเป็ นรายบุ คคลและใช้การก ากับตนเอง
และควบคุมตนเองในการเรียน ระบบสอนเสริมอัจฉริยะบนเว็บนีใ้ นขั้นแรกจะทาการประเมินความรู ้
ทาการทดสอบเพื่อระบุความต้องการในการเรียนรูแ้ ละระดับความรูข้ องผูเ้ รียน ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญได้พฒ
ั นา
คลังรายการหรือบทเรียนไว้รองรับรูปแบบการเรียนรู แ้ บบต่างๆ แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลรู ปแบบ
การเรียนรู ้
Mei, Guo, และ Li (2017) ทาการพัฒนาระบบการเรียนแบบปรับเหมาะด้วยเทคโนโลยี
คอร์ ปั ส รู ปแบบการสอน 3I (Ilustration-Interaction-Induction) เพื่ อพั ฒ นาทั กษ ะทางด้ า น
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ในรายวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย Hebei North ใน
ปี ก ารศึ กษ า 2015 ผ ล ก ารท ด ส อบ ก่ อน เรี ย น เมื่ อเป รี ย บ เที ย บ กั บ นั ก ศึ ก ษั้ น ปี ที่ 1
ในปี การศึ กษา 2014 ไม่ มี ความแตกต่ างกั น แต่ ผลการทดสอบภายหลั งเรี ยนแบบปรับ เหมาะ
ในปี การศึ ก ษา 2015 สู ง กว่ า การเรี ย นแบบปกติ ในปี 2014 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .05
และผลการสอบถามนั ก ศึ ก ษา 93.7% คิ ด ว่ า ตั ว เองมี ค วามสนใจและขยายเวลาการเรี ย นรู ้
เฉลี่ยต่อวันไปอีก 30 นาที
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู ้ แ บบเหมาะ พบว่ า การจั ด การเรี ย นรู ้
แบบปรับเหมาะจะมี การประเมิ นความสามารถของผู้เรียนก่ อน เพื่ อเป็ น แนวทางในการน าเสนอ
บทเรียนที่มีความสอดคล้องกับสภาวะความรูข้ องผูเ้ รียนซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดการเรียนรู แ้ บบ
ปรับเหมาะที่รูปแบบการเรียนรูม้ ีความยืดหยุ่นเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
แต่ ละบุ คคล ทั้งนี ้อาจมี ระบบการจัดการเรียนรู ้ (LMS) มาเกี่ ยวข้องเพื่ อเป็ นเหมื องข้อมูลจัดเก็ บ
พฤติกรรมการเรียนรูแ้ ละนาข้อมูลไปวิเคราะห์หารูปแบบหรือการสนับสนุนการเรียนเสริมความรูอ้ ่ืน ๆ
5.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการการฝึ กอบรมออนไลน์
เอมมิกา วชิระวินท์ (2560) ได้พัฒนา หลักสูตรฝึ กอบรมออนไลน์เรื่องการระยุกต์ใช้เว็บ
2.0 ในชั้น เรี ยนโดยใช้ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ร่วมกั น บนออนไลน์เพื่ อส่ งเสริ ม สมรรถนะไอซี ที ของครู
โดยได้ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู ใ้ นชั้นเรียนของครู ระดับ
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ประถมศึ กษา จากนั้ น พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมออนไลน์ แ ละน าไป
สร้ า งหลั ก สู ต รฝึ กอบรมออนไลน์ ท่ี ประกอบไปด้ ว ยระบบบริ ห ารจั ด การเรี ย นรู ้ ( LMS)
เพื่ อใช้ส ร้างบทเรี ยนออนไลน์ (e-Learning) ใช้โซเชี ยลมี เดี ย (Social media) คื อ เฟซบุ ค และใช้
การประชุมออนไลน์ (Online conference) โดยใช้สไกป์ (Skype for business) มีแผนการจัดการเรียนรู ้
เป็ นตัวกาหนดการด าเนิ นการจัดการเรียนรู บ้ นพื ้นฐานแนวคิดการเรียนรู ร้ ่วมกันออนไลน์ งานวิจัย
ฉบั บ นี ้ เน้ น การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น บนออนไลน์ ท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ
การคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา การพัฒนาระบบการฝึ กอบรมออนไลน์นีม้ ี การใช้เครื่องมือ
อย่างหลากหลาย เป็ นช่องทางที่ผเู้ ข้ารับการอบรมใช้อยู่เป็ นประจาและเป็ นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในขั้นการพัฒ นาระบบการฝึ กอบรมจากการทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มที่ ใกล้เคี ยง
กับกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผูเ้ รียนสามารถใช้ หลักสูตรฝึ กอบรมออนไลน์ได้เป็ นอย่างดีโดยเมื่อประเมิ น
ผลการเรียนรู จ้ ากการร่วมกิจกรรมบนหลักสูตรแล้วผูเ้ รียนทุกคนผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้บนหลักสูตร
ส าหรับ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ข องผู้ เรี ย น พบว่ า การท ากิ จ กรรมกลุ่ ม ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย น
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู แ้ ละผูเ้ รียนมีความคิดเห็นทต่อหลักสูตรว่า ในการประชุมออนไลน์
มี บรรยากาศการเรี ยนรู ท้ ่ี ดี เหมื อนเรียนในชั้ นเรียนปกติ การสื่ อสารผ่ านเฟซบุ คใช้งานได้สะดวก
และบทเรียนออนไลน์มีเนือ้ หาที่สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
ทัง้ นีจ้ ากการทดลองใช้หลักสูตรฝึ กอบรมออนไลน์เรื่องการระยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชัน้ เรียน
โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรูร้ ่วมกันบนออนไลน์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของครู พบข้อจากัดดังนี ้ ผูเ้ รียน
สามารถใช้ ง านบทเรี ย นออนไลน์ (e-Learning) ได้ เป็ นอย่ างดี แต่ มี ปั ญ หาในเรื่ อ งของ
การลื มชื่ อผู้ใช้ – รหัสผ่ าน มี ผู้เรียนบางส่วนต้องการเอกสารประกอบที่ เป็ นกระดาษ และมี ผู้เรียน
ที่ทาแบบฝึ กหัดหรือเรียนในบทเรียนอื่นล่วงหน้า ซึ่งผูว้ ิจัยจะมี แนวทางในการแก้ไขข้อจากัดดังกล่าว
โดยการการจัดทาแฟ้มรายละเอียดของหลักสูตรพร้อมคู่มือการใช้งานที่เป็ นเอกสารในเนือ้ หาบางส่วน
เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถใช้ดูประกอบบทเรี ยนบน e-Learning ได้ นอกจากนี ้ยังท าระบบที่ ปรึกษา
เพื่ อให้ผู้เรียนสอบถามข้อมูลเมื่ อเกิดปั ญหาในการเรียน หรือการเข้าระบบ e-Learning และท าการ
กาหนดช่วงเวลาในการเข้าถึงเนือ้ หาแต่ละบทเป็ นลาดับ โดยทาการซ่อนบทเรียนที่เหลือไว้เมื่อยังไม่ถึง
ช่วงเวลาที่ควรจะเรียน
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ ต่อไปในด้านการพัฒนารู ปแบบของระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ระบุว่า ควรมี การพัฒนาเชื่อมโยงเครื่องมื อต่าง ๆ เช่ น การใช้งานประชุมออนไลน์
และโซเชี ยลมี เดียในการท างานร่วมกันกับระบบริหารจัดการเรียนรู ้ (LMS) เพื่ อให้ใช้งานได้สะดวก
มากยิ่งขึน้
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ประสิทธิชัย มั่งมี (2557) ได้พัฒนาเว็บฝึ กอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียน
การสอนรู ปแบบ MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อศึกษาสมรรถนะของอีเลิรน์ นิง ผลสัมฤทธิ์
และความพึ งพอใจของผู้เข้ารับ การฝึ ก อบรมโดยใช้เว็ บ ฝึ ก อบรม โดยได้ พั ฒ นาเว็ บ ฝึ ก อบรม
โดยการจัดการเนือ้ หาและกิจกรรมในระบบบริหารจัดการเรียนรู ้ (LMS) ของ MOODLE ประกอบด้วย
11 หัวข้อ คือ คาอธิบายเนือ้ หาการอบรม วัตถุประสงค์ การอบรม หัวข้อหลัก หัวข้อรอง กระดานข่าว
ห้องสนทนา กระดานเสวนา อภิธานศัพท์ แบบทดสอบก่อนการอบรมและแบบทดสอบหลังการอบรม
พัฒนาคู่มือการใช้งานเว็บฝึ กอบรมสาหรับผูด้ แู ลระบบและคู่มือการใช้งานเว็บฝึ กอบรม
การนาระบบบริหารจัดการเรียนรู ้ (LMS) ของ MOODLE มาใช้ในการฝึ กอบรมออนไลน์
สามารถจัดการเรื่ องบัญ ชี สมาชิ ก กระดานสนทนา การให้เหรี ยญตราเพื่ อเสริม แรงเมื่ อผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถท าผลงานได้ตามเงื่ อนไขที่ ก าหนด ตรวจสอบผลการฝึ กออนไลน์ทั้งรายบุ คคล
และโดยรวม แสดงผลการวิ เคราะห์การทดสอบความรู ร้ ายข้อ รวมทั้งส ารวจความคิ ดเห็ น ซึ่งเป็ น
การบริการเพื่อการเรียนรูท้ ่ีครบวงจร
วรวุฒิ มั่นสุขผล (2557) ได้พัฒนารู ปแบบฝึ กอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู แ้ บบร่วมกัน
เพื่ อพัฒ นาสมรรถนะการออกแบบ อี เลิรน์ นิ งเพื่ อการเรียนการสอนของอาจารย์ ระดับอุดมศึกษา
โดยมี รูปแบบการฝึ กอบรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 8 ขั้นตอนย่ อย ดังนี ้ 1) ขั้นก่ อนฝึ กอบรม
ออนไลน์ (1) ปฐมนิเทศ (2) แบ่งกลุ่ม (3) ประเมินผลก่อนฝึ กอบรม 2) ขัน้ ฝึ กอบรมออนไลน์ (4) ขัน้ นา
(5) ขัน้ ศึกษา บทเรียน (6) ขัน้ เรียนรู ร้ ่วมกัน (7) ขัน้ ประเมิน 3) ขัน้ ประเมินผลออนไลน์ (8) ประเมินผล
หลังฝึ กอบรม มีกระบวนการวิจัยเริ่มจากศึกษาข้อมูล วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยกาหนดกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบการฝึ กอบรมออนไลน์ การสร้างรูปแบบการฝึ กอบรมออนไลน์และนาไปทดลองใช้
ปั ญหาและอุปสรรคจากการศึกษาวิจัยซึ่งผูว้ ิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
ขัน้ ก่อนการฝึ กอบรมในการปฐมนิเทศ ออนไลน์ ซึ่งมีการแจ้งนัดหมายเวลาล่วงหน้าเมื่อผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
ไม่ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศในครัง้ แรก พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมฝึ กอบรมที่สมัครเข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 30
ไม่ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศตามเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากไม่สะดวก มีปัญหาส่วนตัวและไม่สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนีผ้ ูด้ าเนินการฝึ กอบรมได้แก้ไขปั ญหาด้วยการติดตาม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นรายบุคคล โดยสรุ ปขัน้ ตอนการฝึ กอบรมข้อตกลงและเกณฑ์ในการฝึ กอบรม
เป็ นคู่มื อการฝึ กอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึ กอบรมที่ไม่ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อใช้เป็ น แนวทาง
ในการฝึ กอบรม
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการฝึ กอบรมออนไลน์ พบว่ า
การพั ฒ นาระบบการฝึ กอบรมออนไลน์ แม้จะใช้อุปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์หรื อระบบการแสดงผล
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ทางหน้าจอ มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ แต่ก็ควรต้องมีรายละเอียดของหลักสูตรพร้อม
คู่มื อการใช้งานที่ เป็ นเอกสารในเนือ้ หาบางส่วน เพื่ อให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมสามารถใช้ดูประกอบ
นอกจากนี ้ ยั ง ควรมี ระบบที่ ป รึก ษาเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสอบถามข้อ มู ล เมื่ อ เกิ ด ปั ญหาในการเรี ย น
และควรกาหนดช่วงเวลาในการเข้าถึงเนือ้ หาเป็ นลาดับ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิ จัย เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ ิจัย
ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ขอบเขตการวิจยั
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. วิธีดาเนินการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติท่ใี ช้ในการวิจยั
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีศ่ ึกษา
บุ คลากรส านั กสื่ อและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา จ านวน 19 คน และใช้ แบบทดสอบ
ก่อนฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) แบ่งระดับความรู ข้ องผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในแต่ละจุดประสงค์
การเรียนรู ้
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
เนื ้อหาที่ ใช้ในการวิ จัยครั้งนี ้ได้ม าจากทั กษะส าหรับการปฏิ บัติ งานที่ ผู้ปฏิ บัติ งาน
จะต้องมี ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2562) ที่ได้กาหนดทักษะขั้นต้นสาหรับ
การทางาน หัวข้อ การใช้โปรแกรมประมวลผลคา ไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) ประกอบไปด้วย
3 หัวข้อย่อย คือ 1) การสร้างและจัดการเอกสาร 2) การจัดรู ปแบบข้อความย่อหน้าและส่วนต่าง ๆ
และ 3) การแทรกและจัดรู ปแบบองค์ประกอบกราฟิ ก และสามารถแบ่งบทเรียนออกเป็ น 2 ระดับคือ
บทเรียนฝึ กปฏิบตั ิและบทเรียนทบทวนความรู ้ รวมเป็ นทัง้ สิน้ 6 บทเรียน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยทาการทดลองในปี งบประมาณ 2564 เดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ครอบคลุม
ระยะเวลาทั้ งสิ ้น 2 สัป ดาห์ โดยท าการทดสอบก่ อนการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่ อง ทั กษะ
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร หั วข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิ ร ด์ (Microsoft Word)
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เพื่ อจั ดเนื ้อหาการฝึ กอบรม และท าการทดสอบหลังการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่ อง ทั กษะ
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร หั วข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิ ร ด์ (Microsoft Word)
เพื่อศึกษาผลการฝึ กอบรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. หลักสู ตรฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพั ฒ นาทั กษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร
2. แบบประเมิ นดั ชนี ความสอดคล้อง (IOC) โครงสร้างหลักสู ตร บทเรี ยนออนไลน์
และเว็บไซต์
3. แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word)
4. แบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word)
5. ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพั ฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร
6. แบบประเมินคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ค่าเฉลี่ย 4.75)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ง นี ้มี ขั้น ตอนการพั ฒ นาระบบการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก าร
ในมหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ เพื่ อ ให้มี ทัก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
โดยมีขนั้ ตอนการวิจยั และการพัฒนาระบบการฝึ กอบรมดาเนินการ 5 ขัน้ ตอนดังภาพประกอบ 2
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ขั้นตอนการการสร้าง
เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการวิจัย
ขั้นที่ 1 การศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานที่
เป็ นปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนา

การดาเนินการ

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาเอกสารข้อมูลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้
ของและการนาความรูไ้ ปใช้
3. การนาข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพื่อนาผลมา
สรุปคุณลักษณะและนามาหาประเด็นในการสร้างหลักสูตรฝึ กอบรม

ผลทีไ่ ด้รับ

1. ได้ทราบปัญหาและ
ความต้องการเพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝึ กอบรม
2. ได้แนวทางและวิธีการใน
การสร้างหลักสูตรฝึ กอบรม

1. ออกแบบหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ทกั ษะสาหรับการ
ปฏิบตั ิงานทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีของสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2562: ออนไลน์)
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึ กอบรม

ได้หลักสูตรฝึ กอบรมและ
กิจกรรมในการฝึ กอบรม
แบบปรับเหมาะฯ และ

นาโครงร่างหลักสูตรฝึ กอบรมมา ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมิน
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

ได้หลักสูตรฝึ กอบรมที่มี
ความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของโครงร่าง
หลักสูตรฝึ กอบรม

ขั้นที่ 4 การพัฒนาและ
หาคุณภาพระบบการ
ฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นาเนือ้ หาหลักสูตรที่ผา่ นการหาความสอดคล้อง จัดทา
เป็ นกิจกรรมการเรียนรูบ้ นระบบการฝึกอบรมแบบปรับ
เหมาะและหาคุณภาพระบบการฝึ กอบรมแบบปรับ
เหมาะก่อนนาไปใช้จริง

ได้ระบบการฝึ กอบรมแบบ
ปรับเหมาะฯ

ขั้นที่ 5 ทดลองใช้และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

นาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะฯ ที่ผ่านการหาคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์เปิ ดรับสมัครหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการวิจยั และ
ดาเนินกิจกรรมตามหลักสูตรฝึ กอบรม

ได้ผลการฝึ กอบรมแบบปรับ
เหมาะฯ

ขั้นที่ 2 ออกแบบ
โครงสร้างหลักสูตร
ฝึ กอบรม

ขั้นที่ 3 การหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องหลักสูตร
ฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

