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บทคดัย่อภาษาไทย 

59902302 : สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : ระบบการจดัการเรียนรู้, การฝึกอบรมออนไลน,์ อินโฟกราฟิก, ระบบการจดัการเรียนรู้
ระบบเปิดส าหรับมหาชน 

นางสาว พิมพิไร สุพตัร: การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้
ระบบเปิดส าหรับมหาชนเร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร. เอกนฤน บางท่าไม ้

  
การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบ

การจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 2) เพื่อ
ประเมินทกัษะดา้นการสร้างส่ืออินโฟกราฟิก  จากการฝึกอบรมออนไลน์เร่ือง การออกแบบส่ือ
อินโฟกราฟิก 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการฝึกอบรมออนไลน์  ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้
ระบบเปิดส าหรับมหาชน Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีไดแ้ก่ นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
ศิลปากรไดม้าจากการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการเลือกแบบอาสาสมคัร (Voluntary sampling) 
โดยกลุ่มตวัอย่างมีความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวิจยั จ านวน 44 คนใชร้ะยะเวลา 1 สัปดาห์ใน
การเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ออนไลน์ และสร้างสรรคผ์ลงานโดยมีผูเ้ช่ียวชาญประเมินผลงานตาม
เกณฑภ์ายใตแ้นวคิดของรูบริค 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล  ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  2) 
ระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX 3) บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก4) แบบ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ 5) แบบประเมินผลงาน ภายใตแ้นวคิดของ รูบริค 6) 
แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X̄) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเท่ียงตรง และค่าความสอดคลอ้งของเน้ือหา (IOC) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ผลการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบ
การจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เทคโนโลยีการศึกษาจ านวน  5 ท่านยอมรับว่า การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยระบบการ
จดัการเรียนรู้  Open edX  เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงจากแบบ
ประเมินคุณภาพ 2) ผลการวิเคราะห์ผลงานของผูเ้ขา้อบรมออนไลน์  ผ่านเกณฑ์การให้คะแนน 
ภายใตแ้นวคิดของรูบริคจากจ านวนผูเ้ขา้อบรม 44 ท่าน คะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.98 มีประสิทธิภาพ

 



  จ 

สูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้50 : 100 3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ท่ีมีต่อการ
พฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน  เร่ือง การ
ออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ภาพรวมของการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (X̄ = 4.15, S.D. = 0.62) 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

59902302 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : LEARNING MANAGEMENT SYSTEM, OPEN EDX, E-TRANINING, INFOGRAPHICS 

MISS PIMPIRAI SUPAT : THE DEVELOPMENT OF INFOGRAPHIC DESIGN E-
TRAINING WITHMASSIVE OPEN ONLINE COURSE.  THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR EKNARIN BANGTHAMAI, Ph.D. 

The purposes of this research were to 1) develop a E-Training System about the topic 
“Infographic Design” using Learning Management System “Open edX” 2) evaluate the result of the 
Infographic Design E-Training 3) measure participant satisfaction towards the Infographic Design E-
Training. 

The sample group of this research used the voluntary sampling method and consisted of 44 
students of Silpakorn University, who voluntarily participated in this research. The research too 1 week 
to study 4 E-Training topics, which were 1) Principles of Design 2) Color, the element of emotion 3) 
Infographic Design Basic 4) Design and Create Infographic with E-Training Program, which would be 
evaluated by experts under the Rubric concept. 

Instruments used to gather information for this research are 1) Structured Survey 2) 
Learning Management System “Open edX” 3) Infographic Design Online Course content 4) Evaluation 
form about the E-Training System 5) Rubric Concept Evaluation form for participant’s work 6) 
Satisfaction Assessment form. Statistic in this research used the average value (X̄), Standard Deviation 
(S.D.) and Index of Item-Objective Congruence (IOC). 

Analysis results were concluded as follow : The research result found that 1) Infographic 
Design E-Training with Learning Management System “Open edX” was acknowledged by 5 education 
technology experts, that it actually worked and could be used. 2) The sampling group of 44 Participants 
passed the evaluation under the Rubric concept with average score of 86.98, which was above the standard 
set at 50 : 100. 3) The participant’s satisfaction towards the Infographic Design E-Training with Learning 
Management System “Open edX” was satisfied with the training at high level (X̄ = 4.15, S.D. = 0.62). 

 
 

 

 

 



  ช 

กติติกรรมประกาศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
  

ผูว้ิจยัขอกราบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกนฤน บางท่าไม ้อาจารยท่ี์ปรึกษาและ ผู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ กราบขอบคุณพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ร่วม กราบขอบพระคุณ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในฐานะผูท้รงคุณวฒิุ 
และกราบขอบพระคุณอาจารย์ดร.สมาธิ นิลวิเศษ ประธานกรรมการผูส้อบวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้
ค  าแนะน าทั้งทางวิชาการและให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนเป็นก าลงัใจอย่างดียิ่งจนวิทยานิพนธ์เสร็จ
สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบ 
การจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ทุกท่านท่ีเอ่ยนามใน
ภาคผนวกท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง่ในการใหข้อ้มูลมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา และนักศึกษาอาสาสมคัร มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะ
ศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์การสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
เพื่อด าเนินการทดลอง 

ขอขอบพระคุณอาจารยด์ร.วรวุฒิ   มัน่สุขผล ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เนตร หงษไ์กรเลิศ และ
คุณมารุต คล่องแคล่ว ท่ีให้สัมภาษณ์ดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์  และดา้นระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open edX จนท าใหก้ารฝึกอบรมประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

ขอขอบคุณพี่ๆ ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อนๆ ปริญญาโท สาขาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา ทุกท่านตลอดจนรุ่นนอ้งสาขาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาท่ีมิไดเ้อ่ยนาม ณ ท่ีน้ี
ใหก้ าลงัใจและช่วยเหลือเสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์แห่งงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบให้แก่ คุณแม่ยุพิน บุญเฉย คุณพ่อจ าลอง  
สุพตัร ตลอดจนญาติพี่นอ้ง และผูท่ี้คอยสนบัสนุนใหก้ าลงัใจอยา่งดีเสมอมา 

  
  

พิมพิไร  สุพตัร 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ............................................................................................................................ ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................... ฉ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ช 

สารบญั ............................................................................................................................................. ซ 

สารบญัตาราง .................................................................................................................................. ญ 

สารบญัแผนภูมิ ................................................................................................................................. ฎ 

สารบญัรูปภาพ ................................................................................................................................. ฏ 

บทท่ี 1  บทน า ................................................................................................................................. 13 

1. ท่ีมาและความส าคญัของงานวิจยั ............................................................................................ 13 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั ........................................................................................................ 21 

3. สมมติฐานของการวิจยั ............................................................................................................ 21 

4. ขอบเขตของการวิจยั ............................................................................................................... 22 

5. นิยามศพัทเ์ฉพาะ ..................................................................................................................... 22 

6. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ..................................................................................................... 23 

บทท่ี 2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ........................................................................................................ 24 

1.  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรมออนไลน ์................................................................. 25 

2.  การจดัการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน ....... 40 

3.  การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ............................................................................................... 48 

4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ................................................................................................................. 55 

4.1 งานวิจยัในประเทศ ........................................................................................................ 55 

4.2 งานวิจยัต่างประเทศ ....................................................................................................... 59 

                          



  ฌ 

บทท่ี 3  วิธีด าเนินการวิจยั ................................................................................................................ 62 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั .................................................................................. 62 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา ........................................................................................................................ 62 

3. เคร่ืองท่ีใชใ้นการวจิยั .............................................................................................................. 63 

4. การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ......................................................... 64 

5. วิธีด าเนินการวิจยั .................................................................................................................... 75 

6. การวิเคราะห์ขอ้มูล .................................................................................................................. 78 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ........................................................................................................ 80 

ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ ............................................................................. 81 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินผลงานของผูเ้ขา้อบรมจากการฝึกอบรมออนไลน์ ................................ 87 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมออนไลน ์............................................... 88 

บทท่ี 5   สรุป อภิปายผลและขอ้เสนอแนะ ...................................................................................... 90 

สรุปผลการวิจยั ........................................................................................................................... 94 

อภิปายผลการวิจยั ....................................................................................................................... 95 

ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................................... 99 

ภาคผนวก ...................................................................................................................................... 100 

ภาคผนวก ก  รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ........................................... 101 

ภาคผนวก ข  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ............................................... 112 

ภาคผนวก ค  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั .......................................................................................... 128 

ภาคผนวก ง  ตวัอยา่งรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน ์..................................................................... 148 

รายการอา้งอิง ................................................................................................................................ 166 

ประวติัผูเ้ขียน ................................................................................................................................ 170 

 



 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี 1  เน้ือหาการฝึกอบรมออนไลน์ ......................................................................................... 67 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบประเมินผลช้ินงาน ภายใตแ้นวคิดของ รูบริค ...... 70 

ตารางท่ี 3 แบบประเมินส่ือประชาสัมพนัธ์ (อินโฟกราฟิก)............................................................. 71 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูล .......................................................................................................... 79 

ตารางท่ี 5 สรุปผลประเดน็การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาการฝึกอบรมออนไลน์ .................. 82 

ตารางท่ี 6 สรุปผลประเดน็การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ................. 85 

ตารางท่ี 7 สรุปแบบประเมินคุณภาพของการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ .................................... 88 

 



 

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิท่ี 1 ขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ........................................................ 66 

แผนภูมิท่ี 2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนการฝึกอบรมออนไลน์ ................. 69 

แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูรั้บการอบรม ................................ 74 

แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ........................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ฏ 

สารบัญรูปภาพ 
 

รูปท่ี 1 การวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนการพฒันา MOOC บนระบบ Open edX .................... 44 

รูปท่ี 2 แบบฟอร์มประมวลรายวิชา ................................................................................................. 45 

รูปท่ี 3 แบบฟอร์มโครงสร้างเน้ือหารายวิชา .................................................................................... 46 

รูปท่ี 4 โครงสร้างเน้ือหา และแผนการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ..................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่1  

บทน า 
 

1. ทีม่าและความส าคญัของงานวจิัย  

 ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมากระแสความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสงัคม

โลกส่งผลให้ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย 

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้ ทนัสมยัการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน นวตักรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศหลัง่ไหลเขา้สู่ครัวเรือนจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิต การเปล่ียนแปลง  

อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดผลกระทบ และปัญหาต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจอยู่ในสภาพวิกฤติ เกิดความ      

ผนัผวนทางการเมือง ความเส่ือมของวฒันธรรม และศีลธรรม ระบบการศึกษาท่ีมีอยู่ไม่มีบทบาท

เพียงพอท่ีจะเตรียมคน และพฒันาศกัยภาพของคนใหพ้ร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงไดป้ระชากรขาด

ทกัษะในการคิด ไม่สามารถเช่ือมโยงประยุกต์ใชค้วามรู้เพื่อด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างรุนแรง การเผชิญปัญหามีทุกระดบัตั้งแต่ปัญหาส่วนตวัไปจนถึง

ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีตั้งแต่ปัญหาธรรมดาไปจนถึงขั้นซับซอ้น   

ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ความคิด ทกัษะจากหลายหลายสาขามาช่วยในการแกไ้ขปัญหา จากสภาพ

ความจ าเป็นดังกล่าว จึงน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับ          

การพฒันาสังคมไทย และการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี

ปรับปรุง พ.ศ.2552-2559 เป็นแผนระยะยาวภายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ

นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีรู้จกัประมาณอย่างมีเหตุผล     

มีความรอบรู้เท่าทนัโลกเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อมุ่งให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และความ

อยูดี่มีสุขของคนไทย โดยยดึ “คน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา มีวตัถุประสงค์ และแนวนโยบายดงัน้ี 

1) พฒันาคนอย่างรอบดา้นและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันา มีแนวนโยบาย (1) พฒันา

คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ในทุกระดบั และประเภทการศึกษา (2) ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ 

ผูเ้ขา้อบรม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมมีจิตส านึก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย      

มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริตต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิ      

ขายเสียง (3) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมี้โอกาส
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เขา้ถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ผูย้ากไร้อยูใ่น

ทอ้งถ่ินห่างไกล ทุรกนัดาร (4) ผลิตและพฒันาก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

และเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัและร่วมมือกบันานาประเทศ (5) พฒันามาตรฐานและระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาทั้ งระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก (6) ผลิตและพฒันาครูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานมี

คุณธรรมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 2) สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้     

มีแนวนโยบาย (1) ส่งเสริมการจดัการศึกษาอบรม และแหล่งเรียนรู้ของสถาบนัศาสนา และสถาบนั

ทางสังคมทั้ งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั (2) ส่งเสริม

สนบัสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม พลศึกษา กีฬาเป็นวิถี

ชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต (3) ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้นวตักรรม 

และทรัพยสิ์นทางปัญญา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ และสร้างกลไกลในการน าผลการวิจยั

ไปใชป้ระโยชน์ 3) พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพฒันาคน และสร้างสังคม

คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้มีแนวนโยบาย (1) พฒันาและน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อ

การพฒันาคุณภาพเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) เพิ่มประสิทธิภาพ         

การบริหารจดัการโดยเร่งรัดกระจายอ านาจการบริหาร และจดัการศึกษาไปสู่สถานศึกษาเขตพื้นท่ี

การศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนประชาชน 

ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริม

การศึกษา (4) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจดัการ 

และใช้ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา 

พฒันาความเป็นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพ         

การแข่งขนัของประเทศภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลก       

อย่างสันติสุขมีการพึ่ งพาอาศัยและเก้ือกูลกัน ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ

แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในส่วนท่ี ๒ : 

กรอบหลักการของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ข้อท่ี ๑ หลักการของแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ไดก้ล่าวว่า การท่ีจะพฒันาประเทศไทย

ให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยัง่ยืนให้เกิดข้ึนในอนาคตนั้ น จะต้องให้ความส าคัญกับการ

เสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยูใ่หเ้ขม้แขง็ และมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันา

ทั้ งในระยะกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะ “การพฒันาคน”ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการ
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เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงมีส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือทกัษะการเรียนรู้ และการเสริมสร้าง

ปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคนโดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยกุตใ์ชท้ั้งในเชิงระบบ และ

โครงสร้างของสงัคมไทยใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน (ส านกังานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2559) 

 การจัดฝึกอบรมออนไลน์มีลักษณะของการเรียนการสอนโดยส่ือหลายมิติ  บทเรียนมี

ปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูเ้ขา้อบรมกบับทเรียน และเกิดการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานต่อไป ผูเ้ขา้อบรมยงัสามารถควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งอิสระ

ในเร่ืองของสถานท่ี และเวลาโดยเน้ือหาของบทเรียนในการจัดฝึกอบรมออนไลน์นั้ นจะมี              

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเน้ือหา พฒันาให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา และยงัเป็นการน าเอาคุณสมบติั

ของอินเทอร์เน็ตมาออกแบบเพื่อใชใ้นการศึกษาเช่นการจดัการฝึกอบรมออนไลน์  (Web-Based 

Instruction) มี ช่ือเรียกหลายลักษณะเ ช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  เว็บการเรียน            

(Web-Based Learning) เวบ็ฝึกอบรม (Web-Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Internet-Based 

Training) อินเทอร์เน็ตช่วยสอน (Internet-Based Instruction) เวิลดไ์วดเ์วบ็ฝึกอบรม (WWW-Based 

Training)  และ เ วิ ลด์ ไ วด์ เ ว็บ ช่ วยสอน  (WWW-Based Instruction)  สรร รัชต์  ห่ อไพศาล                      

(สรรรัชต ์ห่อไพศาล, 2544) ทั้งน้ีมีผูนิ้ยาม และใหค้วามหมายของการเรียนการสอนออนไลน์เอาไว้

หลายนิยาม ได้แก่ แฮนนัม Hannum(Hannum, 1998a) กล่าวถึงการเรียนการสอนออนไลน์ว่า        

เป็นการจดัสภาพการเรียนการสอนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตบนพื้นฐานของหลกัและ

วิธีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีระบบ คาร์ลสันและคณะ (R. D. Carlson, et al, 1998)   

กล่าวไดว้่าการจดัฝึกอบรมออนไลน์เป็นภาพท่ีชดัเจนของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีในยุค

ปัจจุบนักบักระบวนการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) ซ่ึงก่อให้เกิดโอกาสท่ี

ชัดเจนในการน าการศึกษาไปสู่ท่ีด้อยโอกาสเป็นการจัดหาเคร่ืองมือใหม่ๆ ส าหรับส่งเสริม            

การเรียนรู้และเพิ่มเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกท่ีช่วยขจดัปัญหา เร่ืองสถานท่ีและเวลา ดงันั้นการ

จัดฝึกอบรมออนไลน์เป็นตวัช่วยส าคญัมุ่งหวงัท่ีจะลดปัญหาคือ ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรียนผ่าน

บทเรียนออนไลน์ไดต้ามความสามารถ และความแตกต่างของผูเ้ขา้อบรมลดขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาเรียน 

ผูเ้ขา้อบรมท่ีจดจ าค  าสั่งหรือขั้นตอนไม่ได้ สามารถดูขั้นตอนการสาธิตเพื่อทบทวนในส่วนท่ี            

ไม่เขา้ใจ โดยควบคุมการสาธิตได้ด้วยตนเอง และในการปฏิบัติงานตามใบงานฝึกปฏิบติันั้น              

ผูเ้ขา้อบรมสามารถดูตวัอย่างพร้อมค าอธิบายในขั้นตอนต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการปฏิบติัรวมถึงมี
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แนวคิดและความคิดรวบยอดในการสร้างช้ินงานท่ีซบัซอ้นไดจ้ากการเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์               

ท่ีพฒันาข้ึนร่วมกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานดา้นผูส้อนบทเรียนออนไลน์

แบบสาธิตจะช่วยลดภาระของผูส้อนท่ีตอ้งดูแลผูเ้ขา้อบรมเป็นจ านวนมากสามารถใหค้  าแนะน ากบั

ผูเ้ขา้อบรมได้เต็มท่ีระหว่างการสอนได้ทนัเวลา และครอบคลุมเน้ือหา บทเรียนคอมพิวเตอร์        

ช่วยสอนแบบสาธิตเป็นส่ือการสอนน าเสนอบทเรียนดว้ยการผสมผสานระหว่าง ขอ้มูล ตวัอกัษร 

รูปภาพ เสียงบรรยายประกอบ และวีดีโอรวมไวเ้ป็นหน่ึงเดียวปลูกฝังให้ผูเ้ขา้อบรมเกิดการเรียนรู้

ไดด้ว้ยตนเอง และเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้ขา้อบรมเกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึนดว้ยการน าความรู้

ไปปฏิบัติจนเกิดทักษะ แนวคิด และความคิดรวบยอดน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน           

(สุริยา ค  าอุดม, 2550) 

 การฝึกอบรมถือว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผู ้เข้าอบรม                

มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน และช่วยในการพฒันาผูเ้ขา้อบรมให้มี

ความรู้ความสามารถ ตรงตามความตอ้งการหรือทศันคติขององคก์รหรือหน่วยงาน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัท่ีมีเป้าหมายดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

พร้อมยกระดับความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของผูเ้ข้าอบรม              

ซ่ึงรูปแบบหรือกระบวนการการฝึกอบรมเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน         

การฝึกอบรมโดยเลือกใชส่ื้อ และวิธีการในการอบรมท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้ขา้

รับการอบรมสนใจ และติดตามเน้ือหาท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และประกอบกบั

การมุ่งเนน้ให้ผูเ้ขา้อบรม มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบติังานจริง ผูเ้ขา้อบรมยงัสามารถ

เขา้ไปเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถท่ีจะฝึก

ปฏิบติันอกเหนือจากห้องเรียน (สมชาติ กิจยรรยง  และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, 2550) สรุปไวว้่า          

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้อบรมเกิดความรู้ เกิดความเขา้ใจ เกิดความ

ช านาญ และเกิดเจตคติท่ีดีเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จนกระทั่งสามารถท าให้ผูเ้ข้าอบรมเกิด           

การเรียนรู้หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล 

และประสิทธิภาพการจดัฝึกอบรมจะเกิดข้ึนเม่ือผูท่ี้ปฏิบติังานประสบกับปัญหาในการท างาน 

อาจจะเน่ืองมาจากการขาดความรู้ ความสามารถ หรือทศันคติจนอาจท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานได้

ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีหน่วยงานหรือองค์กรก าหนดได้หรืออาจจะเป็นเพราะบุคคลนั้นส าเร็จ

การศึกษาในสาขาท่ีไม่ตรงกบังานท่ีตนท า หรือจบการศึกษาท่ีตรงกบังาน แต่ยงัขาดทกัษะหรือ

ความสามารถท่ีไม่ไดรั้บการฝึกฝนอยา่งเพียงพอ หรือเม่ือองคก์รไดมี้การเปล่ียนแปลงภายใน เช่น 
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ปรับเปล่ียนขั้นตอนหรือวิธีการท างาน เปล่ียนเคร่ืองจกัร หรือน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้ท็  าให้

บางคนหรือ บุคคลบางกลุ่มกลายเป็นผูท่ี้ขาดความรู้ ความสามารถ หรือมีทศันคติท่ีไม่ดีเกิดข้ึน

ภายในองคก์รจึงตอ้งจดัการฝึกอบรมเพื่อลดหรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทนัที งานวิจยัเร่ืองน้ีน้ีจะช่วย

ให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลในองค์กรได้เรียนรู้และเข้าใจในเร่ือง               

การจัดฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก และผูท่ี้สนใจในงานด้านการฝึกอบรมใน                    

การจัดฝึกอบรมให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองคก์รไดโ้ดยแทจ้ริง จึงจ าเป็นตอ้งมี

เทคโนโลยีท่ีช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ านวยความสะดวกสบาย

ส าหรับผูเ้ขา้อบรมมากยิง่ข้ึน  

 ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยไีดมี้การเปล่ียนแปลง และพฒันาอยา่งรวดเร็วท าใหอิ้นเทอร์เน็ตเขา้

มามีบทบาททางการศึกษามากข้ึนอาทิ เช่น การจัดฝึกอบรมออนไลน์ซ่ึงถือเป็นตวัช่วยส าคัญ            

ท่ีมุ่งหวงัจะลดปัญหาทางการเรียนรู้ ผูอ้บรมสามารถศึกษาเน้ือหาผ่านบทเรียนออนไลน์ไดต้าม

ความสามารถของผูเ้รียน และลดความแตกต่างของผูเ้รียน ลดขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา และสถานท่ีส าหรับ

จัดฝึกอบรม ผูเ้รียนสามารถท่ีจะจดจ าค  าสั่งหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในบทเรียนด้วยการดูขั้นตอน         

การสาธิต และยงัสามารถควบคุมบทเรียนออนไลน์ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อทบทวนในส่วนท่ีไม่เขา้ใจใน

ส่วนของการฝึกปฏิบติันั้น ทั้งน้ีผูเ้รียนยงัสามารถดูตวัอย่างบทเรียนพร้อมค าอธิบายในขั้นตอน     

ต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการปฏิบติัรวมถึงมีแนวคิด และสร้างความคิดรวบยอดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

ซ่ึงจดัการฝึกอบรมออนไลน์ในปัจจุบนัเป็นการเน้นท่ีตวัผูเ้ขา้อบรมเป็นหลกั และในปัจจุบนัมี      

การน าเทคโนโลยีมาพฒันาประยกุตใ์ชร่้วมกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเรียกว่า  MOOCs  มาจาก

ค าเต็มคือ Massive Open Online Courses ความหมายของค าว่า Massive หมายถึงจ านวนผูเ้รียน

ลงทะเบียนไดม้ากกว่า 10,000 คน Open หมายถึง ผูเ้รียนเรียนแบบเสรีไม่เสียค่าใชจ่้าย ทุก ๆ คน

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ Online หมายถึง เรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต Courses หมายถึง      

ชุดวิชาท่ีเปิดสอนแบบเข้าเรียนได้ตามท่ีต้องการโดยไม่จ าเป็นต้องขอรับประกาศนียบัตร                

ผลการเรียนเป็นระบบเปิดท่ีเรียนได้แบบเสรี โดยท่ีผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้งมีการลงทะเบียนเป็น

นกัเรียนหรือ เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ระบบรองรับผูเ้รียนไดอ้ยา่งกวา้งไกล และรองรับจ านวนผูเ้รียนได้

มาก ซ่ึงแตกต่างกบัการเรียนแบบเดิมท่ีรองรับผูเ้รียนไดจ้ านวนน้อย และตอ้งมีผูส้อน ซ่ึงท าให้มี

ขอ้จ ากดัเร่ืองอตัราส่วนของผูส้อนกบัผูเ้รียน ซ่ึง MOOCs ไม่มีขอ้จ ากดัเหล่าน้ี เพราะสามารถรองรับ

ผูเ้รียนไดแ้บบมหาศาล และมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีโดดเด่นเช่น เน้ือหาท่ีน ามาใหเ้รียนเป็นเน้ือหาแบบ
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เปิดท่ีอนุญาต (open licensing of content) เป็นตน้ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.)(ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2558)โดยมี

ระบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเรียกวา่ Open edX  

 Open edX มาจากค าว่า ระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เป็นหลักสูตร

ออนไลน์ระบบเปิดท่ีสามารถรองรับการเรียนออนไลน์ได้เป็นจ านวนมาก ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเป็นการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเนน้ “ระบบเปิด” อนุญาตให้ทุก

คนเขา้ถึงเน้ือหาไดอ้ยา่งเสรี และยงัรองรับการเขา้ถึงไดพ้ร้อม ๆ กนัไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยมีจุดเด่น

ในการรองรับผูเ้ขา้อบรมเป็นจ านวนมาก รองรับเน้ือหาทั้งภาพ วิดีโอ เสียง เอกสาร และแบบอิน

เทอร์แอคทีฟ รองรับการท าแบบทดสอบหลากหลาย ทั้งการเลือกค าตอบ เติมค า ลากวาง และการส่ง

ไฟลก์ารบา้น สามารถใชไ้ดก้บัการเรียนการสอนแบบเปิด เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม และการเรียน

การสอนแบบวิชาภายในท่ีเปิดใหเ้ฉพาะสมาชิก จึงเหมาะส าหรับใชง้านทั้งในมหาวิทยาลยัโรงเรียน 

และหน่วยงานทัว่ไปในปัจจุบนั  

 มหาวิทยาลยัมหิดลไดน้ า Open edX มาใชค้วบคู่กบัแนวการสอนสมยัใหม่ของมหาวิทยาลยั 

ได้แก่  Flipped Classroom และ Blended Learning ช่วยให้การเ รียนการสอนน่าสนใจ และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงเดิมไดพ้ฒันาข้ึนเพื่อใชเ้ป็น Platform หลกั ส าหรับ edx.org ซ่ึงก่อตั้งข้ึนใน

ปี 2012 โดยมหาวิทยาลยั Harvard และ MIT ไดเ้ผยแพร่เป็นซอฟตแ์วร์รหสัเปิดตั้งแต่ปี 2013 ปัจุบนั

มีสถาบนัการศึกษา และองกรคต่์าง ๆ มากกว่า 200 องคก์รไดติ้ดตั้ง และใชง้าน Open edX เพื่อใช้

ในการจดัการเรียนการสอนแบบ MOOCs, SPOC รวมทั้งการฝึกอบรมต่างๆ ซ่ึงผูใ้ชร้ะบบสามารถ

ลงทะเบียนสร้างบญัชีผูใ้ชบ้นระบบโดยการ Activate บญัชีผา่น e-mail บญัชีผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนแลว้

สามารถท างานได ้2 ระบบจะเช่ืยมโยงกนั คือระบบจดัการเรียนการสอนบนระบบ Studio และ

ระบบส าหรับผูเ้ขา้อบรม LMS ซ่ึงระบบ Studio น้ีจะสามารถดูขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีส่วนตวั และ

แก้ไขบญัชีส่วนตวัไดน้อกจากน้ีระบบ Studio ยงัมีหน้าท่ีให้ส าหรับก าหนดขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

รายวิชา เช่น ก าหนดช่วงเวลาลงทะเบียน ก าหนดช่วงเวลาเปิดปิดรายวิชา ก าหนดค าอธิบาย และ

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายวิชา ก าหนดขอ้มูลทีมผูส้อน ก าหนดรูปภาพหรือวีดีโอประกอบ ก าหนดจ านวน

ชัว่โมงท่ีผูเ้ขา้อบรมตอ้งใชใ้นการเรียนออนไลน์ ก าหนด Course Pacing เป็นตน้  ส่วนระบบส าหรับ

ผูเ้ขา้อบรม LMS เป็นระบบส าคญัส าหรับผูเ้ขา้อบรมท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ และทดลองดู
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รายวิชาท่ีสร้างข้ึนส าหรับผูใ้ช้หลงัจากท่ีไดก้ าหนดขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอนบนระบบ 

Studio 

 ปัจจุบนัส่ืออินโฟกราฟิกก าลงัเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนัเป็นการน าขอ้มูลท่ีเขา้ใจยากหรือ

ขอ้มูลท่ีเป็นตวัหนงัสือจ านวนมากมาน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรคใ์หส้ามารถเล่าเร่ือง

ไดด้ว้ยตวัเอง เพราะการน าเสนอแผนภาพสวย ๆ สามารถท าให้คนทัว่ ๆ ไปสามารถเขา้ถึงและ

เขา้ใจขอ้มูลปริมาณมาก ๆ ด้วยแผ่นภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้น ด้วยขอ้มูลท่ีถูกคดักรองมาแลว้      

เป็นอยา่งดีท าใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้าย อินโฟกราฟิกจึงเป็นวิธีการน าเสนอขอ้มูลเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงเรา

สามารถหยิบยกเร่ืองราวเลก็ ๆ ไปจนถึงเร่ืองราวใหญ่โตมาน าเสนอในมุมมองท่ีแปลกตา ทนัสมยั 

ทนัต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบนั โดยรูปแบบหรือประเภทของอินโฟกราฟิกตามวตัถุประสงคใ์น

การใชง้าน อินโฟกราฟิกมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ หัวขอ้ท่ีน่าสนใจ ภาพ และขอ้ความ ซ่ึงจะตอ้ง

รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ให้เพียงพอแลว้น ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะ

ดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกท่ีใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น 

สัญลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนท่ี ฯลฯ ท าให้ส่ือมีความสวยงาม น่าสนใจ เขา้ใจ

ง่าย สามารถจดจ าไดน้าน จึงท าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึนปรากฎการณ์ท่ีเห็นเด่นชดัใน

ทุกวนัน้ีคือ อินโฟกราฟิกแทรกซึม และซอกซอนไปไดใ้นทุก ๆ ส่ือ ทั้งหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ

ส่ือ Digital อย่าง Website Blog และ Social Media รู้หรือไม่ว่าค  าว่า อินโฟกราฟิก มีการรายงาน

สืบคน้ใน Google มากถึง 14.5 ลา้น ขอ้มูล ณ.วนัท่ี 15 พ.ย. 2555 เพิ่มข้ึนถึง 80% ภายในระยะเวลา

เพียง 2 ปีเท่านั้นพลงัของอินโฟกราฟิกมีผลต่อการรับรู้ของมนุษยโ์ดยตรง มีตวัอยา่งท่ีมกัมีการหยบิ

ยกไปอา้งอิงอยู่เสมอ คือ 90% ของขอ้มูลท่ีเขา้สู่สมองของคนเราคือขอ้มูลท่ีเป็นรูปภาพ เพราะ

รูปภาพ และไอคอนกราฟิกต่าง ๆ ช่วยเร้าความสนใจไดดี้กวา่ คนสามารถจดจ าเร่ืองราวจากการอ่าน

ไดเ้พียง 20% และ 40% ของผูบ้ริโภคจะตอบสนองต่อขอ้มูลท่ีเป็นรูปภาพมากกว่าขอ้มูลท่ีเป็น

ตวัหนงัสือธรรมดา และการโพสอินโฟกราฟิกใน social Media อยา่ง Twitter  จะมีการ Re-Twitter 

มากกว่าการโพส เพราะฉะนั้นในยุคท่ีขอ้มูลท่วมทน้ ผูรั้บสารตอ้งการความช่วยเหลือในการท า

ความเขา้ใจกบัขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปของบทบรรยาย กราฟ และชาร์ตต่าง ๆ ท่ีดูข่มขวญัผูอ่้านในบางคร้ัง     

อินโฟกราฟิกจึงเขา้มามีบทบาทในการยอ่ยขอ้มูล “ความยาก” ให้กลายเป็น “ความง่าย” ท่ีเป็นมิตร 

และท าให้ผูอ่้านท าความเขา้ใจไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น (ชิดชน นินนาทนนท ์และมนฑิณี ยงวิกุล, 

2560)  
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 ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่การจดัการอบรมเพื่อพฒันาผูเ้ขา้อบรมใหมี้คุณภาพเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั

และจ าเป็นอยา่งยิง่ ผูส้อนควรมุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพผูเ้ขา้อบรมอยา่งเตม็ท่ี และปลูกฝังใหมี้นิสัยรัก

การเรียนรู้ และพฒันาตนเองสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนพฒันาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไดก้ล่าวว่า การท่ีจะพฒันาประเทศไทยให้

ไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืนให้เกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้าง

ทุนของประเทศท่ีมีอยูใ่หเ้ขม้แขง็ และมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการการพฒันาทั้งใน

ระยะกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน”ให้ มีการ เต รียมความพร้อมรับ                             

การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงมีส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือทักษะการเรียนรู้ และ              

การเสริมสร้างปัจจัยแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคน ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยีได้                   

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาททางการศึกษามากข้ึนอาทิเช่น               

การสร้างบทเรียนออนไลน์ถือเป็นตวัช่วยส าคญัท่ีมุ่งหวงัจะลดปัญหาทางการเรียนรู้ผูเ้ขา้อบรม

สามารถเรียนผา่นบทเรียนออนไลน์ไดต้ามความสามารถ และลดความแตกต่างของผูเ้ขา้อบรม ลด

ขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา และสถานท่ีเรียน ผูเ้ขา้อบรมสามารถท่ีจดจ าค  าสั่งหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในบทเรียน

ดว้ยการดูขั้นตอนการสาธิต และยงัสามารถควบคุมบทเรียนออนไลน์ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อทบทวนใน

ส่วนท่ีไม่เขา้ใจในส่วนของการปฏิบติังานตามใบงานฝึกปฏิบติันั้น ผูเ้ขา้อบรมสามารถดูตวัอย่าง

พร้อมค าอธิบายในขั้นตอนต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการปฏิบติั รวมถึงมีแนวคิด และความคิดรวบยอดใน

การสร้างช้ินงานซ่ึงจดัการฝึกอบรมออนไลน์ในปัจจุบนัเป็นการเนน้ท่ีตวัผูเ้ขา้อบรมเป็นหลกัโดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า  MOOCs (Massive Open Online Courses) ผ่านระบบ        

การจดัการเรียนรู้ Open edX  เป็นระบบเปิดท่ีรองรับการเรียนจ านวนมากผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เครือข่ายการส่ือสาร และยงัเป็นการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเนน้ “ระบบเปิด” 

อนุญาตใหทุ้กคนเขา้ถึงเน้ือหาไดอ้ยา่งเสรี และยงัรองรับการเขา้ถึงไดพ้ร้อม ๆ กนัจ านวนมาก 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ข้ึนโดยน าระบบการจดัการเรียนรู้ 

(LMS) มาประยุกตใ์ชร่้วมกบัระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชนเร่ือง การออกแบบ

ส่ืออินโฟกราฟิก การฝึกอบรมออนไลน์เป็นรูปแบบการฝึกอบรมสมยัใหม่ ท่ีเนน้การใชเ้ทคโนโลยี

สมยัใหม่มาช่วยในการฝึกอบรมมากข้ึน ดงันั้น การสร้างบทเรียนออนไลน์  เร่ือง การออกแบบส่ือ

อินโฟกราฟิก มีส่วนช่วยให้ผูอ้บรมไดศึ้กษาความรู้พื้นฐานในการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก และ

ฝึกปฏิบติัให้ผูเ้รียนสามารถผลิตช้ินงานในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลัไดด้ว้ยตนเอง และสามารถ

น าเสนอผลงานให้คนทัว่ไปไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลปริมาณมาก ๆ ดว้ยแผน่ภาพเพียงภาพเดียวดว้ยขอ้มูลท่ี
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ถูกคดักรองมาแลว้เป็นอยา่งดีเป็นวิธีการน าเสนอขอ้มูลเชิงสร้างสรรค์ โดยผูเ้ขา้อบรมสามารถเลือก

รูปแบบหรือประเภทของอินโฟกราฟิกได้ตามวตัถุประสงค์ในการใช้งาน และยงัได้ทราบถึง

หลกัการออกแบบส่ือส่ิงพิมพพ์ื้นฐาน เพื่อท่ีจะไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั และน าไปใช้

ในประกอบวิชาชีพในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ซ่ึงขอ้ดีของการออกแบบส่ือส่ือพิมพ์ดิจิทัล           

ยงัสามารถดึงดูดความสนใจประชาชนไดง่้ายแลว้ ยงัมีสีสันสวยงาม และถา้มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใน

ท าเลท่ีเด่น และสะดุดตาหรือในสังคมออนไลน์ ยงัช่วยย  ้าเตือนความคิดเห็นบางอยา่งแก่ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่ือส่ิงพิมพใ์นสมยัน้ีสามารถผลิตไดง่้าย มีราคาถูก และสามารถเผยแพร่เขา้ถึงได้

อยา่งรวดเร็วไดห้ลายช่องทาง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน 
Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

2 . เพื่อประเมินทักษะด้านการสร้างส่ืออินโฟกราฟิก จากการฝึกอบรมออนไลน์                 
เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบ
เปิดส าหรับมหาชน Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

 
 

3. สมมตฐิานของการวจิัย 

1. การฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน Open edX 
เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 

2. ผูเ้ขา้อบรมท่ีเขา้รับการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก มีทกัษะ
ความสามารถดา้นการสร้างส่ืออินโฟกราฟิก อยูใ่นเกณฑดี์ 

3. ผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้
ระบบเปิดส าหรับมหาชน Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก อยูใ่นระดบัมาก 

 
 

 



  22 

4. ขอบเขตของการวจิัย 

4.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร               

มีนกัศึกษา  
4.2 กลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีไดม้าจากการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการเลือก

แบบอาสาสมคัร (Voluntary sampling) โดยกลุ่มตวัอย่างมีความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวิจยั 
จ  านวน 44 คน ใชร้ะยะเวลาในการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ออนไลน์ คือ 1) การจดัองคป์ระกอบ
ศิลป์ 2) สีองค์ประกอบแห่งอารมณ์ 3) พื้นฐานการออกแบบอินโฟกราฟิก 4) การสร้างส่ือ           
อินโฟกราฟิกดว้ยโปรแกรมออนไลน์ 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การฝึกอบรมออนไลน์ หมายถึง การน าเทคโนโลยีเว็บไซต์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ         
การจัดฝึกอบรม โดยผูส้อนผลิตบทเรียน เร่ือง การออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อใช้ประกอบ             
การฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพียงแค่มีอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้ 

2. MOOCs เป็นค าท่ีมาจากตัวอักษรอารบิก ตัวย่อของค าเต็มว่า Massive Open Online 
Courses ซ่ึงหมายถึง รูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้หลกัสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ ท่ีเขา้ถึงผูเ้รียนได้
จ  านวนมากๆ ไดผ้า่นทางหนา้เวบ็ไซตท่ี์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

3. ระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน หมายถึง เป็นระบบการจดัการเรียนรู้ 
Open edX ท่ีก่อตั้งข้ึนในปี 2012 โดยมหาวิทยาลยั Harvard และ MIT ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชก้บั
การจดัฝึกอบรมออนไลน์เพื่อพฒันาบทเรียนหรือหลกัสูตรออนไลน์เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้อบรมได้
สามารถเลือกศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

4. รูปแบบ หมายถึง ลกัษณะการออกแบบการฝึกอบรมออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนหรือเป็น
แนวทางในการจดัอบรมออนไลน์ 

5. อินโฟกราฟิก หมายถึง การน าขอ้มูลปริมาณมาก ๆ มาออกแบบให้อ่าน และเขา้ใจง่าย 
โดยออกแบบเป็นส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลัแผน่ภาพภาพเดียว ดว้ยขอ้มูลท่ีถูกคดักรองมาแลว้ เพื่อน าเสนอ
ขอ้มูล และแสดงถึงขอ้มูลท่ีซบัซอ้น ใหง่้ายข้ึน  

6. การจดัองคป์ระกอบศิลป์ หมายถึง การน าส่วนประกอบต่าง ๆ ของทศันธาตุต่างๆ เช่น 
จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี ช่องว่าง และลกัษณะผวิ มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน
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การเรียนรู้องคป์ระกอบศิลป์จึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะทุกแขนงเพื่อให้
เกิดความงามหรือส่ือความหมายทางศิลปะได ้

7. ผลงาน หมายถึง ผลงานหรือช้ินงานใด ๆ ท่ีผลิตและสร้างข้ึนจากการออกแบบส่ือ   
อินโฟกราฟิกในลกัษณะส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลัประเภทแผน่ภาพเพียงภาพเดียวท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ 
และความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตผลงงานนั้น 

8. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของกลุ่มตวัอยา่งต่อการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง 
การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

 9. เกณฑ์การประเมินผลงาน รูบริคส์ (Rubric) หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผล
ช้ินงานประเภทส่ืออินโฟกราฟิกตามเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวคิดของ รูบริคส์ รวม 100 
คะแนน เกณฑท่ี์ผา่นก าหนดคือ 50 คะแนน โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก  

 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ได้พฒันาระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน  เร่ือง การออกแบบส่ือ      
อินโฟกราฟิก ซ่ึงมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั ผูเ้ขา้อบรมสามารถออกแบบ
ผลงาน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได ้

2. ผูเ้ขา้อบรมได้รับความรู้และทกัษะด้านการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก และสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานได้ โดยผ่านเกณฑ์ประเมินผลงานส่ืออินโฟกราฟิกภายใตแ้นวคิดของ รูบริคส์ 
(Rubric) 

3. ผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้
ระบบเปิดส าหรับมหาชนเร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 
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บทที ่2  

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
การวิจัยเร่ือง การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ งานวิจยั 
และสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการฝึกอบรมออนไลน์  
1.1 ความหมายของการฝึกอบรมออนไลน์  

1.2 คุณลกัษณะของการฝึกอบรมออนไลน์  

1.3 กระบวนการจดัฝึกอบรมออนไลน์  

1.4 ประโยชน์และขอ้ดีของการฝึกอบรมออนไลน์  

1.5 ขอ้จ ากดัและขอ้เสียของการฝึกอบรมออนไลน์  
 

2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน Open edX 
2.1 การศึกษาแบบเปิดในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ MOOCs (Massive Open Online 

Course) 

2.2 ระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน Open edX 

2.3 การวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนการพฒันา MOOCs บนระบบ Open edX 
 

3. การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 
3.1 หลกัการออกแบบอินโฟกราฟิก 

3.2 การสร้างอินโฟกราฟิกใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.3 ขอ้ควรค านึงในการออกแบบอินโฟกราฟิก 
 

4. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
4.1 งานวิจยัในประเทศ 

4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1.  ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการฝึกอบรมออนไลน์  

1.1 ความหมายของการฝึกอบรมออนไลน์  
 Clark (Clark, 1996) ให้ความหมายของการฝึกอบรมออนไลน์ไวว้่า เป็นกระบวนการเรียน
การสอนรายบุคคลท่ีอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งส่วนบุคคลหรือสาธารณะผ่านทางโปรแกรม
คน้หาขอ้มูล (Web Browser) โดยลกัษณะเป็นการเขา้ไปในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เน้ือหาความรู้ผูส้อนไดบ้รรจุไวใ้นเซิร์ฟเวอร์ โดยผูส้อนสามารถปรับปรุง พฒันาเน้ือหาใหท้นัสมยั
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและตลอดเวลา 

Khan. Badrul (Khan. Badrul, 1997) ให้ความหมายของการฝึกอบรมออนไลน์ว่า หมายถึง 
โปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบของไฮเปอร์มีเดียท่ีน าคุณลกัษณะของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมี
ในเวิลดไ์วดเ์วบ็มาใชป้ระโยชน์ในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ 

Camplese & Camplese (Camplese & Camplese, 1998) ให้ความหมายของการฝึกอบรม
ออนไลน์ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนทั้ งกระบวนการหรือบางส่วน โดยใช้คุณสมบัติของ
เวิลด์ไวด์เว็บเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้แลกเปล่ียนข่าวสารซ่ึงกันและกัน เน่ืองจาก
เวิลด์ไวด์เวบ็มีความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มูลไดห้ลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ขอ้ความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ซ่ึงเหมาะแก่การถ่ายทอดเน้ือหาการเรียนการสอน 
 Hannum (Hannum, 1998) ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมออนไลน์ว่าเป็นการจดัสภาพ
การเรียนการสอนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต บนพื้นฐานของหลกัและวิธีการออกแบบ
การเรียนการสอนอยา่งมีระบบ  
 R. D. Carlson, et al. (R. D. Carlson, et al. , 1998) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม
ออนไลน์ว่าเป็นภาพท่ีชัดเจนของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนักับกระบวน      
การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) ซ่ึงก่อให้เกิดโอกาสท่ีชัดเจนในการน า
การศึกษาไปสู่ท่ีด้อยโอกาส เป็นการจัดหาเคร่ืองมือใหม่ๆส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่ม
เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกท่ีช่วยขจดัปัญหาเร่ืองสถานท่ีและเวลา  
 Laanpere (Laanpere, 1997) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมออนไลน์ว่า เป็นการจดั   
การเรียนการสอนผ่านสภาพแวดลอ้มของเวิลด์ไวด์เว็บ ซ่ึงอาจเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเรียน   
การสอนในหลกัสูตรมหาวิทยาลยั ส่วนประกอบการบรรยายในชั้นเรียน การสัมมนาโครงการกลุ่ม
หรือการส่ือสารระหว่างผูเ้ข้าอบรมกับผูส้อนหรืออาจเป็นลักษณะของหลักสูตรท่ีเรียนผ่าน
เวิลดไ์วดเ์วบ็โดยตรงทั้งกระบวนการเลยก็ได ้การเรียนการสอนออนไลน์น้ีเป็นการรวมกนัระหว่าง
การศึกษา และการฝึกอบรมเขา้ไวด้ว้ยกนัโดยให้ความสนใจต่อการใชใ้นระดบั การเรียนท่ีสูงกว่า



  26 

ระดับมธัยมศึกษา ส าหรับประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผูเ้ขา้อบรมภายในประเทศไทย การเรียน      
การสอนออนไลน์ถือเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนท่ีเร่ิมน าเขา้มาใช ้ 
 วรัญญา  เฮงเจริญ (2557) ให้ความหมายของการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) หมายถึง 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ การอบรม ผ่านเทคโนโลยีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบมลัติมีเดีย ซ่ึง
ประกอบดว้ยส่ือท่ีเป็นขอ้ความ รูปภาพหรืออาจมีเสียง รวมถึงภาพเคล่ือนไหว 

กิดานันท์ มลิทอง (2543) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมออนไลน์ว่าเป็นการเรียน       
การสอนออนไลน์เป็นการใช้เว็บในการเรียนการสอนโดยอาจใช้เว็บเพื่อน าเสนอบทเรียนใน
ลักษณะส่ือหลายมิติของวิชาทั้ งหมดตามหลักสูตร หรือใช้เพียงการเสนอขอ้มูลบางอย่างเพื่อ
ประกอบการสอนก็ได ้รวมทั้งใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะต่างๆของการส่ือสารท่ีมีอยู่ในระบบ
อินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโตต้อบกนัทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์และการพูดคุยสดดว้ยขอ้ความ
และเสียงมาใชป้ระกอบดว้ยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมออนไลน์ว่าเป็น          
การผสมผสานกนัระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบนักบักระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแกปั้ญหาในเร่ืองขอ้จ ากดัทางดา้นสถานท่ี และเวลาโดยการสอน
บนเวบ็จะประยกุตใ์ชคุ้ณสมบติัและทรัพยากรของเวิลดไ์วดเ์วบ็ ในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนออนไลน์น้ีอาจเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนกไ็ด ้ 
 ใจทิพย ์ณ สงขลา (2542)ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมออนไลน์วา่หมายถึง การผนวก 
คุณสมบติัไฮเปอร์มีเดียเขา้กับคุณสมบติัของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ เพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มแห่ง        
การเรียนในมิติท่ีไม่มีขอบเขตจ ากดัดว้ยระยะทางและเวลาท่ีแตกต่างกนัของผูเ้ขา้อบรม (Learning 
without Boundary)  
 วิชุดา รัตนเพียร (2542)ไดใ้ห้ความหมายของการฝึกอบรมออนไลน์ว่าเป็นการน าเสนอ
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจโดยน าเสนอผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึง
ผูอ้อกแบบ และสร้างโปรแกรมการสอนออนไลน์จะตอ้งค านึงถึงความสามารถและบริการท่ี
หลากหลายของอินเทอร์เน็ต และน าคุณสมบติัต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียน      
การสอนใหม้ากท่ีสุด  

จากค านิยามของนักวิชาการและนกัการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นท่ี
สอดคลอ้งของนกัวิชาการและนกัการศึกษา ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศไทย ดงัท่ีกล่าว
มาแลว้นั้น สามารถสรุปไดว้่า การฝึกอบรมออนไลน์เป็นการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีระบบโดย
อาศยัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และก าลงัเป็นท่ีนิยมสามารถเขา้ถึงไดง่้ายอยา่งเช่น เวิลดไ์วดเ์วบ็ มาเป็น
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ส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริม และสนบัสนุนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเร่ืองขอ้จ ากัดทางด้านสถานท่ีและเวลา ซ่ึงสามารถจัดรูปแบบ       
การเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือน ามาประยุกต์ใช้เพียงส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียน     
การสอนทั้ งหมด และยงัช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคด้านการเรียนการสอน ทางด้านสถานท่ีโดย         
ไม่จ ากดัสถานท่ีเรียนเพียงมีอุปกรณ์ท่ีสามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตได ้และทางดา้นเวลา โดยไม่จ ากดั
เวลาในการเรียนรู้อีกดว้ย  
 
1.2 คุณลกัษณะของการฝึกอบรมออนไลน์  
 วรัญญา  เฮงเจริญ (2557) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) 
ว่าเป็นกระบวนการฝึกอบรมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเนน้ใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง สามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา มีการควบคุม
กระบวนการฝึกอบรมโดยเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยซ่ึ์งท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลเครือข่าย ดูแลระบบ และ
เป็นครูผูส้อน นอกจากน้ีผูเ้ขา้อบรมยงัสามารถสอบถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครูผูส้อนและ   
ผูเ้ขา้อบรมอ่ืนได ้
 
1.3 กระบวนการจัดฝึกอบรมออนไลน์  
 เรวดี จุลรอด (2556) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการฝึกอบรมมีขั้นตอนท่ีส าคญั 5 ขั้นตอน ซ่ึง
ผูรั้บผดิชอบจดัโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรแต่ละโครงการควรจะตอ้งด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างครบถว้นเพื่อให้เป็นการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบมีความสมบูรณ์ และเกิดผลส าเร็จ  
ตรงตามเป้าหมายซ่ึงอาจให้ความหมาย และค าอธิบายย่อ ๆ ส าหรับแต่ละขั้นตอของกระบวนการ
ฝึกอบรมไดด้งัน้ี 
 

1. การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม หมายถึงการคน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร หรือใน
หน่วยงาน ว่ามีปัญหา เร่ืองใดบา้ง ท่ีจะสามารถแก้ไขให้หมดไปหรืออาจท าให้ทุเลาลงไดด้ว้ย      
การฝึกอบรม โดยรวมไปถึงการพยายามหาขอ้มูลดว้ยว่ากลุ่มบุคลากร เป้าหมายท่ีจะตอ้งเขา้รับ    
การอบรมเป็นกลุ่มใด ต าแหน่งงานอะไรมีจ านวนมากน้อยเพียงใด ควรจะตอ้งจดัเป็นโครงการ
ฝึกอบรมให้หรือเพียงแต่ส่งไปเขา้รับการอบรมภายในองคก์รเท่านั้นมีภารกิจใดบา้งท่ีควรจะตอ้ง
แกไ้ขปรับปรุงดว้ยการฝึกอบรมพฤติกรรมประเภทใดบา้งท่ีควรจะตอ้งเปล่ียนแปลงดา้นความรู้
ทักษะทัศนคติหรือประสบการณ์ทั้ งน้ีสภาพการณ์ ท่ีเป็นปัญหาและแสดงถึงความจ าเป็นใน          
การฝึกอบรมอาจมีทั้ งท่ีปรากฎชัดแจ้ง และเป็นสภาพการณ์ท่ี ซับซ้อนจ าเป็น ต้องวิเคราะห์            
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หาสาเหตุของปัญหาเพื่อคน้หาวิธีการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมมีหลาย
หลายวิธี เช่น การส ารวจ การสงัเกตการณ์การทดสอบ และการประชุมเป็นตน้ 

 
2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การน าเอาความจ าเป็นในการฝึกอบรมซ่ึงมีอยู่

ชดัเจนแลว้ว่า มีปัญหาใดบา้ง ท่ีจะสามารถ แกไ้ขไดด้ว้ยการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายเป็นใครและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งการจะเปล่ียนแปลงเป็นดา้นใดนั้น มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นหลกัสูตร 
โดยอาจประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฝึกอบรม หมวดวิชา หัวขอ้วิชา วตัถุประสงค ์ของ
แต่ละหัวขอ้วิชา เน้ือหาสาระหรือแนวการอบรม เทคนิคหรือวิธีการอบรมระยะเวลาการเรียงล าดบั
หัวขอ้วิชาท่ีควรจะเป็น ตลอดจนการก าหนดลกัษณะของวิทยากรผูด้  าเนินการฝึกอบรมทั้งน้ีเพื่อจะ
ท าให้ผูเ้ขา้อบรมไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีขั้นตอน และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจนท าใหส่ิ้งท่ี
เป็นปัญหาไดรั้บการแกไ้ขลุล่วงไปได ้หรืออาจท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมท างาน ท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเตม็ใจยิง่ข้ึน 

 
               3. การก าหนดโครงการฝึกอบรม คือ การวางแผนการด าเนินการฝึกอบรมอยา่งเป็นขั้นตอน
ด้วยการเขียนออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร ดังท่ีเรียกว่า “โครงการฝึกอบรม” เป็นการระบุ
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดตั้งแต่เหตุผลความเป็นมา หรือความจ าเป็นในการฝึกอบรม หลกัสูตร 
หัวขอ้วิชาต่าง ๆ วิทยากร คุณสมบติัของผูท่ี้จะเขา้รับการอบรม วนัเวลา สถานท่ีอบรม  ประมาณ  
การค่าใชจ่้าย ตลอดจนรายละเอียดดา้นการบริหารและธุรการต่าง ๆ ของการฝึกอบรม ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีมีผูเ้ ก่ียวข้องหลายฝ่าย นับตั้ งแต่ผูท่ี้จะเข้าอบรม ผูบ้ ังคับบัญชา              
ในหน่วยงานตน้สงักดัของผูเ้ขา้อบรม วิทยากร และท่ีส าคญัคือ ผูบ้ริหาร ซ่ึงมีอ านาจอนุมติัโครงการ
และค่าใชจ่้าย จ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของการฝึกอบรมโดยใชโ้ครงการฝึกอบรมท่ี
จดัท าข้ึน 
 
               4. การบริหารโครงการฝึกอบรม  ส าหรับขั้นตอนน้ีในต าราการบริหารงานฝึกอบรม        
บางเล่มระบุเป็นขั้นของ “การด าเนินการ ฝึกอบรม ” ถึงแมจ้ะดูเหมือนว่าการด าเนินการฝึกอบรม
เป็นหัวใจส าคญั ของการจดัโครงการฝึกอบรมหากแทท่ี้จริงแลว้การด าเนินการฝึกอบรมเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงของการบริหารโครงการฝึกอบรม เพราะการด าเนินการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการไดน้ั้นนอกจากมาจาก วิทยากร ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และหลกัสูตร ฝึกอบรมท่ีเหมาะสมแลว้ยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ จดัการฝึกอบรม 
ซ่ึงเขา้ใจหลกัการบริหารงานฝึกอบรม พอท่ีจะสามารถวางแผน และด าเนินงานธุรการทั้งหมด
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ในช่วง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลงัการอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย จึงไดก้ าหนดขั้นตอนน้ี
เป็นการบริหารโครงการฝึกอบรมเพื่อให ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีผูจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมทราบขอ้มูล
ทั้งหมด ส่วนในการด าเนินการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัโครงการอบรมจะตอ้งมีบทบาทหลกัท่ีจะช่วย
อ านวยความสะดวกใหก้บัวิทยากรในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรมทั้งในดา้นสถานท่ี 
โสตทศันูปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ การเงิน ฯลฯ และในขณะเดียวกนั ยงัตอ้งด าเนินงานใน
ฐานะผูอ้  านวยการโครงการท าหน้าท่ีควบคุมให้การฝึกอบรมด าเนินไปตามก าหนดการจดัให้มี
กิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ในระหว่างผูเ้ข้าอบรม อันจะช่วยสร้าง
บรรยากาศในการฝึกอบรมใหเ้อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ส าหรับผูเ้ขา้อบรมไดเ้ป็นอยา่งดี มิฉะนั้นอาจ
ไม่สามารถท าใหก้ารฝึกอบรมด าเนินไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                     
               5. การประเมิน และติดตามผลการฝึกอบรม ในขั้นตอนของการก าหนดโครงการฝึกอบรม 
ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งค านึงถึงการประเมินผลการฝึกอบรมไวด้ว้ยว่า จะด าเนินการประเมินผลดว้ย
วิธีการใดบา้ง โดยใชเ้คร่ืองมืออะไร และจะด าเนินการติดตามผลการฝึกอบรมหรือไม่ เม่ือใด ทั้งน้ี 
เพราะเม่ือการฝึกอบรมเสร็จส้ินลงแลว้ ผูรั้บผิดชอบโครงการควรจะตอ้งท าการสรุปประเมินผล   
การฝึกอบรม และจดัท ารายงานเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชาไดพ้ิจารณาถึงผลของการฝึกอบรบส่วน
ผูรั้บผดิชอบโครงการจะตอ้งน าเอาผลการประเมินโครงการฝึกอบรมทั้งหมดมาเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั
หรือ Feedback ใชพ้ิจารณาประกอบในการจดั ฝึกอบรมหลกัสูตรเช่นเดียวกนัในคร้ัง/รุ่นถดัไปใน
ขั้นตอนของการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมว่าควรจะตอ้งมีการพฒันา หรือปรับปรุง หลกัสูตร 
หรือการด าเนินการในการบริหารงานฝึกอบรมอยา่งไรบา้ง เพื่อจะท าใหก้ารฝึกอบรมเกิดสมัฤทธิผล
ตรงตาม วตัถุประสงค์ ของโครงการเพิ่มข้ึนในการจดัฝึกอบรมแต่ละโครงการนั้น ผูรั้บผิดชอบ
จดัการฝึกอบรมจะสามารถตรวจสอบว่าการด าเนินงานของตนเป็นการฝึกอบรมอย่างมีระบบหรือ
ไม่ไดด้ว้ยการตอบค าถามดงัต่อไปน้ีให้ไดค้รบ ทุกขอ้ คือ  1) ท าไมจึงตอ้งจดัการฝึกอบรม แน่ใจ
แลว้ใช่หรือไม่ ว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นจะแกไ้ขไดด้ว้ยการฝึกอบรม 2) ใครเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 
และใครเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งบา้ง 3) จะฝึกอบรมไปเพื่ออะไร พฤติกรรมอะไรบา้งท่ีตอ้งการจะให้
เกิดการเปล่ียนแปลง 4) จะฝึกอบรมในเร่ืองอะไรบา้ง หลกัสูตรฝึกอบรมจะเป็นอย่างไร 5) จะ
ฝึกอบรมอย่างไร ให้มีความพร้อมในดา้นใดบา้ง 6) ฝึกอบรมแลว้ไดผ้ลหรือเกิดการเปล่ียนแปลง
ตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมหรือไม่  
 