วิธีการจัดกิจกรรมในการ
เรียนรูใ้ ห้เหมาะสม
สอดคล้องกับระดับความรู ้
ของผูเ้ รียน

ภาพประกอบ 2 ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายละเอียดของการดาเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นปั ญหาและความต้องการในการพัฒนา
เพื่ อ ศึก ษาปั ญ หาและความต้อ งการในการพัฒ นาทัก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารในการทางาน และกาหนดคุณลักษณะของหลักสูตรฝึ กอบรม โดยมี 3 ขัน้ ดังนี ้
ขั้น ที่ 1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง ในขั้น นี ้เป็ น การศึ ก ษากรอบนโยบาย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2544-2563 (กรอบนโยบาย ICT 2020)
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 3) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2554) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทร
วิโรฒ. 2561) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ.
2561) และเกณฑ์ทกั ษะสาหรับการปฏิบตั ิงานที่ผปู้ ฏิบตั ิงานจะต้องมี ของสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2562)
ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกสารข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ข้ องบุคลากร
สายปฏิ บั ติ ก ารในด้ า นการจั ด การความรู ้แ ละการน าความรู ้ไ ปใช้ (รัต นา ปฏิ ส นธิ เจริ ญ
และ สิฎฐากร ชูทรัพย์, 2555; อุดมพร สวัสดิสงคราม และ พวงรัตน์ เกษรแพทย์, 2558)
ขัน้ ที่ 3 การนาข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพื่อนาผลมาสรุปคุณลักษณะ
และน ามาหาประเด็ น ในการสร้า งหลั ก สู ต รฝึ กอบรม แบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทางาน
พบว่ า บุ ค ลากรในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ มี ค วามต้อ งการฝึ ก อบรม
เพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพโดยรวมอยู่ในระดับ มากและมี ค วามต้อ งการฝึ ก อบรมต่ างกัน ขึ น้ อยู่กับ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน สถานภาพการปฏิบตั ิงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควรส่งเสริม ด้านการศึกษาด้วยการจัด ให้มี เอกสาร คู่มื อ ตารา วารสารวิช าการใหม่ ๆ เพื่ อให้
บุ ค ลากรได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และเกิ ด ความรู ้ แ ละทั ศ นคติ ท่ี ดี ต่ อ การท างาน ด้ า นเนื ้ อ หา
ควรปรับ ให้เหมาะกับ ผู้เรียนตามความสามารถในการเรีย นรู ร้ ายบุค คล (Adaptive Learning)
เพราะผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนมี ค วามแตกต่ า งในการรับ รู ้ เนื ้ อ หาที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น มี ก ารทดสอบ
ที่ มี ค วามยื ด หยุ่น ให้เข้ากัน ได้กับ ความถนัด ความช านาญ และความแตกต่ า งของผู้เรีย นเป็ น
รายบุคคล
ขั้นที่ 2 การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรฝึ กอบรม
ผูว้ ิจัยได้นาข้อมูลคุณ ลักษณะที่ตอ้ งการพัฒ นาเป็ นหลักสูตรฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย
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ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ในขั้น ที่ 1 มาออกแบบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและกิ จ กรรมในการฝึ ก อบรม
แบบปรับ เหมาะ จัด กิ จ กรรมในการเรีย นรู ้ให้เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ รู ป แบบการเรี ย นรู ้
โดยมี กระบวนการบัน ทึกข้อ มูล ระดับ ความรู ค้ วามสามารถและน ามาวิเคราะห์สภาวะผู้เรีย น
เพื่อนาเสนอบทเรียนที่เหมาะสมกับ ผู้เรียนเป็ นรายบุคคลโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือเป็ นการเรียน
แบบออนไลน์ เพื่อพัฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี วิธีดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึ กอบรม โดยพิจารณาจากปั ญหา
และความต้องการจากข้อมูลคุณลักษณะที่ได้จากขัน้ ที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ประกอบไปด้วย 2 ข้อ คือ
1) เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2) เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีทกั ษะขัน้ ต้นสาหรับการทางาน
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึ กอบรม โดยการนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ส รุ ปเป็ นข้อคุณ ลักษณะเกี่ยวกับการพัฒ นารู ป แบบการจัดฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มาก าหนดเป็ นวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พ ฤติ ก รรมของหลั ก สู ต รฝึ กอบรม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
เนือ้ หาที่ใช้ในการฝึ กอบรม เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ
โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) ประกอบไปด้วย 3 เนือ้ หา คือ
1) การสร้างและจัดการเอกสาร
2) การจัดรูปแบบข้อความย่อหน้าและส่วนต่าง ๆ
3) การแทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิ ก
โครงสร้างหลักสูตรฝึ กอบรม ประกอบไปด้วย 3 จุดประสงค์การเรียนรู ้ คือ
1) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูเ้ รื่องการสร้างและจัดการเอกสาร
2) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูเ้ รื่องการจัดรูปแบบข้อความย่อหน้าและส่วนต่าง ๆ
3) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูเ้ รื่องการแทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิ ก
3. กาหนดคุณ สมบัติของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็ นบุคลากร
สายปฏิ บัติ ก ารในต าแหน่ ง นัก จัด การงานทั่ ว ไป นัก วิ ช าการโสตทั ศ นศึ ก ษา นั ก วิ ช าการเงิ น
และบัญชีและนักวิชาการพัสดุ
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4. กาหนดเนือ้ หาที่ใช้ในการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ คือ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หัวข้อการใช้โปรแกรมประมวลผลคาหรือโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft
Word) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภ าพ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 2562) รู ปแบบการปรับเหมาะด้านเนือ้ หาของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเป็ นได้ถึง
27 รู ป แบบ โดยรู ป แบบเหล่านี ้ถูก สร้างขึ น้ โดยใช้ก ลไกการปรับ เหมาะด้านเนื ้อ หาการเรีย นรู ้
ตามโครงสร้างหลัก สูต รซึ่ง ได้แบ่ ง ระดับ ความรู ข้ องผู้เข้ารับ การฝึ กอบรมในแต่ ละจุด ประสงค์
การเรีย นรู อ้ อกเป็ น 3 ระดับ คื อ น าเสนอบทเรีย นฝึ ก ปฏิ บัติ น าเสนอบทเรีย นทบทวนความรู ้
และไม่ นาเสนอบทเรียน ซึ่งจ านวนพฤติก รรมที่เกิด ขึน้ ได้คานวณตามรู ป แบบและกฎการคูณ
(n1 × n2 × n3 … nk)
5. กาหนดวิธีการและกิจกรรมการฝึ กอบรม เลือกสื่อและอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม วิธีการ
ฝึ ก อบรมผู้เ ข้า รับ การฝึ ก อบรมจะเป็ นผู้น าตนเองในการเรี ย นและการฝึ ก ปฏิ บั ติ อ อนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งหลักสูตรจะนาเสนอเนือ้ หาบทเรียนและกิจกรรมการฝึ กอบรมตามระดับความรู ้
ในรูปแบบการปฏิสมั พันธ์ต่อความถนัดทางการเรียนของผูเ้ รียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนฝึ กอบรม
แบบปรับ เหมาะ เรื่ อ ง ทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หั ว ข้อ โปรแกรม
ไม โค รซ อ ฟ ท์ เวิ ร์ ด (Microsoft Word) แ บ่ ง ระ ดั บ ค ว า ม รู ้ ข อ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ รม
ในแต่ ล ะจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ สื่ อ และอุ ป กรณ์ ใ นการฝึ ก อบรม ได้แ ก่ เว็ บ ไซต์ ฝึ ก อบรม
แบบปรับเหมาะ คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
6. กาหนดระยะเวลาในการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้าร่วมการฝึ กอบรมเป็ นผูน้ าตนเองในการเรียน
และการฝึ กปฏิ บั ติ อ อนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ สามารถเข้ า ถึ ง เนื ้ อ หาบทเรี ย นได้ ต ลอดเวลา
ภายในระยะเวลาที่เปิ ดฝึ กอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (2 สัปดาห์)
7. การกาหนดการวัดและประเมินผลและเกณฑ์การผ่านหลักสูตร ให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
เข้าเรียนตามหลักสูตรเนือ้ หาและกิจกรรมที่ระบบนาเสนอครบ 100% และผ่านเกณฑ์การทดสอบ
หลั ง ฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะ เรื่ อ ง ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร
ไม่นอ้ ยกว่า 80% (จานวน 24 ข้อ)
ขั้นที่ 3 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องหลักสูตรฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลังจากสร้างโครงร่างหลักสูตรฝึ กอบรมตามคุณลักษณะแล้ว (ดังแสดงในภาคผนวก ง)
ผู้วิ จัย น าโครงร่างหลัก สูต รฝึ ก อบรมมาด าเนิ น การสัม ภาษณ์ ให้ผู้เชี่ ย วชาญประเมิ น คุณ ภาพ
ของหลัก สูต รฝึ ก อบรมและหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งโครงร่า งหลัก สูต รฝึ ก อบรม เพื่ อ ให้ไ ด้
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หลัก สู ต รฝึ ก อบรมฉบับ สมบู ร ณ์ พ ร้อ มที่ จ ะน าไปสร้า งระบบการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะ
ในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อใช้พฒ
ั นาบุคลากรสายปฏิบตั ิการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี ้
1. โครงสร้างหลักสูตร บทเรียนออนไลน์ และเว็บไซต์ มีขั้นตอนการหาความสอดคล้อง
ดังนี ้
1.1 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องโครงสร้างหลักสูตร บทเรียนออนไลน์และเว็บไซต์
1.2 น าแบบประเมิ น ความสอดคล้องแบบทดสอบที่ สร้างขึ น้ ให้อาจารย์ท่ี ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้ หาและปรับปรุงแก้ไข
1.3 น าแบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งแบบทดสอบที่ ป รับ ปรุ ง แล้ ว ไปเก็ บ ข้ อ มู ล
กับกลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนือ้ หา จานวน 3 คน
1.4 ผู้วิ จัยน าระดั บคะแนนที่ ผู้เชี่ ยวชาญพิ จารณาในแต่ ละข้อมาหาค่ าดั ชนี ความ
สอดคล้อง (IOC) ของข้อนั้น ๆ ข้อค าถามใดที่ มี ค่ าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
มากกว่าหรือเท่ ากับ 0.50 ข้อค าถามนั้น ถื อว่ามี ความสอดคล้อง พบว่ า ค่ าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ต่ าสุด เท่ ากับ 0.67 และสูงสุด เท่ากับ 1 ซึ่งถื อว่ามี ความ
สอดคล้องในทุกข้อ
2. แบบทดสอบ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หั ว ข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิ รด์ (Microsoft Word)
และแบบทดสอบหลั ง ฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะ เรื่ อ ง ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) มีขั้นตอนการหาคุณภาพ
ดังนี ้
2.1 สร้างข้อค าถามเป็ นแบบทดสอบปรนัย แบบเลื อกตอบชนิ ด 4 ตัวเลื อก จ านวน
3 จุดประสงค์การเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ล้ ะ 20 ข้อ รวมเป็ นจานวน 60 ข้อ
(ภาคผนวก ฉ) โดยแบบทดสอบที่ใช้การฝึ กอบรมจะมีการวัดผล และประเมินผลตาม
แนวคิ ด Bloom’s revised taxonomy (Krathwohl, 2002) ที่ จ าแนกพ ฤติ กรรม
ทางด้านพุทธพิ สัย (Cognitive Domain) ในการวัดออกเป็ น 6 ระดับ โดยเรียงจาก
พฤติกรรมที่สลับซับซ้อนน้อยไปหามากดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 ตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบตามแนวคิด Bloom’s revised taxonomy
พุทธพิสยั
จุดประสงค์
(Cognitive Domain)
การเรียนรู ท้ ่ี 1
ความจา(Remember) ข้อที่ 9, ข้อที่ 14,
ข้อที่ 16, ข้อที่ 17,
ข้อที่ 18, ข้อที่ 19,
ข้อที่ 20
ความเข้าใจ
(Understand)
การนาไปใช้
(Apply)

การวิเคราะห์
(Analyze)
การประเมินค่า
(Evaluate)
การสร้างสรรค์
(Create)
รวม (ข้อ)

ข้อที่ 1, ข้อที่ 4,
ข้อที่ 8, ข้อที่ 10,
ข้อที่ 13, ข้อที่ 15
ข้อที่ 2, ข้อที่ 5,
ข้อที่ 6, ข้อที่ 7,
ข้อที่ 11

ข้อที่ 3
ข้อที่ 12

จุดประสงค์
การเรียนรู ท้ ่ี 2
ข้อที่ 1, ข้อที่ 2,
ข้อที่ 3, ข้อที่ 6,
ข้อที่ 7, ข้อที่ 14,
ข้อที่ 15, ข้อที่ 16,
ข้อที่ 18
ข้อที่ 8, ข้อที่ 10,
ข้อที่ 12, ข้อที่ 13,

จุดประสงค์
การเรียนรู ท้ ่ี 3
ข้อที่ 5, ข้อที่ 11,
ข้อที่ 14, ข้อที่ 17

ข้อที่ 7, ข้อที่ 12

ข้อที่ 5, ข้อที่ 11,
ข้อที่ 20

ข้อที่ 1, ข้อที่ 2,
ข้อที่ 3, ข้อที่ 9,
ข้อที่ 13, ข้อที่ 15,
ข้อที่ 16, ข้อที่ 18,
ข้อที่ 19, ข้อที่ 20
ข้อที่ 4, ข้อที่ 17, ข้อที่ ข้อที่ 4, ข้อที่ 6,
19
ข้อที่ 10
ข้อที่ 9,
ข้อที่ 8

-

-

-

20

20

20

2.2 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบ
2.3 น าแบบประเมิ น ความสอดคล้องแบบทดสอบที่ สร้างขึ น้ ให้อาจารย์ท่ี ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้ หาและปรับปรุงแก้ไข
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2.4 น าแบบประเมิ น ความสอดคล้องแบบทดสอบที่ ปรับ ปรุ งแล้วไปเก็ บ ข้อมู ลกั บ
กลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนือ้ หา จานวน 3 คน
2.5 ผู้ วิ จั ย น าระดั บ คะแนนที่ ผู้ เชี่ ย วชาญ พิ จ ารณ าในแต่ ล ะข้ อ มาหาค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง (IOC) ของข้อนัน้ ๆ ข้อคาถามใดที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ข้อคาถามนั้นถือว่ามีความสอดคล้องและคัดเลือกไว้ใช้
ภายหลังการประเมิ นพบว่ าข้อค าถามมี ค่ า IOC ต่ าสุด เท่ ากับ 0.33 และสูงสุด
เท่ากับ 1 ผูว้ ิจยั จึงนาข้อคาถามที่ผ่านเกณฑ์คดั เลือกไว้ใช้ จานวน 3 จุดประสงค์การ
เรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรูล้ ะ 10 ข้อ รวมเป็ นจานวน 30 ข้อ ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ข้อสอบตามแนวคิด Bloom’s revised taxonomy ที่เลือกใช้จริง
พุทธพิสยั
จุดประสงค์
(Cognitive Domain)
การเรียนรู ท้ ่ี 1
ความจา(Remember) ข้อที่ 17, ข้อที่ 18
ความเข้าใจ
ข้อที่ 4, ข้อที่ 8,
(Understand)
ข้อที่ 13
การนาไปใช้
(Apply)
การวิเคราะห์
(Analyze)
การประเมินค่า
(Evaluate)
การสร้างสรรค์
(Create)
รวม (ข้อ)

จุดประสงค์
การเรียนรู ท้ ่ี 2
ข้อที่ 2, ข้อที่ 14,
ข้อที่ 10,
ข้อที่ 12

จุดประสงค์
การเรียนรู ท้ ่ี 3
ข้อที่ 11, ข้อที่ 17
ข้อที่ 12

ข้อที่ 6, ข้อที่ 7,
ข้อที่ 11
ข้อที่ 3

ข้อที่ 5, ข้อที่ 11,
ข้อที่ 20
ข้อที่ 4, ข้อที่ 19

ข้อที่ 1, ข้อที่ 2,
ข้อที่ 13, ข้อที่ 20
ข้อที่ 4, ข้อที่ 10

ข้อที่ 12

ข้อที่ 9

ข้อที่ 8

-

-

-

10

10

10
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ขั้นที่ 4 การพัฒนาและหาคุณภาพระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็ นการนาเนือ้ หาหลักสูตรที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง (IOC)
จัด ท าให้อ ยู่ในรู ป แบบฝึ ก อบรมออนไลน์ มี ระบบการจัด การเรีย นรู ้ (Learning Management
System) เป็ น ซอฟต์แ วร์ท่ี ทาหน้าที่ บริห ารจัด การฝึ กอบรมผ่านเว็บ ซึ่ง ภายในประกอบไปด้วย
ระบบสมาชิก ข้อตกลงการใช้งาน การนาทางบทเรียน แบบทดสอบก่อนฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เรื่ อ ง ทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หั ว ข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิ ร ์ด
(Microsoft Word) เนื ้ อ หาบทเรี ย นที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ ข้ า รับ การอบรม แต่ ล ะคนตามระดั บ
ความสามารถ และแบบทดสอบหลัง ฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะ เรื่ อ ง ทัก ษะด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) มีการหาคุณภาพ
ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดังนี ้
1. วิเคราะห์เนือ้ หาของแบบประเมินระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนามาเป็ นข้อคาถามในการสร้างแบบประเมิน
2. สร้างแบบประเมิ น โดยมี รูป แบบเป็ น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โดยกาหนดค่าระดับของคาตอบ ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง คุณภาพดีมาก
คะแนน 4 หมายถึง คุณภาพดี
คะแนน 3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
คะแนน 1 หมายถึง ใช้ไม่ได้
3. นาแบบประเมินให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบและปรับปรุ ง
แก้ไข
4. นาแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลกับผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
5. นาผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดคุณภาพ
ของเครื่องมือการประเมิ น ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยกาหนดเกณฑ์ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก
คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพดี
คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง ใช้ไม่ได้
ทั้ ง นี ้ เกณฑ์ ก ารยอมรับ ว่ า ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ส ร้า งขึ น้ มี ค วามเหมาะสม ก าหนดไว้ท่ี ค่ า เฉลี่ ย
ตั้งแต่ 3.51 ขึน้ ไป ผลจากการประเมิ น คุณ ภาพจากผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.33
6. นาข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสรุปผลการวิจยั
ขั้นที่ 5 ทดลองใช้และวิเคราะห์ข้อมูล
น าระบบการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารที่ได้พฒ
ั นาแล้วไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย
1.1 เว็บไซต์ระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
1.2 แบบทดสอบก่อนฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word)
1.3 แบบทดสอบหลังฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word)
2. ขัน้ ตอนการดาเนินการ มีดงั นี ้
2.1 ใช้แบบทดสอบก่อนฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) วัดระดับความรู ข้ องผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม
2.2 ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพัฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารนาเสนอบทเรียนที่ปรับเหมาะสอดคล้องกับระดับความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
2.3 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนินกิจกรรมตามหลักสูตรฝึ กอบรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับ การวิจัย ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ทดลองและเก็ บข้อ มูล ในปี ง บประมาณ 2564 เดือ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ครอบคลุมระยะเวลาทัง้ สิน้ 2 สัปดาห์ โดยใช้ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับ
เหมาะ เรื่อง ทัก ษะด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารกับ กลุ่ม ตัวอย่ าง โดยมี ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี ้
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1. ขัน้ ก่อนการทดลอง
1.1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การพั ฒ นาระบบการฝึ ก อบรม
แบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 สร้างเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) หลักสูตรฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒ นา
ทัก ษะด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร 2) แบบประเมิ น ดัช นี ค วาม
สอดคล้ อ ง (IOC) โครงสร้า งหลั ก สู ต ร บทเรี ย นออนไลน์ แ ละเว็ บ ไซต์ 3 )
แบบทดสอบก่ อ นและหลั ง การฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะ เรื่ อ ง ทั ก ษะด้า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หั ว ข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์ เวิ ร ์ด
(Microsoft Word) 4) แบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) 5)
ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและ 6) แบบประเมินคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.5 หาค่ าดัชนี ความสอดคล้องหลักสูตรฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพัฒ นาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประเมินคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจาก
กลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนือ้ หา จานวน 3 คน
1.6 ดาเนินการขอจริยธรรมการทาวิจยั ในมนุษย์
2. ขัน้ ดาเนินการทดลอง
2.1 ผู้ วิ จั ย ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 เปิ ดรับ สมั ค รหน่ ว ยงานที่ ส นใจเข้ า ร่ ว ม หลั ก สู ต รฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะ
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 ผู้วิ จั ย ชี ้แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จั ย และวิ ธี ก ารด าเนิ น การทดลองผ่ า นระบบ
การฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.4 ดาเนินกิจกรรมตามหลักสูตรฝึ กอบรม ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 2 สัปดาห์
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2.5 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องการฝึ ก อบรมออนไลน์ ข องผู้เข้า รับ การฝึ ก อบรม
ตามหลักสูตรฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ขัน้ หลังการทดลอง
ผู้ วิ จั ย น าผลที่ ได้ จ ากแบบทดสอบก่ อ นและหลั ง การฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะ
เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft
Word) มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจัยคานึงถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม ตัวอย่างโดยนาเค้าโครงปริญ ญานิพนธ์เสนอต่อ
คณ ะกรรมการจริ ย ธรรมส าหรับ พิ จ ารณ าโครงการวิ จั ย ที่ ท าในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ (รหัสโครงการวิจยั SWUEC-G-009/2563X) ซึ่งโครงการวิจยั นีเ้ ป็ นโครงการวิจัย
ที่เข้าข่ายยกเว้น (Research with exemption from SWUEC)
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี ้
1. สถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อ มูล ในการหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of item
Objective Congruence : IOC) เพื่ อ ใช้ ค านวณ หาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้ อ หา (Content
Validity) ของโครงสร้า งหลัก สูต รฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทัก ษะด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหัวข้อ โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) และแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เรื่ อ ง ทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หั ว ข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิ ร ์ด
(Microsoft Word)
2. การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของเครื่องมือการประเมิน แบบทดสอบ ให้ได้คณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
ที่กาหนด โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบประเมินคุณภาพระบบ
ฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. การศึ ก ษาผลการฝึ ก อบรมหลัก สู ต รฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารในการท างาน โดยใช้สถิติ ทดสอบสมมติฐ าน t-test
แบบ Dependent

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมีระบบการฝึ กอบรมที่สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองสอดคล้องกับระดับความรูเ้ ดิม
และฝึ กเป็ นการอบรมโดยไม่จาเป็ นต้องละจากงาน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการพัฒนาตามวิธีดาเนินการวิจยั
จึงขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
1. ผลการพั ฒ นาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพั ฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผลการใช้ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ผลการพัฒนาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลการพั ฒ นาระบบการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ ผู้วิจัย ขอน าเสนอ
เป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ ผลการพั ฒ นาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
และผลการประเมินคุณภาพระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.1 ผลการพัฒนาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของบุ คลากรในมหาวิ ทยาลัยศรี นครินทรวิ โรฒ ผู้วิ จัยท าการศึ กษา
และวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานที่เป็ นปั ญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ทาการออกแบบ
หลักสูตรฝึ กอบรมและระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะออนไลน์
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Profile

Certificate

Adaptive Training
Pre-test
Adaptation Engine
Database

Training

ภาพประกอบ 3 รูปแบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
กระบวนการประเมิ น ความสามารถของผู้เข้าฝึ ก อบรม แบ่ งเป็ น 3 องค์ป ระกอบหลัก
ดังภาพประกอบ 4
Adaptive Training Pre-test

INPUT

Adaptation Engine
Calculate the score
PROCESS
Predictive Individual
learning ability

OUTPUT

Input Adaptive Training
Curriculum

Adaptive Training Lessons

ภาพประกอบ 4 กระบวนการประเมินความสามารถของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
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รายละเอียดของ กระบวนการประเมินความสามารถของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ประกอบด้วย 3
ส่วน ดังนี ้
1. Input ได้แก่ ส่วนของการทดสอบก่อนฝึ กอบรม ซึ่งเป็ นการใช้แบบทดสอบก่อนฝึ กอบรม
แบบปรับเหมาะในการวัดระดับความรูข้ องผูเ้ รียน เพื่อทราบความถนัดหรือความรูเ้ ดิมของผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมในแต่ละบุคคล
2. Process ในการประมวนผลนีน้ าเกณฑ์คะแนนจากหลักสูตรฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
มาใช้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระบบ ได้แก่
2.1 การคิดคะแนนข้อสอบ
2.2 การทานายความสามารถในการเรียนรู ้ โดยแบ่งคะแนนที่ได้แยกตามวัตถุประสงค์
การเรี ย นรู ้ รู ป แบบการปรับ เหมาะด้า นเนื ้อ หาของผู้เข้า รับ การฝึ ก อบรมสามารถเป็ น ได้ถึ ง
27 รู ป แบบ โดยรู ป แบบเหล่านี ้ถูก สร้างขึ น้ โดยใช้ก ลไกการปรับ เหมาะด้านเนื ้อ หาการเรีย นรู ้
ตามโครงสร้างหลัก สูต ร ซึ่งจ านวนพฤติก รรมที่เกิด ขึน้ ได้ค านวณตามรู ป แบบและกฎการคูณ
(n1 × n2 × n3 … nk) ดังภาพประกอบ 5
จุดประสงค์
การเรียนรูท้ ี่ 1

โครงสร้างหลักสูตร
แบบปรับเหมาะ

จุดประสงค์
การเรียนรูท้ ี่ 2

จุดประสงค์
การเรียนรูท้ ี่ 3

คะแนนเต็ม

ไม่นาเสนอบทเรียน

คะแนน < 5

บทเรียนฝึ กปฏิบตั ิ

คะแนน ≥ 5

บทเรียนทบทวนความรู ้

คะแนนเต็ม

ไม่นาเสนอบทเรียน

คะแนน < 5

บทเรียนฝึ กปฏิบตั ิ

คะแนน ≥ 5

บทเรียนทบทวนความรู ้

คะแนนเต็ม

ไม่นาเสนอบทเรียน

คะแนน < 5

บทเรียนฝึ กปฏิบตั ิ

คะแนน ≥ 5

บทเรียนทบทวนความรู ้

ภาพประกอบ 5 โครงสร้างบทเรียนแบบปรับเหมาะ
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3. Output ที่ได้คือบทเรียนทัง้ 3 เนือ้ หาที่เหมาะกับความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน
กระบวนการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบหลัก ดังภาพประกอบ 6
INPUT

Learning activities

PROCESS

Compute
completeness

OUTPUT

Database

Adaptive Training
Post-test

ภาพประกอบ 6 กระบวนการเรียนรูแ้ บบปรับเหมาะ
รายละเอียดขององค์ประกอบของ Adaptive training Model ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
1. Input ได้แ ก่ ข้อ มูล การเรียนรู ข้ องผู้เข้ารับ การฝึ กอบรมและการท ากิ จ กรรมในทั้ง 3
บทเรียนที่ระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะนาเสนอ
2. Process ในการประมวนผลระบบจะตรวจสอบความครบถ้ ว นของการเรี ย น
การทากิจกรรมในบทเรียนและการส่งงาน ซึ่งจะถูกจัดเก็บไปที่ฐานข้อมูล และหากครบถ้วนระบบ
จะอนุญาตให้เข้าถึง แบบทดสอบภายหลังการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
3. Output คื อการนาเสนอแบบทดสอบภายหลัง การฝึ กอบรมให้ผู้เข้ารับ การฝึ ก อบรม
ที่ผ่ านเงื่ อนการเรีย นรู ้ เมื่ อ ผู้เข้ารับ การฝึ ก อบรมได้ท าแบบทดสอบภายหลังการฝึ ก อบรมแล้ว
ระบบจะทาการจัดเก็บข้อมูลไปที่ฐานข้อมูล ไว้เพื่อให้ผูด้ ูแลระบบตรวจสอบอีกครัง้ ก่อนจะเกิด
กระบวนการส่งมอบประกาศนียบัตร
ในขั้ น ต่ อ มาคื อ การออกแบบแผนผั ง เว็ บ ไซต์ และ UI ส าหรับ เว็ บ ไซต์ ฝึ กอบรม
แบบปรับ เหมาะให้ มี ก ระบวนการท างานสอดคล้ อ งกั บ Adaptive training Model ที่ ผ่ า น
การหาคุณ ภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมและระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้ า นด้ า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา จ านวน 3 คน โดยใช้ WordPress ในการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์
และเลื อ กใช้ Plug-in ที่ เผยแพร่ส าธารณะ ปรับ แต่ ง การท างานให้รับ และส่ ง ข้อ มู ล อัต โนมั ติ
ซึ่งมีโครงสร้างเว็บไซต์ดงั ภาพประกอบ 7
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หน้าหลัก
คาแนะนา

หน้าแรก

สมาชิก

ฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ

เข้าสูร่ ะบบ
สมัครสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก

ติดต่อเรา

แบบทดสอบ
ก่อนฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ
บทเรียนแบบปรับเหมาะ
แบบทดสอบ
หลังฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ

ภาพประกอบ 7 โครงสร้างเว็บไซต์
1.2 ผลการประเมิ นคุณ ภาพระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพั ฒ นาทั กษะ
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
จากผู้เชี่ยวชาญ ผูว้ ิจัยได้ทาการพัฒนาเว็บไซต์ฝึกอบรมแบบปรับเหมาะและหาคุณภาพของระบบ
ฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของบุคลากร
ในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ โดยการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล จากการประเมิ น ของผู้ เชี่ ย วชาญ
จานวน 3 คน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33
ดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 ผลการประเมินคุณภาพของระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายการประเมิน

S.D.

ระดับคุณภาพ

ด้านการจัดการบทเรียน

𝑥̅
4.81

0.25

ดีมาก

ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน

4.78

0.29

ดีมาก

ด้านอักษร

4.83

0.15

ดีมาก

ด้านภาษา

4.78

0.39

ดีมาก

ด้านภาพ

4.67

0.39

ดีมาก

ด้านเสียง

4.60

0.46

ดีมาก

ด้านการปฏิสมั พันธ์และการเชื่อมโยง

4.80

0.35

ดีมาก

4.75

0.33

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย
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จากตาราง 5 ผลการหาคุ ณ ภาพระบบฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับดีมากค่ าเฉลี่ย (𝑥̅ )
เท่ า กับ 4.75 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กับ 0.33 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า น พบว่ า
ด้านอักษรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.83 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.15 รองลงมาได้แ ก่ ด้านการจัด การบทเรีย นโดยรวมอยู่ในระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25 ด้านการปฏิสัมพันธ์
และการเชื่อมโยงโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.35 ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
เท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.29 ด้านภาษา โดยรวมอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.39 ด้านภาพ โดยรวม
อยู่ ใ นระดั บ ดี ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) เท่ า กั บ 4.67 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กั บ 0.39
และด้านเสียง โดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.46 ตามลาดับ
ตาราง 6 ผลการประเมินคุณภาพของระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านการจัด
บทเรียน
รายการประเมิน

𝑥̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

1. เมนูหลักของบทเรียนมีความเหมาะสม

5.00

0.00

ดีมาก

2. รูปแบบการนาเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม

4.67

0.58

ดีมาก

3. ความชัดเจนของคาอธิบายแบบฝึ กหัดในบทเรียน

4.67

0.58

ดีมาก

4. รูปแบบการตอบโต้มมี าตรฐานเดียวกัน

5.00

0.00

ดีมาก

5. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ

4.67

0.58

ดีมาก

6. ความสะดวกในการใช้บทเรียน

4.67

0.00

ดีมาก

7. ปุ่ มและสัญลักษณ์ตา่ งๆ สามารถสื่อสารกับผูใ้ ช้ได้
อย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย

5.00

0.00

ดีมาก

4.81

0.25

ดีมาก

ด้านการจัดการบทเรียน
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จากตาราง 6 พบว่า ผลการหาคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ด้านการจัดบทเรียน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก ค่ าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25 เมื่ อพิจ ารณา
รายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ 1. เมนู ห ลัก ของบทเรี ย นมี ค วามเหมาะสม ข้อ ที่ 4. รู ป แบบการตอบโต้
มี ม าตรฐานเดี ย วกั น และข้ อ ที่ 7. ปุ่ ม และสั ญ ลั ก ษ ณ์ ต่ า งๆ สาม ารถสื่ อ สารกั บ ผู้ ใ ช้
ได้อ ย่ างเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี ม าก ค่า เฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ ากับ 5.00 และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.00 ทั้งนีผ้ ูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าในการจัดวางปุ่ มต่างๆ มีความเหมาะสม
เข้าใจง่าย สามารถสื่อสารกับผูใ้ ช้งานได้ดี รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 2. รู ปแบบการนาเสนอบทเรียนมี
ความเหมาะสม ข้อที่ 3. ความชัดเจนของคาอธิบายแบบฝึ กหัดในบทเรียน ข้อที่ 5. มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ และ ข้อที่ 6. ความสะดวกในการใช้บทเรียน อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 ตามลาดับ
ตาราง 7 ผลการประเมินคุณภาพของระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน
รายการประเมิน

𝑥̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

1. กาหนดวัตถุประสงค์ชดั เจน สมบูรณ์

4.67

0.58

ดีมาก

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอนตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล

5.00

0.00

ดีมาก

3. การออกแบบเป็ นระบบ นาเสนอถูกต้องตามลาดับ
ขัน้

5.00

0.00

ดีมาก

4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรม

4.67

0.58

ดีมาก

5. กลยุทธ์การนาเสนอดึงดูดความสนใจ

4.33

0.58

ดี

6. คาแนะนาการใช้งานเหมาะสมชัดเจน
ค่าเฉลีย่

5.00

0.00

ดีมาก

4.78

0.29

ดีมาก

ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน
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จากตาราง 7 พบว่า ผลการหาคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 คน
โดยรวมอยู่ในระดับดี มาก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.29 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ 2. การออกแบบระบบการเรี ย นการสอนตอบสนอง
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล 3. การออกแบบเป็ นระบบ น าเสนอถู ก ต้ อ งตามล าดั บ ขั้ น
และ ข้อที่ 6. คาแนะนาการใช้งานเหมาะสมชัดเจน อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 5.00
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00 รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 1. กาหนดวัตถุประสงค์
ชัดเจน สมบูรณ์ และข้อที่ 4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรม อยู่ในระดับดีม าก
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 และ ข้อที่ 5. กลยุทธ์
การน าเสนอดึ ง ดู ด ความสนใจ อยู่ ใ นระดั บ ดี ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) เท่ า กั บ 4.33 และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ า กั บ 0.58 ตามล าดั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพในข้อ ที่ 5 ผู้เชี่ ย วชาญ
ให้ความเห็นว่ากลยุทธ์การนาเสนอยังเป็ นรูปแบบที่พบเห็นได้ท่วั ไปคือการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพ
ตัวอักษรและวิดีโอการสอน และจากการสอบถามผูใ้ ช้งานบางส่วนได้ให้ความเห็นว่าการเข้าใช้งาน
บทเรียนเข้าใจง่ายเพราะเป็ นรูปแบบที่ผใู้ ช้งานคุน้ เคยจึงไม่มีความแปลกใหม่มากนัก
ตาราง 8 ผลการประเมินคุณภาพของระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านอักษร
รายการประเมิน

𝑥̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

1. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

5.00

0.00

ดีมาก

2. ความเหมาะสมของรูปแบบอักษร

5.00

0.00

ดีมาก

3. ความชัดเจนของตัวอักษร

5.00

0.00

ดีมาก

4. ตัวอักษรกับพืน้ หลังช่วยให้อ่านง่าย
ค่าเฉลีย่

4.33

0.58

ดี

4.83

0.15

ดีมาก

ด้านอักษร

จากตาราง 8 พบว่า ผลการหาคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ด้านอักษร โดยผู้เชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ม าก
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ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.15 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่ 1. ความเหมาะสมของขนาดตัว อัก ษร ข้อ ที่ 2. ความเหมาะสมของรู ป แบบอัก ษร
และ ข้ อ ที่ 3. ความชั ด เจนของตั ว อั ก ษร อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) เท่ า กั บ 5.00
และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.00 รองลงมาได้แ ก่ ข้อที่ 4. ตัวอัก ษรกับพื ้นหลัง
ช่ วยให้อ่ านง่ า ยอยู่ในระดับ ดี ค่ าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) เท่ ากั บ 4.33 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ า กั บ 0.58 ตามล าดั บ ในข้อ ที่ 4. นี ้ จากการสัง เกตการแสดงผลในอุป กรณ์ ต่ า ง ๆ พบว่ า
มี การแสดงผลต่างกัน ทั้งสี การตัดคาและตาแหน่งปุ่ มต่าง ๆ จึ งอาจท าให้ตัวอักษรกับพื ้นหลัง
แสดงผลไม่คงที่หรือผิดเพีย้ นไปขึน้ อยู่กบั อุปกรณ์ท่ใี ช้
ตาราง 9 ผลการประเมินคุณภาพของระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านภาษา
รายการประเมิน

𝑥̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

1. การใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน

4.67

0.58

ดีมาก

2. ภาษาที่ใช้ถกู ต้องเหมาะสม

4.67

0.58

ดีมาก

3. การใช้ภาษาเหมาะสมกับผูเ้ รียน
ค่าเฉลีย่

5.00

0.00

ดีมาก

4.78

0.39

ดีมาก

ด้านภาษา

จากตาราง 9 พบว่า ผลการหาคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ด้านภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับดีม าก
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.39 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อ ที่ 3. การใช้ภ าษาเหมาะสมกั บ ผู้เรีย น อยู่ในระดับ ดี ม าก ค่ าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ ากับ 5.00
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กั บ 0.00 รองลงมาได้ แ ก่ ข้ อ ที่ 1. การใช้ ภ าษา
สื่อความหมายชัดเจนและ ข้อที่ 2. ภาษาที่ใช้ถูกต้องเหมาะสม อยู่ในระดับดีม าก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 ตามลาดับ
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ตาราง 10 ผลการประเมินคุณภาพของระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านภาพ
รายการประเมิน

𝑥̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

1. ความเหมาะสมของขนาดภาพ

5.00

0.00

ดีมาก

2. การจัดวางตาแหน่งของภาพมีความเหมาะสม

4.67

0.58

ดีมาก

3. ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย

4.67

0.58

ดีมาก

4. ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนือ้ หา

5.00

0.00

ดีมาก

5. ความสัมพันธ์ของภาพและคาบรรยาย

4.33

0.58

ดี

6. ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง
ค่าเฉลีย่

4.33

0.58

ดี

4.67

0.39

ดีมาก

ด้านภาพ

จากตาราง 10 พบว่า ผลการหาคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ด้านภาพ โดยผู้เชี่ ย วชาญด้านเทคโนโลยีก ารศึก ษา จานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับ ดีม าก
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.39 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่ าข้อ ที่ 1. ความเหมาะสมของขนาดภาพ และ ข้อ ที่ 4. ความเหมาะสมของปริม าณภาพ
กับเนือ้ หา อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.00 รองลงมาได้ แ ก่ ข้อ ที่ 2. การจั ด วางต าแหน่ ง ของภาพมี ค วามเหมาะสม และ ข้อ ที่ 3.
ความเหมาะสมของภาพในการสื่ อความหมาย อยู่ในระดับ ดี ม าก ค่ าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) เท่ ากับ 4.67
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 ข้อที่ 5.5 ความสัมพันธ์ของภาพและคาบรรยาย
และ ข้อ ที่ 5.6 ความสั ม พั น ธ์ ข องภาพและเสี ย ง อยู่ ใ นระดั บ ดี ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) เท่ า กั บ 4.33
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กั บ 0.58 ตามล าดั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญในข้อที่ 5 และข้อที่ 6 มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ ในด้านภาพ ซึ่งมีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดี จาก
การสอบถามผูใ้ ช้งานบางส่วนได้ให้ความเห็นว่า วิดีโอในบทเรียนมีคาบรรยายน้อยและมีการสาธิต
เร็วไม่ครบทุกขัน้ ตอน ผูท้ ่ีไม่ชานาญการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) ปฏิบัติ
ตามวิดีโอไม่ทนั จาเป็ นต้องหยุดการเล่นหรือเล่นซา้ ในบางขัน้ ตอน
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ตาราง 11 ผลการประเมินคุณภาพของระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านเสียง
รายการประเมิน

𝑥̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

1. ความชัดเจนของเสียงบรรยาย

4.67

0.58

ดีมาก

2. ความถูกต้องของเสียงบรรยาย

5.00

0.00

ดีมาก

3. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย

4.67

0.58

ดีมาก

4. ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกบั ระดับเสียง
บรรยาย

4.33

0.58

ดี

5. ความเหมาะสมและความน่าสนใจของดนตรี
ประกอบ
ค่าเฉลี่ย

4.33

0.58

ดี

4.60

0.46

ดีมาก

ด้านเสียง

จากตาราง 11 พบว่า ผลการหาคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านเสียง
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 คน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่ าเฉลี่ย (𝑥̅ )
เท่ า กั บ 4.60 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กั บ 0.46 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า
ข้ อ ที่ 2. ความถู ก ต้ อ งของเสี ย งบรรยาย อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) เท่ า กั บ 5.00
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00 รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 1. ความชัดเจนของเสียง
บรรยายและ ข้อที่ 3. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ
4.67 แ ล ะ ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น (S.D.) เท่ า กั บ 0.58 ข้ อ ที่ 4. ค ว า ม เห ม า ะ ส ม
ของระดับ เสี ยงดนตรีกับ ระดับ เสี ย งบรรยาย และ ข้อที่ 5. ความเหมาะสมและความน่ าสนใจ
ของดนตรีประกอบอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.58 ตามลาดับ ตามลาดับ ผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญในข้อที่ 4 และข้อที่ 5
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านเสียง จากการสอบถามผูใ้ ช้งานบางส่วนได้ให้ความเห็นว่าเสียงดนตรี
และการบรรยายประกอบวิดีโอมีจังหวะปานกลาง ให้ความรู ไ้ ด้ชัดเจนเป็ นขัน้ ตอน กระตุน้ ความ
สนใจได้ดีแต่มีความแตกต่างจากการพูดคุยถามตอบหรือการสาธิต แบบตัวต่อตัว ทาให้เมื่อฟั งไป
เรื่อย ๆ เกิดความรูส้ ึกง่วงอาจ ทัง้ นีเ้ พราะการเรียนออนไลน์เป็ นการนาตนเอง จาเป็ นต้องมีสมาธิ
จดจ่อและตัง้ ใจ
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ตาราง 12 ผลการประเมินคุณภาพของระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านการ
ปฏิสมั พันธ์และการเชื่อมโยง
รายการประเมิน