การแบ่งประเภทการฝึกอบรม นอกจากมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการฝึกอบรมแลว้ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบจดัการฝึกอบรมควรจะตอ้งเขา้ใจถึงแนวความคิด
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เก่ียวกบัการแบ่งประเภทการฝึกอบรมซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการจดั และบริหารงานฝึกอบรมต่อไปดว้ย
จากขอ้เขียนของนกัวิชาการดา้นการพฒันาบุคลากร และจากประสบการณ์ของผูเ้ขียนมีแนวคิดและ
วิธีการจดัแบ่งประเภทของการฝึกอบรมโดยดึหลกัต่าง ๆ ดงัน้ี แบ่งโดย    

ยดึช่วงเวลาในการท างานเป็นหลกัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. การฝึกอบรมก่อนประจ าการ (Pre-Service Training) เป็นการฝึกอบรมซ่ึงมีวตัถุประสงค์

เพื่อเตรียมบุคลากรก่อนเข้ารับหน้าท่ีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีจะได้รับ
มอบหมายได้อ ย่ า ง มีประ สิท ธิภ าพ เ น้ื อหาของก าร ฝึกอบรม  จะ เน้น เ ร่ื อ ง ท่ี จ า เ ป็ น                                       
ในการปฏิบัติงานอย่างละเอียดทุกด้านซ่ึงมักจะรวมถึงการสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
            2. การฝึกอบรมระหวา่งประจ าการ (In-Service Training) เป็นการฝึกอบรมซ่ึงมีวตัถุประสงค์
ในการเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ ทศันคติ แก่ผูเ้ขา้อบรมใหส้ามารถ ปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
หรือช่วยแกปั้ญหาในการปฏิบติังานอนัมีสาเหตุมาจากตวัผูป้ฏิบติังานเองหรือเพื่อเป็นการเตรียม
บุคลากร ใหพ้ร้อมส าหรับการเล่ือนต าแหน่งหรือเปล่ียนสายงาน โดยแบ่งลกัษณะการฝึกอบรมเป็น
หลกั ดงัน้ี 
 
               1. การฝึกปฏิบัติงานปกติในท่ีท าการ (On the Job Training หรือ  Desk Training)  เป็น     
การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบติังานจริง ๆ เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงวิธีการท างานท่ีถูกต้อง
เหมาะสม โดยจ ากดั เฉพาะงานท่ีจะตอ้งท าจริงเท่านั้น โดยใหผู้เ้ขา้อบรมท างานนั้น ๆ ตามปกติแลว้
มีผูค้อยก ากบัดูแลให้ปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง ผูค้อยก ากบั อาจเป็นหัวหนา้งานหรือครูฝึกก็ได ้ซ่ึงจะท า
หนา้ท่ีอธิบาย หรือสาธิตเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ซ่ึงผูเ้ขา้อบรมไดรั้บจากการฝึกปฏิบติั ของตนเองเป็น
หลกั ในช่วงหลงัการฝึกอบรมแบบน้ีมกัจะเป็นการปฏิบติัตามคู่มือการปฏิบติังานซ่ึงไดมี้ผูเ้ขียนระบุ
ถึงขั้นตอน และรายละเอียดในการปฏิบติังานนั้น ๆ 

 
              2. การฝึกอบรมนอกสถานท่ีท างาน (Off the Job Training) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมให้ผู ้
เขา้อบรมพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัที หรือพร้อมในการท่ีจะเขา้รับการฝึกปฏิบติังานปกติในท่ี    
ท าการ (On the Job Training) หรือใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือ ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหากใช้        
การอบรมระหว่าง การปฏิบติังาน ทนัทีกรณีท่ีเป็นงานท่ีเส่ียงต่อความเสียหายหรือเส่ียงอนัตราย  
การฝึกอบรมแบบน้ีมกัจะมีลกัษณะท่ีเรียกว่ากาฝึกอบรมแบบห้องเรียน (Classroom Training) คือ 
จะเนน้ถึงการจดัใหผู้เ้ขา้อบรมไดที้ละมาก ๆ ตั้งแต่ 10 - 100 คน จึงมกัจะใชส้ถานท่ีในหอ้งประชุม
เป็นหลักการฝึกอบรมมักใช้เทคนิค การบรรยาย การอภิปรายเป็นหลัก และอาจมีการใช้
โสตทศันูปกรณ์ การสาธิต เทคนิคแบบกลุ่มฯลฯ 
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               3. การฝึกอบรมแบบผสม คือ หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีมีทั้งการฝึกอบรมขณะท างาน และ
การฝึกอบรมนอกสถานท่ีท างานประกอบกนั  
   
การจัดการฝึกอบรมสามารถแบ่งได้ดังนี ้

แบ่งตามจ านวนผู้เข้าอบรม 
1. การฝึกอบรมเป็นรายคน เป็นการฝึกอบรมเฉพาะรายตามความจ าเป็นในการฝึกอบรม

ของบุคคลรายนั้น โดยอาจเป็นอบรมปฐมนิเทศเป็นรายตวั การฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน การจดัให้
ฝึกอบรมดว้ยตวัเองทางไปรษณีย ์หรืออาจใชเ้ทคนิค ทางการบริหาร อ่ืน ๆ เช่นการมอบหมายงาน
ใหป้ฏิบติัเป็นตน้ 

2. การฝึกอบรมเป็นคณะ เป็นการฝึกอบรมใหก้บักลุ่มบุคลากรซ่ึงมีลกัษณะความจ าเป็นใน            
การฝึกอบรมเหมือนกนัทีละจ านวนมาก ๆ หรือท่ีเรียกว่า Class Room Training แบ่งตามลกัษณะได้
ดงัน้ี 
 
แบ่งตามลกัษณะของเน้ือหาหลกัสูตรฝึกอบรม  

ในกรณีท่ีมีการส ารวจหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมทั้งองคก์ร แลว้พบว่ามีความจ าเป็น
จะตอ้งจดัฝึกอบรมหลกัสูตรในเน้ืองานหลายดา้นดว้ยกนั โดยผูเ้ขา้อบรมจะเป็นบุคลากร ซ่ึงด ารง
ต าแหน่ง และระดบัต่างกนั จึงอาจมีการก าหนดหลกัสูตรฝึกอบรมในแต่ละดา้น และแบ่งประเภท
การฝึกอบรมออกเป็นด้านต่างๆ ตามลักษณะ ของหลักสูตรฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ การฝึกอบรมดา้นการปฏิบติังานธุรการ การฝึกอบรมดา้นบริหารเป็นตน้ 
 
แบ่งตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย   
 การแบ่งตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มบุคลากรผูเ้ขา้อบรมในโครงสร้างของ
องคก์ารซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงลกัษณะของเน้ือหาหลกัสูตรท่ีจดัอบรมดว้ย ไดแ้ก่ 
 
               1. การฝึกอบรมส าหรับบุคลากรแต่ละระดับตามแนวนอนในโครงสร้างขององค์การ 
เพื่อให้ความรู้ทัว่ ๆไปในลกัษณะท่ีตอ้งการสร้างกรอบแนวความคิด และแนวปฏิบติัอย่างกวา้ง ๆ 
ซ่ึงบุคลากรในระดบัดงักล่าวควรจะทราบหรือสามารถปฏิบติัได ้ไดแ้ก่ การฝึกอบรมปฐมนิเทศ
ส าหรับบุคลากรใหม่ การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ และการพฒันาบุคลากรระดบับริหาร 
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 2. การฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรตามแนวตั้ งขององค์การ เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้หรือสร้างความสามารถเฉพาะส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งหรือสายงาน โดยใช้
หลกัสูตรซ่ึงก าหนดข้ึนโดยเฉพาะตามความจ าเป็นในการฝึกอบรมของต าแหน่งนั้น ๆ และมกัจะ
เน้นถึงแนวการปฏิบติังานในรายละเอียด ซ่ึงผูเ้ขา้อบรมจะน าไปใชใ้นการท างานไดม้ากกว่าการ
ฝึกอบรม แนวนอน เช่น การฝึกอบรมส าหรับเจา้หนา้ท่ีบุคคล การฝึกอบรมเลขานุการผูบ้ริหาร เป็น
ต้น นอกจากน้ีการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะในแต่ละหน่วยงาน เช่น การฝึกอบรมบุคลากร                      
กองการเจา้หน้าท่ีก็อาจจดัเป็นการฝึกอบรมประเภทน้ีได้ เพราะผูจ้ดัฝึกอบรมสามารถก าหนด
หลกัสูตรท่ีเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรม เฉพาะส าหรับบุคลากรในหน่วยงานนั้นไดเ้ช่นเดียวกนั  
 
แบ่งตามวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม  

ซ่ึงอาจแยกการฝึกอบรมออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ   
1. การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้เกิดข้ึนมาแล้ว กล่าวคือ เม่ือการด าเนินงานของ

หน่วยงานหรือองคก์รมีปัญหาเกิดข้ึน สามารถส ารวจคน้พบได ้หรือเป็นท่ีปรากฏชดัแจง้ว่าเป็น
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยการฝึกอบรม (เรียกว่ามีความจ าเป็นในการฝึกอบรม)    
จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมข้ึน เช่น เม่ือพบว่า เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถจดรายงานการประชุมได้       
อย่างมีประสิทธิภาพจึงตอ้งการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดว้ยการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรเทคนิคการจด
รายงานการประชุมข้ึน  

2. การฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ความจ าเป็นในการฝึกอบรม
ประเภทน้ี มกัเกิดข้ึนเม่ือมีแผนหรือมีความคาดหมายว่าจะมีการเปล่ียนแปลงตวับุคคล หรือวิธีการ
ปฏิบติังานในหน่วยงาน และบุคลากรท่ีมีอยูเ่ดิมในปัจจุบนัยงัไม่สามารถรองรับการปฏิบติังานใหม่
นั้นได ้จึงจ าเป็นจะตอ้งจดัการฝึกอบรมเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เช่น เม่ือมีแผนจะน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหน่ึงจึงจ าเป็นต้องรีบจัดการฝึกอบรมเพื่อให้
บุคลากรท่ีจะตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ ในการปฏิบติังานสามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เสียก่อน  

3. การฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพสูงข้ึนในระยะยาว หมายถึง เม่ือมิไดมี้
ปัญหาหรือมีแผนในการ เปล่ียนแปลง ในระยะสั้นแต่อยา่งใดแต่ในระยะยาวมุ่งท่ีจะพฒันางานและ
พฒันาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององคก์รโดยรวม ดงัท่ีมกัจะมีค ากล่าวว่า การอยู่น่ิงเฉยไม่
พัฒนาก็คือการถอยหลังไปเร่ือย ๆ เพราะผูอ่ื้น ๆ ก็จะแซงหน้าข้ึนไปหมด จึงจ าเป็นต้องมี               
การฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพสูงข้ึนอีกจึงไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
และทัว่ถึงทั้งองคก์ร 
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สรุปไดว้่าคุณลกัษณะท่ีส าคญัของการฝึกอบรมมี 5 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การหาความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม ศึกษาคน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร หรือในหน่วยงานว่ามีปัญหาเร่ืองใดบา้งท่ีจะ
สามารถแกไ้ขใหห้มดไป หรืออาจท าใหทุ้เลาลงไดด้ว้ยการฝึกอบรม 2) การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 
คือการคดัเลือกหัวขอ้ท่ีส าคญั และจ าเป็นในการฝึกอบรมท่ีจะสามารถแกปั้ญหาแก่กลุ่มเป้าหมาย 
และพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องการเปล่ียนแปลงเพื่อก าหนดเป็นหลกัสูตร 3) ก าหนดโครงการ
ฝึกอบรมโดยการวางแผนการด าเนินงานอยา่งเป็นขั้นตอน ดว้ยการจดัท าเป็น “โครงการฝึกอบรม”  
4) การบริหารการฝีกอบรมอาทิ เช่น การคดัเลือกวิทยากร ท่ีมีความรู้ความสามารถเจ้าหน้าท่ี
รับผดิชอบจดัการฝึกอบรมเขา้ใจในหลกัการบริหารงาน 5) การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
ผูรั้บผิดชอบตอ้งค านึงถึงการด าเนินการประเมินผลดว้ยวิธีการอะไรบา้ง ใชเ้คร่ืองมืออะไร และจะ
ด าเนินการติดตามผลการฝึกอบรมหรือไม่อยา่งไร วิธีการจดัแบ่งประเภท ของการฝึกอบรมโดยยึด
หลกัดงัน้ี แบ่งโดยยดึช่วงเวลาในการท างานเป็นหลกัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การฝึกอบรมก่อน
ประจ าการเป็นการฝึกอบรมซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อเตรียมบุคลากรก่อนเขา้รับหน้าท่ีให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน และการฝึกอบรมระหว่างประจ าการ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการ
เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ และทศันคติ แก่ผูเ้ขา้อบรมให้สามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ข้ึน หรือช่วยแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน วิธีการฝึกอบรมสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 1) การฝึกอบรม
ปฏิบติังานในท่ีท าการหรือในองคก์รหน่วยงาน 2) การฝึกอบรมนอกสถานท่ีท างาน 3) การฝึกอบรม
แบบผสมทั้งการฝึกอบรมขณะท างานในองคก์รในหน่วยงาน และฝึกอบรมนอกสถานท่ีประกอบ
กนั และแบ่งการอบรมไดด้งัน้ีอาทิ เช่น แบ่งตามจ านวนผูเ้ขา้อบรม แบ่งตามลกัษณะของเน้ือหา
หลกัสูตรฝึกอบรมแบ่งตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย และแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
เป็นตน้ 
 
1.4 ประโยชน์ และข้อดีของการฝึกอบรมออนไลน์  
 ฟาติน สะนิ (2551)ไดก้ล่าวถึงการฝึกอบรมมีประโยชน์ดงัน้ี  

1. ระดบัองคก์ารหรือหน่วยงาน  
1.1 เพิ่มผลผลิตขององคก์รทั้งทางตรง และทางออ้ม  
1.2 สร้างขวญั และก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน ท าใหพ้นกังานท างานเตม็ความสามารถ  
1.3 ลดความสูญเสียวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  
1.4 แกปั้ญหาต่าง ๆ ขององคก์ร ท าใหข่้าวสารในองคก์รดีข้ึน  
1.5 ท าใหก้า้วหนา้สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้องคก์รบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้ 
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2. ระดบัผูบ้งัคบับญัชา  
2.1 ช่วยเพิ่มผลผลิตในส่วนงานของตนใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน  
2.2 ลดเวลาในการสอนงาน และลดเวลาในการพฒันาพนกังาน  
2.3 ลดภาระในการปกครองบงัคบับญัชา  
2.4 ช่วยใหพ้นกังานตระหนกัในบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตน  
2.5 สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังาน  

3. ระดบัพนกังานหรือผูเ้ขา้อบรม  
3.1 เพิ่มความรู้ความสามารถ และเป็นการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ตนเอง  
3.2 ลดการท างานผดิพลาดหรืออุบติัเหตุ  
3.3 ท าใหมี้ทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน เพื่อนร่วมงาน และองคก์ร  
3.4 เพิ่มโอกาสความกา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ เช่น ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี

และรายไดเ้พิ่มข้ึนหรือโอกาสในการเปล่ียนงาน  
3.5 สร้างความรู้สึกท่ีดีใหแ้ก่ตนเอง  
3.6 ท าใหรู้้จกัคนมากข้ึน กวา้งขวางข้ึน การปฏิบติังานสะดวกข้ึน  
3.7 ความรู้กวา้งขวางก้าวทนัต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ และสังคมท่ี

เปล่ียนไป 
 

 วรัญญา  เฮงเจริญ (2557)ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ และขอ้ดีของ (E-Training) ไวด้งัน้ี 
1. ผูรั้บการอบรมสามารถเขา้เรียนรู้ไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลา และสถานท่ี    
2. สามารถควบคุมล าดบัของการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. สามารถประเมินผลไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา  
4. ประหยดัเวลา และงบประมาณ 
5. สามารถทบทวนบทเรียน และเน้ือหาไดต้ลอดเวลา  
6. สามารถซกัถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูเ้ขา้อบรมกบัครูผูส้อนได ้

 
 ทิวาวรรณ์ ค าแจง (2556)ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการฝึกอบรมออนไลน์ไวด้งัน้ี  

1. การฝึกอบรมออนไลน์เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้อบรมท่ีอยูห่่างไกลหรือไม่มี
เวลาในการมาเขา้ชั้นเรียนไดเ้รียนในเวลา และสถานท่ี ๆ ตอ้งการได ้

2. การฝึกอบรมออนไลน์เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั 
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3. การฝึกอบรมออนไลน์ส่งเสริมในเร่ืองของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน่ืองจากเวบ็
เป็นแหล่งความรู้ท่ีเปิดกวา้งให้ผูท่ี้ตอ้งการศึกษา เขา้มาคน้ควา้หาความรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง
และตลอดเวลา สามารถตอบสนองต่อผู ้เข้าอบรมท่ีมีความใฝ่รู้รวมทั้ งมีทักษะใน               
การตรวจสอบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (meta-cognitive skills) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การฝึกอบรมออนไลน์เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนส่ิงแวดล้อมทางการเรียนท่ีเช่ือมโยง            
ส่ิงท่ีเรียนกับปัญหาท่ีพบในความเป็นจริงโดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทในโลก     
แห่งความเป็นจริง (contextualization) และการเรียนรู้จากปัญหา (problem-based learning)     
ตามแนวคิดแบบ constructivism 

5. การฝึกอบรมออนไลน์เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ 
ครอบคลุมสารสนเทศทัว่โลก โดยไม่จ ากดัภาษา เน่ืองจากเวบ็มีขอ้มูลท่ีหลากหลายเป็น
จ านวนมาก รวมทั้งการเช่ือมโยงในลกัษณะของไฮเปอร์มีเดีย (ส่ือหลายมิติ) ซ่ึงท าให้      
การคน้หาท าไดส้ะดวกและง่ายดายกวา่การคน้หาขอ้มูลแบบเดิม 

6. การฝึกอบรมออนไลน์ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้นในลกัษณะท่ี       
ผูเ้ขา้รับการอบรมถูกกระตุน้ให้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยู่ตลอดเวลา โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
เปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริง 

7. การฝึกอบรมออนไลน์เอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงการเปิดปฏิสัมพนัธ์น้ีอาจ
ท าได ้2 รูปแบบคือ ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ขา้อบรมดว้ยกนักบัผูเ้ขา้อบรม และผูส้อน รวมถึงมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนในเน้ือหาหรือส่ือการเรียนออนไลน์ 

8. การฝึกอบรมออนไลน์เปิดโอกาสส าหรับผูเ้ขา้อบรมในการเขา้ถึงผูเ้ช่ียวชาญ
สาขาต่าง ๆ ทั้งใน และนอกสถาบนั จากในประเทศ และต่างประเทศทัว่โลกโดยผูเ้ขา้อบรม
สามารถติดต่อสอบถามปัญหาขอขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญจริงโดยตรง 
ซ่ึงไม่สามารถท าไดใ้นการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม 

9. การฝึกอบรมออนไลน์เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมไดมี้โอกาสแสดงผลงานของตน
สู่สายตาผูอ่ื้นอยา่งง่ายดาย 

10. การฝึกอบรมออนไลน์เปิดโอกาสให้ผูส้อนสามารถปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตร
ให้ทนัสมยัได้อย่างสะดวกสบายโดยผูส้อน และผูเ้ขา้อบรมสามารถเลือกรูปแบบของ      
การน าเสนอเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน 
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 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ไดก้ล่าวถึงการฝึกอบรมออนไลน์มีขอ้ดีไวด้งัน้ี 
1. การฝึกอบรมออนไลน์เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้อบรมท่ีอยูห่่างไกล หรือไม่มี

เวลาในการมาเขา้ห้องอบรมในเวลา และสถานท่ี ๆ ตอ้งการซ่ึงอาจเป็นท่ีบา้น ท่ีท างาน 
หรือสถานศึกษาใกลเ้คียงท่ีผูเ้ขา้อบรมสามารถเขา้ไปใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตได ้การท่ี    
ผูเ้ขา้อบรมไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมายงัสถานศึกษาท่ีก าหนดไวจึ้งสามารถช่วยแกปั้ญหา    
ในดา้นของขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเวลา และสถานท่ีศึกษาของผูเ้ขา้อบรมเป็นอยา่งดี 

2. การฝึกอบรมออนไลน์ยงัเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา
ผูเ้ขา้อบรมท่ีศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาในภูมิภาคหรือในประเทศหน่ึงสามารถท่ีจะ
ศึกษาถกเถียง อภิปรายกบัอาจารย ์ครูผูส้อนซ่ึงสอนอยู่ท่ีสถาบนัการศึกษาในนครหลวง
หรือในต่างประเทศกต็าม 

3. การฝึกอบรมออนไลน์ยงัช่วยส่งเสริมแนวคิดในเร่ืองของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เน่ืองจากเวบ็เป็นแหล่งความรู้ท่ีเปิดกวา้งใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สามารถ
เขา้มาคน้ควา้หาความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และตลอดเวลาการสอนบนเวบ็สามารถตอบสนอง
ต่อผู ้เข้าอบรมทีมีความใฝ่รู้รวมทั้ งมีทักษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง        
(Meta-cognitive Skills) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การฝึกอบรมออนไลน์ช่วยทลายก าแพงของห้องอบรม และเปล่ียนจากห้อง
อบรมส่ีเหล่ียมไปสู่โลกกวา้งแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าอบรมสามารถเข้าถึง
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก และมีประสิทธิภาพสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มทางการเรียน
ท่ีเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัปัญหาท่ีพบในความเป็นจริง โดยเนน้ให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบท
ในโลกแห่งความเป็นจริง(Contextualization) และการเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based 
Learning) ตามแนวคิดแบบ Constructivism 

5. การฝึกอบรมออนไลน์เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีมีศกัยภาพกลายเป็นแหล่ง
คน้ควา้ขอ้มูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ครอบคลุมสารสนเทศทัว่โลกโดยไม่จ ากดัภาษา     
การฝึกอบรมออนไลน์ยงัช่วยแก้ปัญหาของข้อจ ากัดของแหล่งค้นคว้าแบบเดิมจาก
หอ้งสมุดอนัไดแ้ก่ ปัญหาทรัพยากรการศึกษาท่ีมีอยูจ่  ากดั และเวลาท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูล 
เน่ืองจากเวบ็มีขอ้มูลท่ีหลากหลาย และเป็นจ านวนมากรวมทั้งการท่ีเวบ็ใชก้ารเช่ือมโยงใน
ลกัษณะของไฮเปอร์มิเดีย (ส่ือหลายมิติ) ซ่ึงท าให้การคน้หาท าไดส้ะดวก และง่ายดายกว่า
การคน้หาขอ้มูลแบบเดิม 

6. การฝึกอบรมออนไลน์จะช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก
คุณลกัษณะของเว็บท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการศึกษาในลกัษณะท่ีผูเ้ขา้อบรมถูกกระตุน้ให้
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แสดงความคิดเห็นไดอ้ยูต่ลอดเวลา โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริง ตวัอยา่งเช่น 
การให้ผูเ้ขา้อบรมร่วมมือกนัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายการให้ผูเ้ขา้อบรมไดมี้
โอกาสแสดงความคิดเห็น และแสดงไวบ้นเวบ็บอร์ดหรือการใหผู้เ้ขา้อบรมมีโอกาสเขา้มา
พบปะกับผูเ้ขา้อบรมคนอ่ืนๆ อาจารย์ หรือผูเ้ช่ียวชาญในเวลาเดียวกันท่ีห้องสนทนา       
เป็นตน้ 

7. การฝึกอบรมออนไลน์เอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงการเปิดปฏิสัมพนัธ์น้ีอาจ
ท าได ้2 รูปแบบ คือ ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ขา้อบรมดว้ยกนักบัผูส้อน ปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนใน
เน้ือหาหรือส่ือการสอนบนเวบ็ ซ่ึงลกัษณะแรกน้ีจะอยู่ในรูปของการเขา้ไปพูดคุย พบปะ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ส่วนในลกัษณะหลงันั้นจะอยูใ่นรูปแบบของการเรียนการสอน 
แบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบท่ีผูส้อนไดจ้ดัหาไวใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้อบรม 

8. การฝึกอบรมออนไลน์ยงัเป็นการเปิดโอกาสส าหรับผูเ้ขา้อบรมในการเขา้ถึง
ผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้งใน และนอกสถาบนัจากในประเทศ และต่างประเทศทัว่โลกโดย
ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถติดต่อสอบถามปัญหาขอขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีต้องการศึกษาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจริงโดยตรงซ่ึงไม่สามารถท าไดใ้นการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม นอกจากน้ียงั
ประหยดัทั้งเวลา และค่าใชจ่้ายเม่ือเปรียบเทียบกบัการติดต่อส่ือสารในลกัษณะเดิม ๆ 

9. การฝึกอบรมออนไลน์เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมไดมี้โอกาสแสดงผลงานของตน      
สู่สายตาผูอ่ื้นอย่างง่ายดาย ทั้งน้ีไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนหากแต่เป็นบุคคล
ทัว่ไปทัว่โลกได ้ดงันั้นจึงถือเป็นการสร้างแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอยา่งหน่ึงส าหรับ
ผูเ้ขา้อบรมผูเ้ขา้อบรมจะพยายามผลิตผลงานท่ีดีเพื่อไม่ให้เสียช่ือเสียงตนเองนอกจากน้ี       
ผูเ้ขา้อบรม ยงัมีโอกาสไดเ้ห็นผลงานของผูอ่ื้นเพื่อน ามาพฒันางานของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 

10. การฝึกอบรมออนไลน์เปิดโอกาสให้ผูส้อนสามารถปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตร                         
ให้ทนัสมยัไดอ้ย่าง สะดวกสบายเน่ืองจากขอ้มูลบนเวบ็มีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) 
ดังนั้ นผูส้อนสามารถอัพเดตเน้ือหาหลักสูตรท่ีทันสมัยแก่ผูเ้ข้าอบรมได้ตลอดเวลา 
นอกจากน้ีการให้ผูเ้ขา้อบรมไดส่ื้อสารและแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท าให้
เน้ือหาการเรียนมีความยดืหยุน่มากกวา่การเรียนการสอนแบบเดิม และเปล่ียนแปลงไปตาม
ความตอ้งการของผูเ้ขา้อบรมเป็นส าคญั การสอนบนเวบ็สามารถน าเสนอเน้ือหาในรูปของ
มลัติมีเดีย ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง เสียง ภาพเคล่ือนไหว วีดีทศัน์ ภาพ 3 มิติ โดยผูส้อน และ
ผู ้เข้าอบรมสามารถเลือกรูปแบบของการน าเสนอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด        
ทางการเรียน 
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ปรัชญนันท์ นิลสุข (2543) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะส าคญัของการฝึกอบรมออนไลน์ซ่ึง    
เอ้ือประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนมีอยู ่7 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การฝึกอบรมออนไลน์เปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ระหว่าง   
ผูเ้ขา้อบรมกบัผูส้อน และผูเ้ขา้อบรมกบัผูเ้ขา้อบรมหรือผูเ้ขา้อบรมกบัเน้ือหาบทเรียน 

2. การฝึกอบรมออนไลน์สามารถน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบของส่ือประสม 
(Multimedia) 

3. การฝึกอบรมออนไลน์เป็นระบบเปิด (Open System) ซ่ึงอนุญาตใหผู้ใ้ชมี้อิสระ
ในการเขา้ถึงขอ้มูลไดท้ัว่โลก 

4.  การฝึกอบรมออนไลน์อุดมไปด้วยทรัพยากร เพื่อการสืบค้นออนไลน์                                   
(Online Search/Resource) 

5.  ความไม่มีข้อจ ากัดทางสถานท่ี  และเวลาของการฝึกอบรมออนไลน์            
(Device, Distance and Time Independent) ผูเ้ขา้อบรมท่ีมีคอมพิวเตอร์ในระบบใดก็ไดซ่ึ้ง
ต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตจะสามารถเขา้เรียนจากท่ีใดกไ็ดใ้นเวลาใดกไ็ด ้

6. การฝึกอบรมออนไลน์อนุญาตใหผู้เ้ขา้อบรมเป็นผูค้วบคุม (Learner Controlled) 
ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรียนตามความพร้อมความถนดั และความสนใจของตน 