𝑥̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

1. โอกาสให้ผเู้ รียนควบคุมลาดับในการศึกษาบทเรียนด้วย
ตนเอง

5.00

0.00

ดีมาก

2. การให้ความช่วยเหลือมีความเหมาะสม

4.67

0.58

ดีมาก

3. การเชื่อมโยงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.67

0.58

ดีมาก

4. การเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็ว

5.00

0.00

ดีมาก

5. คาสั่งต่างๆ ในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไว้อย่างชัดเจน
ค่าเฉลีย่

4.67

0.58

ดีมาก

4.80

0.35

ดีมาก

ด้านการปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยง

จากตาราง 12 พบว่า ผลการหาคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ด้านการปฏิสัม พันธ์แ ละการเชื่ อมโยง โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 คน
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) เท่ า กั บ 4.80 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ ากับ 0.35 เมื่ อพิ จ ารณารายข้อ พบว่า ข้อ ที่ 1. โอกาสให้ผู้เรียนควบคุม ล าดับ ในการศึก ษา
บทเรียนด้วยตนเอง และ ข้อที่ 4. การเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับ
ดีมาก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00 รองลงมาได้แก่
ข้ อ ที่ 2. การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ มี ค วามเหมาะสม ข้ อ ที่ 3. การเชื่ อ มโยงใช้ ง านได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และ ข้อที่ 5. คาสั่งต่างๆ ในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไว้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับ
ดีมาก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 ตามลาดับ
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2. ผลการใช้ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.1 การจัดเนือ้ หาการฝึ กอบรมปรับเหมาะตามด้านเนือ้ หา
ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบก่อนการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) จานวน 30 ข้อ
เพื่อจัดเนือ้ หาการฝึ กอบรมปรับเหมาะตามด้านเนือ้ หาให้สอดคล้องกับระดับความรู ข้ องผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมแต่ละคน ดังแสดงในตาราง 13
ตาราง 13 ผลการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PreTest

ลาดับ
ที่ คะแนน
เต็ม 30
คะแนน

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

6
21
19
19
22
18
24
20
24
20
22
24
15
19
12
22

การฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
จุดประสงค์
จุดประสงค์
การเรียนรูท้ ่ี 2
การเรียนรูท้ ่ี 3

จุดประสงค์
การเรียนรูท้ ่ี 1

PostTest

บทเรียน
ฝึ กปฏิบตั ิ

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
นาเสนอ
บทเรียน

บทเรียน
ฝึ กปฏิบตั ิ

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
นาเสนอ
บทเรียน

บทเรียน
ฝึ กปฏิบตั ิ

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
นาเสนอ
บทเรียน

คะแนน
เต็ม 30
คะแนน

✓
✓
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

✓
✓
✓
✓
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
-

-

23
25
24
24
28
24
26
24
28
27
26
26
23
24
24
27
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PreTest

ลาดับ
ที่ คะแนน
เต็ม 30
คะแนน

17
18
19

19
18
20

การฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
จุดประสงค์
จุดประสงค์
การเรียนรูท้ ่ี 2
การเรียนรูท้ ่ี 3

จุดประสงค์
การเรียนรูท้ ่ี 1

PostTest

บทเรียน
ฝึ กปฏิบตั ิ

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
นาเสนอ
บทเรียน

บทเรียน
ฝึ กปฏิบตั ิ

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
นาเสนอ
บทเรียน

บทเรียน
ฝึ กปฏิบตั ิ

บทเรียน
ทบทวน
ความรู ้

ไม่
นาเสนอ
บทเรียน

คะแนน
เต็ม 30
คะแนน

-

✓
✓
✓

-

✓
✓

✓
-

-

✓
✓

✓
-

-

25
25
25

จากตาราง 13 พบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีระดับความรู ใ้ นเรื่องโปรแกรมไมโครซอฟท์
เวิรด์ (Microsoft Word) แตกต่างกัน จุดประสงค์ท่ี 1 พบว่ามีผูไ้ ด้รบั การปรับเหมาะในบทเรียนฝึ ก
ปฏิ บัติ จ านวน 2 คน และมี ผู้ได้รับ การปรับ เหมาะในบทเรีย นทบทวนความรู ้ จานวน 17 คน
จุดประสงค์ท่ี 2 พบว่ามีผูไ้ ด้รบั การปรับเหมาะในบทเรียนฝึ กปฏิบัติ จานวน 6 คน และมีผูไ้ ด้รบั
การปรับเหมาะในบทเรียนทบทวนความรู ้ จานวน 13 คน จุดประสงค์ท่ี 3 พบว่ามีผูไ้ ด้รบั การปรับ
เหมาะในบทเรียนฝึ กปฏิบตั ิ จานวน 12 คน และมีผไู้ ด้รบั การปรับเหมาะในบทเรียนทบทวนความรู ้
จานวน 7 คน ซึ่งปรากฏรูปแบบการเรียนรู ท้ งั้ สิน้ 4 รูปแบบจาก 27 รู ปแบบ ที่สามารถเป็ นไปได้
ตามรูปแบบและกฎการคูณ (n1 × n2 × n3 … nk)
2.2 รายละเอียดการเข้าฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
ผูว้ ิจยั ได้ติดตามการเข้าใช้งานการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะรายบุคคลในเรื่อง เวลาการเข้า
ใช้งาน ระยะเวลาที่อยู่ในระบบ การทาแบบฝึ กหัดและคะแนนที่ได้รบั และทาการทดสอบความรู ้
หลังการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ
โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) จ านวน 30 ข้อ รายละเอี ย ดดัง แสดงในตาราง
14-16
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ตาราง 14 รายละเอียดการเข้าฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ี 1
คะแนนการทากิจกรรม/แบบฝึ กหัด
บทเรียนฝึ กปฏิบัติ

จานวนครั้ง
ที่เข้าใช้งาน
(ครั้ง)

ระยะเวลา
ที่อยู่ในระบบ
(นาที)

กิจกรรมที่ 1
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)

กิจกรรมที่ 2
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)

บทเรียนทบทวนความรู้
แบบฝึ กหัดทบทวนความรู้
(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

11.24

1.71

27.53

ลาดับที่

ค่าเฉลี่ย

จากตาราง 14 พบว่า การเข้าฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ี 1 ของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม จ านวน 19 คน พบว่า มี ผู้ได้เรียนบทเรียนฝึ กปฏิบัติ จานวน 2 คน มี ค่าเฉลี่ ย
คะแนนในกิจกรรมที่ 1 เท่ากับ 12 คะแนน มีค่าเฉลี่ยคะแนนในกิจกรรมที่ 2 เท่ากับ 12 คะแนน มี
ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานอยู่ท่ี 2 ครัง้ และใช้เวลาอยู่ในระบบเฉลี่ย 36.5 นาที และมีผไู้ ด้เรียนบทเรียน
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ทบทวนความรู ้ จ านวน 17 คน มี ค่ าเฉลี่ ยคะแนนในแบบฝึ ก หัด ทบทวนความรู ้ เท่ ากับ 11.24
คะแนน มีค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานอยู่ท่ี 1.74 ครัง้ และใช้เวลาอยู่ในระบบเฉลี่ย 27.53 นาที
ตาราง 15 รายละเอียดการเข้าฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ี 2
คะแนนการทากิจกรรม/แบบฝึ กหัด

จานวนครัง้
ที่เข้าใช้งาน
(ครัง้ )

ระยะเวลา
ที่อยู่ในระบบ
(นาที)

กิจกรรมที่ 1
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)

กิจกรรมที่ 2
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)

บทเรียนทบทวนความรู ้
แบบฝึ กหัดทบทวนความรู ้
(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

11.77

1.77

43.15

ลาดับที่

บทเรียนฝึ กปฏิบตั ิ

ค่าเฉลี่ย

จากตาราง 15 พบว่า การเข้าฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ี 2 ของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม จ านวน 19 คน พบว่า มี ผู้ได้เรียนบทเรียนฝึ กปฏิบัติ จานวน 6 คน มี ค่าเฉลี่ ย
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คะแนนในกิจกรรมที่ 1 เท่ากับ 11.83 คะแนน มีค่าเฉลี่ยคะแนนในกิจ กรรมที่ 2 เท่ากับ 11.83
คะแนน ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานอยู่ท่ี 2.33 ครัง้ และใช้เวลาอยู่ในระบบเฉลี่ย 47.50 นาที และมีผไู้ ด้
เรียนบทเรียนทบทวนความรู ้ จานวน 13 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนในแบบฝึ กหัดทบทวนความรู ้ เท่ากับ
11.77 คะแนน มีค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานอยู่ท่ี 1.77 ครัง้ และใช้เวลาอยู่ในระบบเฉลี่ย 43.15 นาที
ตาราง 16 รายละเอียดการเข้าฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ี 3
คะแนนการทากิจกรรม/แบบฝึ กหัด

จานวนครัง้
ที่เข้าใช้งาน
(ครัง้ )

ระยะเวลา
ที่อยู่ในระบบ
(นาที)

กิจกรรมที่ 1
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)

กิจกรรมที่ 2
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)

บทเรียนทบทวนความรู ้
แบบฝึ กหัดทบทวนความรู ้
(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

11.67

1.5

35

ลาดับที่

บทเรียนฝึ กปฏิบตั ิ

ค่าเฉลี่ย
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จากตาราง 16 พบว่า การเข้าฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ี 3 ของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม จานวน 19 คน พบว่า มี ผูไ้ ด้เรียนบทเรียนฝึ กปฏิบัติ จานวน 13 คน มี ค่าเฉลี่ย
คะแนนในกิจกรรมที่ 1 เท่ากับ 11.62 คะแนน มีค่าเฉลี่ยคะแนนในกิจ กรรมที่ 2 เท่ากับ 11.92
คะแนน มี ค่ า เฉลี่ ย การเข้า ใช้ง านอยู่ ท่ี 1.77 ครั้ง และใช้เวลาอยู่ ในระบบเฉลี่ ย 41.38 นาที
และมี ผู้ได้เรียนบทเรียนทบทวนความรู ้ จานวน 6 คน มี ค่าเฉลี่ยคะแนนในแบบฝึ กหัดทบทวน
ความรู ้ เท่ ากับ 11.67 คะแนน มี ค่ าเฉลี่ ยการเข้าใช้งานอยู่ท่ี 1.5 ครัง้ และใช้เวลาอยู่ในระบบ
เฉลี่ย 35 นาที
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัย น าข้อ มูล ที่ เก็ บ รวบรวมท่ ท าการหาค่ า ความแตกต่ างทางสถิ ติ ข องคะแนนก่ อ น
และหลังการฝึ กอบรม และนาคะแนนที่ได้มาทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-testแบบ Dependent
ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 17
ตาราง 17 การเปรียบเทียบความรูจ้ ากแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรม ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทดสอบ
คะแนนเต็ม
ก่อนฝึ กอบรม
30
หลังฝึ กอบรม
30
* p<0.05

N
19
19

̅
𝒙
19.16
25.16

S.D.
4.37
1.54

t-test

p-value

7.55

.000

จากตาราง 17 พบว่ า ผู้ เ ข้ า รับ การฝึ กอบรมที่ ได้ รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ด้ ว ยระบบ
การฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึ กอบรม เท่ากับ 19.16 คะแนน
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.37 และคะแนนเฉลี่ยหลังฝึ กอบรม เท่ากับ 25.16
คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54
สมมติฐานการวิจยั คือ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมโดยใช้ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมโดยใช้ระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยั

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่ อพั ฒ นาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่ อพั ฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อศึกษาผลการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมมติฐานในการวิจัย
ผู้เ ข้า รับ การฝึ ก อบรมโดยใช้ร ะบบการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ก่อนและหลังการฝึ กอบรมมีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒ นาระบบการฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะเพื่อพัฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนคริน แลทรวิโรฒ อยู่ในระดับดีมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.33
2. ผลการฝึ กอบรมของผู้ เ ข้ า รับ การฝึ กอบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
มีคะแนนหลังฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. การพั ฒ นาระบบการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของบุค ลากรในมหาวิท ยาลัยศรี น คริน ทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้อ อกแบบ
หลักสูตรการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะโดยมีการวางแผนลาดับขัน้ ตอนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
และมีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามคาแนะนาที่ได้รบั จากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดการเรียนรู แ้ บบปรับเหมาะของชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ (2546); ธิดารัตน์
จอดนอก (2556) Dreamboxlearning (2019) โดยได้ ยึ ด โมดู ล การปรับ เหมาะ 5 ขั้ น ตอน
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ของ Alameen and Dhupia (2019) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน คื อ 1) การวิ เ คราะห์
ความต้องการของผู้เรียน 2) จัดเตรียมแหล่งข้อมูลการเรียนรู ้ 3) บันทึกกิจกรรมและพฤติกรรม
ของผูใ้ ช้เพื่อวิเคราะห์ความคืบหน้าของผูใ้ ช้ 4) การประเมินกิจกรรมของผูเ้ รียน และ 5) รวบรวม
ข้อมูลย้อนกลับสู่ผเู้ รียน ซึ่งมีจุดเด่นในด้านการจัดการทางเลือกในการเรียนที่สอดคล้องกับผูเ้ รียน
เมื่ อ ระบบตรวจพบการเปลี่ ย นแปลงก็ ส ามารถเปลี่ ย นเส้ น ทางการเรี ย นรู ้ใ หม่ ใ ห้ กั บ ผู้ ใ ช้
โดยจะนาเสนอบทเรียนปรับเหมาะและดาเนินการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ อีกครัง้ และขัน้ ตอนเหล่านี ้
จะท าซ ้า จนกว่ า ผู้เ รี ย นจะส าเร็ จ หลั ก สู ต ร อี ก ทั้ ง ผู้ วิ จั ย ยั ง ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฝึ กอบรม
และการพัฒ นาหลักสูตร โดยใช้ม าตรฐานทักษะส าหรับการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
ของส านั ก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือ น (2562) เรื่ อ ง โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิ ร ด์
(Microsoft Word) มาเป็ นเนือ้ หาบทเรียนในระบบการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
ผลการประเมิ นคุณ ภาพของระบบฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะจากผู้เชี่ ย วชาญทั้ง 3 คน
พบว่ า อยู่ ในระดั บ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.75 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.33
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kenneth และคนอื่น ๆ (2010) ที่ทาการพัฒ นาระบบสอนเสริม
อัจฉริยะบนเว็บเพื่อใช้สอนเรื่องการเขียนภาษาจีนทางธุรกิจ สาหรับผูท้ ่ีสาเร็จการศึกษาในระดับ
มั ธ ยมของประเทศฮ่ อ งกง โดย ได้ ท าการพั ฒ นาระบบ WITS เมื่ อผู้ เ รี ย นเข้ า ไปใช้ ง าน
จะต้องทาการทดสอบความรู ้แ ละจะเกิ ดการประเมิ น และวินิจ ฉัยระดับความรู ้ ระบบนี ้มุ่งเน้น
ให้ผูเ้ รียนได้ศึกษาเนือ้ หาและฝึ กทักษะตามระดับความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล
และใช้ ก ารก ากั บ ตนเองและควบคุ ม ตนเองในการเรี ย น และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
ของอัครวุฒิ ปรมะปุญญา (2559) ที่ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนซ่อมเสริม แบบปรับเหมาะ
ด้วยระบบจัดการเนือ้ หาการเรียนรู โ้ ดยใช้ออนโทโลยี นาฐานความรู อ้ อนโทโลยี (Ontology) มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาระบบการเรียนซ่ อมเสริมด้วยระบบจัดการเนือ้ หาการเรียนรู ้ แบบปรับ
เหมาะให้กบั ผูเ้ รียนที่มีความหลากหลาย มีความแตกต่างกันทางด้านความรู แ้ ละรูปแบบการเรียนรู ้
ของแต่ ล ะบุค คล โดยได้ท าการพัฒ นาธนาคารข้อ สอบ เมื่ อ ผู้เรีย นสมัค รเข้าใช้ระบบครัง้ แรก
จะต้องทาแบบวัดความถนัดทางการเรียนและวัดระดับความรูพ้ ืน้ ฐาน ระบบจะทาการสุ่มข้อสอบ
ออกมาเมื่อผูเ้ รียนทาการทดสอบเสร็จ แล้วระบบจะวิเคราะห์ขอ้ คาตอบและทาการคัดแยกผูเ้ รียน
ตามความถนัดทางการเรียน แบ่งออกเป็ น 3 ทาง คือ การรับรูท้ างสายตาโดยการมองเห็น (VisualV) การรับรูท้ างโสตประสาทโดยการได้ยิน (Auditor-A) และการรับรูท้ างร่างกายโดยการเคลื่อนไหว
และการรู ส้ ึก (Kinesthetic-K) และ Christos (2017) ได้น าเสนอแนวทาง Adaptive E-learning
System ที่เน้นการพัฒ นาความส าเร็จ ในการเรียนของผูเ้ รียน ซึ่งใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล 2 ส่วนคือ
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พฤติกรรมการเรียนรูใ้ นบทเรียนและการเลือกรูปแบบการนาเสนอเนือ้ หา และใช้เทคนิค Machine
learning ในการวิ เ คราะห์ แ ยกรู ป แบบการเรี ย นรู ้แ ต่ ล ะบุ ค คลและพั ฒ นาระบบ Adaptive
E-learning เพื่ อก าหนดรู ป แบบการเรี ย นรู ้ข องผู้ เ รี ย น และสะท้ อ นพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้
ปรับเนือ้ หาวิชาให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนต่อไป
2. การศึกษาผลการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ผู้วิ จั ย ได้น าระบบฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะไปใช้กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ บุ ค ลากรในส านั ก สื่ อ
และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โรฒ จ านวน 19 คน เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ระดับความรู โ้ ดยรวบรวมคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เรื่ อ ง ทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หั ว ข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิ ร ์ด
(Microsoft Word) ที่ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ ้น ซึ่ ง มี ลั ก ษณ ะเป็ น แบบทดสอบปรนั ย แบบเลื อ กตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู ้
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนแล้ว จากนั้นจึ งนาผลคะแนนที่ได้ม าเปรียบเทียบกัน โดยใช้สถิติ
ทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า เข้ารับการฝึ กอบรมโดยใช้ระบบ
การฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ อีกทัง้ Tashtoush,
Al-Soud, Fraihat, Al-Sarayrah & Alsmirat (2017) พบว่า ระบบ Adaptive E-learning การสอน
ภาษาอั ง กฤษ ที่ เ ขาสร้า งขึ ้น เพื่ อ จั ด รู ป แบบของผู้ เ รี ย นแบบ Jackson’s Learning styles
ซึ่ง การท าเหมื อ งข้อ มูล ด้วยเทคนิ ค Cross-validation เพื่ อ การน าเสนอเนื ้อ หาที่ ป รับ เปลี่ ยนได้
ตามรูปแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เช่น วิดีโอการนาเสนอเนือ้ หาและแบบทดสอบที่สามารถปรับตัว
ได้ต ามรู ป แบบการเรีย นรู ข้ องผู้เรีย นได้ ผลการศึ ก ษาพบว่ าผู้เรีย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น
อยู่ในระดับสูง (87.4%) และงานวิจัยของ Mei และคนอื่น ๆ (2017) ยังพบว่า การเปรียบเทียบ
ผลการเรี ย นในรายวิ ช าวรรณคดี ภ าษาอั ง กฤษ ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 จ านวน 100 คน
ในปี การศึกษา 2015 ด้วยการเรียนรู แ้ บบปรับเหมาะกับผลการเรียนแบบปกติในปี การศึกษา 2014
ของมหาวิทยาลัย Hebei North ผลการทดสอบก่อนเรียนไม่มีความแตกต่างกัน แต่ผลการทดสอบ
ภายหลั ง เรี ย นแบบปรับ เหมาะสู ง กว่ า การเรี ย นแบบปกติ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .05
และผลการสอบถามนั ก ศึ ก ษา 93.7% คิ ด ว่ า ตั ว เองมี ค วามสนใจและขยายเวลาการเรี ย นรู ้
เฉลี่ยต่อวันไปอีก 30 นาที
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ทัง้ นีเ้ นื่องจากผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์เนือ้ หาบทเรียน ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและออกแบบ
แบบแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร หัว ข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) ที่ มี คุณ ภาพสอดคล้อ ง
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ก ารเรี ย นรู ้ นอกจากนั้ น ยั ง ได้พั ฒ นาระบบการฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะ
ที่ผ่านการประเมิ น ดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เพื่อหาความสอดคล้องของ โครงสร้างหลักสูตร
บทเรียนออนไลน์ และเว็บไซต์ ทาให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เรียนรู ต้ ามระดับความรู ข้ องตนเอง
และสามารถบริ ห ารจั ด การกระบวนการเรี ย นรู ้ข องตนเอง ซึ่ ง เป็ นการบั ง คั บ ให้ ผู้ เ รี ย น
มีวินัยในตนเองในระดับที่สามารถวางแผนการเรียน แบ่งเวลาการเรียน และวิธีการที่จ ะเรียนรู ้
เนือ้ หาซา้ ได้ จึงสามารถทาการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีผ้ ูว้ ิจัยพบว่า การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ทาให้ผูเ้ รียนมีอิสระในการเรียนรู ้
ทั้งด้านเวลาการเรียนรู ้ สามารถเรียนได้ตามเวลาที่ตอ้ งการ ใช้ระยะเวลาน้อยกว่ าการฝึ กอบรม
แบบปกติท่ ัวไป และยังสามารถทาการทบทวนบทเรียนได้ตามต้องการ ดังนั้นการฝึ กอบรมแบบ
ปรับเหมาะสามารถสร้างความหลากหลายในการเรียน ตอบสนองความแตกต่างของผู้เข้ารับ
การฝึ กอบรมและช่วยให้การฝึ กอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็ นอย่างดี ดังเห็นได้จากรายละเอียด
การเข้า ฝึ ก อบรมแบบปรับ เหมาะในแต่ ล ะจุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ท้ ่ี บ่ ง ชีว้ ่า ผู้ท่ี ได้เรียนบทเรีย น
ฝึ กปฏิบตั ิมีแนวโน้มการเข้าใช้งานประมาณ 2-3 ครัง้ ต่อการฝึ กอบรมใน 1 จุดประสงค์การเรียนรู ้
ผู้ท่ี ได้เรีย นบทเรียนทบทวนความรู ม้ ี แนวโน้ม การเข้า ใช้ง านประมาณ 2 ครั้ง ต่ อ การฝึ กอบรม
ใน 1 จุดประสงค์การเรียนรู ้ และผูไ้ ด้เรียนบทเรียนฝึ กปฏิบตั ิ ใช้ระยะเวลาอยู่ในระบบเฉลี่ยสูงกว่า
ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ บทเรี ย นทบทวนความรู ้ป ระมาณ 6 -10 นาที ทั้ ง นี ้ อ าจเนื่ อ งมาจากบทเรี ย น
ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ด้า นระยะเวลาการเรี ย นรู ้แ ละกิ จ กรรม/แบบฝึ ก หั ด ในแต่ ล ะบทเรี ย น
หรื อ อาจมาจากผู้เข้า รับ การฝึ ก อบรมท าการเปิ ดหน้า เว็ บ ไซต์ก ารฝึ ก อบรมค้า งไว้ ซึ่ ง ระบบ
การบริการจัดการเว็บไซต์ไม่สามารถระบุได้ว่าผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมใช้งานอยู่หรือไม่ และถึงแม้ว่า
ผูไ้ ด้เรียนบทเรียนฝึ กปฏิบัติและบทเรียนทบทวนความรู จ้ ะใช้ระยะเวลาการเรียนรู ท้ ่ีแตกต่างกัน
แต่ จ ากคะแนนชิ ้น งานการท ากิ จ กรรมแบบฝึ ก หัด ที่ ถู ก ประเมิ น โดยใช้เกณฑ์ ก ารให้ค ะแนน
(Rubrics Score) พบว่า มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การพั ฒ นาโครงสร้างหลักสูตรการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เป็ นการออกแบบ
บทเรียนโดยใช้ระดับความรู ข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นเกณฑ์การแบ่งเนือ้ หาบทเรียน ดังนั้นผูพ้ ัฒนา
โครงสร้างหลักสูตรการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะจึงควรศึกษาและทาความเข้าใจกับเนือ้ หาที่จะนามา
ปรับเหมาะให้ชดั เจน จะต้องวางแผนและกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับระดับความรู แ้ ละจุดประสงค์
การเรียนรู ้
1.2 การสร้างเว็ บไซต์ระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ นอกจากจะต้องศึกษาแนวคิ ด
และทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู ้ แ บบปรับ เหมาะและการฝึ กอบรมแล้ว จะต้ อ งมี ค วามรู ้
ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ อีกทัง้ ควรประสานงานกับผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อลดข้อผิดพลาดการทางานของระบบ
ซึ่งจะทาให้ระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
1.3 การฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะที่ เป็ น แบบออนไลน์ ผู้จัดหรื อผู้ดู แลระบบจะต้อง
เตรี ย มพร้อมอ านวยความสะดวกและแก้ ไขข้อผิ ดพลาดของระบบอยู่ เสมอ พร้อมทั้ งมี ระบบ
การช่วยเหลือและช่องทางการติดต่อที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 การศึ กษ าผลการฝึ กอบรม แบบปรั บ เหมาะของผู้ เข้ า ฝึ กอบรม ผู้ วิ จั ย
ควรมี กระบวนการบันทึกข้อมูลหรือพฤติกรรมการเรียนรู ้ของผู้เข้าฝึ กอบรมแต่ละบุคคล เพื่ อนามา
วิเคราะห์สภาวะผูเ้ รียนเพื่อหารูปแบบหรือวิธีการเรียนที่จะตอบสนองการเรียนรูต้ ามลักษณะของผูเ้ รียน
ที่เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมากยิ่งขึน้
2.2 การพั ฒ นาหลักสูตรการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะควรใช้เทคนิ ควิ ธี การเรี ยนรู ้
ที่หลากหลายทัง้ การจัดกิจกรรมและการวัดและประเมินผล
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หนังสือรับรองจริยธรรมกรวิจัยในมนุษย์
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ภาคผนวก ข
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือและประเมินคุณภาพงานวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ
อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติม่นั
อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจนั ทรา
อาจารย์ประจาสานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ง
โครงสร้างหลักสูตรฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word)
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หลักสูตรฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word)
1. สาระสาคัญ
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิรด์ (Microsoft Word) เป็ นโปรแกรมประมวลผลคาแบบพิเศษ
จัดอยู่ในชุด Microsoft Office ช่วยให้สร้างเอกสารแบบมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับ
งานด้านการพิมพ์เอกสารทุกชนิด สามารถพิมพ์เอกสารออกมาเป็ นชุด ๆ โดยมีเครื่องมือในการ
จัดรู ปแบบการพิมพ์เอกสารให้เหมาะสมกับการนาเสนอในแต่ละงาน และยังสามารถตรวจสอบ
การสะกดคา หลักไวยากรณ์ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุ งความในการพิมพ์เอกสารได้อย่างง่ายดาย
เพิ่ม ตาราง เพิ่ม กราฟิ กในเอกสารและสามารถเพิ่ม เติม ข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถใช้จัดเก็บ
ข้อมูลงานเอกสารได้และสะดวกในการจัดเก็บ หรือเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารโบชัวร์ (Brochures)
สร้างงานด้านสื่อโฆษณา (Advertisements) และจดหมายข่าว (Newsletters) เป็ นต้น
2. จุดมุ่งหมาย
2.1 เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
2.2 เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีทกั ษะขัน้ ต้นสาหรับการทางาน
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
บุคลากรสายปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปฏิบัติงานในปี งบประมาณ
2563 ที่สมัครใจเข้าร่วมการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 1 หน่วยงาน คือ สานักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา
4. โครงสร้างหลักสูตรฝึ กอบรม
4.1 จุดประสงค์การเรียนรู ้
4.1.1 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูเ้ รื่องการสร้างและจัดการเอกสาร
4.1.2 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูเ้ รื่องการจัดรูปแบบข้อความย่อหน้าและส่วน
ต่าง ๆ
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4.1.3 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูเ้ รื่องการแทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบ
กราฟิ ก
4.2 เนือ้ หา
4.2.1 การสร้างและจัดการเอกสาร
4.2.2 การจัดรูปแบบข้อความย่อหน้าและส่วนต่าง ๆ
4.2.3การแทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิ ก
4.3 วิธีการและกิจกรรมการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เป็ นผูน้ าตนเองในการเรียนและการฝึ กปฏิบตั ิออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ซึ่งหลักสูตรจะนาเสนอเนือ้ หาบทเรียนและกิจกรรมการฝึ กอบรมตามระดับความรูใ้ นรูป แบบการ
ปฏิ สัม พันธ์ต่อความถนัด ทางการเรียนของผู้เรีย น โดยใช้แ บบทดสอบก่ อนฝึ กอบรมแบบปรับ
เหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์
(Microsoft Word) แบ่งระดับความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู ้
4.4 สื่อและอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม
4.4.1 เว็บไซต์ฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ
4.4.2 คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
4.5 กาหนดการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้าร่วมการฝึ กอบรมเป็ นผูน้ าตนเองในการเรียนและการฝึ กปฏิบตั ิออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
สามารถเข้าถึงเนือ้ หาบทเรียนได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาที่เปิ ดฝึ กอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
4.6 การวัดและประเมินผล
การวัดผล ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าเรียนตามหลักสูตรเนือ้ หาและกิจกรรมที่ระบบนาเสนอ
ครบ 100% การประเมินผล ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังฝึ กอบรมแบบปรับ
เหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่น้อยกว่า 80% (จานวน 24 ข้อ)
ทัง้ นีก้ ิจกรรมและแบบฝึ กหัดในหลักสูตรมีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics Score) ดังนี ้
ประเด็นการ
ประเมิน
รายละเอียดของ
ผลงาน

ระดับ
4
3

เกณฑ์การให้คะแนน
มีรายละเอียดและการจัดเรียงครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อยดี
ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
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ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

2 ขาด 2 องค์ประกอบใดองค์ประกอบ
1 ขาด 3 องค์ประกอบใดองค์ประกอบ
ความสวยงาม
4 การจัดวางองค์ประกอบมีความสวยงามและเหมาะสม
3 ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
2 ขาด 2 องค์ประกอบใดองค์ประกอบ
1 ขาด 3 องค์ประกอบใดองค์ประกอบ
ไฟล์ผลงาน
4 ชนิดไฟล์ชิน้ งานมีความถูกต้องและตัง้ ชื่อถูกต้องตามที่กาหนด
3 ชนิดไฟล์ชิน้ งานมีความถูกต้อง แต่ตงั้ ชื่อไม่ถกู ต้องตามที่กาหนด
2 ชนิดไฟล์ชิน้ งานไม่ถกู ต้อง แต่ตงั้ ชื่อถูกต้องตามที่กาหนด
1 ชนิดไฟล์ชิน้ งานไม่ถกู ต้องและตัง้ ชื่อไม่ถกู ต้องตามที่กาหนด
4.7 เกณฑ์การผ่านหลักสูตร
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าเรียนตามหลักสูตรเนือ้ หาและกิจกรรมที่ระบบนาเสนอครบ 100%
และผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไม่นอ้ ยกว่า 80%
5. เนือ้ หาบทเรียน
การฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่ อ ง ทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หั ว ข้อ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิ ร ์ด
(Microsoft Word) มี ระบบการจัด การเรีย นรู ท้ ่ี ท าหน้าที่ น าเสนอบทเรีย นที่ เหมาะสมกับ ระดับ
ความรู ข้ องผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู ้ คัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบก่อน
ฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word) จานวน 30 ข้อ ซึ่งหาก
ผูเ้ ข้าร่วมการฝึ กอบรมมีคะแนนความรูผ้ ่านเกณฑ์ท่ีหลักสูตรระบุไว้ ระบบก็อาจไม่นาเสนอบทเรียน
แบบปรับเหมาะก็ได้
บทเรียนแบบปรับเหมาะมีเนือ้ หาแบ่งตามระดับระดับความรู ้ ในเรื่อง การสร้างและจัดการ
เอกสารการจัดรู ป แบบข้อความย่อหน้า และส่วนต่าง ๆ การแทรกและจัดรู ป แบบองค์ประกอบ
กราฟิ ก มีทงั้ หมด 6 บทเรียน ประกอบด้วย บทเรียนสาหรับทบทวนความรู ้ จานวน 3 บทเรียน และ
บทเรียนสาหรับฝึ กและปฏิบตั ิ จานวน 3 บทเรียน ดังนี ้
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5.1 บทเรียนสาหรับทบทวนความรู ้ จานวน 3 บทเรียน
5.1.1 บทเรียน เรื่อง การสร้างและจัดการเอกสาร ประกอบด้วย
1) คลิปวิดีโอที่ 1 การใช้งาน ประโยชน์ และส่วนประกอบของโปรแกรม
โปรแกรม Microsoft Word
2) คลิปวิดีโอที่ 2 การตัง้ ค่าหน้ากระดาษและการตัง้ ค่าคอลัมน์
3) คลิปวิดีโอที่ 3 การบันทึกเอกสาร (Save-Save as) และการสั่งพิมพ์
4) กิจกรรมทบทวนความรู ้ จัดทาแผ่นพับนาเสนอหน่วยงาน
5.1.2 บทเรียน เรื่อง การสร้างและจัดการเอกสาร ประกอบด้วย
1) คลิปที่ 1 การแทรกและการจัดการวัตถุ
2) คลิปที่ 2 การลบพืน้ หลังรูปภาพ
3) คลิปที่ 3 การแทรกหมายเลขหน้าและแทรกลายนา้
4) กิจกรรมที่ทบทวนความรู ้ สร้างแผนผังองค์กร
5.1.3 บทเรียน เรื่อง การจัดรูปแบบข้อความย่อหน้าและส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) คลิปที่ 1 การจัดรูปแบบข้อความและการจัดแนวข้อความ
2) คลิปที่ 2 การจัดระยะข้อความและกาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
3) คลิปที่ 3 การตรวจสอบแก้ไขคาสะกดและไวยกรณ์
4) คลิปที่ 4 การสร้างรายการหลายระดับ
5) กิจกรรมทบทวนความรู ้ จัดรูปแบบข้อความและสร้างรายการหลายระดับ
5.2 บทเรียนสาหรับฝึ กปฏิบตั ิ จานวน 3 บทเรียน ประกอบด้วย
5.2.1 บทเรียน เรื่อง การจัดรูปแบบข้อความย่อหน้าและส่วนต่าง ๆ
1) คลิปที่ 1 การจัดรูปแบบข้อความ
2) คลิปที่ 2 การจัดแนวข้อความ
3) คลิปที่ 3 การตรวจสอบแก้ไขคาสะกดและไวยกรณ์
4) กิจกรรมที่ 1 จัดรูปแบบข้อความและปรับแต่งเอกสาร
5) คลิปที่ 4 การย่อหน้าในเอกสารและการกาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
6) คลิปที่ 5 การสร้างรายการหลายระดับ
7) กิจกรรมที่ 2 สร้างรายการหลายระดับ
5.2.2 บทเรียน เรื่อง การแทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิ ก ประกอบด้วย
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1) คลิปวิดีโอที่ 1 การใช้งาน ประโยชน์ และส่วนประกอบของโปรแกรม
โปรแกรม Microsoft Word
2) คลิปวิดีโอที่ 2 การสร้างเอกสารใหม่และการเปิ ดแฟ้มเอกสารเก่า
3) คลิปวิดีโอที่ 3 การตัง้ ค่าหน้ากระดาษ
4) กิจกรรมที่ 1 การตัง้ ค่าหน้ากระดาษ
5) คลิปวิดีโอที่ 4 การตัง้ ค่าคอลัมน์
6) คลิปวิดีโอที่ 5 การบันทึกเอกสาร (Save-Save as) และการสั่งพิมพ์
เอกสาร
7) กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผ่นพับนาเสนอหน่วยงาน
5.2.3 บทเรียน เรื่อง การแทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิ ก ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

คลิปที่ 1 การแทรกและการเคลื่อนย้าย
คลิปที่ 2 การจัดการรูปภาพด้วยคาสั่งต่าง ๆ
คลิปที่ 3 การลบพืน้ หลังรูปภาพ
กิจกรรมที่ 1 สร้างหน้าปกเอกสาร
คลิปที่ 4 การสร้าง SmartArt
คลิปที่ 5 การแทรกหมายเลขหน้า
คลิปที่ 6 การแทรกลายนา้
กิจกรรมที่ 2 สร้างแผนผังองค์กร

ตัวอย่างบทเรียนทบทวนความรู้ เรื่อง การแทรกและจัดรู ปแบบองค์ประกอบกราฟิ ก
1. เนือ้ หาคลิปที่ 1 การแทรกและการจัดการวัตถุ
การแทรกวัตถุ
1) เลือกแท็บ แทรก
2) เลือกสิ่งที่ตอ้ งการเพิ่ม:
▪ ตาราง - เลือก ตาราง ให้โฮเวอร์เหนือขนาดที่ตอ
้ งการ แล้วเลือก
▪ รู ปภาพ - เลือก รู ปภาพ จากนัน
้ เรียกดูรูปภาพที่ตอ้ งการแล้วเลือก แทรก
▪ รู ปภาพออนไลน์ - เลือก รู ปภาพออนไลน์ ให้คน
้ หาและเลือกรูปภาพที่ตอ้ งการ
จากนัน้ เลือก แทรก
▪ รู ปร่าง - เลือก รู ปร่าง แล้วเลือกรู ปร่างจากเมนูดรอปดาวน์
▪ ไอคอน - เลือก ไอคอน ให้เลือกไอคอนที่ตอ
้ งการ แล้วเลือก แทรก
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โมเดล 3D - เลือก โมเดล 3D ให้เลือกจากไฟล์หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ ไปที่
รูปที่ตอ้ งการ แล้วเลือก แทรก
▪ SmartArt - เลือก SmartArt จากนัน
้ เลือก กราฟิ ก SmartArt แล้วเลือก ตกลง
▪ แผนภูมิ - เลือก แผนภูมิ จากนัน
้ เลือกแผนภูมิท่ีตอ้ งการแล้วเลือก ตกลง
▪ สกรีนช็อต - เลือก สกรีนช็อต แล้วเลือกสกรีนช็อตจากเมนูดรอปดาวน์
การหมุนรูปภาพหรือรูปร่างด้วยตนเอง
1) เลือกรูปภาพหรือรูปร่าง
2) หมุนกล่องข้อความด้วยตนเองโดยการเลือกรูปร่างหรือจุดจับการหมุนรูปภาพและ
การลากในทิศทางที่ตอ้ งการ เมื่อต้องการทาการหมุนไปยังมุม15องศาให้กด Shift
ค้างไว้ขณะที่คลากจุดจับการหมุน
ตัดข้อความรอบ ๆ รูปภาพ
1) เลือกรูปภาพ
2) เลือกตัวเลือกเค้าโครง
3) เลือกเค้าโครงที่ตอ้ งการ
เคล็ดลับ: แนวเดียวกับข้อความวางรูปภาพในย่อหน้า แบบเดียวกับข้อความ รูปภาพจะ
เปลี่ยนตาแหน่งเมื่อมีการเพิ่มหรือลบข้อความ ตัวเลือกอื่นทาให้สามารถย้ายรูปภาพไปรอบ ๆ หน้า
▪

โดยมีทิศทางการจัดเรียงข้อความอยู่รอบ ๆ
2. เนือ้ หาคลิปที่ 2 การลบพืน้ หลังรูปภาพ
โปรแกรม Microsoft Word สามารถเอาพืน้ หลังออกจากรู ปภาพเพื่อเน้นหัวเรื่องหรือเพื่อ
เอารายละเอียดที่ไม่ตอ้ งการออกได้ โดยสามารถใช้การเอาพืน้ หลังออกอัตโนมัติหรือวาดเส้นเพื่อ
ระบุพืน้ ที่ท่ี จะเก็บ และเอาออกได้ การเอาพื ้นหลังออกจะไม่ สามารถใช้งานได้กับไฟล์เวกเตอร์
กราฟิ ก เช่ น Scalable Vector Graphics (SVG), Adobe Illustrator Graphics (AI), Windows
Metafile Format (WMF) และ Vector Drawing File (DRW)
1) เลือกรูปภาพที่ตอ้ งการเอาพืน้ หลังออก
2) เลือกรูปแบบรูปภาพ>เอาพืน้ หลังหรือรูปแบบ>เอาพืน้ หลังออก ถ้าไม่เห็นเอาพืน้
หลังออกให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว อาจต้องดับเบิลคลิกที่
รูปภาพเพื่อเลือกแล้วเปิ ดแท็บรูปแบบ
3) พืน้ ที่พนื ้ หลังเริ่มต้นจะเป็ นสีม่วงในการทาเครื่องหมายสาหรับการเอาออกใน
ขณะที่พนื ้ หน้าจะรักษาสีตามธรรมชาติ

92
4) ถ้าพืน้ ที่เริ่มต้นไม่ถูกต้องให้ไปที่การเอาพืน้ หลังออก>เครื่องมือรูปภาพแล้วเลือก
ทาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้ สองอย่างต่อไปนี:้
- ถ้าส่วนของรู ปภาพที่ตอ
้ งการเก็บไว้เป็ น magenta (ที่ถกู ทาเครื่องหมายสาหรับ
การเอาออก) ให้เลือกทาเครื่องหมายพืน้ ที่เพื่อเก็บและใช้ดินสอวาดรูปแบบรูปร่าง
-

อิสระ เพื่อทาเครื่องหมายพืน้ ที่บนรูปภาพที่ตอ้ งการเก็บไว้
เมื่อต้องการเอาส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพออกให้เลือกทาเครื่องหมายพืน้ ที่เพื่อเอา

ออกและใช้ดินสอรูปวาด เพื่อทาเครื่องหมายพืน้ ที่เหล่านัน้
5) เมื่อทาเสร็จแล้วให้เลือกเก็บการเปลี่ยนแปลงหรือละทิง้ การเปลี่ยนแปลงทัง้ หมด
เมื่อต้องการบันทึกรูปในไฟล์ท่ีแยกต่างหากสาหรับการใช้งานในภายหลังให้คลิกขวา
ที่รูปภาพแล้วเลือกบันทึกเป็ นรูปภาพ
3. เนือ้ หาคลิปที่ 3 การแทรกหมายเลขหน้าและแทรกลายนา้
แทรกหมายเลขหน้า
1) เลือก แทรก > หมายเลขหน้า จากนัน้ เลือกตาแหน่งที่ตงั้ และสไตล์ท่ตี อ้ งการ
2) ถ้าไม่ตอ้ งการให้หมายเลขหน้าปรากฏบนหน้าแรก ให้เลือก หน้าแรกต่างกัน
3) ถ้าต้องการเริ่มต้นด้วย 1 บนหน้าที่สอง ให้ไปที่ หมายเลขหน้า > รู ปแบบตัวเลข
หน้า และตัง้ ค่า เริ่มต้นที่ จนถึง 0
4) เมื่อทาเสร็จแล้วให้เลือกปิ ดหัวกระดาษและท้ายกระดาษหรือกด Esc
เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังส่วนหัวหรือส่วนท้ายเพื่อทาการเปลี่ยนแปลง ให้ดบั เบิล
คลิกที่ในพืน้ ที่สว่ นหัวหรือส่วนท้าย
แทรกลายนา้
1) บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือกลายนา้
2) เลือกลายนา้ ที่กาหนดค่าไว้ล่วงหน้า หรือลายนา้ แบบกาหนดเอง
4. กิจกรรมที่ทบทวนความรู้ สร้างแผนผังองค์กร
มีรายละเอียด ดังนี ้
1) ทาการสร้างเอกสารใหม่
2) ตัง้ ค่าหน้ากระดาษ ดังนี ้
• ขนาดกระดาษ A4
• แนวนอน
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3) แทรกรูปโลโก้บริษัท ลบพืน้ หลัง และจัดกึ่งกลางด้านบนสุดของเอกสาร
4) สร้างแผนผังองค์กรใน 1 หน้ากระดาษ โดยใช้ขอ้ มูลต่อไปนี ้
บริ ษั ท อี ซี่ ไ ฟแนนซ์ มี โครงสร้า งองค์ก รประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริษั ท
รองลงมาเป็ นเลขานุการบริษัท แลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีอานาจบริหารประกอบด้วย 5
ส่วนงาน ดังนี ้
1. ธุรกิจ ประกอบด้วย 6 ฝ่ าย ดังนี ้
- ฝ่ ายควบคุมและปฏิบตั ิธุรกิจ
- ฝ่ ายวางแผนธุรกิจ
- ฝ่ ายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบ้ ริโภค 1
- ฝ่ ายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบ้ ริโภค 2
- ฝ่ ายศูนย์ปฏิบตั ิการอนุมตั ิสินเชื่อ
2. บริหารคุณภาพสินเชื่อ ประกอบด้วย 2 ฝ่ าย ดังนี ้
- ฝ่ ายติดต่อลูกค้า
- ฝ่ ายควบคุมคุณภาพหนี ้
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ฝ่ าย ดังนี ้
- ฝ่ ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ ายนวัตกรรมและแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บัญชีและการเงิน ประกอบด้วย 2 ฝ่ าย ดังนี ้
- ฝ่ ายบัญชี
- ฝ่ ายการเงิน
5. แผนงานและควบคุมองค์กร ประกอบด้วย 5 ฝ่ าย ดังนี ้
- ฝ่ ายธุรการ
- ฝ่ ายแผนงานและประสานงานองค์กร
- ฝ่ ายบริหารงานบุคคล
- สานักกากับธุรกิจองค์กร
- สานักกฎหมาย
5) ใส่ช่ือบริษัทเป็ นลายนา้
6) แทรกหมายเลขหน้าเป็ นหน้า “ก”
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7) บันทึกข้อมูลโดยตัง้ ชื่อแฟ้มข้อมูลว่า "กิจกรรมทบทวนความรู ้ สร้างแผนผังองค์กร"
ส่งในระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
ตัวอย่างบทเรียนฝึ กปฏิบัติ เรื่อง การแทรกและจัดรู ปแบบองค์ประกอบกราฟิ ก
1. เนือ้ หาคลิปที่ 1 การแทรกและการเคลื่อนย้าย
การแทรกวัตถุ
1) เลือกแท็บ แทรก
2) เลือกสิ่งที่ตอ้ งการเพิ่ม:
▪ ตาราง - เลือก ตาราง ให้โฮเวอร์เหนือขนาดที่ตอ
้ งการ แล้วเลือก
▪ รู ปภาพ - เลือก รู ปภาพ จากนัน
้ เรียกดูรูปภาพที่ตอ้ งการแล้วเลือก แทรก
▪ รู ปภาพออนไลน์ - เลือก รู ปภาพออนไลน์ ให้คน
้ หาและเลือกรูปภาพที่ตอ้ งการ
จากนัน้ เลือก แทรก
▪ รู ปร่าง - เลือก รู ปร่าง แล้วเลือกรู ปร่างจากเมนูดรอปดาวน์
▪ ไอคอน - เลือก ไอคอน ให้เลือกไอคอนที่ตอ
้ งการ แล้วเลือก แทรก
▪ โมเดล 3D - เลือก โมเดล 3D ให้เลือกจากไฟล์หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ ไปที่
รูปที่ตอ้ งการ แล้วเลือก แทรก
▪ SmartArt - เลือก SmartArt จากนัน
้ เลือก กราฟิ ก SmartArt แล้วเลือก ตกลง
▪ แผนภูมิ - เลือก แผนภูมิ จากนัน
้ เลือกแผนภูมิท่ีตอ้ งการแล้วเลือก ตกลง
▪ สกรีนช็อต - เลือก สกรีนช็อต แล้วเลือกสกรีนช็อตจากเมนูดรอปดาวน์
แทรกอักษรศิลป์
1) ไปที่แทรกอักษรศิลป์ >
2) เลือกสไตล์อกั ษรศิลป์ ที่ตอ้ งการ
3) พิมพ์ขอ้ ความ
หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็ นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้ว
จากนัน้ เลือกแทรก > อักษรศิลป์
เปลี่ยนสี
1) เลือกข้อความอักษรศิลป์ ที่จะเปลี่ยน
2) บนรูปแบบรูปร่างหรือรูปแบบเครื่องมือการวาดให้เลือกสีเติมข้อความหรือเค้าร่าง
ข้อความและเลือกสีท่ตี อ้ งการ
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3) คลิกหรือแตะที่ดา้ นนอกของกล่องข้อความของเพื่อดูเอฟเฟ็ กต์
เลือกเอฟเฟ็ กต์ขอ้ ความ
1) เลือกข้อความอักษรศิลป์ ที่จะเปลี่ยน
2) ไปที่รูปแบบรูปร่างหรือรูปแบบของเครื่องมือการวาด>เอฟเฟ็ กต์ขอ้ ความ>แปลง
3) เลือกเอฟเฟ็ กต์ท่ตี อ้ งการ
4) คลิกด้านนอกกล่องข้อความเพื่อดูเอฟเฟ็ กต์
การหมุนรูปภาพหรือรูปร่าง
1) เลือกรูปภาพหรือรูปร่าง
2) หมุนรูปภาพ รูปร่างหรือกล่องข้อความด้วยตนเองโดยการเลือกรูปร่างหรือจุดจับ
การหมุนรูปภาพและการลากในทิศทางที่ตอ้ งการ เมื่อต้องการทาการหมุนไปยัง
มุม15องศาให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่ลากจุดจับการหมุน
2. เนือ้ หาคลิปที่ 2 การจัดการรูปภาพด้วยคาสั่งต่าง ๆ
เมื่อคลิกที่รูปภาพจะปรากฏริบบอน รูปแบบ ซึ่งจะมีชดุ คาสั่งที่สามารถจัดการรูปภาพได้
จัดตาแหน่งของรูปภาพ
1) เลือกรูปภาพ
2) เลือก ตาแหน่ง
3) เลือกรูปแบบที่ตอ้ งการ
การจัดตาแหน่งรูปภาพแนวเดียวกับข้อความ
รูปภาพแทรกในบรรทัดจะยึดอยู่กบั ตาแหน่งภายในข้อความที่ถกู แทรกและถูกระบุคล้าย
กับอักขระข้อความ “แนวเดียวกับข้อความ” ซึ่งจะย้ายไปกับข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ
การตัดข้อความรอบ
1) เลือกรูปภาพ
2) เลือกรูปแบบการตัดข้อความที่ตอ้ งการ หรือ เค้าโครงตัวเลือกเพิ่มเติม
เคล็ดลับ: แนวเดียวกับข้อความวางรูปภาพในย่อหน้า แบบเดียวกับข้อความ รูปภาพจะ
เปลี่ยนตาแหน่งเมื่อมีการเพิ่มหรือลบข้อความ ตัวเลือกอื่นทาให้สามารถย้ายรูปภาพไปรอบ ๆ หน้า
โดยมีทิศทางการจัดเรียงข้อความอยู่รอบ ๆ
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3. เนือ้ หาคลิปที่ 3 การลบพืน้ หลังรูปภาพ
โปรแกรม Microsoft Word สามารถเอาพืน้ หลังออกจากรู ปภาพเพื่อเน้นหัวเรื่องหรือเพื่อ
เอารายละเอียดที่ไม่ตอ้ งการออกได้ โดยสามารถใช้การเอาพืน้ หลังออกอัตโนมัติหรือวาดเส้นเพื่อ
ระบุพืน้ ที่ท่ี จะเก็บ และเอาออกได้ การเอาพื ้นหลังออกจะไม่ สามารถใช้งานได้กับไฟล์เวกเตอร์
กราฟิ ก เช่ น Scalable Vector Graphics (SVG), Adobe Illustrator Graphics (AI), Windows
Metafile Format (WMF) และ Vector Drawing File (DRW)
1) เลือกรูปภาพที่ตอ้ งการเอาพืน้ หลังออก
2) เลือกรูปแบบรูปภาพ>เอาพืน้ หลังหรือรูปแบบ>เอาพืน้ หลังออก ถ้าไม่เห็นเอาพืน้
หลังออกให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว อาจต้องดับเบิลคลิกที่
รูปภาพเพื่อเลือกแล้วเปิ ดแท็บรูปแบบ
3) พืน้ ที่พนื ้ หลังเริ่มต้นจะเป็ นสีม่วงในการทาเครื่องหมายสาหรับการเอาออกใน
ขณะที่พนื ้ หน้าจะรักษาสีตามธรรมชาติ
4) ถ้าพืน้ ที่เริ่มต้นไม่ถูกต้องให้ไปที่การเอาพืน้ หลังออก>เครื่องมือรูปภาพแล้วเลือก
ทาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้ สองอย่างต่อไปนี:้
ถ้าส่วนของรูปภาพที่ตอ้ งการเก็บไว้เป็ น magenta (ที่ถกู ทาเครื่องหมายสาหรับ
การเอาออก) ให้เลือกทาเครื่องหมายพืน้ ที่เพื่อเก็บและใช้ดินสอวาดรูปแบบรูปร่าง
-

อิสระ เพื่อทาเครื่องหมายพืน้ ที่บนรูปภาพที่ตอ้ งการเก็บไว้
เมื่อต้องการเอาส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพออกให้เลือกทาเครื่องหมายพืน้ ที่เพื่อเอา

ออกและใช้ดินสอรูปวาด เพื่อทาเครื่องหมายพืน้ ที่เหล่านัน้
5) เมื่อทาเสร็จแล้วให้เลือกเก็บการเปลี่ยนแปลงหรือละทิง้ การเปลี่ยนแปลงทัง้ หม
เมื่อต้องการบันทึกรูปในไฟล์ท่ีแยกต่างหากสาหรับการใช้งานในภายหลังให้คลิก
ขวาที่รูปภาพแล้วเลือกบันทึกเป็ นรูปภาพ
4. กิจกรรมที่ 1 ใบประกาศโฆษณา
มีรายละเอียด ดังนี ้
1) ทาการสร้างเอกสารใหม่
2) ตัง้ ค่าหน้ากระดาษ ดังนี ้
- ขนาดกระดาษ A4
- ระยะขอบทัง้ 4 ด้าน ขนาด 1.27 ซม.
3) เปลี่ยนสีพนื ้ หลังเอกสาร
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4) ดาวน์โหลดรูปภาพ chef.jpg และ foods.jpg แทรกรูปภาพในเอกสารและลบพืน้
หลัง
5) จัดการรูปภาพ ใส่รายละเอียด เพิ่มข้อความ ภาพตามตัวอย่าง
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6) บันทึกข้อมูลโดยตัง้ ชื่อแฟ้มข้อมูลว่า "กิจกรรมที่ 1 ใบประกาศโฆษณา" ส่งใน
ระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
5. เนือ้ หาคลิปที่ 4 การสร้าง SmartArt
สร้างกราฟิ ก SmartArt
1) บนแท็บ แทรก ในกลุม่ ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt
2) ในกล่องโต้ตอบ เลือกกราฟิ ก SmartArt ให้คลิกชนิดและเค้าโครงที่ตอ้ งการ
3) ใส่ขอ้ ความโดยเลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้
- คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ขอ
้ ความ
- คัดลอกข้อความจากตาแหน่งที่ตงั้ หรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบาน
หน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความ
- คลิกในกล่องในกราฟิ ก SmartArt แล้วพิมพ์ขอ
้ ความ เพื่อผลลัพธ์ท่ดี ีท่สี ดุ ให้
ใช้ตวั เลือกนีห้ ลังจากที่เพิ่มกล่องทัง้ หมดที่ตอ้ งการแล้ว
เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิ ก SmartArt
1) คลิกกราฟิ ก SmartArt ที่ตอ้ งการเพิ่มรูปร่างอื่นเข้าไป
2) คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซ่งึ อยู่ใกล้กบั ตาแหน่งที่ตอ้ งการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สดุ
3) ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุม่ สร้างกราฟิ ก ให้คลิกลูกศร
ที่อยู่ถดั จาก เพิ่มรูปร่าง ถ้าไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกราฟิ ก SmartArt แล้ว อาจต้องดับเบิลคลิกกราฟิ ก
SmartArt เพื่อเปิ ดแท็บ ออกแบบ
4) เลือกทาอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี ้
- เมื่อต้องการแทรกรู ปร่างหลังรู ปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรู ปร่างหลังจาก
- เมื่อต้องการแทรกรู ปร่างก่อนรู ปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรู ปร่างก่อน
เปลี่ยนสีของกราฟิ ก SmartArt ทัง้ หมด
1) คลิกกราฟิ ก SmartArt
2) ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุม่ สไตล์ SmartArt ให้
คลิก เปลี่ยนสี ถ้าไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าเลือกกราฟิ ก SmartArt แล้ว อาจต้องดับเบิลคลิกกราฟิ ก SmartArt เพื่อ
เปิ ดแท็บ ออกแบบ
3) คลิกชุดรูปแบบสีท่ีตอ้ งการ
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เคล็ดลับ เมื่อต้องการปรับขนาด กราฟิ ก SmartArt ทัง้ หมดให้คลิกเส้นขอบของ
กราฟิ ก SmartArt แล้วลากจุดจับสาหรับปรับขนาดในหรือออกจนกว่า กราฟิ ก
SmartArt จะมีขนาดที่ตอ้ งการ
6. เนือ้ หาคลิปที่ 5 การแทรกหมายเลขหน้า
แทรกหมายเลขหน้า
1) เลือก แทรก > หมายเลขหน้า จากนัน้ เลือกตาแหน่งที่ตงั้ และสไตล์ท่ตี อ้ งการ
2) ถ้าไม่ตอ้ งการให้หมายเลขหน้าปรากฏบนหน้าแรก ให้เลือก หน้าแรกต่างกัน
3) ถ้าต้องการเริ่มต้นด้วย 1 บนหน้าที่สอง ให้ไปที่ หมายเลขหน้า > รู ปแบบตัวเลข
หน้า และตัง้ ค่า เริ่มต้นที่ จนถึง 0
4) เมื่อทาเสร็จแล้วให้เลือกปิ ดหัวกระดาษและท้ายกระดาษหรือกด Esc
เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังส่วนหัวหรือส่วนท้ายเพื่อทาการเปลี่ยนแปลง ให้ดบั เบิล
คลิกที่ในพืน้ ที่สว่ นหัวหรือส่วนท้าย
7. เนือ้ หาคลิปที่ 6 การใส่ลายนา้
แทรกลายนา้
1) บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือกลายนา้
2) เลือกลายนา้ ที่กาหนดค่าไว้ล่วงหน้า หรือลายนา้ แบบกาหนดเอง
8. กิจกรรมที่ 2 สร้างแผนผังองค์กร
มีรายละเอียด ดังนี ้
1) ทาการสร้างเอกสารใหม่ ตัง้ ค่าหน้ากระดาษ ดังนี ้
- ขนาดกระดาษ A4
- แนวนอน
2) สร้างแผนผังองค์กรใน 1 หน้ากระดาษ โดยใช้ขอ้ มูลต่อไปนี ้
บริษัทอีซี่ไฟแนนซ์ มีโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท รองลงมาเป็ น
เลขานุการบริษัท แลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีอานาจบริหารประกอบด้วย 5 ส่วนงาน ดังนี ้
1. ธุรกิจ ประกอบด้วย 6 ฝ่ าย ดังนี ้
- ฝ่ ายควบคุมและปฏิบตั ิธุรกิจ
- ฝ่ ายวางแผนธุรกิจ
- ฝ่ ายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบ้ ริโภค 1
- ฝ่ ายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบ้ ริโภค 2
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- ฝ่ ายศูนย์ปฏิบตั ิการอนุมตั ิสินเชื่อ
2. บริหารคุณภาพสินเชื่อ ประกอบด้วย 2 ฝ่ าย ดังนี ้
- ฝ่ ายติดต่อลูกค้า
- ฝ่ ายควบคุมคุณภาพหนี ้
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ฝ่ าย ดังนี ้
- ฝ่ ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ ายนวัตกรรมและแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บัญชีและการเงิน ประกอบด้วย 2 ฝ่ าย ดังนี ้
- ฝ่ ายบัญชี
- ฝ่ ายการเงิน
5. แผนงานและควบคุมองค์กร ประกอบด้วย 5 ฝ่ าย ดังนี ้
- ฝ่ ายธุรการ
- ฝ่ ายแผนงานและประสานงานองค์กร
- ฝ่ ายบริหารงานบุคคล
- สานักกากับธุรกิจองค์กร
- สานักกฎหมาย
3) ใส่ช่ือบริษัทเป็ นลายนา้
4) แทรกหมายเลขหน้าเป็ นหน้าที่ 2
5) บันทึกข้อมูลโดยตัง้ ชื่อแฟ้มข้อมูลว่า "กิจกรรมที่ 2 สร้างแผนผังองค์กร" ส่งใน
ระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ

ภาคผนวก จ
แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
โครงสร้างหลักสูตร บทเรียนออนไลน์ และเว็บไซต์
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
โครงสร้างหลักสูตร บทเรียนออนไลน์ และเว็บไซต์
ค าชี้ แ จง โปรดประเมิ น และให้ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง ข้ อ วิ จ ารณ์ เ กี่ ย วกั บ แบบประเมิ น ซึ่ ง ใน
แบบประเมิ น ฉบั บ นี ้ มี สื่ อ การสอน 3 ประเภท คื อ โครงสร้า งหลั ก สู ต ร บทเรี ย นออนไลน์
และเว็ บ ไซต์ ซึ่งในข้อ ค าถามของแบบประเมิ น ประกอบด้ว ยด้า นเนื ้อ หา ด้านแบบฝึ ก หัด และ
แบบทดสอบและด้านการใช้ภาษา เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโดยขอความกรุณาเขียน
เครื่องหมาย [/] ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามแนวความคิดของท่าน โดยกาหนดไว้ดงั นี ้
+1 หมายถึง สอดคล้อง
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง

ข้อคาถาม

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
โครงสร้าง
บทเรียน
เว็บไซต์
หลักสูตร
ออนไลน์
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0
-1

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านเนือ้ หา
1.1 เนือ้ หามีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
1.2 เนือ้ หามีควาเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียน
1.3 เนือ้ หามีความถูกต้อง
1.4 เนือ้ หาในแต่ละตอนมีความสอดคล้องกัน
1.5 การจัดลาดับเนือ้ หามีความเหมาะสม
1.6 ปริ ม าณเนื ้อ หาในแต่ ล ะบทเรี ย นมี ค วาม
เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อคาถาม
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะ
โครงสร้าง
บทเรียน
เว็บไซต์
หลักสูตร
ออนไลน์
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0
-1
2. ด้านแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
2.1 ความชัดเจนของข้อคาถาม
2.2 ความชัดเจนของคาสั่ง
2.3 จานวนข้อทดสอบมีความเหมาะสม
2.4 ความเหมาะสมของคาถาม
2.5 ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รียน
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ข้อคาถาม

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
โครงสร้าง
บทเรียน
เว็บไซต์
หลักสูตร
ออนไลน์
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0
-1

ข้อเสนอแนะ

2.6 แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบครอบคลุม
จุดประสงค์
2.7 แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบมีความ
สอดคล้องกัน
2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อคาถาม
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะ
โครงสร้าง
บทเรียน
เว็บไซต์
หลักสูตร
ออนไลน์
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0
-1
3. การใช้ภาษา
3.1 ภาษาสื่อความหมายได้ชดั เจนเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
3.2 เป็ น ภาษาเขี ย นที่ สุภ าพไม่ ใ ช่ ภ าษาเฉพาะ
กลุ่ม
3.3 ใช้ภาษาถูกต้องทัง้ ตัวสะกดและไวยากรณ์

ข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .......................................................... ผูป้ ระเมิน
(..................................................................)
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ตาราง 18 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของโครงสร้างหลักสูตร
รายการประเมิน
1. ด้านเนือ้ หา
1.1 เนือ้ หามีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์
1.2 เนือ้ หามีควาเหมาะสมกับระดับ
ของผูเ้ รียน
1.3 เนือ้ หามีความถูกต้อง
1.4 เนือ้ หาในแต่ละตอนมีความ
สอดคล้องกัน
1.5 การจัดลาดับเนือ้ หามีความ
เหมาะสม
1.6 ปริมาณเนือ้ หาในแต่ละบทเรียน
มีความเหมาะสม
2. ด้านแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
2.1 ความชัดเจนของข้อคาถาม
2.2 ความชัดเจนของคาสั่ง
2.3 จานวนข้อทดสอบมีความ
เหมาะสม
2.4 ความเหมาะสมของคาถาม
2.5 ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน
2.6 แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
ครอบคลุมจุดประสงค์
2.7 แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบมี
ความสอดคล้องกัน
2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง
3. การใช้ภาษา
3.1 ภาษาสื่อความหมายได้ชดั เจน
เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

0

1

1

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้
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3.2 เป็ นภาษาเขียนที่สภุ าพไม่ใช่
ภาษาเฉพาะกลุม่
3.3 ใช้ภาษาถูกต้องทัง้ ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

1

1

ใช้ได้

0

1

1

0.67

ใช้ได้

ตาราง 19 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของบทเรียนออนไลน์
รายการประเมิน
1. ด้านเนือ้ หา
1.1 เนือ้ หามีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์
1.2 เนือ้ หามีควาเหมาะสมกับระดับ
ของผูเ้ รียน
1.3 เนือ้ หามีความถูกต้อง
1.4 เนือ้ หาในแต่ละตอนมีความ
สอดคล้องกัน
1.5 การจัดลาดับเนือ้ หามีความ
เหมาะสม
1.6 ปริมาณเนือ้ หาในแต่ละบทเรียน
มีความเหมาะสม
2. ด้านแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
2.1 ความชัดเจนของข้อคาถาม
2.2 ความชัดเจนของคาสั่ง
2.3 จานวนข้อทดสอบมีความ
เหมาะสม
2.4 ความเหมาะสมของคาถาม
2.5 ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน
2.6 แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
ครอบคลุมจุดประสงค์

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

0
1

1
1

1
1

0.67
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้
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2.7 แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบมี
ความสอดคล้องกัน
2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง
3. การใช้ภาษา
3.1 ภาษาสื่อความหมายได้ชดั เจน
เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
3.2 เป็ นภาษาเขียนที่สภุ าพไม่ใช่
ภาษาเฉพาะกลุม่
3.3 ใช้ภาษาถูกต้องทัง้ ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1
0

1
1

1
1

1
0.67

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

ตาราง 20 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของเว็บไซต์
รายการประเมิน
1. ด้านเนือ้ หา
1.1 เนือ้ หามี่ความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์
1.2 เนือ้ หามีควาเหมาะสมกับระดับ
ของผูเ้ รียน
1.3 เนือ้ หามีความถูกต้อง
1.4 เนือ้ หาในแต่ละตอนมีความ
สอดคล้องกัน
1.5 การจัดลาดับเนือ้ หามีความ
เหมาะสม
1.6 ปริมาณเนือ้ หาในแต่ละบทเรียน
มีความเหมาะสม
2. ด้านแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
2.1 ความชัดเจนของข้อคาถาม
2.2 ความชัดเจนของคาสั่ง
2.3 จานวนข้อทดสอบมีความ
เหมาะสม

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

0

1

1

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

0

1

1

0.67

ใช้ได้
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2.4 ความเหมาะสมของคาถาม
2.5 ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน
2.6 แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
ครอบคลุมจุดประสงค์
2.7 แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบมี
ความสอดคล้องกัน
2.8 ความเหมาะสมของตัวลวง
3. การใช้ภาษา
3.1 ภาษาสื่อความหมายได้ชดั เจน
เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
3.2 เป็ นภาษาเขียนที่สภุ าพไม่ใช่
ภาษาเฉพาะกลุม่
3.3 ใช้ภาษาถูกต้องทัง้ ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์

คนที่ 1
1

คนที่ 2
1

คนที่ 3
1

IOC
1

แปลผล
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1
0

1
1

1
1

1
0.67

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบก่อนและหลังฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word)
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แบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบก่อนและหลังฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word)
คาชีแ้ จง โปรดประเมิน และให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมรวมทัง้ ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับ แบบประเมิน ซึ่งใน
แบบประเมิ น ฉบับ นี ้มี ข้อค าถาม 3 จุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ้ จ านวน 60 ข้อ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย [/] ลงในช่องระดับความ
คิดเห็นตามแนวความคิดของท่าน โดยกาหนดไว้ดงั นี ้
+1 หมายถึง สอดคล้อง
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูเ้ รื่องการสร้างและจัดการเอกสาร
2. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูเ้ รื่องการจัดรูปแบบข้อความย่อหน้าและส่วนต่าง ๆ
3. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูเ้ รื่องการแทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิ ก
จุดประสงค์
การเรียนรู ้
1

1
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1. การเปิ ดแฟ้มข้อมูลใหม่ (New Document)
เพื่อประโยชน์อะไร
ก. นาข้อมูลมาแก้ไข
ข. สร้างเอกสารใหม่มาใช้
ค. เปิ ดเอกสารหน้าใหม่
ง. นาเอกสารไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์
2. การปรับมุมมองเอกสารใช้เพื่ออะไร
ก. เป็ นการแสดงเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ
ตามลักษณะการใช้งาน
ข. เลื่อนจอให้ไปที่หน้าต่าง ๆ
ค. ทาให้ได้เอกสารสวยงาม
ง. ปรับลวดลายของเอกสาร
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3. คาสั่ง Save กับ Save As ต่างกันอย่างไร
ก. เป็ นการบันทึกข้อมูลเก่าทัง้ 2 คาสั่ง
ข. เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลใหม่ทงั้ 2
คาสั่ง
ค. Save ใช้สาหรับบันทึกข้อมูลใหม่ ส่วนคาสั่ง
Save As บันทึกข้อมูลเดิม
ง. คาสั่ง Save จะทาการบันทึกข้อมูลเดิม
ส่วน Save As จะบันทึกข้อมูลใหม่
4. ข้อใดคือหน้าที่ของการแถบสถานะ (Status
Bar) บนหน้าจอโปรแกรม Microsoft Word
ก. แสดงวันที่และเวลาของระบบ
ข. แสดงสถานการณ์ใช้งานต่าง ๆ ของ
โปรแกรม Microsoft Word ในขณะนั้น
ค. แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มเอกสารที่กาลัง
เปิ ดใช้งานอยู่
ง. แสดงความกว้างยาวของเอกสาร
5. การเลือกระบายแถบสีดา กดปุ่ ม Delete
หรือปุ่ ม Back space หรือ ปุ่ ม Enter คือวิธีการ
ใด
ก. การแทรกข้อความ
ข. การลบข้อความยาว ๆ
ค. การคัดลอกข้อความ
ง. การย้ายข้อความ
6. ถ้าต้องการสั่งพิมพ์เอกสารหน้า 1 ถึง 3 และ
10 ถึง 13 ต้องระบุตวั เลขอย่างไร?
ก. 1/3: 10/13
ข. 1-3, 10-13
ค. 1,3; 10,13
ง. 1*3. 10*13
7. หากต้องการสั่งพิมพ์เอกสารทัง้ หมดต้องเลือก
คาสั่งใด

1

1

1

1
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ลาดับขัน้
การเรียนรู ้
ของบลูม

ก.

ข.

ค.

1

1

1

ง.
8. เมื่อแก้ไขเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้า
ต้องการบันทึกลงดิสก์โดยใช้ช่ือแฟ้มใหม่จะต้อง
ใช้คาสั่งใด
ก. บันทึก
ข. บันทึกเป็ น
ค. บันทึกเป็ น HTML
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดเป็ นสกุลไฟล์ Microsoft word
ก. .xlsx
ข. .docx
ค. .pdf
ง. .docc
10. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับโปรแกรม
ประมวลผลคา Microsoft Word
ก. เป็ นโปรแกรมที่มีระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่ช่วย
ในการทางาน ทาให้สะดวกขึน้
ข. สามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว

ความ
เข้าใจ

ความรู ้
ความจา

ความ
เข้าใจ
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ค. สามารถตรวจสอบคาถูกผิด และไวยากรณ์
ง. เป็ นโปรแกรมสาหรับการคิดคานวณ
11. ถ้าต้องการจัดเอกสารให้เป็ นแนวนอนต้อง
เข้าไปที่แถบคาสั่งใด?
ก. หน้าแรก >การวางแนว >แนวนอน
ข. แทรก >กรวางแนว >แนวนอน
ค. เค้าโครงหน้ากระดาษ >การวางแนว >
แนวนอน
ง. มุมมอง >การวางแนว >แนวนอน
12. ก่อนจะเริ่มพิมพ์ขอ้ ความลงเอกสารควรทา
สิ่งใดก่อน
ก. ตัง้ ค่าตารางข้อมูล
ข. เปิ ด Home Ribbon
ค. แทรกข้อความ
ง. ตั้งค่าหน้ากระดาษ
13. การแบ่งคอลัมน์หมายถึงข้อใด
ก. การเยือ้ งข้อความ
ข. การย่อหน้าข้อความ
ค. การแบ่งหน้าของข้อความ
ง. การแบ่งข้อความเป็ นส่วน ๆ
14. ถ้าต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ลงทีละหนึ่งแผ่น
จะใช้ปมุ่ ใดบนคียบ์ อร์ด
ก. Delete
ข. Ctrl Page
ค. Page Up
ง. Page Down
15. ข้อใดที่จะแสดงให้รูว้ ่า เราได้ทาการบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ก. มีช่อื ไฟล์อยู่ท่ี Status bar
ข. มีชื่อไฟล์อยูท่ ี่ Title bar
ค. มีช่อื ไฟล์อยู่ท่ีแผ่นดิสก์เก็ต
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ง. มีขอ้ ความปรากฏขึน้ ที่จอภาพ
16. คาสั่งสาหรับเปิ ดเอกสารเก่าอยู่ในแท็บใด
ก. แท็บไฟล์
ข. แท็บแทรก
ค. แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ
ง. แท็บการอ้างอิง
17. การยกเลิกคาสั่งที่ได้ส่งั ไปแล้ว เราสามารถ
ใช้คาสั่งหรือปุ่ มใด
ก. ปุ่ มเลิกทาหรือทาซา้
ข. ปุ่ ม Delete
ค. ปุ่ ม ESC
ง. ปุ่ ม Back Space
18. หากต้องการบันทึกเอกสารเพื่อนาไปเปิ ด
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 97-2003 ต้อง
บันทึกไฟล์ให้มีนามสกุลใด
ก. .doc
ข. .docx
ค. .docs
ง. .docc
19. ในการสร้างขอบให้กบั หน้ากระดาษ ถ้า
กรอบมีครบทัง้ สี่ดา้ นเราเรียกว่าโหมดใด
ก. เส้นขอบ
ข. ลายนา้
ค. ระยะตัดตก
ง. กล่อง
20. แถบเมนูใดใช้ในการจัดแต่งข้อความ
ก. แทรก
ข. ตัง้ ค่าหน้ากระดาษ
ค. หน้าแรก
ง. รีวิว
1. โดยปกติตวั หนังสือที่ใช้พิมพ์ในเอกสาร

ลาดับขัน้
การเรียนรู ้
ของบลูม
ความรู ้
ความจา

ความรู ้
ความจา

ความรู ้
ความจา

ความรู ้
ความจา

ความรู ้
ความจา

ความรู ้

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
+1 0 -1

ข้อเสนอ
แนะ

114
จุดประสงค์
การเรียนรู ้

2

2

2

2

ข้อคาถาม

ราชการมีขนาดเท่าใด
ก. 12 point
ข. 14 point
ค. 16 point
ง. 18 point
2. การจัดข้อความให้ระยะขอบเท่ากันเป็ นทัง้
ด้านหน้าและหลังเป็ นการจัดแนวแบบใด
ก. การกระจายแบบไทย (Thai Distribute)
ข. ชิดขวา (Align Right)
ค. เต็มแนว (Justify)
ง. กึ่งกลาง (Center Text)
3. ถ้ากดปุ่ ม Ctrl + I ที่แป้นพิมพ์คือคาสั่งใด
ก. ตัวหนา
ข. ตัวเอียง
ค. ขีดเส้นใต้
ง. คัดลอก
4. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบ
แก้ไขคาสะกด และไวยกรณ์ (Spelling &
Grammar)?
ก. การตรวจสอบคาสะกดและไวยกรณ์
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบโดยสังเกตเห็นได้
จากสัญลักษณ์ทปี่ รากฏตรงบริเวณแถบ
เครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar)
ข. กรณีท่มี ีคาที่สะกดผิดในเอกสารจะแสดงให้
เห็นเป็ นเส้นใต้หยักสีแดง
ค. กรณีท่มี ีคาพิมพ์ผิดหลักไวยกรณ์ภาษาจะ
แสดงให้เห็นเป็ นเส้นใต้หยักสีนา้ เงิน
ง. การแก้ไขคาผิดเพียงคาเดียวสามารถทาได้
โดยคลิกขวาตรงคาผิดและคลิกเลือกคาที่สะกด
ถูกต้องแทนที่ลงไปได้ทนั ที
5. การกดปุ่ ม Tab บนแป้นพิมพ์ส่งผลอย่างไร
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ก. เปลี่ยนภาษา
ข. ขึน้ บรรทัดใหม่
ค. พิมพ์ตวั อักษรเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่
ง. ย่อหน้า
2

2

2

2

6. ข้อใดคือหน้าที่ของปุ่ ม
ก. กาหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร
ข. กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
ค. ขยายข้อความเต็มย่อหน้า
ง. ขยายข้อความเต็มหน้ากระดาษ
7. ข้อใดคือหน้าที่ของปุ่ ม
ก. สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
ข. ลาดับเลข
ค. รายการหลายระดับ
ง. แทรกสัญลักษณ์
8. ข้อใดกล่าวผิดในการกาหนดลักษณะ
ตัวอักษร
ก. เครื่องมือจะอยูใ่ นเมนู หน้าแรกของ Ribbon
bar
ข. เราต้องคลุมดาบริเวณที่ตอ้ งการกาหนดก่อน
ในการปรับแต่ง
ค. เราเปลี่ยนสีตัวอักษรได้ทเี่ มนูรีวิว
ง. สามารถกาหนดลักษะตัวอักษรได้เพียงแค่
ขนาด สีและการไฮไลท์อย่างเดียว
9. ข้อใดใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิรด์ พิมพ์
เอกสารอย่างไม่เหมาะสม
ก. ตัง้ ค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์รายงาน
ข. คลิก
เพื่อให้ขอ้ ความที่จะพิมพ์จดั
ชิดระยะขอบทัง้ ซ้ายและขวา
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ลาดับขัน้
การเรียนรู ้
ของบลูม