7. การฝึกอบรมออนไลน์มีความสมบูรณ์ในตนเอง (Self- contained) ท าให้เรา
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้ งหมดออนไลน์ได้ การท่ีเว็บอนุญาตให้มี             
การติดต่อส่ือสารทั้งแบบเวลาเดียว (Synchronous Communication) เช่นChat และต่างเวลา
กนั (Asynchronous Communication) เช่น Web Board เป็นตน้ 

 
ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า การฝึกอบรมออนไลน์เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีอยู่

ห่างไกลไดรั้บประโยชน์และมีส่วนร่วม เน้นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ ครอบคลุมสารสนเทศทัว่โลก 
สนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้นในลกัษณะท่ีผูเ้ขา้อบรมถูกกระตุน้ให้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยู่
ตลอดเวลามีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ขา้อบรมดว้ยกนักบัผูส้อน และปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนในเน้ือหาหรือ
ส่ือการเรียนบนเวบ็ เปิดโอกาสส าหรับผูเ้ขา้อบรม ในการเขา้ถึงผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกสถาบนั จากในประเทศและต่างประเทศทัว่โลก เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมไดมี้โอกาสแสดงผล
งานของตนสู่สายตาผูอ่ื้นอยา่งง่ายดาย ผูส้อน และผูเ้ขา้อบรมสามารถเลือกรูปแบบของการน าเสนอ
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน 
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1.5 ข้อจ ากดั และข้อเสียของการฝึกอบรมออนไลน์  
 วรัญญา  เฮงเจริญ (2557) ไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดั และขอ้เสียของการฝึกอบรมออนไลน์ไวด้งัน้ี 

1. การฝึกอบรมออนไลน์ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาท่ีแทจ้ริงของผูเ้ขา้อบรม     
และผูส้อน  

2. การฝึกอบรมออนไลน์ไม่สามารถส่ือความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
3. ในการฝึกอบรมออนไลน์ผู ้เข้าอบรม และผู ้สอนจะต้องมีความพร้อมในการใช้

คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตทั้งดา้นอุปกรณ์ และทกัษะการใชง้าน 
4. การฝึกอบรมออนไลน์ท าใหผู้เ้ขา้อบรมบางคนไม่สามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้

 
 ทิวาวรรณ์ ค าแจง(ทิวาวรรณ์ ค าแจง, 2556) ไดก้ล่าวถึงขอ้เสียของการเรียนการฝึกอบรม
ออนไลน์ไวด้งัน้ี  

1. ในการการฝึกอบรมออนไลน์ทางไกลผูส้อน และผูเ้ขา้อบรมอาจไม่ไดพ้บหน้ากนัเลย
รวมทั้งการพบกนัระหว่างผูเ้ขา้อบรมคนอ่ืนๆ ดว้ยวิธีการน้ีอาจท าให้ผูเ้ขา้อบรมบางคนรู้สึกอึดอดั
และไม่สะดวกในการเรียน 

2. เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการฝึกอบรมออนไลน์มากท่ีสุด ผูส้อนต้องใช้เวลามากใน         
การเตรียมการสอนทั้ งด้านเน้ือหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และในส่วนของผูเ้ข้าอบรม              
กจ็  าเป็นตอ้งเรียนรู้การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. การฝึกอบรมออนไลน์ในส่วนของการถาม และตอบปัญหาบางคร้ังไม่เกิดข้ึนทนัที      
อาจท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแทไ้ด ้

4. การฝึกอบรมออนไลน์ท าให้ผูส้อนไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้เหมือนการเรียน         
ในชั้นเรียนปกติ 

5. ในการฝึกอบรมออนไลน์ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งรู้จกัควบคุมตวัเองในการเรียนไดอ้ย่างดี      
จึงจะประสบความส าเร็จในการเรียน 

 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าการฝึกอบรมออนไลน์มีกระบวนการฝึกอบรมมีขั้นตอนท่ีส าคญั 5 ขั้นตอน 

คือ1) การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมหรือการก าหนดความตอ้งการฝึกอบรม 2) การสร้าง
หลกัสูตร 3) การก าหนดโครงการฝึกอบรม 4) การบริหารโครงการฝึกอบรม 5) การประเมินผลและ
ติดตามผลการฝึกอบรม ผูส้อน และผูเ้ขา้อบรมอาจไม่ไดพ้บหนา้กนัเลยรวมทั้งการพบกนัระหว่าง   
ผูเ้ขา้อบรมคนอ่ืน ๆ ผูส้อนตอ้งใชเ้วลามากในการเตรียมการสอนทั้งดา้นเน้ือหาการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และในส่วนของผูเ้ขา้อบรมก็จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์การถาม
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และตอบปัญหาบางคร้ังไม่เกิดข้ึนทนัทีอาจท าให้เกิดความไม่เขา้ใจอย่างถ่องแทไ้ด้ ผูส้อนไม่
สามารถควบคุมชั้นเรียนไดเ้หมือนการเรียนในชั้นเรียนปกติ ผูเ้ขา้อบรมตอ้งรู้จกัควบคุมตวัเองใน
การเรียนได้อย่างดีจึงจะประสบความส าเร็จในการเรียนความส าคญัของงานการจัดฝึกอบรม 
จ าเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพราะสาเหตุต่าง ๆ ดังน้ี 1) เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและ
หน่วยงาน ช่วยใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพในการท างาน ยิง่ข้ึน 2) เพื่อใหอ้งคก์รเจริญเติบโต สร้าง
บุคคลท่ีมีความสามารถรองรับงานเหล่านั้นได ้3) เม่ือรับพนกังานใหม่จ าเป็นตอ้งใหรู้้จกัองคก์รเป็น
อย่างดีในทุก ๆ ดา้น และตอ้งฝึกอบรมให้รู้วิธีท างานขององคก์รแมจ้ะมีประสบการณ์มาจากท่ีอ่ืน
แล้วก็ตาม เพราะสภาพการท างานในแต่ละองค์กรย่อมแตกต่างกัน 4) ปัจจุบันเทคโนโลยี
เจริญกา้วหนา้ไปรวดเร็ว จึงจ าเป็นตอ้งฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ทนัสมยัเสมอ 5) เม่ือพนกังาน
ท างานมาเป็นเวลานานจะท าใหเ้ฉ่ือยชา เบ่ือหน่าย ไม่กระตือรือร้นการฝึกอบรมจะช่วยกระตุน้ใหมี้
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 6) เพื่อเตรียมพนกังานส าหรับรับต าแหน่งใหม่ท่ีสูงข้ึน โยกยา้ยงาน หรือแทน
คนท่ีลาออกไป ดงันั้นการจดัฝึกอบรมออนไลน์จึงมีประโยชน์ส าหรับผูรั้บการอบรมคือสามารถเขา้
เรียนรู้ไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลา และสถานท่ีสามารถควบคุมล าดบัของการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถประเมินผลไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ประหยดัเวลาและงบประมาณ สามารถทบทวนบทเรียน
และเน้ือหาได้ตลอดเวลาและสามารถซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูเ้ขา้อบรมกับ
ครูผูส้อนได ้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูเ้ขา้อบรมหรือผูเ้ขา้อบรม 
 

2.  การจดัการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน  

2.1 การศึกษาแบบเปิดในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ MOOCs (Massive Open Online Courses) 
 MOOCs การศึกษา แบบเปิดกวา้ง ยุคดิจิทลั, (2559) MOOCs คือรูปแบบของการน าเสนอ
บทเรียนในวิชาต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมลงทะเบียนเรียนรู้แบบออนไลน์
ไซต์ และเว็บแอพ-พลิเคชั่น โดยเน้ือหาท่ีน าเสนอใน MOOCs นั้ นเป็นการเน้นโดยตรงไปท่ี          
การสอนส าหรับคนกลุ่มใหญ่ ไม่เจาะจงเหมือนการเรียนการสอนในห้องเรียนท่ีตอ้งวิเคราะห์          
ผูเ้ขา้รับการอบรมรายคน และ MOOCs ก็ไม่ใช่รูปแบบการบรรยายแบบการเรียนรวมท่ีมีผูเ้ขา้ฟัง
บรรยายจ านวนมาก แต่ไม่มีการปฏิสัมพนัธ์กนัเลย แนวทางของ MOOCs อนัท่ีจริงก็ใกลเ้คียงกบั   
E-Learning แต่เดิมนั้น E-Learning ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลแลว้
จึงค่อยปรับส่ือท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน หรือส่ือการเรียนรู้ (Learning Media) ให้อยู่ในรูป
ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์  หรือ Digital Publishing เ ช่น PDF, PowerPoint, Social Media Channels       
ไปจนถึงไฟล ์Videos Streaming หรือ Video Tutorials บน YouTube เป็นตน้ แต่การท า E-Learning 
นั้นก็ยงัติดอยูใ่นกรอบของสถาบนั หรือผูส้อนอยูท่างเดียว นัน่คือจะมีแค่นกัเรียนในสถาบนัท่ีเรียน

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwik9tD_8dPVAhWHrI8KHfD1AwAQvwUIIygA
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อยูจ่ะรู้จกัช่องทางการเขา้ถึง E-Learning เฉพาะในสถาบนัของตนเพียงแค่นั้น จึงเกิดการรวมระบบ
ของการน ารายวิชาต่าง ๆ จากผูส้อนท่ีทรงคุณวุฒิในสถาบนัชั้นน า หรือสถาบนัการศึกษาท่ีข้ึนช่ือ  
ในศาสตร์แขนงเฉพาะต่าง ๆ มารวมตวัเปิดสอนบนออนไลน์โดยผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้เรียน
ไดฟ้รีรายวิชาท่ีเปิดสอนผา่นระบบออนไลน์บน MOOCs จะไม่จ ากดัจ านวนของผูเ้ขา้รับการอบรม
เพื่อเนน้การเขา้ถึงท่ีสะดวกออนไลน์ไซตท์ั้งบนคอมพิวเตอร์พีซี และอุปกรณ์พกพาอย่างแท็บเลต็
หรือสมาร์ทโฟน เป็นการสร้างนวตักรรมการศึกษาแบบเสรีท่ีใคร ๆ ก็เรียนไดเ้ป็นการยกรูปแบบ
การเรียนการสอนใหสู้งกวา่รูปแบบ E-Learning หรือการเรียนการสอนทางไกลแบบเก่าใหอ้ยูใ่นรูป
ของระบบเปิดแบบไม่แสวงหาผลก าไร (แต่บางท่ีก็มีการแสวงหาผลก าไร เช่น ค่าสมคัรเพื่อรับ     
ใบประกาศ เป็นตน้) ในปัจจุบนั MOOCs ท่ีได้รับความนิยมมากนั้นประกอบไปด้วย edX หรือ 
MOOCs.org  (ของ Google), Coursera, ITunesU, Udemy และบริการอ่ืน ๆ อีกมากมาย รูปแบบของ 
MOOCs ระหว่างผูเ้ขา้รับการอบรม และผูส้อนนั้น  มีรูปแบบท่ีเหมือนกบัการเรียนการสอนบน      
E-Learning โดยผูส้อนมีการสร้างเน้ือหาความรู้กระจายส่งให้กบัผูเ้ขา้อบรมทางเดียวในระยะเวลา   
ท่ีจ  ากัด แต่ตอ้งมีความพิเศษตรงท่ีมีการเก็บผลการสอบก่อนเรียน (ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา)        
การออกแบบการสอนนั้นตอ้งมีการวางแผนเพิ่มเขา้มา อีกทั้ งเม่ือมีการวางแผนว่าจะน าเสนอ
บทเรียน และรูปแบบการสอนแบบไหนแล้ว ยงัต้องมีการออกแบบฟอร์มของแบบทดสอบ 
(Assignment) พร้อมระยะเวลาในการส่งผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นรูปแบบก่ึงบงัคบัการใช้ 
Project-Based Learning หรือ Problem-Based Learning ท าให้กิจกรรมการเรียนระหว่างท่ีออนไลน์
บนระบบของ MOOCs นั้นให้น่าสนใจและสร้างความรู้สึกให้เกิดความสนใจต่ืนตวัต่อบทเรียน 
แลว้จึงค่อยน าผลลพัธ์ก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกบัผลลพัธ์หลงัเรียน  

รูปแบบแนวทางการส่งงานของผูเ้ขา้รับการอบรมผ่านระบบ MOOCs นั้นจะมีแนวทางท่ี
น่าสนใจอยู่ส่วนหน่ึงนั่นคือ กระบวนการสร้าง Motivation ระหว่างการเรียนดว้ยแอนิเมชัน่และ
กิจกรรม แลว้ค่อยก าหนดการส่งงานเป็นรูปแบบส่ือดิจิทลัโดยส่วนท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บ  
การพฒันาทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) และกระบวนการสร้างส่ิงใหม่ (Create) เพื่อน าเสนอ
โครงงานของตน ในรูปแบบส่ือดิจิทลั เช่น Blogs, Website, Videos Content, Infographics หรือส่ือ
รูปแบบอ่ืนๆ (เช่น เกม, โปรแกรม, แอพพลิเคชัน่พฒันาข้ึนมาตามวตัถุประสงคข์องงาน) 

องคป์ระกอบส าหรับออกแบบ MOOCs ให้น่าสนใจต่อผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีมีจ านวนมาก 
โดยท่ีเราจะไม่สามารถไปลงลึกวิเคราะห์ผูเ้ข้ารับการอบรมแต่ละคนได้นั้ นต้องใช้รูปแบบ             
การน าเสนออ่ืน ๆ มาช่วยให้การเรียนด้วยตนเองของผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดประสิทธิภาพโดย
องคป์ระกอบท่ีจะท าใหห้อ้งเรียนออนไลน์ และเน้ือหาท่ีน าเสนอใน MOOCs นั้นเกิดการโตต้อบกบั
ผูเ้ขา้รับการอบรมคือ วิดีโอ เน้ือหา ช่องทางการโตต้อบส าหรับสอบถาม Discuss และแบบทดสอบ 
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Quiz หรือ Assignment แบบ Online เน้ือหาท่ีปรากฏในวิดีโอของรายวิชาใน MOOCs นั้นตอ้งเป็น
รูปแบบ Custom Content ท่ีออกแบบ และตดัต่อการน าเสนอให้เขา้ใจง่ายแบบ How To การท างาน
เป็นขั้นตอน Compare เปรียบเทียบหรือแบบ Infographic ประกอบการบรรยาย โดยเน้ือหาในวิดีโอ
นั้นไม่ควรเกิน 15 นาที และควรจะเขา้เร่ืองการน าเสนอให้ตรงประเด็นชดัเจนตั้งแต่ช่วงแรก และ
ตวัอย่างการปรับใช้เน้ือหาเชิงประยุกต์ในช่วงหลงั หรือการทดลองท า โดยมีเอกสารประกอบ
ออนไลน์ให้ดาวน์โหลดหรือใชอ่้านประกอบปรากฏอยู่ดา้นขา้งๆ อาจจะเป็น Google Slide หรือ 
Slide Shares ก็ได ้เสร็จแลว้ให้ใชแ้บบการทดสอบกิจกรรมออนไลน์ให้ท างานกลุ่ม และน าเสนอ
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึง MOOCs บางระบบจะมีการแบ่งกลุ่มยอ่ยให้ ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีตอ้งท า 
Project หรือโครงงานร่วมกนั Join หรือเขา้ร่วมกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มโดยมีผูส้อนท่ีคอยสอดส่องและ
ควบคุมการสนทนาในกลุ่มย่อยไดอ้ย่างสะดวก ตลอดระยะเวลาในการ Assign ตวังานให้ท ากนั 
สุดทา้ยงานท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมจะน าเสนอได้นั้นประกอบไปด้วย YouTube Videos, Blog หรือ
รูปแบบการน าเสนออ่ืนๆท่ีน่าสนใจปรากฏข้ึนมาในระบบหลงัจากนั้น รูปแบบการน าเสนอต่อเน่ือง
จากวิดีโอคือ ช่วงของการพดูคุยสนทนาผา่นระบบการตอบรับ หรือ Comments Feed  ท่ีแต่ละระบบ
จะมีอยู ่(เหมือนพดูคุยใน Facebook Group ซ่ึง Facebook Group สามารถน ามาเป็น MOOCs ตวัหน่ึง
ได้เช่นกัน)  กลไกการถามตอบใน MOOCs นั้ นจะท าให้เกิดกระบวนการคิด วิ เคราะห์จาก                   
ผูเ้ขา้รับการอบรม อีกทั้งยงัสามารถเพิ่ม Collective Intelligence หรือปัญญาสะสมในกลุ่มอีกดว้ย 
เม่ือจบการเรียนผ่านระบบ MOOCs แลว้ ผูส้อนจะตอ้งออกแบบ Post-Test หรือแบบประเมินผล  
การเรียน หรือผลสัมฤทธ์ิของผูเ้ขา้รับการอบรมทั้งหมดดว้ยแบบทดสอบออนไลน์ และสุดทา้ยคือ 
อยา่ลืมให้ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองผา่นระบบ Questionnaire ของ MOOCs เพื่อท่ีผูส้อนใน
หอ้งเรียนจะไดน้ าขอ้เสนอแนะและแบบประเมินไปปรับปรุงการสอนผา่นระบบ MOOCs ใหดี้ข้ึน 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าระบบ MOOCs นั้นเป็นการเรียนระยะสั้นท่ีช่วยเหลือในเร่ืองของบทเรียน 
ท่ีสนใจแบบเฉพาะดา้น อีกทั้งยงัช่วยเหลือในเร่ืองของแบรนด์ของสถาบนัการศึกษาให้เกิดเป็น
ช่ือเสียงต่อคนท่ีสนใจในเร่ืองความโดดเด่นของวิชาเฉพาะท่ีสอนผ่านระบบ MOOCs ทั้งยงัเพิ่ม
ความยืดหยุ่น และเปิดตลาดใหม่ในเร่ืองของการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพเพิ่มเติมได้
นอกเหนือจากนักเรียน หรือนักศึกษาในสถาบนัการศึกษานับว่า MOOCs คือจุดเปล่ียนของโลก
การศึกษาอยา่งแทจ้ริง 
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2.2 ระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน Open edX 

 ชุติพร อนุตริยะ (2559) ไดก้ล่าวว่า ระบบ Open edX เดิมไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่อใชเ้ป็น 
Platform หลักส าหรับขับเคล่ือนรายวิชา MOOCs ของ edx.org ซ่ึงเป็นผู ้ให้บริการ MOOCs             
ในรูปแบบองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรท่ีก่อตั้งข้ึนในปี 2012 (หรือ พ.ศ. 2555 ) โดยมหาวิทยาลยั 
Harvard และ MIT ทั้ งน้ี ระบบ Open edX ได้รับการเผยแพร่เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิดหรือ open 
source software ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ส าหรับเวอร์ชัน่ Release ของระบบ Open edX นั้นเป็นการตั้งช่ือ
ตามช่ือตน้ไมห้รือดอกไม ้เรียงจาก A B C ไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิมจากเวอร์ชัน่ปัจจุบนัท่ีไดมี้การ release 
ออกมาในช่วงทา้ยของปี 2559 ก็คือเวอร์ชัน่ Eucalyptus ปัจจุบนัมีสถาบนัการศึกษา และองค์กร
ต่างๆ มากกว่า 200 องคก์รไดติ้ดตั้ง และใชง้าน Open edX เพื่อจดัการเรียนการสอนแบบ MOOCs, 
SPOC รวมถึงการฝึกอบรมต่าง ๆ ตวัอยา่งสถาบนั และองคก์รท่ีติดตั้ง และใชง้านระบบ Open edX 
และใชส้นับสนุนการศึกษาแบบเปิดในประเทศไทย คือระบบส่ือสาระออนไลน์แบบเปิดซ่ึงเป็น
โครงการภายใตส้ านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่งชาติ หรือ สวทช.โดยไดรั้บความ
ร่วมมือในการพฒันาบทเรียน และเน้ือหาจากหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ 

1. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. 
2. ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค 
3. ThaiMOOCS โดยโครงการมหาวิทยาไซเบอร์ไทยภายใต ้ส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา  
4. MUx ส าหรับใหบ้ริการรายวิชา MOOCS ของมหาวิทยาลยัมหิดล 
5. ระบบ MITx ของ MIT 
6. ระบบ HarvardX ของมหาวิทยาลยั Harvard 
7. Stanford ONLINE โดยมหาวิทยาลยั Stanford 
8. มหาวิทยาลยั FUN ท่ีประเทศฝร่ังเศส 
9. McKinsey Academy ซ่ึงใชส้ าหรับการจดัอบรม short courses และ certificate เพื่อพฒันา

ผูบ้ริหาร 
10. เป็นระบบส าหรับให้บริการ MOOCs โดยประเทศในทวีปเอเชียคือ gacco ซ่ึงเป็น 

MOOCs ของประเทศญ่ีปุ่น หรือท่ีเรียกกนัวา่ JMOOCS 
11. XuetangX โดยมหาวิทยาลยั Tsinghua ประเทศจีน 
 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ลกัษณะเด่นท่ีส าคญัของระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX สามารถเรียน

ไดไ้ม่จ ากดัสถานท่ี โดยใชอุ้ปกรณ์เช่ือมต่อท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น smartphone, tablet, notebook, 
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PC ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเลือกเวลาในการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยเรียนรู้ผา่นส่ือท่ีหลากหลาย 
เช่น วิดีโอ ส่ือแบบ interactive ท าแบบฝึกหัด เรียนร่วมกบัเพื่อน ๆ มีการส่ือสารกบัผูส้อน รวมถึง
ระหว่างผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ยกนัเอง มีรายงานผลการเรียนผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถติดตามผล  
การเรียนของตวัเองไดต้ลอดเวลา เรียนจบสามารถรับประกาศนียบตัรอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และพิมพอ์อกมาได ้
2.3 การวเิคราะห์ ออกแบบ และวางแผนการพฒันา MOOCs บนระบบ OPEN edX 
 ชุติพร อนุตริยะ (2559) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผน        
การพัฒนา MOOCs บนระบบ Open edX มีขั้นตอนการออกแบบบทเรียนออนไลน์ตามหลัก          
การออกแบบของ ADDIE Model เป็นกระบวนการพฒันารูปแบบการสอนท่ีนกัออกแบบการเรียน
การสอน และนักพัฒนาการฝึกอบรมนิยมใช้กัน  ซ่ึ ง  ADDIE Model มีล าดับการพัฒนา
เป็น 5 ขั้นตอน คือการวิเคราะห์(Analysis) การออกแบบ  (Design) การพัฒนา (Development)       
การน าไปใช ้(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงแต่ละขั้นตอนเป็นแนวทางท่ีมี
ลกัษณะท่ียืดหยุน่เพื่อให้สามารถน าไปสร้างเป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 การวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนการพัฒนา MOOC บนระบบ Open edX 



  45 

ขั้นที ่1 ขั้นวเิคราะห์ (Analysis) 
เป็นขั้นตอนท าความเขา้ใจปัญหาการเรียนการสอน ระบุเป้าหมายของรูปแบบการสอน และ

วตัถุประสงค ์ท่ีจะสร้างข้ึนตลอดจนสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ และความรู้พื้นฐานและทกัษะของ     
ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีจ าเป็นตอ้งมี โดยพิจารณาเลือกรายวิชาท่ีตอ้งการผลิต MOOCs ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พื้นฐาน และลกัษณะของผูเ้ขา้รับการอบรม 
2. วิเคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนการสอน จ านวนชั่วโมง ช่วงเวลาในการจดัการเรียน      

การสอนออนไลน์ และขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัรายวิชาท่ีตอ้งการพฒันา 
3. บนัทึกขอ้มูลลงในแบบฟอร์ม 1 ประมวลรายวิชา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แบบฟอร์มประมวลรายวิชา 



  46 

ขั้นที ่2 การออกแบบ (Design) 
ขั้นตอนการออกแบบประกอบดว้ย การสร้างจุดประสงคก์ารเรียนรู้ก าหนดเคร่ืองมือวดั

ประเมินผล แบบฝึกหัด เน้ือหา วางแผนการสอน และเลือกส่ือการสอน ขั้นตอนการออกแบบควร
จะท าอยา่งเป็นระบบ และมีเฉพาะเจาะจง โดยความเป็นระบบน้ีหมายถึงตรรกะ มีระเบียบแบบแผน
ของการจ าแนก การพฒันา และการประเมินแผนยุทธวิธีท่ีวางไวเ้พื่อให้บรรลุเป้าหมายส าหรับ  
ความเฉพาะเจาะจงหมายถึงแต่ละองคป์ระกอบของการออกแบบรูปแบบการสอนจะตอ้งเอาใจใส่
ทุกรายละเอียด ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบันทึกข้อมูลลงใน    
แบบฟอร์มโครงสร้างเน้ือหารายวิชา 

2. ออกแบบการเรียนรู้ บทเรียน ส่ือ และรูปแบบการน าเสนอ แบบฝึกหัด การจดักิจกรรม 
การวดัผล โดยบนัทึกขอ้มูลลงใน แบบฟอร์มโครงสร้างเน้ือหารายวิชาและแผนการจดัการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แบบฟอร์มโครงสร้างเนือ้หารายวิชา 
 

https://www.thaimooc.org/assets/courseware/v1/7a7ff46d848cf0b4bcc2dc4622f92d6a/asset-v1:SU-MOOC+su001+2017_T1+type@asset+block/course_analysis_and_design_form_2.pdf
https://www.thaimooc.org/assets/courseware/v1/879919a7a439899d2787dd80cabe8225/asset-v1:SU-MOOC+su001+2017_T1+type@asset+block/course_analysis_and_design_form_3.pdf
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รูปท่ี 4 โครงสร้างเนือ้หา และแผนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
ขั้นที ่3 ขั้นการพฒันา (Development) 

ขั้นตอนการพัฒนาคือขั้นท่ีผู ้ออกแบบสร้างส่วนต่างๆ ท่ีได้ออกแบบไว้ในขั้นของ             
การออกแบบซ่ึงครอบคลุมการ สร้างเคร่ืองมือวดัประเมินผล สร้างแบบฝึกหัด สร้างเน้ือหา และ         
การพฒันาโปรแกรมส าหรับส่ือการสอน เม่ือเรียบร้อยท าการทดสอบเพื่อหาขอ้ผิดพลาดเพื่อน าผล
ไปปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นที ่4 ขั้นตอนการน าด าเนินการ (Implementation) 

ในขั้นตอนการด าเนินการน้ี หมายถึงขั้นของการสอนโดยอาจจะเป็นรูปแบบชั้นเรียน      
การฝึกอบรม หรือหอ้งทดลอง หรือรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ โดยจุดมุ่งหมายของ
ขั้นตอนน้ีคือการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตอ้งให้การส่งเสริมความเขา้ใจของ   
ผูเ้ขา้รับการอบรมสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรมตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีตั้งไว ้
 
ขั้นที ่5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  

ขั้นการประเมินผลประกอบดว้ยสองส่วนคือการประเมินผลรูปแบบ  (Formative) และ   
การประเมินผลในภาพรวม  (Summative) การประเมินผลรูปแบบคือการน าเสนอในแต่ละขั้น
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ของ ADDIE Process ซ่ึงเป็นการประเมินผลเพื่อพฒันา และการประเมินผลในภาพรวมจะท าเม่ือ
การสอนเสร็จส้ินเพื่อประเมินผลประสิทธิผลการสอนทั้งหมดขอ้มูลจากการประเมินผลรวมโดย
ปกติมกัจะถูกใชเ้พื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัรูปแบบการสอน 

3.  การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 

3.1 หลกัการออกแบบอนิโฟกราฟิก 
 จงรัก เทศนา (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวว่า ขอ้มูลสารสนเทศสามารถน ามาจดัท าให้สวยงาม และ     
มีประโยชน์หากมีการน าเสนอท่ีดี ท่ีผ่านมาขอ้มูลสารสนเทศจ านวนมากถูกน ามาจดักลุ่มท าให้ไม่
น่าสนใจการจดัท าขอ้มูลใหเ้ป็นภาพกราฟิกจึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั อินโฟกราฟิกเป็นการออกแบบ
ให้เป็นภาพท่ีช่วยอธิบายขอ้มูลท่ีซับซ้อนให้เขา้ใจง่าย Hyperakt’s Josh Smith ผูเ้ช่ียวชาญด้าน       
การออกแบบไดค้น้พบกระบวนการท่ีดีในการออกแบบอินโฟกราฟิก 10 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การรวบรวมขอ้มูล (Gathering data) คดัเลือกขอ้มูลดิบท่ีรวบรวมมาแต่ท่ียงัไม่เป็น
ระเบียบ โดยอาจใช้โปรแกรม Microsoft Excel เขียนแหล่งอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลท่ีเป็นตน้ฉบบั 
บนัทึกภาพต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ไม่ควรแยกภาพหรือแผนภาพกบัขอ้มูล
ออกจากกนั 

2. การอ่านขอ้มูลทั้ งหมด (Reading everything) การอ่านขอ้มูลเฉพาะจุดเน้นหรืออ่าน    
อย่างผิวเผินให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะคิดว่าเสียเวลาจะท าให้ไดข้อ้มูลไม่สมบูรณ์ขอ้มูลต่าง ๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของประเด็นส าคญั ผูอ้อกแบบอินโฟกราฟิกตอ้งมีทกัษะ
ในการจดัการขอ้มูลและแน่ใจว่าขอ้มูลท่ีส าคญัไม่ถูกละเลยท่ีจะมาสนับสนุนเร่ืองราวท่ีตอ้งการ
น าเสนอ 