ค. กดปุ่ ม Spacebar 8 ครั้ง เพือ่ พิมพ์ชอื่
ข้อความทีข่ นึ้ ย่อหน้าใหม่
ง. คลิกคาสั่ง แทรก เลือก สัญลักษณ์ เพื่อใส่
รูปภาพในเอกสาร
10. ในการสร้างขอบให้กบั หน้ากระดาษถ้าใช้
ความข้าใจ
โหมดกล่องจะส่งผลอย่างไร
ก. ไม่มีกรอบ
ข. กรอบเป็ นลายนา้
ค. กรอบเป็ นเงา
ง. กรอบมีครบทัง้ สี่ด้าน
11. เมื่อต้องการให้เอกสารทุกหน้าปรากฏ
การ
ข้อความที่กาหนด จะต้องทาการแทรกที่ใด
นาไปใช้
ก. การแทรกหมายเลขหน้า
ข. การแทรกสัญลักษณ์
ค. การแทรกหัว-ท้ายกระดาษ
ง. การแทรกวันที่และเวลา
12. เราสามารถเว้นบรรทัดด้วยการกดปุ่ มใดบน ความรู ้
แป้นพิมพ์
ความจา
ก. Alt
ข. Tab
ค. Caps Lock
ง. Enter
13. ในการกาหนดลักษณะตัวอักษรข้อใดไม่
ความ
สามารถทาได้
เข้าใจ
ก. ทาตัวหนา
ข. ทาสีตวั อักษร
ค. เปลี่ยนฟอนต์ตวั อักษร
ง. กลับหัวตัวอักษร
ความรู ้
ความจา
14.
จาก
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รูป เส้นสีแดงเกิดขึน้ เพราะเหตุใด
ก. พิมพ์ตวั สะกดผิด
ข. เลือกมุมมองผิด
ค. เป็ นการตกแต่งข้อความ
ง. เป็ นการแสดงสถานะพิมพ์ทบั
15. เคอเซอร์ I ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเอกสารทา
หน้าที่อะไร
ก. ใช้สาหรับเลือกวัตถุ
ข. ใช้แสดงแถบเครื่องมือ
ค. ใช้บอกชื่อไฟล์และโปรแกรม
ง. ใช้แสดงตาแหน่งทีจ่ ะเริ่มพิมพ์
16. ข้อใดคือหน้าที่ของปุ่ ม
ก. เพิ่มขนาดตัวอักษร
ข. ลดขนาดตัวอักษร
ค. ล้างรูปแบบตัวอักษร
ง. ตัวพิมพ์ใหญ่
17. ข้อใดกล่าวผิดในการกาหนดลักษณะ
ตัวอักษร
ก. เครื่องมือจะอยูใ่ นเมนู หน้าแรกของ Ribbon
bar
ข. เราต้องคลุมดาบริเวณที่ตอ้ งการกาหนดก่อน
ในการปรับแต่ง
ค. สามารถเปลี่ยนสีตวั อักษรได้ทเี่ มนู รีวิว
ง. สามารถกาหนดลักษะตัวอักษรได้เพียงแค่
อย่างเดียว
18. การเติมสีให้กบั ข้อความ ใช้เครื่องมือชนิดใด
ก.
ข.
ค.

ลาดับขัน้
การเรียนรู ้
ของบลูม

ความรู ้
ความจา

ความรู ้
ความจา

การ
วิเคราะห์

ความรู ้
ความจา
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2

2
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ง.
19. ข้อใดกาหนดตัวอักษรเป็ น ตัวหนา ตัว
เอียงและขีดเส้นใต้ครบทุกรายการ
ก. คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
ข. คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
ค. คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
ง. คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
20. ข้อใดเรียงลาดับ ขัน้ ตอนการเปลี่ยนสี
ข้อความได้ถกู ต้อง
1. เลือกข้อความ
2. คลิกเปิ ดตารางสี
3. คลิกเลือกสี
4. ถ้ายังไม่พอใจให้คลิก More Colors เพื่อเลือก
สีอื่น
5. คลิกเลือกสี
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
1. หากต้องการแทรกรูปลงในเอกสารจะต้องใช้
คาสั่งใด
ก. เมนู แทรก > สัญลักษณ์ > รูปภาพ
ข. เมนู แทรก > รูปภาพ > จากแฟ้ มหรือ
ภาพตัดปะ
ค. เมนู แทรก > สัญลักษณ์ > หัวข้อ
ง. เมนู แทรก > วัตถุ > จากแฟ้มหรือภาพตัดปะ
2. ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายตาแหน่งภาพควรให้
เมาส์จะเป็ นรูปใด

ลาดับขัน้
การเรียนรู ้
ของบลูม

การ
วิเคราะห์

การ
นาไปใช้

การ
นาไปใช้

การ
นาไปใช้
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ลาดับขัน้
การเรียนรู ้
ของบลูม

ก.
ข.
ค.
3

3

3

3

ง.
3. ถ้าต้องการปรับขนาดรูปภาพและไม่ตอ้ งการ
ให้สดั ส่วนภาพเปลี่ยนแปลง ต้องกดที่ปมุ่ ใด
ก. Cap Lock
ข. Shift
ค. Ctrl
ง. Alt
4. ข้อใดไม่ถือเป็ น object ในการแทรกวัตถุใน
ไฟล์เอกสาร?
ก. Picture
ข. Online Video
ค. Text Box
ง. Shapes
5. ในขัน้ ตอนการลบพืน้ หลังออกจากรูป พืน้ หลัง
ส่วนที่ให้โปรแกรมลบออกจะแสดงเป็ นสีใด
ก. สีแดง
ข. สีสม้
ค. สีม่วง
ง. สีนา้ เงิน
6. ข้อใดคือ ประโยชน์ของการใช้คาสั่งบีบอัด
รูปภาพ (Compress Pictures )
ก. ช่วยลดขนาดไฟล์เอกสารทาให้สะดวกในการ
แชร์ไฟล์งานผ่านอินเทอร์เน็ต
ข. ช่วยปรับขนาดรูปให้เล็กลงงานต่อการ
ตกแต่ง

การ
นาไปใช้

การ
วิเคราะห์

ความรู ้
ความจา

การ
วิเคราะห์
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ลาดับขัน้
การเรียนรู ้
ของบลูม

ค. ช่วยลดภาวการณ์ทางานของคอมพิวเตอร์
ง. ไม่มีขอ้ ถูกต้อง
7. ข้อใดต่อไปนีก้ ล่าวไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับการ
ความ
จัดการรูปภาพด้วยคาสั่งตัดข้อความ
เข้าใจ
ก. การจัดแนวเดียวกับข้อความ คือ การวางรูป
ไว้บรรทัดเดียวกับข้อความ
ข. การจัดแบบจัตรุ สั คือ การจัดข้อความให้ลอ้ ม
ไปตามรูปร่างของรูป
ค. การจัดแบบล้อมรอบ คือ การจัดข้อความให้
ล้อมไปตามรูปร่างของรูป
ง. การจัดแบบทะลุผ่าน คือ การวางรูปไว้
หลังข้อความ
8. ในการสร้างแผนผังองค์กรต้องใช้เครื่องมือใด
การ
ในการสร้างถึงจะเหมาะสม?
ประเมินค่า
ก. SmartArt
ข. Shapes
ค. Chart
ง. WordArt
9. ข้อใดเป็ นคาสั่งในการกาหนดหมายเลขหน้า
การ
ในเอกสาร?
นาไปใช้
ก. แทรก>หมายเลขหน้า
ข. แทรก>หัวกระดาษ>หมายเลขหน้า
ค. แทรก>ตัวแบ่งหน้า>หมายเลขหน้า
ง. แทรก>หัวกระดาษ>แก้ไขหัวกระดาษ>การ
ตัง้ ค่า
10. ข้อใดต่อไปนีก้ ล่าวไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับการ
การ
จัดการรูปภาพด้วยคาสั่งตัดข้อความ
วิเคราะห์
ก. การจัดแนวเดียวกับข้อความ คือ การวางรูป
ไว้บรรทัดเดียวกับข้อความ
ข. การจัดแบบจัตุรัส คือ การจัดข้อความให้
ล้อมไปตามรูปร่างของรูป
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ค. การจัดแบบล้อมรอบ คือ การจัดข้อความให้
ล้อมไปตามรูปร่างของรูป
ง. การจัดแบบทะลุผ่าน คือ การวางรูปไว้หลัง
ข้อความ
11. ข้อใดเป็ นคาสั่งในการใส่ฉากหลังบนหน้า
เอกสาร โดยใช้ขอ้ ความ หรือรูปภาพ มาวางเพื่อ
แสดงความเป็ นเจ้าของ?
ก. เอ็ฟเฟ็ กต์ขอ้ ความ
ข. ลายน้า
ค. สีของหน้า
ง. เส้นขอบของหน้า
12. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับการสร้าง
สมการ
ก. ต้องใช้เมนูแทรก
ข. ปุ่ มในการสร้างจะปรากฏบริเวณ Ribbon bar
ค. สามารถเขียนเศษส่วนได้
ง. ต้องใช้เมนูเค้าโครงหน้ากระดาษ
13. จากภาพหากต้องการหมุน WordArt จะต้อง
กระทาการที่จดุ ใด

ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3
ง. หมายเลข 4
14. คาสั่งที่ ไม่ได้ อยู่ในแท็บเครือ่ งมือแทรก
ก. ใบปะหน้า
ข. บรรณานุกรม

ลาดับขัน้
การเรียนรู ้
ของบลูม

ความรู ้
ความจา

ความ
เข้าใจ

การ
นาไปใช้

ความรู ้
ความจา
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ค. ตัวแบ่งหน้า
ง. หมายเลขหน้า
15. หากต้องการให้รูปภาพหรือรูปร่างย้ายไปยัง
ตาแหน่งข้างหลังสุด ต้องเลือกใช้คาสั่งโด
ก. ข้างหลังข้อความ
ข. นาไปไว้ข้างหลังสุด
ค. ทะลุผ่าน
ง. ล้อมรอบ
16. หากต้องการทาตัวอักษรให้เป็ นอักศิลป์ ต้อง
ใช้คาสั่งใด
ก.

3

3

3

การ
นาไปใช้

การ
นาไปใช้

ข.

ค.
ง.
17. หากต้องการใส่สีให้วตั ถุตอ้ งใช้คาสั่งใด
ก. ออกแบบ > เติมสีรูปร่าง
ข. เค้าโครง > เติมสีรูปร่าง
ค. แทรก > เติมสีรูปร่าง
ง. รูปแบบ > เติมสีรูปร่าง
18. เมื่อต้องการแทรกรูปร่างอัตโนมัติตอ้ งคลิกที่
ไอคอนใด
ก.

ลาดับขัน้
การเรียนรู ้
ของบลูม

ความรู ้
ความจา

การ
นาไปใช้

ข.

ค.
ง.
19. หากต้องการพิมพ์ขอ้ ความลงในรูปทรง
สาเร็จรูปต้องทาอย่างไร
ก. แทรก > เพิ่มข้อความ

การ
นาไปใช้
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ข. แทรก > กล่องข้อความ
ค. คลิกเมาส์ขวาที่รูปทรง > เพิ่มข้อความ
ง. คลิกเมาส์ขวาที่รูปทรง > กล่องข้อความ
20. ข้อใดคือลาดับขัน้ ตอนการแทรกรูปร่างที่
ถูกต้อง
1. คลิกริบบอนแทรก
2. วาด
3. คลิกปุ่ มแทรกเพื่อแทรกรูปร่างที่เลือกไว้
4. เลือกรูปร่างที่ใช้
5. คลิกปุ่ มปิ ด
6. คลิกเมนูรูปร่าง
ก. 6-4-3-2
ข. 1-4-3-2
ค. 1-4-3-5
ง. 1-6-4-2

ลาดับขัน้
การเรียนรู ้
ของบลูม

การ
นาไปใช้
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ตาราง 21 ค่าดัชนีความสอดคล้อง แบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบก่อนและหลังฝึ กอบรม
แบบปรับเหมาะ เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์ (Microsoft Word)
ข้อที่

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

รายการประเมิน
คนที่ 2

คนที่ 3

0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC

แปลผล

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.67
1
0.67
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1

1
0.67

ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อที่

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

รายการประเมิน
คนที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC

แปลผล

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
0.33
0.67

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
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ข้อที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คนที่ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รายการประเมิน
คนที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC

แปลผล

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ภาคผนวก ช
แบบประเมินคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบประเมินคุณภาพระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
เพือ่ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาชีแ้ จง : โปรดพิจารณาว่าระบบฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคุณภาพตามองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่กาหนด
หรือไม่ โดยทาเครื่องหมาย [/] ตามความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้
คุณภาพระดับดีมาก
เท่ากับ 5
คุณภาพระดับดี
เท่ากับ 4
คุณภาพระดับดีปานกลาง
เท่ากับ 3
คุณภาพระดับควรปรับปรุง
เท่ากับ 2
คุณภาพระดับใช้ไม่ได้
เท่ากับ 1
รายการประเมิน
1. ด้านการจัดการบทเรียน
1.1 เมนูหลักของบทเรียนมีความเหมาะสม
1.2 รูปแบบการนาเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม
1.3 ความชัดเจนของคาอธิบายแบบฝึ กหัดในบทเรียน
1.4รูปแบบการตอบโต้มีมาตรฐานเดียวกัน
1.5 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
1.6 ความสะดวกในการใช้บทเรียน
1.7 ปุ่ มและสัญลักษณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกับผูใ้ ช้ได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน
2.1 กาหนดวัตถุประสงค์ชดั เจน สมบูรณ์
2.2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
2.3 การออกแบบเป็ นระบบ นาเสนอถูกต้องตามลาดับขัน้
2.4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรม
2.5 กลยุทธ์การนาเสนอดึงดูดความสนใจ
2.6 คาแนะนาการใช้งานเหมาะสมชัดเจน

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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รายการประเมิน
3. ด้านอักษร
3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบอักษร
3.3 ความชัดเจนของตัวอักษร
3.4 ตัวอักษรกับพืน้ หลังช่วยให้อา่ นง่าย
4. ด้านภาษา
4.1 การใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน
4.2 ภาษาที่ใช้ถกู ต้องเหมาะสม
4.3 การใช้ภาษาเหมาะสมกับผูเ้ รียน
5. ด้านภาพ
5.1 ความเหมาะสมของขนาดภาพ
5.2 การจัดวางตาแหน่งของภาพมีความเหมาะสม
5.3 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
5.4 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนือ้ หา
5.5 ความสัมพันธ์ของภาพและคาบรรยาย
5.6 ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง
6. ด้านเสียง
6.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย
6.2 ความถูกต้องของเสียงบรรยาย
6.3 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย
6.4 ความเหมาะสมของระดับเสียงดนตรีกบั ระดับเสียงบรรยาย
6.5 ความเหมาะสมและความน่าสนใจของดนตรีประกอบ
7. ด้านการปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยง
7.1 โอกาสให้ผเู้ รียนควบคุมลาดับในการศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง
7.2 การให้ความช่วยเหลือมีความเหมาะสม
7.3 การเชื่อมโยงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.4 การเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็ว
7.5 คาสั่งต่างๆ ในการเชื่อมโยงบทเรียนแสดงไว้อย่างชัดเจน

ระดับความคิดเห็น
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ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ผูป้ ระเมิน...............................................................
(.....................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

ภาคผนวก ซ
เว็บไซต์ฝึกอบรมแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการทางาน

ภาพประกอบ 8 Site Map เว็บไซต์ฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ
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รูปแบบการทางานของเว็บไซต์ฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ
1. การสมัครสมาชิก
เริ่มต้น

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ใช่

กรอกข้อมูลสมาชิก

ตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกหรือไม่
ไม่ใช่

กล่องข้อความ
คุณเป็นสมาชิกอยู่
แล้ว

กรอกข้อมูลการสมัคร
แสดงข้อมูลการสมัคร

บันทึกข้อมูลสมาชิก

ส่งอีเมลยืนยันการ
สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกเรียบร้อย
แล้ว

จบการทำงาน

ภาพประกอบ 9 ผังการไหลของข้อมูลการสมัครสมาชิก
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2. กระบวนการทางานแบบทดสอบก่อนฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ

เริ่มต้น

สมาชิกลงชื่อเข้าใช้งาน

แสดงแบบทดสอบ
ก่อนฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ

สมาชิกทำแบบทดสอบ
ก่อนฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ

คำนวณคะแนนในแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้

1

ภาพประกอบ 10 ผังการไหลของข้อมูลกระบวนการทางานแบบทดสอบก่อนฝึ กอบรม
แบบปรับเหมาะ

ภาพประกอบ 11 ผังการไหลของข้อมูลกระบวนการทางานแบบทดสอบก่อนฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ (ต่อ)
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3. การฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ

เริ่มต้น

สมาชิกลงชื่อเข้าใช้งาน
แสดงบทเรียน
แบบปรับเหมาะ

สมาชิกฝึกอบรม
และทำแบบฝึกหัด

บันทึกความคืบหน้าการเรียน
ไม่ใช่

สมาชิกเรียนครบทุกบทเรียนที่นำเสนอ

ใช่
แสดงแบบทดสอบ
หลังฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ

จบการทำงาน

ภาพประกอบ 12 ผังการไหลของข้อมูลการฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ
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4. กระบวนการทางานแบบทดสอบหลังฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ

เริ่มต้น
สมาชิกลงชื่อเข้าใช้
งาน
แสดงแบบทดสอบ
หลังฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ

สมาชิกทาแบบทดสอบ
หลังฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ

คานวณคะแนน
แบบทดสอบหลังฝึ กอบรม

ไม่ใช่

คะแนนแบบทดสอบหลังฝึกอบรม ≥
24 คะแนน (80%)

ใช่

บันทึกคะแนน

บันทึกคะแนน

แสดงผลคะแนน
และจุดประสงค์ที่ไม่

แสดงผลคะแนน

กล่องข้อความ
นาเสนอบทเรียน

สร้างประกาศนียบัตร

จบการทางาน

ภาพประกอบ 13 ผังการไหลของข้อมูลกระบวนการทางานแบบทดสอบหลังฝึ กอบรม
แบบปรับเหมาะ
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ตัวอย่างเว็บไซต์

ภาพประกอบ 14 หน้าแรก
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ภาพประกอบ 15 หน้าคาแนะนา
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ภาพประกอบ 16 หน้าสมัครสมาชิก
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ภาพประกอบ 17 แบบทดสอบก่อนฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ (1)
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ภาพประกอบ 18 แบบทดสอบก่อนฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ (2)
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ภาพประกอบ 19 แบบทดสอบก่อนฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ (3)
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ภาพประกอบ 20 หน้าบทเรียนของฉัน

145

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 แบบฝึ กหัด (1)
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ภาพประกอบ 25 แบบฝึ กหัด (2)
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ภาพประกอบ 26 แบบฝึ กหัด (3)
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ภาพประกอบ 27 แบบทดสอบหลังฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ (1)
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ภาพประกอบ 28 แบบทดสอบหลังฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ (2)
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ภาพประกอบ 29 แบบทดสอบหลังฝึ กอบรมแบบปรับเหมาะ (3)

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นางสาวพิมพ์ชนก คาชัย
31 มกราคม 2537
จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
2 หมู่ 4 ตาบลขนุน อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