3. การคน้หาวิธีการเล่าเร่ือง (Finding the narrative) การเล่าเร่ือง การบรรยาย  การน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีน่าเบ่ือจะท าให้อินโฟกราฟิกน่าเบ่ือ เวน้แต่ว่าจะคน้พบการน าเสนอเร่ืองราวท่ีดึงดูด      
ความสนใจอินโฟกราฟิกเร่ิมท่ีจุดมุ่งหมายเดียว ขยายความขอ้มูลท่ีซับซ้อน อธิบายกระบวนการ 
เนน้ท่ีแนวโนม้หรือสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้การหาวิธีการเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจอาจจะยุง่ยากในระยะแรก
ถา้เราคุน้เคยกบัขอ้มูลท่ีมีอยูจ่ะท าใหส้ามารถเล่าเร่ืองราวได ้การใส่ใจกบัเน้ือหาท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให ้    
การน าเสนอขอ้มูลมีคุณค่า 

4. การระบุปัญหา และความตอ้งการ (Identifying problems) หาเอกลกัษณ์ ระบุช่ือ ช้ีตวั 
แสดงตวัเม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งอาจมีขอ้มูลท่ีไม่สนับสนุนหัวขอ้หรือ
ประเด็นท่ีเราต้องการนาเสนอ ควรมีการอภิปรายหาข้อสรุปท่ีแท้จริงเพื่อระบุปัญหา และ            
ความต้องการผูช้มต้องการข้อมูลท่ีมีการจัดการและมีการออกแบบท่ีดี มิฉะนั้ นจะกลายเป็น
หลกัฐานท่ีไม่ถูกตอ้งขอ้มูลตอ้งถูกตอ้งและไม่ผดิพลาด ปรับปรุงขอ้มูลและเร่ืองราวใหมี้เอกลกัษณ์



  49 

ตรงกบัหวัขอ้ศึกษาทบทวนหลาย ๆ คร้ังหาวิธีการน าเสนอขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและมีคุณค่า ซ่ึงไม่ใช่
เร่ืองง่ายในการออกแบบใหช้นะใจผูช้มนกัออกแบบท่ีดีตอ้งมีมุมมองและเห็นคุณค่าในรายละเอียด
ของขอ้มูล ท่ีชดัเจน 

5. การจดัล าดบัโครงสร้างขอ้มูล (Creating a hierarchy) การจดัล าดบัชั้นของขอ้มูลเป็นท่ี
นิยมในการสรุปขอ้มูล เป็นการน าผูช้มให้มองเห็นภาพรวมตั้ งแต่ต้นจนจบเป็นวิธีการจัดการ        
กบัขอ้มูลในการสร้างอินโฟกราฟิก และดึงผูช้มตามโครงสร้างล าดบัชั้นของขอ้มูล การจดัรูปแบบ
ขอ้มูลตามล าดบัจะส่งเสริมให้ผูช้มเขา้ถึงขอ้มูลเป็นช่วงระยะของการเล่าเร่ือง ซ่ึงกลายเป็นวิธีการ    
ท่ีแพร่หลายในการออกแบบอินโฟกราฟิก 

6. การออกแบบโครงสร้างขอ้มูล (Building a wireframe) เม่ือพิจารณาตรวจสอบคดัเลือก
ขอ้มูลอยา่งละเอียดแลว้ จดัแบ่งขอ้มูลเป็นล าดบัชั้น และออกแบบโครงสร้างของขอ้มูลผูอ้อกแบบ
ควรท าความเขา้ใจกบัภาพหรือกราฟิกท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูลส าคญั ท่ีจดัไวเ้ป็นล าดบัชั้นแลว้ 
น าไปให้ผูช้มวิพากษ์วิจารณ์การออกแบบท่ีผ่านการโต้เถียงจากบุคคลในหลายมุมมองท่ีให้
ขอ้เสนอแนะแตกต่างกนัออกไป จะเป็นขอ้สรุปของการจดัท าโครงสร้างอินโฟกราฟิก 

7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิก (Choosing a format) เม่ือส้ินสุดการก าหนดภาพหรือ
กราฟิกท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูลแลว้ วิธีจดักระท าขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดคือ การน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนผงั 
กราฟต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเสน้ กราฟวงกลม หรืออาจจะใชไ้ดอะแกรม หรือผงังานเพื่ออธิบาย
กระบวนการท างาน อาจน าแผนท่ีมาประกอบในการเล่าเร่ือง หรือบางทีการใชต้วัเลขน าเสนอขอ้มูล
ง่าย ๆ อาจเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

8. การก าหนดภาพให้ตรงกับหัวขอ้ (Determining a visual approach) การเลือกใช้ภาพ      
ในการท าให้อินโฟกราฟิกให้ดูดีมีสองแนวคิด คือ ใชข้อ้มูลดิบมาจดัท าเป็นกราฟหรือแผนผงัให้
น่าสนใจ ใชสี้ การพิมพ ์และการจดัโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศิลปะ และใชล้ายเส้นวาด
ภาพหรือค าอุปมาเปรียบเทียบ ไม่แสดงขอ้มูลตวัเลขออกมาอยา่งชดัเจน จะเห็นเป็นภาพแสดงแทน
ขอ้มูลคลา้ยกบักราฟหรือแผนผงัเท่านั้น เราไม่ควรติดยึดกบัวิธีการใดวิธีการหน่ึงควรผสมผสาน
วิธีการใชก้ราฟ แผนภาพ และแผนผงั ตกแต่งองคป์ระกอบดว้ยการวาดลายเส้นหรือน าภาพท่ีเป็น
ตัวแทนของข้อมูลมาจัดวางซ้อนกันอาจเสริมด้วยข้อมูล ส่ือ ตราสัญลักษณ์ และเน้ือหาใน             
การออกแบบใหต้รงกบัหวัขอ้ 

9. การตรวจสอบขอ้มูลและทดลองใช ้(Refinement and testing) เม่ือออกแบบอินโฟกราฟิก
เสร็จแลว้เร่ิมตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียด ผูช้มจะดูทั้งขอ้มูลและภาพท่ีเล่าเร่ืองราว เพื่อใหแ้น่ใจวา่
ผลงานท่ีเสร็จแลว้มีคุณภาพตรงกับหัวขอ้และเป้าหมาย ประเมินทั้ งการออกแบบ และจุดเน้น
จนกระทัง่ผลงานชัดเจน และเขา้ใจง่าย ทดลองให้กลุ่มตวัอย่างชมผลงาน และให้ขอ้คิดเห็นว่า
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สามารถเขา้ใจไดง่้ายหรือไม่ โดยเฉพาะผูท่ี้ไม่เคยเห็นขอ้มูลมาก่อน ประเมินกลบัไปกลบัมาระหวา่ง
ผูช้ม และกลุ่มตวัอยา่งจนกระทัง่ลงตวัไดข้อ้ยติุ จึงน าเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ 

10. การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต (Releasing it into the world) อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่
เผยแพร่แบ่งปันในอินเทอร์เน็ต มีแพร่หลายเป็นท่ีนิยม เป็นการทดสอบผลงานขอ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ี
น่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคลทัว่ไป ขอ้มูลท่ีถูกตรวจสอบและพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไม่ได้
หมายความว่าเราจะเป็นผูค้น้พบวิธีการเล่าเร่ืองราวนั้น ถึงแมว้่าผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแลว้    
การวิพากษว์ิจารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายขอ้โตแ้ยง้และคน้พบวิธีการน าเสนอขอ้มูลวิธีใหม่
ไดข้อ้คิดเห็นต่างๆ จะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข ผลงานท่ีถูกวิจารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญมาสู่ตวัเราเหมือน
เป็นรางวลัในการท างาน การออกแบบท่ีถูกกลัน่กรองอยา่งเขม้ขน้เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสะกดผูช้ม 

 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าหลกัการออกแบบอินโฟกราฟิกท่ีดีตอ้งประกอบไปดว้ยหลกัการออกแบบ

อินโฟกราฟิก ดงัน้ี 
1. การคดัเลือกขอ้มูลท่ีมีแหล่งอา้งอิงท่ีมีความเช่ือถือได ้
2. จบัเน้ือหาประเด็นส าคญัของเร่ืองมาจดัการขอ้มูล และไม่ละเลยเน้ือหาท่ีส าคญัท่ีจะน ามา

สนบัสนุนเร่ืองราวท่ีตอ้งการน าเสนอ 
3. ขยายความข้อ มูล ท่ีซับซ้อน อธิบายกระบวนการใส่ใจกับ เ น้ือหา ท่ีจะ ช่วยให้                            

การน าเสนอมีคุณค่า 
4. คน้หาเอกลกัษณ์ ระบุช่ือ หัวขอ้หรือประเด็น ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอภิปาย     

หาขอ้สรุปของขอ้มูลใหช้ดัเจนตรงประเดน็ 
5. การเรียงล าดบัโครงสร้างขอขอ้มูลเพื่อมองใหเ้ห็นภาพรวมตั้งแต่ตน้จนจบ 
6. พิจารณาตรวจสอบขอ้มูลอย่างละเอียด น าไปให้ผูช้มวิพากษว์ิจารณ์การออกแบบ และหา

ขอ้สรุป 
7. การน าเสนอขอ้มูลด้วยแผนผงั กราฟต่างๆ อาจใช้ไดอะแกรม หรือผงังานเพื่ออธิบาย

กระบวนการท างาน 
8. การเลือกใชภ้าพใหมี้แนวคิดสอดคลอ้งกบัเน้ือหาหวัขอ้ ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 
9. ประเมินการออกแบบจากกลุ่มตวัอยา่ง และใหข้อ้คิดเห็นวา่สามารถเขา้ใจไดง่้ายหรือไม่ 
10. การแบ่งปันขอ้มูลทางส่ืออินเตอร์เน็ตหรือส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อท่ีจะไดข้อ้คิดเห็นต่าง 

และไดรั้บมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3.2 การสร้างอนิโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ 
 จงรัก เทศนา (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวว่า อินโฟกราฟิกเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตเพราะ
สามารถถ่ายทอดข้อมูลจากการออกแบบท่ีมีศิลปะอย่างแท้จริง เป็นภาษาสากลท่ีสามารถ                
เล่าเร่ืองราวแมว้่าดูแค่ภาพท่ีน าเสนอ เราสามารถพูดไดว้่าอินโฟกราฟิกไม่มีขอบเขตและขีดจ ากดั      
ในการเล่าเร่ืองผา่นภาพ การใชก้ราฟิกช่วยเพิ่มความสวยงาม แก่ส่ิงต่าง ๆ ท าใหข้อ้มูลน่าประทบัใจ
มีคุณค่าอยา่งมีนยัเพื่อท่ีจะเผยแพร่สู่สาธารณะ 

1. เนน้ท่ีหัวขอ้หลกัหัวขอ้เดียว (Focus on a single topic) ส่ิงแรกท่ีตอ้งพิจารณา คือ หัวขอ้
หลักในการสร้างอินโฟกราฟิก คุณจะมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ถ้าพยายามตอบค าถามเดียว           
จะชดัเจนถา้รู้ทิศทางของส่ิงท่ีจะท าส่ิงน้ีจะขจดัความยุง่ยากส าหรับผูอ่้าน และผูช้มหลงัจากก าหนด
หวัขอ้แลว้ก าหนดค าถามเฉพาะท่ีตอ้งการค าตอบในอินโฟกราฟิก 

2. ออกแบบให้เขา้ใจง่าย (Keep it simple) ตั้งแต่เร่ิมออกแบบขอ้มูลคุณตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูล
ไม่อดัแน่นซับซ้อนสับสน เขา้ใจไดง่้าย ไม่ท าให้ผูอ่้าน และผูช้มยุ่งยากภาพท่ีซับซ้อนจะท าให้      
การตีความผดิพลาดไม่มีประสิทธิภาพ 

3. ขอ้มูลเป็นส่ิงส าาคญั (Data is important) การสร้างอินโฟกราฟิกตอ้งค านึงถึงขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัหวัขอ้เป็นส าคญั การออกแบบตอ้งไม่ท าเกินขอบเขตของหวัขอ้ซ่ึงจะเป็นการท าลายขอ้มูล
ท่ีจ าเป็นตอ้งแน่ใจวา่การออกแบบเนน้ท่ีขอ้มูลและรูปแบบของอินโฟกราฟิก 

4. แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง (Be sure facts are correct) การท าข้อมูลให้ถูกต้องเป็น          
ส่ิงส าคญั ถา้ไม่ถูกตอ้งจะลดความน่าเช่ือถือของอินโฟกราฟิก ดงันั้นก่อนท่ีจะสร้างอินโฟกราฟิก
ตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูลถูกตอ้ง ศึกษาคน้ควา้หาขอ้เทจ็จริงและใชข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งอยา่ลืมอ่านผลงานและ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงใหถู้กตอ้ง 

5. ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเร่ือง (Let it tell a story) อินโฟกราฟิกท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถเล่าเร่ืองราวดว้ยภาพวาดหรือกราฟิก ซ่ึงสามารถบอกบางส่ิงบางอยา่ง และสามารถถ่ายทอด
ขอ้มูลไดถึ้งแมว้า่ผูช้มจะไม่ไดอ่้านขอ้มูลมาก่อน 

6. การออกแบบท่ีดีท าใหมี้ประสิทธิภาพ (Good design is effective) การบรรยายดว้ยภาพถา้
มีการออกแบบท่ีดีจะดึงดูดใจผูช้ม ส่ิงส าคญัคืออกแบบอินโฟกราฟิกให้เขา้ใจง่าย ใช้ความคิด
สร้างสรรคอ์อกแบบใหน่้าสนใจ ภาพ กราฟิก สี ชนิด แบบ และช่องวา่ง 

7. ใชสี้ท่ีดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) การใชสี้เป็นส่ิงจ าเป็นควรเลือกใชสี้ท่ี
กระตุน้ดึงดูดความสนใจผูช้ม ควรศึกษาทฤษฎีการใชสี้ดว้ยใชสี้ใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัหวัขอ้ว่าเรา
จะออกแบบอินโฟกราฟิกให้ใครชมไม่จ าเป็นตอ้งท าให้มีสีสันมาก อินโฟกราฟิกบางช้ินมีสีเพียง
เลก็นอ้ยกมี็ประสิทธิภาพได ้
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8. ใชค้  าพูดท่ีกระชบั (Use short texts) การออกแบบภาพท่ีใช้ในการน าเสนอ จ าเป็นตอ้ง
สรุปขอ้ความให้สั้ นกระชับตรงกบัจุดหมายท่ีตอ้งการน าเสนอ อาจใช้แผ่นป้ายหรือขอ้มูลสั้ น ๆ       
มาสนับสนุนภาพ การท าเร่ืองราวให้ดึงดูดความสนใจอาจใช้ตวัเลขมาสรุปเปรียบเทียบขอ้มูล      
และควรใชต้วัหนงัสือท่ีอ่านเขา้ใจง่าย  

9. ตรวจสอบตวัเลขขอ้มูล (Check your numbers) ถา้น าเสนอขอ้มูลดว้ยตวัเลขผ่านกราฟ
และแผนผงั ตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลข และภาพวาดและตอ้งรู้ว่าตวัเลขไหนควรใช ้และไม่
ควรมีอยู ่ดว้ยวิธีน้ีจะท าใหอิ้นโฟกราฟิกมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

10. ท าไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็ก (Make the file size small) ท าไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็ก
เพื่อให้ผูช้มเขา้ถึงและดาวน์โหลดขอ้มูลไดง่้าย และน าไปใช้ต่อได้ดีตามจุดประสงค์ท่ีตอ้งการ  
ดาวน์โหลดเร็ว และใชเ้วลานอ้ยในการถ่ายโอนขอ้มูลใส่แฟลชไดร์ฟ สามารถแนบไฟลส่์งอีเมลไ์ป
ใหผู้อ่ื้น แต่ไม่ควรลดคุณภาพของรูปภาพควรใชไ้ฟลท่ี์มีคุณภาพสูงเพื่อท่ีจะดึงดูดผูช้ม  

ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ในปัจจุบนัการใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นท่ีแพร่หลาย คนส่วนใหญ่จะไดรั้บขอ้มูล
ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย และมีขอ้มูลจ านวนมหาศาลท่ีแพร่หลายอยู่ในอินเทอร์เน็ต ขอ้มูลบางประเภทได ้   
ถูกออกแบบเป็นอินโฟกราฟิกซ่ึงท าใหเ้ขา้ใจง่าย และบางคร้ังไดถู้กตีพิมพอ์อกมาใชง้านจริงไดด้ว้ย
อินโฟกราฟิกจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ทั้งในวงการศึกษา และวงการธุรกิจ เป็นแรง
บนัดาลใจท่ีมีอิทธิพลในการน าเสนอ และการส่ือสารขอ้มูลท่ียุ่งยากซับซ้อน ท าให้ประสิทธิภาพ
ของการออกแบบอินโฟกราฟิกนั้นตอ้งอาศยัวิธีการออกแบบท่ีถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบท่ีดี
ท่ีสุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของการใชง้าน 

 
3.3 ข้อควรค านึงในการออกแบบอนิโฟกราฟิก 
 อาศิรา พนาราม (ม.ป.ป)  ได้กล่าวถึงเทคนิค และส่ิงท่ีต้องค านึงในการออกแบบ                  
ส่ืออินโฟกราฟิก ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลเน้ือหาเรียบง่ายไม่ซบัซอ้นจนเกินไป 
2. ตรวจสอบขอ้มูลรวมถึงพิสูจน์อกัษรใหถู้กตอ้งเสมอ  
3. ควรเลือกใชสี้เพื่อการส่ือสารท่ีทรงพลงั ชดัเจน เขา้ใจง่าย และตอ้งรู้จกัอารมณ์ของสี  
4. ใส่เฉพาะขอ้มูลตวัเลขท่ีจ าเป็น ตวัเลขท่ีมากเกินไปอาจท าใหเ้กิดความสบัสนหรือส่ือสาร

ผดิพลาด 
5. อธิบายค าบรรยายใหน่้าอ่าน เล่าเร่ืองราวเน้ือหาดี ๆ จะยิง่น่าสนใจข้ึนเม่ืออยูก่บัภาพท่ีดูดี  
6. กระชบัเน้ือหา การน าเสนอภาพกราฟิกท่ีดีท่ีสุดตอ้งส่ือถึงสาระส าคญัท่ีครบถว้นดว้ย

จ านวนตวัอกัษรท่ีจ ากดั  
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7. ขนาดของงาน การสร้างงานดว้ยไฟลท่ี์มีขนาดเล็กแต่ยงัคงคุณภาพของงานท่ีชดัเจนไว ้
เพื่อง่ายต่อการดาวน์โหลด หรือน าไปเผยแพร่ต่อจะไดส้ะดวกรวดเร็ว 

8. ดูตวัอยา่งผลงานจากอินโฟกราฟิกจากแหล่งต่างๆ เพื่อหาแรงบนัดาลใจเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ผลงานคุณภาพ 

 
 จงรัก เทศนา (ม.ป.ป.) ไดใ้หข้อ้ควรค านึงในการออกแบบอินโฟกราฟิก มีดงัน้ี 

1. ไม่ใชข้อ้มูลมากเกินไป (Don’t use too much text) อินโฟกราฟิกเป็นการออกแบบโดยใช้
ภาพควรมีตวัหนงัสือนอ้ยกว่าภาพหรือแบ่งส่วนเท่าๆ กนั ซ่ึงเหมาะส าหรับผูท่ี้อ่านนอ้ย และข้ึนอยู่
ภาพขอ้มูล ถา้ใส่ตวัหนงัสือมาก และมีภาพนอ้ยกย็งัไม่ถึงวตัถุประสงคข์องส่ืออินโฟกราฟิก 

2. ไม่ท าขอ้มูลท่ีน าเสนอใหยุ้ง่ยากซบัซอ้น (Don’t make confusing data presentation) เสนอ
ขอ้มูลท่ียุ่งยากซบัซ้อนผิดวตัถุประสงคข์องการออกแบบอินโฟกราฟิกไม่เสียเวลาเนน้ขอ้มูลท่ีไม่
จ าเป็น และตอ้งแน่ใจว่าคุณจดัการกบัขอ้มูลให้ชดัเจน และเขา้ใจง่ายซ่ึงมกัจะท าโดยการใชก้ราฟ 
ภาพวาด และกราฟิกอ่ืน ๆ มองดูท่ีอินโฟกราฟิกเหมือนเป็นผูช้มเองว่าสามารถตอบค าถามท่ีคุณ
ตอ้งการบอกผูช้มหรือไม่ 

3. ไม่ใชสี้มากเกินไป (Don’t overuse color) การออกแบบอินโฟกราฟิกโดยใชสี้มากเกินไป
จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการน าเสนอขอ้มูลนอ้ยลง ผูอ่้านจะไม่สามารถอ่าน และเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ 
ควรศึกษาจิตวิทยาการใชสี้ท่ีตดักนัดว้ยเพื่อค านึงถึงสุขภาพของผูช้ม 

4. ไม่ใส่ตวัเลขมากเกินไป (Don’t place too much numbers) การใชต้วัเลขช่วยใหก้ารสร้าง
อินโฟกราฟิกมีประสิทธิภาพ แต่ถา้ใช้ให้มากเกินไปจะท าให้งานออกมาเหมือนเป็นใบงานวิชา
คณิตศาสตร์ เพราะงานกราฟิกจะน าเสนอจ านวนต่าง ๆ ไม่ใชต้วัเลขทั้งหมดในการท าให้ขอ้มูล 
ออกแบบตวัเลขใหง่้าย และมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เขา้ใจง่าย 

5.  ไม่ละเลยข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุแยกแยะได้ (Don’t leave figures unidentified)              
ส่ืออินโฟกราฟิกบางเร่ืองขาดตวัเลขไม่ได ้ขอ้เทจ็จริงบางอยา่งตอ้งมีตวัเลขขอ้มูลทางสถิติ แต่คนดู
อาจไม่เขา้ใจทั้งหมด แต่ถา้ใส่ขอ้มูลโดยไม่ระบุค าอธิบายลงไปก็จะเป็นตวัเลขท่ีไม่มีประโยชน์ 
ดงันั้นตอ้งแน่ใจวา่ใส่ป้ายระบุค าอธิบายของขอ้มูลแต่ละชุด 

6. ไม่สร้างอินโฟกราฟิกใหน่้าเบ่ือ (Don’t make it boring) ส่ืออินโฟกราฟิกส่วนมากจะให้
ความรู้ ประโยชน์ และความบนัเทิง มีจุดมุ่งหมายท่ีการจดัการขอ้มูลให้ผูช้มเขา้ใจง่าย ถา้สร้าง
อินโฟกราฟิกให้น่าเบ่ือจะไม่ดึงดูดความสนใจของคนดู ตอ้งวางแผนสร้างแนวทางของเร่ือง และ
การน าเสนอท่ีดี จึงจะสามารถบอกเร่ืองราวแก่คนดูตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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7. ไม่ใช้วิธีการพิมพ์ผิด (Don’t misuse typography) หลกัการพิมพ์มีบทบาทท่ีส าคญัใน       
การออกแบบท่ีช่วยให้ส่ืออินโฟกราฟิกดูดีข้ึน ท าให้ง่ายในการถ่ายทอดขอ้มูล แต่ถา้ใชว้ิธีพิมพผ์ิด 
จะเป็นส่ิงท่ีส่งผลเสียในการออกแบบ ตอ้งรู้เทคนิคเพื่อท่ีจะใชก้ารพิมพท่ี์ดีท่ีสุดในการน าเสนอ                 
การใชว้ิธีการพิมพถู์กตอ้ง จะท าใหก้ารตีความไม่ไขวเ้ขว  

8. อยา่น าเสนอขอ้มูลท่ีผดิ (Don’t present wrong information.) ส่ืออินโฟกราฟิกท่ีดีไม่ควร
น าเสนอขอ้มูลผิด ควรตรวจสอบขอ้มูลสองคร้ัง โดยเฉพาะการใช้ขอ้มูลทางสถิติถา้เกิดขอ้มูล
ผิดพลาดจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจผิดเป็นส่ิงไม่ดี ขอ้มูลในอินโฟกราฟิกจะตอ้งแม่นย  า น่าเช่ือถือ และ
ถูกตอ้งเสมอ 

9. ไม่เน้นท่ีการออกแบบ (Don’t focus on design) อินโฟกราฟิกไม่จ าเป็นต้องเน้นท่ี         
การออกแบบให้สวยงาม ควรเนน้ท่ีการน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง การออกแบบอยา่งสวยงามจะไม่มี
ประโยชน์ถา้มีขอ้มูลผิดพลาดหรือมีประโยชน์น้อย ดงันั้นก่อนสร้างอินโฟกราฟิกดูว่ามีขอ้มูลท่ี
จ า เ ป็นทั้ งหมดอย่างถูกต้อง การจัดการข้อมูลสามารถน า เสนอได้ชัดเจน การออกแบบ                        
ส่ืออินโฟกราฟิกเป็นการผสมผสานระหวา่งขอ้มูล และการออกแบบกราฟิกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. ไม่ใชแ้บบเป็นวงกลม (Don’t use a circus layout) แบบอินโฟกราฟิกท่ีดี สามารถช้ีน า
คนดูทั้งหมดได ้ไม่ใส่องคป์ระกอบมากเกินไป ควรพิจารณาวา่คนดูจะสนใจจุดไหน และตอ้งแน่ใจ
วา่คนดูสามารถเขา้ใจในวิธีการน าเสนอ  
 

ผู ้วิจัยสรุปได้ว่าเทคนิคท่ีดี และข้อควรค านึงในการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกคือ                
นกัออกแบบตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนในการออกแบบ 3 ขอ้ก่อน คือ ท าไม อยา่งไร แลว้จะใช้
งานท่ีไหน ซ่ึงการสร้างอินโฟกราฟิกให้ออกมาดีนั้น ตอ้งมีพื้นฐานความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสนใจ 
โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีซบัซอ้น ตอ้งรู้ชดัถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นค่อยหาวิธีแทนค่า
ด้วยตัวข้อมูลให้ออกมาเป็นกราฟิกท่ีเ รียบง่าย และสวยงามสะดุดตา ขั้ นตอนสุดท้ายคือ                      
การประเมินผลจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือกลุ่มตวัอยา่ง เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะจะท าใหท้ราบวา่งาน
ท่ีออกแบบสามารถตอบโจทยไ์ดต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่อยา่งไร 
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4.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

4.1 งานวจิัยในประเทศ 
 เมธี ปิยะคุณ (2551) ได้ท าวิจัยเก่ียวกับการพฒันาชุดฝึกอบรมแบบ (E-Training) เร่ือง 
ทกัษะการสอนงานส าหรับ หวัหนา้งาน ศึกษาผลการใชชุ้ดฝึกอบรม แบบ (E-Training) เร่ือง ทกัษะ
การสอนงานส าหรับหัวหนา้งาน เน่ืองจากการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยใหบุ้คลากรท างาน
ไดอ้ยา่ง ถูกตอ้งและผลงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดการสูญเสียในการท างาน ดงันั้นหัวหนา้งาน
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้และทกัษะในดา้นการสอนงาน ชุดฝึกอบรมน้ีสร้างข้ึนตามกระบวนการวิจยั
เร่ิมจากการวิเคราะห์งาน วิเคราะห์หัวขอ้การฝึกอบรม สร้างหลกัสูตรการฝึกอบรม สร้างเคร่ืองมือ
ในการวิจัย คือแบบทดสอบความรู้แบบประเมินการฝึกอบรม คู่มือการฝึกอบรมโดยผา่น
กระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ วิเคราะห์       
ความเหมาะสม โดยผู ้เ ช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการวิจัยและน าไปใช้ทดลองกับ               
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และเก็บผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิจากการฝึกอบรม 
ผลการวิจยัพบว่าไดชุ้ดฝึกอบรมแบบ (E-Training) เร่ือง ทกัษะการสอนงานส าหรับหวัหนา้งานได้
รูปแบบการฝึกอบรมแบบ (E-Training) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม มีความรู้เพิ่มข้ึน และมีความพึงพอใจ
เก่ียวกบัวิธีการฝึกอบรม เร่ืองทกัษะการสอนงานส าหรับหวัหนา้งานในระดบัมากท่ีสุด 
 
 วรวุฒิ มั่นสุขผล (2557)ได้ท าวิจัยเก่ียวกับการพฒันารูปแบบฝึกอบรมออนไลน์โดย          
การเรียนรู้แบบร่วมกนั เพื่อพฒันาสมรรถนะการออกแบบ อีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนการสอนของ
อาจารย ์ระดบัอุดมศึกษามีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อการเรียน          
การสอนของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา 2) เพื่อพฒันารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้
แบบร่วมกันเพื่อพฒันา สมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ระดบัอุดมศึกษา  3) เพื่อศึกษาผลการใช ้รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกนั 
เพื่อพฒันาสมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อการ เรียนการสอนของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนการสอนของสมรรถนะ               
การออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อ การเรียนการสอนของอาจารยร์ะดับอุดมศึกษา ท่ีจ าเป็นเหมาะสม
ประกอบดว้ยความรู้ 25 ตวับ่งช้ี และ ดา้นทกัษะ 23 ตวับ่งช้ี รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดย     
การเรียนรู้แบบร่วมกัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ อีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนการสอน           
ของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษามี 8 องคป์ระกอบ คือ 1) วตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 2) บทบาทของ       
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 3) บทบาทของผูด้  าเนินการฝึกอบรม 4) หลกัสูตรและเน้ือหาการฝึกอบรม              
5) วิธีการฝึกอบรม 6) ส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 7) กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั
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และ 8) การประเมินผล รูปแบบการฝึกอบรมประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนหลกั 8 ขั้นตอนยอ่ย คือ 1) ขั้น
ก่อนฝึกอบรมออนไลน์ (1) ปฐมนิเทศ (2) แบ่งกลุ่ม (3) ประเมินผลก่อนฝึกอบรม 2) ขั้นฝึกอบรม
ออนไลน์ (4) ขั้นแนะน า  (5) ขั้นศึกษา บทเรียน (6) ขั้นเรียนรู้ร่วมกนั (7) ขั้นประเมิน และ 3) ขั้น
ประเมินผลออนไลน์  (8) ประเมินผลหลงัฝึกอบรม ผลการทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรมออนไลน์
โดยการเรียนรู้แบบร่วมกันฯ ท่ีพฒันาข้ึน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลัง
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม คะแนนทักษะการเขียนแผน การสอนอีเลิร์นนิง ผ่านเกณฑ์               
การฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู้ร่วมกันในระดับมาก และมีความ          
พึงพอใจกบัรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกนั ในระดบัมาก 
 
 จารุมน หนูคง และณมน จีรังสุวรรณ  (2558) ได้ท าวิจัยเก่ียวกับการออกแบบรูปแบบ           
การฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOCs เพื่อพฒันาทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ
และเทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต เพื่อออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOCs ในการพฒันาทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต และเพื่อประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ MOOCs ในการพฒันาทักษะด้าน สารสนเทศส่ือ และ
เทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตโดยมีกลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ใช ้
การเลือกแบบเจาะจง สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจยั
พบว่ารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOCs เพื่อพฒันาทกัษะดา้น 
สารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นการวดัความรู้ พื้นฐานก่อนเรียน ผ่านระบบออนไลน์ 2) ขั้นการปฐมนิเทศผูเ้ขา้อบรมก่อน
เรียนในรูปแบบสตรีมมิงมีเดีย ผา่นระบบ ออนไลน์ หรือทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทของผูเ้ขา้รับการอบรม 
3) ขั้นการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนและเน้ือหารายวิชาผา่นระบบ ออนไลน์ หรือทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
บริบทของผูเ้ขา้รับการอบรม 4) ขั้นผูเ้ขา้รับการอบรมศึกษาเน้ือหาในรูปแบบสตรีมมิงมีเดียผ่าน
ระบบออนไลน์ 5) ขั้นผูเ้ขา้รับการอบรมแลกเปล่ียนปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างผูเ้ขา้รับการอบรม
กบัผูเ้ขา้รับการอบรม ผูเ้ขา้รับการอบรมกบัผูส้อน 6) ขั้นปฏิบติักิจกรรมตามใบงานท่ีก าหนดในชั้น
เรียน และใหผู้เ้ขา้รับการอบรมส่งช้ินงาน ในหอ้งเรียนและผา่นระบบออนไลน์และร่วมกนัอภิปราย
แลกเปล่ียนในชั้นเรียน และ 7) ขั้นการวดัความรู้หลงัจากฝึกอบรมโดยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมท า
แบบทดสอบผา่นระบบออนไลน์ และโดยใหเ้พื่อนร่วมชั้นเรียนประเมินช้ินงาน (Peer Assessment) 
และผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คนท าการประเมินการออกแบบรูปแบบ       
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การฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOCs เพื่อพฒันาทกัษะดา้น สารสนเทศส่ือ 
และเทคโนโลยสี าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
 
 เจิดจนัทร์ พลดงนอก (2555) ไดท้  าวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบ
สอนงาน ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการผู ้ใช้เทคโนโลยีธนาคารพาณิชย์ เพื่อพัฒนาระบบ                    
การฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน เร่ือง Debit Mass System ส าหรับเจ้าท่ีผูใ้ห้บริการผู ้ใช้
เทคโนโลยี ธนาคารพาณิชย ์เพื่อเปรียบเทียบผลการอบรมดว้ยระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบ
สอนงาน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการผูใ้ชเ้ทคโนโลยี ธนาคารพาณิชยท่ี์มี
ต่อระบบการฝึกอบรมออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เจา้หน้าท่ีกลุ่มงาน Service 
Desk จ านวน 24 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสอบถามความตอ้งการ
พฒันาตนเองดว้ยส่ือออนไลน์ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง รูปแบบระบบการฝึกอบรมออนไลน์
แบบสอนงาน แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน ระบบ
การอบรมออนไลน์แบบสอนงาน แบบประเมินคุณภาพระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน 
แบบทดสอบวดัสัมฤทธ์ิทางการอบรม แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าสถิติทดสอบที (t-test) 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ 
เป้าหมายของการฝึกอบรม บทบาทของผูด้  าเนินการอบรม บทบาทของผูเ้ขา้รับการอบรมส่ือ
ประกอบการฝึกอบรม การส่ือสาร/กิจกรรม การประเมินผลการฝึกอบรม และแผนการด าเนินงาน 
ปัจจยัส่งออก ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้รับการอบรม ผลสัมฤทธ์ิการอบรม และความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการ
อบรม ปัจจยัป้อนกลบั การประเมินติดตาม การจดัท ารายงานสรุปผล 2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
คะแนนการเขา้อบรมดว้ยระบบการฝึกอบรมออนไลน์มีคะแนนสูงกว่าก่อนอบรมอยา่งมีนยัส าคญั 
3) ความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมอยูใ่นระดบัดี 
 
 หทยัภัทร พึ่ งต าบล (2558) ได้วิจัยเก่ียวกับการศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจ         
ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ลกัษณะ 
MOOCs  เร่ือง การดูแลผูป่้วยเด็กท่ีไดรั้บการเจาะน ้ าไขสันหลงั เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพของ
บทเรียนออนไลน์ลกัษณะ MOOCs เร่ือง การดูแลผูป่้วยเดก็ท่ีไดรั้บการเจาะน ้าไขสนัหลงั เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้ขา้รับการอบรม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม และ
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการวิจยัเชิง
ทดลอง กลุ่มตวัอย่างคือนักศึกษาพยาบาลซ่ึงไดจ้ากการคดัเลือกแบบอาสาสมคัร จ านวน 45 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) บทเรียนออนไลน์ 2) แบบประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหา และส่ือ  
การน าเสนอ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์
ขอ้มูลด้วย ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test dependentและค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน 
ผลการวิจยัพบว่าบทเรียนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพดา้นเน้ือหาอยู่ในระดบัดีมาก และมีคุณภาพดา้นส่ือ
และการน าเสนออยู่ในระดับดี ผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการประเมิน               
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญั ดังนั้ นบทเรียนออนไลน์ลกัษณะ 
MOOCs น าไปใชง้านไดจ้ริง 
 
 พิมพน์ารา สุรเมธีตานนท ์(2557) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบั การฝึกอบรมออนไลน์เร่ือง Good 
Manufacturing Practice (GMP) ส าหรับหัวหน้าหน่วยผลิตบริษทั ซีพีแรม จ ากดั (กิจการเบเกอร่ี) 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชคื้อหัวหน้าหน่วยผลิคบริษทั ซีพีแรม จ ากดั (กิจการเบเกอร่ี) จ  านวน 87 คนโดย  
การสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แผนการจดัการฝึกอบรม
ออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์ เ ร่ือง Good 
Manufacturing Practice (GMP) ส าหรับหัวหน้าหน่วยผลิตบริษทั ซีพีแรม จ ากดั (กิจการเบเกอร่ี)     
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80.08/87.09 ตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้2) ผลสมัฤทธ์ิหลงัอบรมสูงกวา่ก่อนอบรม
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 3) ความคิดเห็นของหัวหนา้หน่วยท่ีมีต่อการฝึกอบรม
ออนไลน์เร่ือง Good Manufacturing Practice (GMP) ส าหรับหัวหน้าหน่วยผลิตบริษัท ซีพีแรม 
จ ากดั (กิจการเบเกอร่ี) พบวา่อยูใ่นระดบัดีมาก 
 
 นาฎนภางค ์สังฆานาคิน (2545) ไดท้  าวิจยัเก่ียวกบั การฝึกอบรมออนไลน์แบบให้ขอ้มูล
ยอ้นกลับเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยีของครูผู ้สอน ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพผลของหลกัสูตรฝึกอบรมออนไลน์ พบว่า คะแนนจากการทดสอบความรู้หลงัจาก
ไดรั้บการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และประสิทธิผล
ของหลกัสูตรฝึกอบรมออนไลน์ มีค่าเท่ากบั .60 แสดงว่าหลกัสูตรฝึกอบรมออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน
ช่วยใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความกา้วหนา้ในการเรียน ร้อยละ 60 
 
 อนรรฆนีต์ิ งามอุษาวรรณ (2550) ได้ท าวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่างคือ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 
หลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครู               
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และแบบทดสอบถามความพึงพอใจต่อหลกัสูตร
ฝึกอบรม ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะของครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านความรู้ 8 องค์ประกอบ ด้านทักษะ 7 องค์ประกอบ และด้าน
คุณลกัษณะ 3 องค์ประกอบ 2) หลกัสูตรและคู่มือประกอบหลกัสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด        
3) ประสิทธิภาพของหลกัสูตร เท่ากบั 87.14/89.72 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 4) ผูเ้ขา้รับการอบรม     
มีพฒันาการเพิ่มข้ึน เท่ากับ 0.8673 5) ผูเ้ขา้อบรมมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ       
การส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05     
6) ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรม ในระดบัมาก 
 
 รัตนาพร ทองเพชร (2559) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบั การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เร่ือง อินโฟกราฟิก กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี     
ชั้นปีท่ี 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือจ านวน 30 คน ซ่ึงไดม้าจากการคดัเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบวา่                  1
) บทเรียนท่ีพฒันามีประสิทธิภาพเท่ากบั 1.43 ตามสูตรการหาประสิทธิภาพของเมกยุแกนส์          2) 
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั         ทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการเรียนดว้ยบทเรียนอยูใ่นระดบั   พึง
พอใจมาก (=4.47, S.D.=0.50) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
4.2 งานวจิัยต่างประเทศ 
 Michael (2008) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาและหาคุณภาพบทเรียนออนไลน์เร่ือง  การดูแล
ผูป่้วยขั้นวิกฤติ เพื่อสร้างส่ือการเรียนท่ีช่วยให้นักศึกษาพยาบาลไดรั้บประสบการณ์ในการดูแล
ผูป่้วยขั้นวิกฤตเพื่อนกัศึกษาให้เกิดทกัษะในการจดจ าอาการท่ีบ่งบอกว่าผูป่้วยมีอาการแย่ลง และ
เป็นการฝึกปฏิบัติในการจัดการกับผู ้ป่วยขั้ นวิกฤติได้ โดยบทเรียนจะอยู่ในลักษณะของ                   
การจ าลองสถานการณ์ตามลกัษณะของอาการท่ีเขา้รับการรักษาตวัในหอผูป่้วยหนักออกแบบส่ือ
โดยผูส้อนร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญด้านบททเรียนออนไลน์ และมีการน าไปทดลองใช้กับนักศึกษา
พยาบาลจ านวน 144 คน พบว่า นกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีมาก และเห็นว่าบทเรียนมี
การโตต้อบ และเสมือนจริงช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความมัน่ใจในการดูแลผูป่้วยหลงัจาก       
ไดฝึ้กหดัจากบทเรียนเช่นเดียวกบัสถานการณ์จริง 
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Whalen (1999) ได้ศึกษากรณีทางธุรกิจเก่ียวกับการฝึกอบรมของบริษัทแห่งหน่ึงใน         
การประยกุตใ์ชว้ิธีการเรียนออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าการฝึกอบรมออนไลน์เป็นประโยชน์มาก
ต่อการบริหาร มีขอ้ไดเ้ปรียบการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ ท าใหบุ้คลากรระดบัผูจ้ดัการ จ านวน 200 คน
ในกลุ่มงานบริการบริหารงานเครือข่ายของบริษัท Bell Canada ท่ีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ออนไลน์  มีความพึงพอใจในการไดรั้บสารสนเทศท่ีทนัสมยั เพราะมีความสะดวกในการเรียนรู้งาน 
ทั้ งด้านสถานท่ี และเวลาท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่น และยงัสามารถวางแผนการเรียนด้วยตนเอง
เหมาะสมกับลกัษณะงานของตน การฝึกอบรมออนไลน์ยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายได้มากกว่า        
การฝึกอบรมแบบชั้นเรียน แต่มีอุปสรรคบางประการท่ีเกิดข้ึน คือบุคลากรจ านวนมากมีความ
ตอ้งการเรียนรู้ แต่อาจขาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อการฝึกอบรมออนไลน์ และปัญหา
ดา้นเน้ือหาท่ีมีความซบัซอ้น ยากต่อความเขา้ใจในบางเร่ือง ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความตอ้งการให้มี
การเตรียมหลักสูตรในแบบอะซิงโครนัส และเตรียมผูช่้วยตอบค าถาม ดังนั้ นฝ่ายฝึกอบรม
จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อช่วยพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ        
ท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรม 

 
Howell (2001) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัรูปแบบกระบวนการของพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการอบรม และ

การนดัพบระหว่างการฝึกอบรมผา่นเครือข่าย ผลการวิจยัพบว่า การฝึกอบรมผา่นเครือข่าย (WBT) 
เป็นการฝึกอบรมในรูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยั มีขอ้ดีหลากหลายในการน ามาประยุกต์ใชใ้นองคก์ร 
อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีส าคญัคือความเขา้ใจถึงอิทธิพลของการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายท าให้มีผลต่อ
กระบวนการเรียนรู้ต่อบุคคลอย่างไร การวิจยัคร้ังน้ีคือรูปแบบของการวิจยัท่ีออกแบบ และน าไป
ทดลองใชเ้พื่อวดัถึงพฤติกรรมและการนดัพบของผูเ้ขา้รับการอบรม ซ่ึงท าโดยใหผู้เ้ขา้รับการอบรม
ระหว่างเขา้รับการฝึกอบรม ได้ขอ้สรุปมาดังน้ี การนัดพบระหว่างการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย           
มีการเปล่ียนแปลงไม่คงท่ี และการใช้ทางเลือกในวิธีการเรียนโดยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมควบคุม       
การฝึกอบรมดว้ยตนเองจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากกวา่ในรูปแบบเดิม 

 
 Yu, Liao, & Su (2013) ได้ศึกษาเร่ืองหลกัสูตรการเรียนรู้แบบเปิดน าเสนอโดยสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ดว้ยวีดีโอสตีมมิงไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางจากมหาวิทยาลยัส่วน
ใหญ่ท่ีน าเน้ือหามาเสริมการเรียนรู้ โดยวีดีโอสตีมมิงบนัทึกภาพผูบ้รรยายกบัเพาวเวอร์พอยท์ท่ี
ก าลังน าเสนอ ซ่ึงบางเน้ือหาท่ีปรากฏมีความพร่าเลือนรางท าให้ผูเ้ข้ารับการอบรมเรียนรู้ไม่
ครบถว้น ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีท าใหผู้ว้ิจยัมุ่งหาวิธีการเรียนแบบใหม่ เพื่อท่ีจะน าเสนอทั้งท่าทางการสอน
ของผูบ้รรยายและน าเสนอเน้ือหาบนหนา้จอไปพร้อมกนั การวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าเทคโนโลยีทางดา้น
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มลัติมีเดียมาปรับปรุงคุณภาพของวีดีโอสตีมมิง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเน้ือหาของเพาวเวอร์พอยทแ์ละ
เน้ือหาท่ีจะตอ้งแสดงบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัพบว่าวิธีการน าเสนอในรูปแบบท่ีน าส่ือ
มลัติมีเดียมาร่วมกบัวิดีโอสตีมมิงเป็นวิธีท่ีดีกวา่การเรียนดว้ยวีดีโอสตีมมิงเพียงอยา่งเดียว 
 

Watted Abeer and Miri (2014) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัลกัษณะของผูเ้ขา้รับการอบรมและมุมมอง
ท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้รูปแบบ MOOCs ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรม
ส่วนใหญ่คิดเป็น 72% เลือกเรียนรูปแบบ MOOCs เพราะมีความน่าสนใจดา้นเน้ือหา และเห็นว่า
เป็นหนทางในการท่ีตนจะไดรั้บความรู้ใหม่ๆ มีเพียง 14% ท่ีเลือกเรียนในรูปแบบ MOOCs เพราะ
ตอ้งการรับความรู้ท่ีเป็นทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัของตนเอง และอีก 14% เลือก
เรียนเพราะตอ้งการขยายความรู้ของตนเองจาก MOOCs ท่ีมีความคลา้ยกับวิชาท่ีตนเองเรียนรู้        
ในวิทยาลัย โดยภาพรวมสรุปได้ว่าผูเ้ข้ารับการอบรมได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการเรียนรู้              
ในรูปแบบ MOOCs มากกว่า 96% ระบุว่าผูเ้ขา้รับการอบรมจะแนะน า MOOCs ให้เพื่อนของพวก
เขา 90% จะเรียนรู้ซ ้ ากบัการเรียนในรูปแบบ MOOCs และ88% รายงานว่าผูเ้ขา้รับการอบรมมีส่วน
ร่วมจากการเรียนในรูปแบบ MOOCs ท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมไดศึ้กษา 
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บทที ่3  

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้
ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก และประเมินผลงานจากการออกแบบ
ส่ืออินโฟกราฟิก เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง  การออกแบบส่ือ       
อินโฟกราฟิก มีรายละเอียดการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
5. วิธีด าเนินการวิจยั 
6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการวจิัย 

 

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนีไ้ด้แก่ นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร                 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ได้แก่ ไดม้าจากการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการ
เลือกแบบอาสาสมคัร (Voluntary sampling) ท่ีไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และ       
มีความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวิจยั จ  านวน 44 คน 

 

2. ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตัวแปรต้น 

การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน 
เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก  

ตัวแปรตาม  
2.2.1 ทกัษะจากการฝึกอบรมออนไลน์  เร่ือง การออกแบบอินโฟกราฟิก 
2.2.2 ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อการจัดฝึกอบรมออนไลน์ เ ร่ือง                

การออกแบบอินโฟกราฟิก 
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3. เคร่ืองที่ใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 

3.1. แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ดา้น เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
และดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกโดยหาค่าความเท่ียงตรง
และความสอดคล้อง( Index of Item Objective Congruence: IOC) ของเ น้ือหาแบบสัมภาษณ์            
จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนใหล้งความเห็นวา่สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ 

3.2. บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบอินโฟกราฟิก  การจดัการเรียนการสอนเป็น          
การเรียนรู้แบบออนไลน์โดยจะประกอบไปด้วยวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ และขั้นตอนใน           
การออกแบบช้ินงาน และบทเรียนทั้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู้ 1) การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 2) สี
องค์ประกอบแห่งอารมณ์ 3) พื้นฐานการออกแบบอินโฟกราฟิก 4) การสร้างส่ืออินโฟกราฟิก      
ดว้ยโปรแกรมออนไลน์ โดยมีรายละเอียดเน้ือหาการฝึกอบรม 

 3.3. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน โดยหาค่า   
ความเท่ียงตรงและความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของเน้ือหาแบบ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนให้ลงความเห็นว่าสอดคลอ้ง
ตามวตัถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ซ่ึงหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานตามวิธีของลิเคอร์ท (Rating Scale) 

 3.4. แบบประเมินผลช้ินงาน ภายใตแ้นวคิดของ รูบริค คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน 
โดยมีหัวขอ้หลกัในการประเมินดงัน้ี 1) การออกแบบ (50 คะแนน) 2) เน้ือหา (40 คะแนน) 3) ส่ง
งานตามก าหนดเวลา (10 คะแนน) โดยวดัระดับคุณภาพคะแนน ยอดเยี่ยม (10-9 คะแนน) ดี                      
(8-7 คะแนน) พอใช ้(6-5 คะแนน) ควรปรับปรุง (4-0 คะแนน) 

 3.5. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีมีการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบ
การจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก เพื่อให้ทราบถึง
ความรู้สึก และขอ้คิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมหลังจากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมออนไลน์ โดยหาค่า
ความเท่ียงตรง และความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence: IOC) จากแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  

3.6. ระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน Open edX ซ่ึงจะเน้นกิจกรรม             
การเรียนรู้แบบ Interactive ดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ของระบบ การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ของระบบรวมไปถึงการจดัฝึกอบรมออนไลน์ การติดต่อ และใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อดึงดูดผูเ้ขา้
รับการอบรม สามารถใช้งานกบัคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานทัว่ไปเพียงแค่สามารถเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
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4. การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ดา้น เพื่อสอบถามผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และดา้น

รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบอินโฟกราฟิก 
1.1 ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร เ ก่ียวกับเน้ือหาด้านการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก                  

ส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลั การจดัฝึกอบรมออนไลน์ และแนวทางในการร่างแบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
1.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ตามประเดน็ท่ีก าหนดไวโ้ดยมีประเดน็ค าถาม 2 ประเดน็หลกั   
1.2.1 ความเหมาะสมของเน้ือหาดา้นการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก และปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้น

เน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัหัวขอ้ในการจดัฝึกอบรม ตลอดจนไดเ้น้ือหาท่ีเหมาะสมกบัการน าเสนอ
บทเรียนออนไลน์  

1.2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 
โดยแบบสมัภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ฉบบัดงัน้ี  

 

1) แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์  
ตอนท่ี 2 ประเดน็การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ จ  านวน 10 ขอ้ 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 1 ขอ้ 
2) แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาการอบรม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 ประเดน็การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาการอบรม จ านวน 9 ขอ้ 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 1 ขอ้ 

1.3 แกไ้ขแบบสมัภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
1.4 น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผ่านการแกไ้ขไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน เป็น          

ผูป้ระเมินเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ ขอค าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะ แลว้น าไปหาค่าความเท่ียงตรงและความสอดคลอ้งของเน้ือหา (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ
เห็นดว้ยให้ลงความเห็นว่าสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ขอแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงัน้ี  
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+1  หมายถึง แน่ใจวา่รายการประเมินนั้นมีความสอดคลอ้ง 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินนั้นมีความสดอดคลอ้ง 
 -1  หมายถึง แน่ใจวา่รายการประเมินนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง  

จากนั้นคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.5 เพื่อประเมิน
ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ แบบสอบถามจะตอ้งมีค่าความสอดคลอ้งในทุกขอ้มากกว่า 0.5     
ข้ึนไป จึงน าไปใชไ้ดจ้ริง 

1.6 น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 
ฉบบั สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เน้ือหาการฝึกอบรม 

1.7 วิเคราะห์ผล และสรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนในแต่ละดา้นจากแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เ ร่ือง                 
การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ต่อไป 
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แผนภูมิท่ี 1 ขัน้ตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง  
 
 

ศึกษา วเิคราะห์ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สร้างขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ านวน 2 ฉบบั 

น าร่างแบบสมัภาษณ์ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและขอค าแนะน า 

น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ใหค้  าแนะน าและขอ้เสนอแนะ 

น าแบบสมัภาษณ์ไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์(IOC)  
คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป  

น าแบบสมัภาษณ์ไปสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
และดา้นการฝึกอบรมออนไลน์ จ  านวน 3 คน 

วิเคราะห์และสรุปผลจากแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เพื่อน าไปเป็นเคร่ืองมือในการสร้างและวิจยัต่อไป 

ไม่ผ่าน ตรวจสอบ ปรับปรุง 

ผ่าน 
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       2. บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบอินโฟกราฟิก การจดัการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้
แบบออนไลน์ โดยจะประกอบไปดว้ยวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ และขั้นตอนในการออกแบบ
ช้ินงาน และบทเรียนทั้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู้ 1) การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 2) สีองคป์ระกอบแห่ง
อารมณ์ 3) พื้นฐานการออกแบบอินโฟกราฟิก 4) การสร้างส่ืออินโฟกราฟิกดว้ยโปรแกรมออนไลน์ 
โดยมีรายละเอียดเน้ือหาการฝึกอบรม ดงัน้ี 
 

เร่ือง ระยะเวลา 

ตอนที ่1 การจัดองค์ประกอบศิลป์ 

บทที่ 1 ทศันธาตุ (Element of Design) 15 นาที 
บทที่ 2 หลกัการออกแบบ (Principle of Design) 15 นาที 
ตอนที ่2 สีองค์ประกอบแห่งอารมณ์ 

บทที่ 1 องคป์ระกอบของสี 15 นาที 
บทที่ 2 การเลือกใชสี้ 15 นาที 
ตอนที ่3 พืน้ฐานการออกแบบอนิโฟกราฟิก 

บทที่ 1 อินโฟกราฟิกคืออะไร 10 นาที 
บทที่ 2 รูปแบบอินโฟกราฟิก 20 นาที 
บทที่ 3 ตวัอยา่งอินโฟกราฟิก 20 นาที 
ตอนที ่4 การสร้างส่ืออนิโฟกราฟิกด้วยโปรแกรมออนไลน์ 

บทที่ 1 เคร่ืองมือส าหรับออกแบบอินโฟกราฟิก 10 นาที 
บทที่ 2 วิธีการออกแบบอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม

ออนไลน ์
30 นาที 

ออกแบบผลงานส่ืออินโฟกราฟิก 1 ผลงานพร้อมส่ง
ประกวด 

                 1 สัปดาห์ 

รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาเน้ือหาบทเรียน 1 สัปดาห์ 2 ชัว่โมง 30 นาที 
 

ตารางท่ี 1  เนือ้หาการฝึกอบรมออนไลน์ 
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3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนการฝึกอบรมออนไลน์ จากผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
ด้านออกแบบกราฟิก และด้านเทคนิค จ านวน 3 คนของบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบส่ือ
อินโฟกราฟิกเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ ซ่ึงวดัค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพส่ือโดยมีการสร้างแบบประเมินดงัน้ี 

1. ศึกษาตวัอย่างแบบประเมินจากงานวิจยัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเพื่อเป็นแนวทางใน     
การสร้างแบบประเมินคุณภาพ 

2. ก าหนดประเด็นท่ีจะประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ ส าหรับเป็นแนวทาง              
ท่ีจะสร้างประเมินใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลกัหวัขอ้ประเมินดา้น
เน้ือหา และหวัขอ้ประเมินดา้นส่ือการน าเสนอ 

3. สร้างแบบประเมิน และก าหนดเกณฑร์ะดบัคุณภาพ ทั้ง 5 ระดบั (Rating Scale) ตามวิธี
ของลิเคอร์ท ซ่ึงไดก้ าหนดระดบัคุณภาพตามเกณฑไ์วด้งัน้ี  

ระดบั 5 หมายถึง  ดีมาก 
ระดบั 4 หมายถึง  ดี 
ระดบั 3 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง  พอใช ้
ระดบั 1 หมายถึง  ปรับปรุง 

4. น าแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนการฝึกอบรมออนไลน์ ให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ท่ีสร้างข้ึน พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้น ามา
ปรับปรุงแกไ้ข โดยก าหนดการใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 

+1 หมายถึง แน่ใจวา่รายการประเมินนั้นมีความสอดคลอ้ง 
    0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่รายการประมินนั้นมีความสดอดคลอ้ง 
   -1 หมายถึง แน่ใจวา่รายการประเมินนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง  

โดยข้อค าถามท่ีถือว่าสอดคล้องกับแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนการฝึกอบรม
ออนไลน์ จะตอ้งมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 

5. ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามของแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนการฝึกอบรมออนไลน์  
ตามค่าความสอดคลอ้งท่ีไดรั้บการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยตดัขอ้ค าถามท่ีไม่ผ่านเกณฑ์หรือ
ตอ้งด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  

6. ด าเนินการจัดพิมพ์แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อ
น าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 
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7. วิเคราะห์ผล และสรุปผลจากแบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนในแต่ละหัวขอ้แบบ
ประเมินดา้นเน้ือหา และแบบประเมินดา้นส่ือการน าเสนอ เพื่อรายงานผลในล าดบัต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนการฝึกอบรมออนไลน์ 

สร้างแบบประเมิน และน าร่างแบบประเมินไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ  

 น าแบบประเมินไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์(IOC)  
คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป  

 

น าแบบประเมินคุณภาพไปเกบ็ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
และดา้นส่ือการน าเสนอ จ านวน 3 คน 

 

วิเคราะห์และสรุปผลจากแบบประเมินคุณภาพ  
เพ่ือน าไปเป็นเคร่ืองมือในการสร้างและวิจยัต่อไป 

 

ไม่ผ่าน 
ผ่าน 

น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบและขอค าแนะน าเพิ่มเติม 

ปรับปรุง 

 

ก าหนด 2 ประเดน็หลกั ดา้นเน้ือหา และดา้นส่ือการน าเสนอ 

ศึกษา ตวัอยา่งแบบประเมินจากงานวจิยัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

ตรวจสอบ 
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4. แบบประเมินผลงาน ภายใตแ้นวคิดของ รูบริค คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน โดยมี
หัวขอ้หลกัในการประเมินดงัน้ี 1) การออกแบบ (50 คะแนน) 2) เน้ือหา (40 คะแนน) 3) ส่งงาน   
ตามก าหนดเวลา (10 คะแนน) โดยวัดระดับคุณภาพคะแนน ยอดเยี่ยม ( 10-9  คะแนน) ดี                     
(8-7 คะแนน) พอใช ้(6-5 คะแนน) ควรปรับปรุง (4-0 คะแนน)   
 

รายการประเมิน x̄ S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 
ล าดับที ่ 

1. วิทยากรมีการเตรียมการฝึกอบรม (พิจารณาจากขอ้มูล และระบบจดั
ฝึกอบรมออนไลน์) 4.05 0.55 มาก 5 

2. การจดัการบทเรียนออนไลน์ไม่ยุง่ยาก 3.88 0.69 มาก 8 

3. เน้ือหาบทเรียนออนไลน์สอนสอดคลอ้งกบัชีวิตและทนัสมยั 4.13 0.69 มาก 3 

4. ผูอ้บรมทราบจุดประสงคข์องการอบรมอยา่งชดัเจน 4.18 0.64 มาก 1 

5. กิจกรรมหลงัจากจบการอบรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารอบรม 4.05 0.64 มาก 4 

6. ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจหลงัจากการฝึกอบรม 4 0.64 มาก 6 

7. ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกได ้ 3.95 0.55 มาก 7 

8. ผูเ้ขา้อบรมจะกลบัเขา้มาเรียนซ ้ า หรือแนะน าใหค้นท่ีรู้จกัหรือสนใจ
เขา้มาร่วมอบรมออนไลน์ 3.65 0.74 มาก 9 

9. ภาพรวมของการจดัการฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open edX 4.15 0.62 มาก 2 

 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลช้ินงาน ภายใต้แนวคิดของ รูบริค 
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แบบประเมินส่ือประชาสัมพนัธ์ (อนิโฟกราฟิก) 

เร่ือง....................................................................วันที่..................................................  

ผู้ประเมิน      ครูผู้สอน     ผู้เช่ียวชาญ   
  อ่ืนๆ
.......................................... 

         

1. การออกแบบ  
คะแนน
เต็ม คะแนนที่ได้ 

1.1 ความน่าสนใจ แปลกตาโดดเด่น สะทอ้นความรู้สึก  10   

1.2  การจดัวางองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 10   

1.3 พื้นท่ีทั้งหมดใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 10   

1.4 การใชสี้และเทคนิคทางศิลปะ  10   

1.5  ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค ์ 10   

รวมคะแนน 50   

2. เน้ือหา 

2.1 เน้ือหาถูกตอ้งเหมาะสม  10   

2.2 เขา้ใจไดง่้าย  10   

2.3 การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปความ  10   

2.4 มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน  10   

รวมคะแนน 40   

3. ส่งงานตามก าหนดเวลา  

3.1 ส่งงานตามก าหนดเวลา  10   

รวมคะแนน 10   
 

ตารางท่ี 3 แบบประเมินส่ือประชาสัมพันธ์ (อินโฟกราฟิก) 
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5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการพัฒนาการฝึกอบรม
ออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก  
สร้างแบบประเมินความพึงพอใจซ่ึงเป็นแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อผูเ้ขา้รับการอบรมมีต่อ
รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อให้ทราบถึงความรู้สึก และ
ขอ้คิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมหลงัจากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมออนไลน์โดยใชแ้บบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด และหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC)  มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
จากการจดัอบรมออนไลน์ และการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ 

2. ก าหนดรายละเอียดของแบบประเมินขอบข่าย และประเด็นหลกัท่ีส าคญัท่ีจะสอบถาม 
เพื่อใหค้รอบคลุมกบัรูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลนเ์ร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ก าหนดรายละเอียดของแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีมีต่อรูปแบบการจดักฝึอบรมออนไลน์เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 
และก าหนดเกณฑ์ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมีระดบัการให้
คะแนนดงัน้ี 

5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  นอ้ย 
1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

4. น าแบบประเมินความพึงพอใจใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม
ท่ีไดส้ร้างข้ึน ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข โดยก าหนดการให้คะแนนของ
ผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 

+1 หมายถึง แน่ใจวา่รายการประเมินนั้นมีความสอดคลอ้ง 
     0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินนั้นมีความสดอดคลอ้ง 

 -1 หมายถึง แน่ใจวา่รายการประเมินนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง  
โดยขอ้ค าถามท่ีถือว่าสอดคลอ้งกบัแบบแบบประเมินความพึงพอใจ จะตอ้งมีค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 
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5. ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามของแบบประเมินความพึงพอใจตามค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน โดยตดัขอ้ค าถามท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์หรือปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ
หลงัจากนั้นด าเนินการจดัพิมพแ์บบประเมินความพึงพอใจ เพื่อน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

6. ด าเนินการจดัพิมพแ์บบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อ
น าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

7. วิเคราะห์ผล และสรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมเพื่อ
รายงานผล 
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แผนภูมิท่ี 3 ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการอบรม 

 
  

 
 

น าแบบประเมินความพึงพอใจไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
(IOC) คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป  

น าแบบประเมินความพึงพอใจไปเกบ็ขอ้มูลจากผูเ้ขา้รับการอบรม 
หลงัจากจบการฝึกอบรม 

 

วิเคราะห์และสรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
เพื่อน าไปรายงานผลการวิจยั 

 

ไม่ผ่าน 
ผ่าน 

น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบและขอค าแนะน าเพิ่มเติม 

ปรับปรุง 

ก าหนดประเดน็สอบถามความพึงใจ 

ศึกษาตวัอยา่งแบบประเมินความพึงพอใจจากงานวิจยัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ และน าร่างปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจสอบ 
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6. ระบบการจัดการเรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก โดยเร่ิมจาก      
การสร้างส่ือสไลดป์ระกอบการบรรยาย เป็นการสร้างการน าเสนอใหเ้ป็นรูปแบบวีดีโอ (Video)โดย
การบนัทึกวีดีโอบนหน้าจอเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมสไลด์ประกอบการบรรยาย บนัทึกเสียงพูด 
การวาดเขียนบนสไลด ์และน าวีดีโอการบรรยายอพัโหลดเขา้สู่ระบบการการจดัฝึกอบรมออนไลน์
ดว้ย ระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน Open edX ดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ของระบบ   
ทั้ งการออกแบบ และสร้างเคร่ืองมือต่าง ๆ ของระบบรวมไปถึงการจัดฝึกอบรมออนไลน์                
ซ่ึงสามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  และสามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได ้

 

5. วธีิด าเนินการวจิัย 

ผูว้ิจยัด าเนินการทดลอง และเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล ด้านเน้ือหา ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ           

การฝึกอบรมออนไลน์การออกแบบอินโฟกราฟิก โปรแกรมการจดัการเรียนการเรียนรู้ เป็นตน้ 

 2. ศึกษาแนวทาง และสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ และดา้นเน้ือหาการฝึกอบรมออนไลน์ 

 3. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ ช่ียวชาญ 3 คนเป็นผูป้ระเมินเพื่อตรวจสอบ       

ความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ ขอค าแนะน าและขอ้เสนอแนะ เพื่อหาค่า    

ความเท่ียงตรง และความสอดคลอ้งของเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 4. สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ด้านรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ และด้านเน้ือหา       

การฝึกอบรมออนไลน์เพื่อหาแนวทางในการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ 

 5. พฒันารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 

edX เร่ืองการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกโดยวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และประเมิน

คุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ จากผูเ้ ช่ียวชาญ 5 คน โดยหาค่าความเท่ียงตรงและ           

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของเน้ือหาแบบประเมินคุณภาพ

รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนให้ลงความเห็นว่าสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์         

เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ซ่ึงหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ตามวิธีของลิเคอร์ท (Rating Scale) 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%8A%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjrxrTogbnVAhXBM48KHYl9BLwQvwUIISgA
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 6. ปรับปรุงรูปแบบการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบ

เปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 

 7. ขั้นด าเนินการทดลอง 

 7.1 จดัเตรียมขอ้มูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปคเจคเตอร์ใหพ้ร้อมเพื่อปฐมนิเทศนกัศึกษา

อาสาสมคัรจ านวน 44 คน 

 7.2 ผูว้ิจยัด าเนินการช้ีแจงวตัถุประสงค์การฝึกอบรมออนไลน์ อธิบายขั้นตอน และ

แนะน าวิธีการฝึกอบรม และการเขา้ถึงระบบการฝึกอบรมออนไลน์ Open edX รวมถึงวิธีการใชง้าน

ในแต่ละแถบเมนูต่างๆ ของการฝึกอบรมออนไลน์ Open edX และช้ีแจงรายละเอียดส าหรับ

ก าหนดการ วนั เวลา ส าหรับเปิดเขา้รับการลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ รวมถึงขั้นตอนการส่ง  

ผลงานเขา้ประกวด 

  7.3 ด าเนินการจดัฝึกอบรมแบบออนไลน์ เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก โดยใชเ้วลา

ประมาณ 1 สัปดาห์ในการเรียนรู้ 4 บทเรียนออนไลน์ ซ่ึงในบทเรียนท่ี 1-3 จะเป็นการสอนทฤษฏี

ความรู้พื้นฐานของการออกแบบส่ือ ส่วนในบทเรียนท่ี 4 จะเป็นการสอนออกแบบโปสเตอร์        

อย่างง่ายดว้ยตนเองผ่านโปรแกรมออนไลน์ Piktochart หลงัจากนั้นผูเ้ขา้อบรมจะไดล้งมือปฏิบติั

จริง   จากบทเรียนท่ี 4) การสร้างส่ืออินโฟกราฟิกดว้ยโปรแกรมออนไลน์ และผูอ้บรมจะตอ้งส่งผล

งานคนละ 1 ผลงาน เพื่อประเมินผลงานทาง e-mail ของวิทยากร หลงัจากวิทยากรไดรั้บผลงานแลว้ 

ผลงานจะถูกน าไปให้ประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์ประเมินตามเกณฑ์      

การให้คะแนนภายใตแ้นวคิดของรูบริค และผูท่ี้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับจะไดใ้ห้เงินรางวลั และ       

ใบประกาศนียบตัร 

  7.4 เก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้อบรมออนไลน์จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพฒันาการ

ฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ือ

อินโฟกราฟิก  

  7.5 น าผลท่ีไดจ้ากการท าแบบประเมินความพึงพอใจไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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แผนภูมิท่ี 4 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ทฤษฏี 

ประเมินผลโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ปรับปรุงบทเรียนรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์  
(E-Training) เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

 

ตรวจสอบโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ  

สร้างแบบสัมภาษณ์ 

ทดลอง 

สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรม 

 

ประเมินผลงานผูเ้ขา้อบรม 

 

ศึกษา วิเคราะห์  
และรวบรวมขอ้มูล 

 

เน้ือหาการออกแบบส่ือ 

งานวิจยั 

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

พฒันารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) ดว้ยระบบการจดัการ

เรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

ไม่ผา่น 

ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 

ผ่าน 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองของการวิจัย เร่ือง การพฒันา          
การฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ือ
อินโฟกราฟิก  มีดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรง และความสอดคล้องของเน้ือหา (IOC) ของแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

2. การวิเคราะห์ประเมินผลคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ โดย
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. การวิเคราะห์ผลแบบประเมินส่ือประชาสัมพนัธ์โปสเตอร์ตามเกณฑ์การให้คะแนนตาม
แนวคิดของ รูบริค เกณฑ์การออกแบบส่ือ (50 คะแนน), เน้ือหา (40 คะแนน), ส่งงาน        
ตามก าหนดเวลา (10 คะแนน) รวม 100 คะแนน โดยคิดค่าเฉล่ียร้อยละ 

4. การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจท่ีมีต่อฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบ
เปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก โดยการวิเคราะห์หาค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) และวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (x̄) และ         
ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) 
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เคร่ืองมือ รายการประเมิน กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ 
1. แบบสัมภาษณ์ 
(แบบมีโครงสร้าง) 
 
 

1. ดา้นเน้ือหา 
2.ดา้นรูปแบบการ
ฝึกอบรมออนไลน์ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ประเมินค่าความ
เท่ียงตรง และความ
สอดคลอ้งของ
เน้ือหา (IOC) 

2. รูปแบบการ
ฝึกอบรมออนไลน์ 
ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open edX 

1. ดา้นเน้ือหา 
2.ดา้นรูปแบบการ
ฝึกอบรมออนไลน์ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ค่าความเท่ียงตรง 
และความสอดคลอ้ง
ของเน้ือหา (IOC) 
 
ค่าเฉล่ีย (x̄) และ
ส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3. แบบประเมินผล
งานส่ืออินโฟกราฟิก 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ภายใตแ้นวคิดของ 
รูบริค 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ืออินโฟ
กราฟิก 1 คน 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 

4. แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการพฒันา          
การฝึกอบรมออนไลน์
ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ระบบเปิด
ส าหรับมหาชน เร่ือง 
การออกแบบส่ือ
อินโฟกราฟิก 

แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 
5 ระดบั (Rating 
Scale) คือ มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ออนไลน ์44 คน 

ค่าความเท่ียงตรง 
และความสอดคลอ้ง
ของเน้ือหา (IOC) 
 
ค่าเฉล่ีย (x̄) และ
ส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
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บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาการฝึกอบรม

ออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก  

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปรผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์

และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับ

มหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 

1.1 ผลสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง        

การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน 

เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

1.2 ผลสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง        

การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน 

เร่ือง  การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

1.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการ

จดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

 ตอนที่  2 ผลการประเมินผลงานของผู้เข้าอบรมจากการฝึกอบรมออนไลน์ เ ร่ือง                  

การออกแบบอนิโฟกราฟิก  

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมออนไลน์ที่มีต่อการพัฒนาการ

ฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ือ

อนิโฟกราฟิก 

 

 

 



  81 

ตอนที่ 1 ผลการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์  

 1.1 ผลสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ืองตอนท่ี 

1 ผลการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง 

การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 
 

ประเดน็การสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญคนที่ 1 ผู้เช่ียวชาญคนที่ 2 ผู้เช่ียวชาญคนที่ 3 
1.เน้ือหา รูปแบบการจดัฝึกอบรม
ออนไลนด์ว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open edX เร่ือง การ
ออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกควรมี
การจดัวางเน้ือหาอยา่งไร? เพื่อให้
ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์อง
การอบรม และมีความเหมาะสม
กบัผูเ้ขา้รับการอบรม 

1.เรียงล าดบัจากง่ายไปยาก 
2. ล  าดบัหวัเร่ือง เช่น บทท่ี1 
ตอนท่ี1 
3.เน้ือหาความยาวแบ่งเป็น 8-
10, 1-5 นาที ขั้นต ่า 10-15 น. 
4.มีไฟล ์VIDEO MP3 หรือ 
PDF 
5.สอนแนวคิดทฤษฎีก่อนการ
อบรมมีผลต่อการเรียนรู้เช่น 
การอ่าน การฟัง การมองเห็น 
6.มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี มีความ
เขา้ใจในเน้ือหาการออกแบบ
ส่ือ, ฝึกทกัษะ ความคิด, ผูเ้รียน
เกิดความเขา้และน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้าง
Piktochart 

- เน้ือหา + ตวัอยา่งประกอบ 
ควรอธิบาย 
- เน้ือหา + ภาพตวัอยา่งให้
ชดัเจน 

- จากง่าย - ยาก 
- พ้ืนฐาน – ปัญหา – วธีิการ 
- ออกแบบใหมี้ความง่ายมาก
ท่ีสุด อยา่ใชอ้กัษรอธิบาย
มาก ส่งผา่นเน้ือหาดว้ย 
Power Point 
- ยกตวัอยา่งจาก Poster  
- Content ควรท าเป็น 
Infographic  

2.รูปแบบการจดัฝึกอบรม
ออนไลนด์ว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open edX เร่ือง การ
ออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกควรมี
การจดัการเรียงล าดบัเน้ือหา
อยา่งไร เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผูเ้ขา้รับการอบรม? 

1. ล  าดบัหวัเร่ืองในการจดัการ 
เช่น สัปดาห์ท่ี 1 หรือ บทท่ี 1 
2.หาทฤษฎีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับทเรียน 4 หน่วยการเรียนรู้ 

ใหจ้ดัล าดบัเน้ือตามท่ีผูว้จิยั
วิเคราะห์ขอ้มูลมา 

จากง่าย – ยาก - พ้ืนฐาน – 
ปัญหา – วิธีการ 
- ออกแบบใหมี้ความง่ายมาก
ท่ีสุด อยา่ใชอ้กัษรอธิบาย
มาก ส่งผา่นเน้ือหาดว้ย 
Power Point 
- ยกตวัอยา่งจาก Poster  
- Content ควรท าเป็น 
Infographic 

3.เน้ือหาเร่ือง รูปแบบการจดั
ฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการ
จดัการเรียนรู้ Open edX เร่ือง การ

เป็นภาพน่ิง/โปสเตอร์ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็น VIDEO เสมอ
ไป สามารถเรียนรู้ๆไดจ้ากส่ือ

VIDEO บรรยาย ประกอบ ภาพ
ตวัอยา่ง 

 Achieve leeture 
 Clip สาธิต/ตวัอยา่ง 
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ประเดน็การสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญคนที่ 1 ผู้เช่ียวชาญคนที่ 2 ผู้เช่ียวชาญคนที่ 3 
ออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกควรใช้
ส่ือประกอบการอบรมแต่ละ
เน้ือหาของรูปแบบการฝึกอบรม
ออนไลน์ท่ีมีลกัษณะอยา่งไร 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาการ
อบรม 

อ่ืนเช่น MP3, Power Point 
หรือ PDF เป็นตน้ 
บทท่ี 1-3 ทฤษฎี เนน้รูปภาพ
ภาพน่ิง 
บทท่ี 4 Workshop เนน้การ
สร้าง VIDEO ตั้งกลอ้งหรือใช้
โปรแกรมสเคปหนา้จอควรมี
การไตเต้ิลน าเขา้เร่ืองท่ีดี 
แนะน าเน้ือหาแต่ละบทเรียน
เพื่อกระตุน้ใหอ้ยากเขา้ไปเรียน 

- เกม/กิจกรรม เช่น มี
ตวัอยา่งใหผู้เ้รียนประเมินวา่
ชอบแบบไหนมากท่ีสุด 
ก่อนเร่ิมเรียน 
- ลองสอบถามนศ.ดูวา่ชอบ
ส่ืออะไรบา้ง ใชส่ื้ออะไรบา้ง 
- Output ส่ือหลากหลาย 
1) เกม/กิจกรรม/การแข่งขนั 
2) Show + Share 3) 
ประกวด 4) Online  
Discussion 

4.เน้ือหา รูปแบบการจดัฝึกอบรม
ออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open Edx เร่ือง การ
ออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกควรมี
การจดักิจกรรมอยา่งไร เพ่ือ
กระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิด
ความสนใจในเน้ือหา? 

ปฏิสัมพนัธ์ในการติดต่อแบบ
ประสานเวลาและไม่ประสาน
เวลาอาทิเช่น นดัเวลาคุยกนั
แบบโฟกสักรุ๊ป,  VIDEO คอน
เฟอเร้น, Boxแชทท้ิงขอ้ความ
ไวใ้หผู้ส้อนมาตอบขอ้สงสัย
หรือมีผูเ้รียนมาช่วยกนัตอบ  

ควรตั้งค  าถามในการน าเสนอ
เน้ือหา เช่นความงามคืออะไร 
อะไรท่ีเรียกวา่ความงาม = 
ตวัอยา่งภาพความงาม 
แนวคิด มาใชเ้ปรียบเทียบ,  
เปรียบเปรย จะท าใหก้ระตุน้
ความคิดผูเ้รียน 

1. เกม/กิจกรรม/การแข่งขนั 
2. Show + Share 
3. ประกวด 
4. Online  Discussion 

5.เน้ือหา เร่ือง รูปแบบการจดั
ฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการ
จดัการเรียนรู้ Open edX เร่ือง การ
ออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกควรมี
แนวทางในการประเมินผล
อยา่งไรบา้ง? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนโปสเตอร์ 
จ าแนกคะแนนวา่ผูเ้รียนคน
ไหนไดค้ะแนนเท่าไหร่เพ่ือให้
เขาไดพ้ฒันาตนเองในขอ้ท่ีมี
คะแนนนอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเมินผลดว้ยผลงานการ
ออกแบบ/รายบุคคล/
ความสามารถ 
-ประเมินการผา่นการฝึกอบรม 
= ผลการฝึกอบรม 
= เกณฑก์ารเขา้ชั้นเรียน เช่น
ร้อยละ 70 
=ส่งงาน ไดค้ะแนนตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
= การฝึกอบรม/ไม่ผา่น/
ปรับปรุง 
=การฝึกอบรม/ผา่น/ไดใ้บ
ประกาศ 

- ประเมินตาม  Objective 
กบัระดบัการเรียนรู้ 
- รูปแบบการใชผู้เ้รียน 
ประเมินตนเองดว้ย 
แบบประเมินควรมีท่ีมา/ควร
อา้งอิงแหล่งท่ีมาวา่ไดม้าจาก
แหล่งใด 

 

ตารางท่ี 5 สรุปผลประเดน็การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หาการฝึกอบรมออนไลน์ 
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 1.2 ผลสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง        

การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง         

การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 
 

ประเดน็การสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญคนที่ 1 ผู้เช่ียวชาญคนที่ 2 ผู้เช่ียวชาญคนที่ 3 

1.รูปแบบการฝึกอบรม

ออนไลน์ ดว้ยระบบการ

จดัการเรียนรู้ Open edX 

เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟ

กราฟิก ควรมีองคป์ระกอบ

ของระบบการจดัฝึกอบรม

ออนไลน์ อยา่งไรบา้ง 

1. วเิคราะห์เน้ือหาใหมี้ความ

เหมาะสมกบัพฤติกรรมการเรียนรู้

ของผูเ้รียน ทั้ง 3 ดา้น คือ การอ่าน 

การฟัง การมองเห็นภาพ 

2. ออกแบบการจดัอบรม โดย

ล าดบัเน้ือหาจากทฤษฎีสู่การ

ปฏิบติั 

3. การสร้างช่องทางการ

ติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบั

ผูส้อน 

4. การประเมินผลการเขา้อบรม 

5. การติดตามผลการเรียน 

1. วตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม/

ก าหนดเป้าหมาย 

2.บทบาทผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

3.บทบาทผูฝึ้กอบรม 

4.หลกัสูตรเน้ือหา 

5.วธีิการฝึกอบรม-รูปแบบ  

5.1 ปฐมนิเทศ : ขอ้ตกลงใน

การฝึกอบรม/บทบาท/สาธิต

การใชง้านทดลองใชร้ะบบ/

รายละเอียด/ก าหนดการ 

5.2 เรียน/อบรม 

5.3 ประเมินผล 

6.ส่ือและส่ิงอ านวยความ

สะดวก  

7.การประเมินผล : ความรู้/

ผลงาน ความสามารถ 

ใช ้Model การออกแบบระบบการ

สอนของ  Gerlach & Ely เป็น

ทฤษฎีอา้งอิง โดยสามารถ

ประยกุตใ์ชต้ามบริบทของผูว้ิจยั 

 

2.รูปแบบการจดัฝึกอบรม

ออนไลน์ ดว้ยระบบการ

จดัการเรียนรู้ Open edX 

เร่ือง การออกแบบส่ือ   

อินโฟกราฟิก ในดา้น

รูปแบบการฝึกอบรม

ออนไลน์ ควรมีการออกแบบ

อยา่งไร เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขา้รับ

การอบรมและผูอ้บรมมาก

ท่ีสุด? 

ควรมีการใช ้Software เสริม

ประกอบเพ่ือช่วยใหเ้พ่ิมช่องทาง

ในการปฏิสัมพนัธ์ (การติอต่อ

ส่ือสาร) ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อาทิ

เช่น Progeam webX หรือ

Programอ่ืน ท่ีสามารถใชใ้น

รูปแบบ VIDEO Conference ใน

รูปแบบการติดต่อส่ือสารแบบ 

Real time (ประสาทเวลา) หรือ

ติดต่อส่งงาน ผา่น e-mail 

โดยใช ้Discussion กระดาน

สนทนา/เวบ็บอรดส์นทนา 

*ประเดน็/หวัขอ้ สนทนาท่ี

เก่ียวขอ้งหวัขอ้ท่ีจดัอบรม 

ถาม-ตอบ ขอ้สงสัย 

แจง้ปัญหาจากการใชร้ะบบ 

ออกแบบใหมี้กิจกรรม 

- การน าเสนอผลงาน เพ่ือให้

ขอ้เสนอแนะ 

- การถาม – ตอบ ปัญหาใน

ระหวา่งการฝึกอบรม 

- ก าหนดช่วงเวลาตามสมควร

ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

- Time 

- Achievers 

- Place 

- Strategies 

- Evaluate 

- Pre test 

 

Objective Content 
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3.รูปแบบการจดัฝึกอบรม

ออนไลน์ (E-training) ดว้ย

ระบบการจดัการเรียนรู้ 

Open edX เร่ือง การ

ออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกใน

ดา้นการจดัวางเน้ือหาของ

การจดัฝึกอบรมเป็นอยา่งไร 

เพื่อใหค้รอบคลุมตาม

วตัถุประสงคข์องการอบรม 

และมีความเหมาะสมกบัผู ้

เขา้รับการอบรม 

มีการล าดบัเน้ือหา โดยยดึตาม

แผนการสอนท่ีไดท้ าการ

ออกแบบไวอ้ยา่งเหมาะสม ตั้งแต่

ทฤษฎีไปจนถึงปฏิบติั (พทุธพิสัย 

จิตพิสัย และทกัษะพิสัย) โดย

วิเคราะห์ตามพฤติกรรมการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

1.ส่ือ/เอกสาร ควรมีการ

ออกแบบ/จดัใหส้วยงาม 

2.คลิปVIDEO /ตวัอยา่งงาน/

สาธิตการใช ้

3.บรรยายเน้ือหา/ทฤษฏี 

ส่ิงท่ีตอ้งก าหนดล่วงหนา้คือ 

วตัถุประสงคว์า่ตอ้งการใหผู้เ้รียน

ไดรั้บบทเรียนระดบัใด 

- ใฝ่รู้   

– ส่ือท่ีใชแ้ตกต่างกนักบัระดบัท่ี 2  

- ใหผ้ลิตช้ินงาน 

- ส่ือท่ีใช ้ตอ้งเป็นการลงมือ

ปฏิบติัจริง ซ่ึงหมายถึงการใชเ้วลา

เรียนมากกวา่ปกติเพ่ือหา 

- ความหมาย ความส าคญั 

- การออกแบบ/ภาพประกอบ/สี/

ตวัอกัษร/ฯลฯ 

- มี Template ใหท้ดลองออกแบบ 

- ใชภ้าษาง่ายๆ ไม่ควรสอนให้

ผูเ้รียนตีความ เช่น ค าวา่ทศันธาตุ

ไม่ควรใชอ้ยา่งยิง่ 

- มีการวดัผลท่ีตรงกบั objective 

 4.รูปแบบการจดัฝึกอบรม

ออนไลนด์ว้ยระบบการ

จดัการเรียนรู้ Open edX   

เร่ือง การออกแบบส่ือ                    

อินโฟกราฟิก ควรใชส่ื้อ

ประกอบการอบรมแต่ละ

เน้ือหาควรมีลกัษณะอยา่งไร

บา้ง? 

-เน้ือหาจ าเป็นตอ้งมีความ

เหมาะสมในการมองเห็นอาจมี

การสรุปยอ่เน้ือหาใหก้ระชบั 

ชดัเจน เหมาะสมในการเรียนผา่น

รูปแบบหรือ elearning ผา่น 

Device อุปกรณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม อาทิเช่น มือถือ แทป

เลต็ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา 

1. ส่ือVIDEO 

2. ส่ือ Power Point 

 Achieve leeture 

 Clip สาธิต/ตวัอยา่ง 

 เกม/กิจกรรม เช่น มีตวัอยา่ง

ใหผู้เ้รียนประเมินวา่ชอบ

แบบไหนมากท่ีสุด ก่อนเร่ิม

เรียน 

 ลองสอบถามนศ.ดูวา่ชอบ

ส่ืออะไรบา้ง ใชส่ื้อ

อะไรบา้ง 

 Output ส่ือหลากหลาย 

5.รูปแบบการจดัฝึกอบรม

ออนไลนด์ว้ยระบบการ

จดัการเรียนรู้ Open edX    

เร่ือง การออกแบบส่ือ               

อินโฟกราฟิก ควรมีการ     

มีการออกแบบตารางเวลาในการ

เขา้ชั้นเรียน เช่น การนดัพบ

สนทนา Face to Face (VIDEO 

Conferrence) และ Blog Chat 

(แบบไม่ประสานเวลา) 

1.สร้างแรงจูงใจในกาฝึกอบรม 

เช่น ไดรั้บประกาศนียบตัร เม่ือ

เรียนผา่นหลกัสูตร/ในนาม

หน่วยงานองคก์ร 

1. เกม/กิจกรรม/การแข่งขนั 

2. Show + Share 

3. ประกวด 

4. Online  Discussion 
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จดักิจกรรมการอบรม

อยา่งไร เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้ขา้

รับการอบรมเกิดความสนใจ

ในเน้ือหาของการจดั

ฝึกอบรม 

-มีการออกแบบ แบบทดสอบ ท่ีมี

ความหลาหลาย เหมาะสมกบั

เน้ือหาในแต่ละบท 

-ใช ้Interactive VIDEO เขา้มา

ช่วยในการสร้าง Scenario ใน

เน้ือหาของ VIDEO 

2.การใหร้างวลักบัผลงานหรือ

ผลการเรียนของผูเ้ขา้รับการ

อบรม โดยแจง้เป็นเง่ือนไข

หรือ เกณฑใ์หท้ราบ 

6.รูปแบบการจดัฝึกอบรม

ออนไลน์ ดว้ยระบบการ

จดัการเรียนรู้ Open edX 

เร่ือง การออกแบบส่ือ           

อินโฟกราฟิกในดา้น

เคร่ืองมือท่ีใชก้ารประเมินผล

ช้ินงานจากการออกแบบส่ือ

อินโฟกราฟิก ควรมีลกัษณะ

อยา่งไร 

ตั้งเกณฑก์ารประเมินแนบตามแต่

ละหวัขอ้ตามแผนการสอน โดย

แบ่งเกณฑเ์ป็น 5 ระดบัในแต่ละ

ช่วงชั้น ตอ้งมีความชดัเจนในการ

แบ่ง 

1.แบบประเมินช้ินงาน รูบริค 

โดยก าหนดเกณฑแ์ละ

องคป์ระกอบใหช้ดัเจน 

2.เน้ือหา 

3.การออกแบบ 

- ประเมินตาม  Objective 

กบัระดบัการเรียนรู้ 

- รูปแบบการใชผู้เ้รียน ประเมิน

ตนเองดว้ย 

แบบประเมินควรมีท่ีมา/ควร

อา้งอิงแหล่งท่ีมาวา่ไดม้าจาก

แหล่งใด 

ความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ในการออกแบบออนไลน์

เน่ืองจากผูเ้รียนมิไดเ้รียนอยูใ่น

หอ้งเรียนจริง จ าเป็นตอ้ง

ออกแบบบทเรียน รวมถึงเน้ือหา 

เพื่อใหผู้เ้รียน สามารถเขา้ถึงได้

ทุกท่ีเวลา Anyone Anywhere 

Anytime ใหมี้ประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ระยะเวลา ในการฝึกอบรม 

-เน้ือหา 2 ชม./สัปดาห์ 

-การใชโ้ปรแกรม 2 ชม./

สัปดาห์ 

-การส่งงาน/ระยะเวลาท่ีให้

ท างาน 1 สัปดาห์ 

รวมใชเ้วลาฝึกอบรมประมาน 

3-4 สัปดาห์ 

ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบั 

1.  Obj – Evaluation 

2. ระดบัการเรียนรู้กบัเน้ือหา 

K  = ความรู้ 

P  = ปฏิบติั 

 

ตารางท่ี 6 สรุปผลประเดน็การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ 
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ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าประเด็นดา้นเน้ือหาและรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การพฒันา   

การฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ือ

อินโฟกราฟิก ควรเร่ิมต้นจากปฐมนิเทศผูเ้ข้าอบรมสาธิตการใช้ระบบการฝึกอบรม Online                

มีการจดัวางเน้ือหาง่ายไปยากเรียงล าดบัตามหัวเร่ืองใหญ่ และหัวเร่ืองย่อยตามล าดบั ส่ือการสอน

ประกอบดว้ย VIDEO, Power Point และภาพ Infographic เป็นตวัอยา่งประกอบการฝึกอบรมมีเกม

กิจกรรมใหผู้เ้ขา้อบรมร่วมกนัท าระหวา่งฝึกอบรม และประเมินผลช้ินงานตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน

โปสเตอร์(รูบริค) ส่วนด้านรูปแบบการฝึกอบรมควรมีส่ือหลากหลายอาทิเช่น 1) ส่ือประเภท

เอกสารประกอบการบรรยาย การออกแบบให้สวยงามน่าสนใจดึงดูดความสนใจผูเ้ขา้อบรม 2) มี

คลิป VIDEO ตวัอยา่งงาน และสาธิตการเขา้ใชร้ะบบ 3) ระบบการจดัการบรรยายเน้ือหาสะดวกต่อ     

ผูเ้ขา้อบรม 

 1 .3   ผลการประเ มิน คุณภาพของการพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบ                         

การจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น

เทคโนโลยกีารศึกษา 5 คน จ านวน 21 ขอ้ จากตารางสรุปแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรม

ออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นเน้ือหา 

1.1 ส่วนน า 

1.2 ส่วนเน้ือหา 

1.3 ส่วนสรุป 

2. ดา้นกราฟิกและการออกแบบ 

3. ดา้นเทคนิค 

ผลการประเมินดา้นเน้ือหาส่วนน า 1) การน าเขา้สู่การอบรมออนไลน์มีความน่าสนใจ 2) 

การอบรมออนไลน์มีการออกแบบใหใ้ชง่้าย เมนูไม่สบัสน 3) การแจง้วตัถุประสงคใ์หผู้อ้บรมทราบ

น่าสนใจ 4) การช้ีแจงขั้นตอนการฝึกอบรมออนไลน์ 5) แบบทดสอบความรู้ผูเ้ขา้อบรมก่อนเร่ิม    

การอบรม ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย (x̄) 4.44 ค่า S.D. 0.32 

ผลการประเมินดา้นเน้ือหาส่วนเน้ือหา 6) เน้ือหาการอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์       

7) บทเรียนออนไลน์มีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 8) บทเรียนออนไลน์เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้

อบรมมีส่วนร่วมในการอบรม 9) การใช้ภาษาสามารถส่ือความหมายได้ชัดเจน 10) การอบรม
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ออนไลน์มีการยกตัวอย่างในปริมาณและโอกาสท่ีเหมาะสม 11) เ น้ือหามีความเพียงพอ                    

ต่อการท าความเขา้ใจ และความรู้ท่ีตอ้งการ 12) เน้ือหา และแบบทดสอบกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้ได้

ดว้ตนเอง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย (x̄) 4.17 ค่า S.D. 0.29 

ผลการประเมินดา้นเน้ือหาส่วนสรุป 13) ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าออกแบบ

อินโฟกราฟิกได้ 14) การอบรมออนไลน์มีการจัดท าเน้ือหาในแต่ละตอนอย่างเหมาะสม                  

15) ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลงัเรียน 16) การจดักิจกรรมหลงัการฝึกอบรมให้ผูอ้บรมน า

ความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมออนไลน์มาออกแบบอินโฟกราฟิกได ้1 ผลงาน เพื่อประเมินผลงาน

ดา้นกราฟิกและการออกแบบ ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย (x̄) 4.10 ค่า S.D. 0.30 

ผลการประเมินดา้นกราฟิกและการออกแบบ 17) การออกแบบ VIDEO แนะน าวิทยากร 

ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการอบรมมีความดึงดูดน่าสนใจ 18) รูปภาพประกอบสามารถส่ือ

ความหมาย มีความสอดคลอ้งกับเน้ือหามีความชัดเจน 19) ขนาด สี ตวัอกัษรท่ีใช้ประกอบส่ือ 

VIDEO มีความเหมาะสม ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย (x̄) 4.00 ค่า S.D. 0.32 

ผลการประเมินด้านเทคนิค 20) การจัดอบรมออนไลน์มีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี         

21) การออกแบบ VIDEO ใชห้ลกัการออกแบบการสอนท่ีดี ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย (x̄) 

3.60 ค่า S.D. 0.39 

ผลการประเมินการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกจากผูเ้ ช่ียวชาญ 5 คนเห็นด้วยส าหรับ                

การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง         

การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกไปใชง้านจริง 
   

ตอนที ่2 ผลการประเมินผลงานของผู้เข้าอบรมจากการฝึกอบรมออนไลน์  

 ผลการประเมินผลงานของผูเ้ขา้อบรมจากการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบ   
อินโฟกราฟิก สรุปไดว้า่ผูเ้ขา้อบรมจ านวน 44 คน ผลงานของผูเ้ขา้อบรมผา่นเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ภายใตแ้นวคิดของรูบริคจ านวนทั้งหมด 44 คนไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.07  มีประสิทธิภาพสูงกวา่
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 50 : 100 และมีผูท่ี้ไดค้ะแนนมากกวา่ 90 : 100 จ านวน 5 คน 

 



  88 

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้เข้าอบรมออนไลน์  

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ท่ีมีต่อการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ย

ระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก  ผูว้ิจยัท าการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบประเมินความพึงพอใจแลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 

ล าดับที ่ รายการประเมิน (x̄) S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1 ผูอ้บรมทราบจุดประสงคข์องการอบรมอยา่งชดัเจน 4.18 0.64 มาก 

2 
ภาพรวมของการจดัการฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบ
การจดัการเรียนรู้ Open edX 

4.15 0.62 มาก 

3 
เน้ือหาบทเรียนออนไลน์สอนสอดคลอ้งกบัชีวิตและ
ทนัสมยั 

4.13 0.69 มาก 

4 
กิจกรรมหลงัจากจบการอบรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การอบรม 

4.05 0.64 มาก 

5 
วิทยากรมีการเตรียมการฝึกอบรม (พิจารณาจากขอ้มูล 
และระบบจดัฝึกอบรมออนไลน์) 

4.05 0.55 มาก 

6 ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจหลงัจากการฝึกอบรม 4 0.64 มาก 

7 
ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าออกแบบส่ืออินโฟ
กราฟิกได ้

3.95 0.55 มาก 

8 การจดัการบทเรียนออนไลน์ไม่ยุง่ยาก 3.88 0.69 มาก 

9 
ผูเ้ขา้อบรมจะกลบัเขา้มาเรียนซ ้ า หรือแนะน าใหค้นท่ี
รู้จกัหรือสนใจเขา้มาร่วมอบรมออนไลน์ 

3.65 0.74 มาก 

 

ตารางท่ี 7 สรุปแบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ท่ีมีต่อการพฒันาการฝึกอบรม
ออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ความพึงพอใจต่อการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้
ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ีสามคือผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจจากการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์
ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก อยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้นเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 1) ผูอ้บรมทราบจุดประสงค์
ของการอบรมอยา่งชดัเจน (x̄ =  4.18, S.D.= 0.64)  2) ภาพรวมของการจดัการฝึกอบรมออนไลน์             
ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX (x̄ =  4.15, S.D.= 0.62)  3) เน้ือหาบทเรียนออนไลน์สอน
สอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย (x̄ =  4.13, S.D.= 0.69)  4) กิจกรรมหลังจากจบการอบรม
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารอบรม (x̄ =  4.05, S.D.= 0.64) 5) วิทยากรมีการเตรียมการฝึกอบรม 
พิจารณาจากขอ้มูล และระบบจดัฝึกอบรมออนไลน์ (x̄ =  4.55, S.D.= 0.55) 6) ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บ
ความรู้ความเขา้ใจหลงัจากการฝึกอบรม (x̄ =  4.00, S.D.= 0.64) 7) ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ี
ได้มาออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกได้ (x̄ = 3.95, S.D.= 0.55) 8) การจดัการบทเรียนออนไลน์ไม่
ยุง่ยาก     (x̄ =  3.88, S.D.= 0.69)  9) ผูเ้ขา้อบรมจะกลบัเขา้มาเรียนซ ้า หรือแนะน าใหค้นท่ีรู้จกัหรือ
สนใจเขา้มาร่วมอบรมออนไลน์ (x̄ =  3.65, S.D.= 0.74) 
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บทที ่5   

สรุป อภปิายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจยัเร่ือง การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบ

เปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก สรุปผลการวิจยัดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน           
Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

2. เพื่อประเมินทกัษะดา้นการสร้างส่ืออินโฟกราฟิก จากการฝึกอบรมออนไลน์  เร่ือง การ
ออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบ
เปิดส าหรับมหาชน Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร  

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีไดม้าจากการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการเลือก

แบบอาสาสมคัร (Voluntary sampling) โดยกลุ่มตวัอย่างมีความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวิจยั 
จ  านวน 44 คน ใชร้ะยะเวลาในการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ออนไลน์ คือ 1) การจดัองคป์ระกอบ
ศิลป์ 2) สีองค์ประกอบแห่งอารมณ์ 3) พื้นฐานการออกแบบอินโฟกราฟิก 4) การสร้าง                       
ส่ืออินโฟกราฟิกดว้ยโปรแกรมออนไลน์ 

 
 
 

 
 
 



  91 

เคร่ืองทีใ่ช้ในการวจิัย 
1. แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ดา้น เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

และดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกโดยหาค่าความเท่ียงตรง
และความสอดคล้อง( Index of Item Objective Congruence: IOC) ของเ น้ือหาแบบสัมภาษณ์            
จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนใหล้งความเห็นวา่สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ 

2. บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การออกแบบอินโฟกราฟิก  การจัดการเรียนการสอนเป็น          
การเรียนรู้แบบออนไลน์โดยจะประกอบไปด้วยวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ และขั้นตอนใน           
การออกแบบช้ินงาน และบทเรียนทั้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู้ 1) การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 2) สี
องค์ประกอบแห่งอารมณ์ 3) พื้นฐานการออกแบบอินโฟกราฟิก 4) การสร้างส่ืออินโฟกราฟิก      
ดว้ยโปรแกรมออนไลน์ โดยมีรายละเอียดเน้ือหาการฝึกอบรม 

 3. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน โดยหาค่า   
ความเท่ียงตรงและความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของเน้ือหาแบบ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนให้ลงความเห็นว่าสอดคลอ้ง
ตามวตัถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ซ่ึงหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานตามวิธีของลิเคอร์ท (Rating Scale) 

 4. แบบประเมินผลช้ินงาน ภายใตแ้นวคิดของ รูบริค คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน โดย
มีหัวขอ้หลกัในการประเมินดงัน้ี 1) การออกแบบ (50 คะแนน) 2) เน้ือหา (40 คะแนน) 3) ส่งงาน
ตามก าหนดเวลา (10 คะแนน) โดยวัดระดับคุณภาพคะแนน ยอดเยี่ยม (10-9 คะแนน) ดี                      
(8-7 คะแนน) พอใช ้(6-5 คะแนน) ควรปรับปรุง (4-0 คะแนน) 

 5. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีมีการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบ
การจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก เพื่อให้ทราบถึง
ความรู้สึก และขอ้คิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมหลงัจากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมออนไลน์ โดยหาค่า
ความเท่ียงตรง และความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence: IOC) จากแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  

6.  ระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน  Open edX ซ่ึงจะเน้นกิจกรรม             
การเรียนรู้แบบ Interactive ดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ของระบบ การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ของระบบรวมไปถึงการจดัฝึกอบรมออนไลน์ การติดต่อ และใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อดึงดูดผูเ้ขา้
รับการอบรม สามารถใช้งานกบัคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานทัว่ไปเพียงแค่สามารถเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล ด้านเน้ือหา ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ          

การฝึกอบรมออนไลน์การออกแบบอินโฟกราฟิก โปรแกรมการจดัการเรียนการเรียนรู้ เป็นตน้ 

 2. ศึกษาแนวทาง และสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ และดา้นเน้ือหาการฝึกอบรมออนไลน์ 

 3. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ ช่ียวชาญ 3 คนเป็นผูป้ระเมินเพื่อตรวจสอบ       

ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ ขอค าแนะน าและขอ้เสนอแนะ เพื่อหาค่าความ

เท่ียงตรง และ ความสอดคลอ้งของเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 4. สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ด้านรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ และด้านเน้ือหา       

การฝึกอบรมออนไลน์เพื่อหาแนวทางในการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ 

 5. พฒันารูปแบบการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก โดยวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

และประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน โดยหาค่าความเท่ียงตรง

และความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของเน้ือหาแบบประเมินคุณภาพ

รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนให้ลงความเห็นว่าสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ 

เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ซ่ึงหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ตามวิธีของลิเคอร์ท (Rating Scale) 

 6. ปรับปรุงการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 

 7. ขั้นด าเนินการทดลอง 

 7.1 จดัเตรียมขอ้มูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปคเจคเตอร์ใหพ้ร้อมเพื่อปฐมนิเทศนกัศึกษา

อาสาสมคัรจ านวน 44 คน 

 7.2 ผูว้ิจยัด าเนินการช้ีแจงวตัถุประสงค์การฝึกอบรมออนไลน์ อธิบายขั้นตอน และ

แนะน าวิธีการฝึกอบรม และการเขา้ถึงระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน Open edX 

รวมถึงวิธีการใช้งานในแต่ละแถบเมนูต่างๆ ของการฝึกอบรมออนไลน์ และช้ีแจงรายละเอียด
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ส าหรับก าหนดการ วนั เวลา ส าหรับเปิดเขา้รับการลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ รวมถึงขั้นตอน

การส่ง ผลงานเขา้ประกวด 

  7.3 ด าเนินการจดัฝึกอบรมแบบออนไลน์ เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก โดยใชเ้วลา

ประมาณ 1 สัปดาห์ในการเรียนรู้ 4 บทเรียนออนไลน์ ซ่ึงในบทเรียนท่ี 1-3 จะเป็นการสอนทฤษฏี

ความรู้พื้นฐานของการออกแบบส่ือ ส่วนในบทเรียนท่ี 4 จะเป็นการสอนออกแบบโปสเตอร์อยา่ง

ง่ายดว้ยตนเองผ่านโปรแกรมออนไลน์ Piktochart หลงัจากนั้นผูเ้ขา้อบรมจะไดล้งมือปฏิบติัจริง    

จากบทเรียนท่ี 4) การสร้างส่ืออินโฟกราฟิกดว้ยโปรแกรมออนไลน์ และผูอ้บรมจะตอ้งส่งผลงาน

คนละ 1 ผลงาน เพื่อประเมินผลงานทาง e-mail ของวิทยากร หลงัจากวิทยากรไดรั้บผลงานแลว้ 

ผลงานจะถูกน าไปให้ประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์ประเมินตามเกณฑ์     

การให้คะแนนภายใตแ้นวคิดของรูบริค และผูท่ี้คะแนนสูงสุด 3 ล าดบัจะไดใ้ห้เงินรางวลั และ       

ใบประกาศนียบตัร 

  7.4 เก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้อบรมออนไลน์จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพฒันา    

การฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ือ

อินโฟกราฟิก   

  7.5 น าผลท่ีไดจ้ากการท าแบบประเมินความพึงพอใจไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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สรุปผลการวจิยั 
 

 1. วิเคราะห์ผลการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาจ านวน 

5 คนจากแบบประเมินคุณภาพ ยอมรับว่าการพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบ                       

การจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 

 2. วิเคราะห์ผลงานของผูเ้ขา้อบรมออนไลน์จ านวน 44 คน พบว่าผลงานของผูเ้ขา้อบรม

จ านวน 44 คน ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนภายใต้แนวคิดของรูบริคจ านวนทั้ งหมด 44 คน                   

ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.98 มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 50 : 100 

 3. วิเคราะห์ความคิดเห็นจากผูเ้ข้าอบรมออนไลน์ท่ีมีต่อการพัฒนาการฝึกอบรม

ออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

จ านวน 44 คน ใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  

และจากผลการสรุปผลความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ จ านวน 44 คนพบวา่ 

o วิทยากรมีการเตรียมการฝึกอบรมออนไลน์ พิจารณาจากขอ้มูล และระบบจัด
ฝึกอบรมออนไลน์มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.05, S.D.= 0.55) 

o การจดัการบทเรียนออนไลน์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก     
(x̄ = 3.88, S.D.= 0.69) 

o เน้ือหาหัวขอ้การฝึกอบรมออนไลน์สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั และทนัสมยั มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.13, S.D.= 0.69) 

o ผูอ้บรมทราบถึงวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมออนไลน์อย่างชดัเจน มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.18, S.D.= 0.64) 

o กิจกรรมหลังจากจบการฝึกอบรมออนไลน์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรม มีความพึงพอใจนอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.05, S.D.= 0.64)  

o ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.00, 
S.D.= 0.64) 

o ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม มาออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก
ไดมี้ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.95, S.D.= 0.55) 
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o ผูเ้ขา้อบรมจะกลบัเขา้มาฝึกอมรมซ ้ า หรือแนะน าใหค้นท่ีรู้จกัหรือสนใจเขา้มาร่วม
เขา้รับการฝึกอบรมออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (x̄= 3.65, S.D.= 
0.74) 

 ภาพรวมของการจดัการฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX  เร่ือง 

การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.15, S.D.= 0.62) 

อภิปายผลการวจิัย 

 1. วิเคราะห์ผลการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด
ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาจ านวน 
5 คนยอมรับว่า การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับ
มหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง สอดคลอ้งกบังานวิจยั   
เจิดจนัทร์ พลดงนอก (2555) ไดท้  าวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอน
งาน ส าหรับเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการผูใ้ชเ้ทคโนโลยีธนาคารพาณิชย ์เพื่อพฒันาระบบการฝึกอบรม
ออนไลน์แบบสอนงาน เร่ือง Debit Mass System ส าหรับเจา้ท่ีผูใ้ห้บริการผูใ้ชเ้ทคโนโลยี ธนาคาร
พาณิชย ์เพื่อเปรียบเทียบผลการอบรมดว้ยระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน และเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการผูใ้ชเ้ทคโนโลยี ธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อระบบการฝึกอบรม
ออนไลน์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงาน Service Desk จ านวน 24 คน ใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสอบถามความตอ้งการพฒันาตนเองดว้ยส่ือ
ออนไลน์แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง รูปแบบระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน แบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน ระบบการอบรมออนไลน์
แบบสอนงาน แบบประเมินคุณภาพระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน แบบทดสอบวดั
สัมฤทธ์ิทางการอบรม แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̄) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจยัพบว่า 1. 
ระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน ประกอบด้วย ปัจจยัน าเขา้ได้แก่ เป้าหมายของการ
ฝึกอบรม บทบาทของผูด้  าเนินการอบรม บทบาทของผูเ้ขา้รับการอบรมส่ือประกอบการฝึกอบรม 
การส่ือสาร/กิจกรรม การประเมินผลการฝึกอบรม และแผนการด าเนินงาน ปัจจยัส่งออก ไดแ้ก่        
ผูเ้ขา้รับการอบรม ผลสัมฤทธ์ิการอบรม และความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรม ปัจจยัป้อนกลบั 
การประเมินติดตาม การจดัท ารายงานสรุปผล 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนการเขา้อบรมดว้ย
ระบบการฝึกอบรมออนไลน์มีคะแนนสูงกว่าก่อนอบรมอยา่งมีนยัส าคญั 3. ความคิดเห็นของผูเ้ขา้
รับการอบรมอยู่ในระดบัดี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรวุฒิ มัน่สุขผล ไดท้  าวิจยัเก่ียวกบัการ
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พฒันารูปแบบฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกนั เพื่อพฒันาสมรรถนะการออกแบบอี
เลิร์นนิงเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย ์ระดบัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสมรรถนะ
การออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนการสอนของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา 2) เพื่อพฒันารูปแบบการ
ฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกนัเพื่อพฒันา สมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อการ
เรียนการสอนของอาจารย ์ระดบัอุดมศึกษา 3) เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมออนไลน์
โดยการเรียนรู้แบบร่วมกนั เพื่อพฒันาสมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนการสอนของ
อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนการสอน
ของสมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อ การเรียนการสอนของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา ท่ีจ าเป็น
เหมาะสมประกอบดว้ยความรู้ 25 ตวับ่งช้ี และ ดา้นทกัษะ 23 ตวับ่งช้ี รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์
โดยการเรียนรู้แบบร่วมกนั เพื่อพฒันาสมรรถนะการออกแบบ อีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนการสอนของ
อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษามี 8 องคป์ระกอบ คือ 1) วตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 2) บทบาทของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม 3) บทบาทของผูด้  าเนินการฝึกอบรม  4) หลกัสูตรและเน้ือหาการฝึกอบรม 5) วิธีการ
ฝึกอบรม 6) ส่ือ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 7) กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัและ 8) 
การประเมินผล รูปแบบการฝึกอบรมประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนหลกั 8 ขั้นตอนย่อย คือ 1) ขั้นก่อน
ฝึกอบรมออนไลน์ (1) ปฐมนิเทศ (2) แบ่งกลุ่ม (3) ประเมินผลก่อนฝึกอบรม 2) ขั้นฝึกอบรม
ออนไลน์ (4) ขั้นแนะน า  (5) ขั้นศึกษา บทเรียน (6) ขั้นเรียนรู้ร่วมกนั (7) ขั้นประเมิน และ 3) ขั้น
ประเมินผลออนไลน์ (8) ประเมินผลหลงัฝึกอบรม ผลการทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรมออนไลน์
โดยการเรียนรู้ แบบร่วมกันฯ ท่ีพฒันาข้ึน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลัง
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม คะแนนทกัษะการเขียนแผน การสอนอีเลิร์นนิง ผ่านเกณฑ์การ
ฝึกอบรม กลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ เรียนรู้ร่วมกนัในระดบัมาก และมีความพึงพอใจ
กบัรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกนั ในระดบัมาก 

2. วิเคราะห์ผลงานของผูเ้ขา้อบรมออนไลน์จ านวน 44 คน พบว่าผลงานของผูเ้ขา้อบรม
จ านวน 44 คน ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนภายใตแ้นวคิดของรูบริคจ านวนทั้งหมด 44 คน คะแนน
เฉล่ียร้อยละ 86.93 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้50 : 100 สอดคล้องกับงานวิจัยของ                                          
จารุมน หนูคง และณมน จีรังสุวรรณ (2558) ไดท้  าวิจยัเก่ียวกบัการออกแบบรูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOCs เพื่อพฒันาทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ี
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต เพื่ออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบั    
การสอนแบบ MOOCS ในการพฒันาทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต และเพื่อประเมินผล ความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
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ร่วมกบัการสอนแบบ MOOCS ในการพฒันาทกัษะดา้น สารสนเทศส่ือ และเทคโนโลยี ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต โดยมีกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่ารูปแบบ              
การฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOCS เพื่อพฒันาทกัษะดา้น สารสนเทศส่ือ
และเทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการ        
วดัความรู้ พื้นฐานก่อนเรียน ผ่านระบบออนไลน์ 2) ขั้นการปฐมนิเทศผูเ้ข้าอบรมก่อนเรียน             
ในรูปแบบสตรีมมิงมีเดีย ผ่านระบบออนไลน์ หรือทั้งน้ีข้ึนอยู่กบับริบทของผูเ้ขา้รับการอบรม         
3) ขั้นการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนและเน้ือหารายวิชาผา่นระบบออนไลน์ หรือทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
บริบทของผูเ้ขา้รับการอบรม 4) ขั้นผูเ้ขา้รับการอบรมศึกษาเน้ือหาในรูปแบบสตรีมมิงมี เดีย           
ผ่านระบบออนไลน์ 5) ขั้นผูเ้ข้ารับการอบรมแลกเปล่ียนปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันระหว่างผูเ้ขา้รับ          
การอบรมกับผูเ้ขา้รับการอบรมผูเ้ขา้รับการอบรมกับผูส้อน 6) ขั้นปฏิบติักิจกรรมตามใบงาน            
ท่ีก าหนดในชั้นเรียน และใหผู้เ้ขา้รับการอบรมส่งช้ินงาน ในหอ้งเรียนและผา่นระบบออนไลน์และ
ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนในชั้นเรียน และ 7) ขั้นการวดัความรู้หลงัจากฝึกอบรมโดยให้ผูเ้ขา้รับ
การอบรมท าแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ และโดยให้เพื่อนร่วม ชั้นเรียนประเมินช้ินงาน     
(Peer Assessment) และผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ช่ียวชาญ 5 คนท าการประเมิน            
การออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOCS เพื่อพฒันาทกัษะ
ด้าน สารสนเทศส่ือ และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีความเหมาะสม           
อยูใ่นระดบัมาก  

สอดคล้องกับงานวิจัย รัตนาพร ทองเพชรได้ท าการวิจัยเก่ียวกับ การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เร่ือง อินโฟกราฟิก กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการคดัเลือกแบบเจาะจง 
ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนท่ีพฒันามีประสิทธิภาพเท่ากบั 1.43 ตามสูตรการหาประสิทธิภาพของ
เมกุยแกนส์ 2) ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากการเรียนดว้ยบทเรียนอยูใ่น
ระดับพึงพอใจมาก (x̄=4.47, S.D.=0.50) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และสอดคล้องกับ
งานวิจยัวิจยัของ พิมพน์ารา สุรเมธิตานนนท ์(2557 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การพฒันาการ
ฝึกอบรมออนไลน์เร่ือง Good manufacturing practice (GMP) ส าหรับหวัหนา้หน่วยผลิตบริษทั ซีพี
แรม จ ากดั (กิจการเบเกอร่ี) ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการพฒันากิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์เร่ือง                    
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การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์เร่ือง Good manufacturing practice (GMP) ส าหรับหัวหนา้หน่วย
ผลิตบริษทั ซีพีแรม จ ากดั (กิจการเบเกอร่ี) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80.08/87.09 ตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 
2) ผลสมัฤทธ์ิหลงัอบรมสูงกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 

 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจจากผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ท่ีมีต่อการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์
ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ใชแ้บบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ภาพรวม ของการจดัการ
ฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX  เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก        
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.15, S.D. = 0.62) สอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยภัทร           
พึ่งต าบล (2558) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ลกัษณะ MOOCs  เร่ือง การดูแล
ผูป่้วยเด็กท่ีได้รับการเจาะน ้ าไขสันหลงั เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์
ลกัษณะ MOOCs เร่ือง การดูแลผูป่้วยเด็กท่ีได้รับการเจาะน ้ าไขสันหลงั เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้ขา้รับการอบรม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม และเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการวิจยัเชิงทดลอง กลุ่ม
ตวัอยา่งคือนกัศึกษาพยาบาลซ่ึงไดจ้ากการคดัเลือกแบบอาสาสมคัร จ านวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ 2) แบบประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหา และส่ือ  การน าเสนอ          
3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test dependentและค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียรสนั ผลการวิจยัพบวา่
บทเรียนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัดีมาก และมีคุณภาพดา้นส่ือและการน าเสนออยู่
ในระดบัดี ผลสมัฤทฺธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก           
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญั ดงันั้นบทเรียนออนไลน์ลกัษณะ MOOCs น าไปใชง้านไดจ้ริง และ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัเฉลิม จกัรชุม (2559) ไดท้  าวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่างคือ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้าน      
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และแบบทดสอบถามความพึงพอใจต่อหลกัสูตร
ฝึกอบรม  ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะของครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านความรู้ 8 องค์ประกอบ ด้านทักษะ 7 องค์ประกอบ และด้าน
คุณลกัษณะ 3 องค์ประกอบ 2) หลกัสูตรและคู่มือประกอบหลกัสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด                                        
3) ประสิทธิภาพของหลกัสูตร เท่ากบั 87.14/89.72 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 4) ผูเ้ขา้รับการอบรมมี
พฒันาการเพิ่มข้ึน เท่ากับ 0.8673 5) ผูเ้ขา้อบรมมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05     
6) ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรม ในระดบัมากท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรม          
มีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการจัดการเรียนรู้ และยงัมี
พฒันาการเพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.8673 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลการอบรมด้วยระบบการฝึกอบรมออนไลน์    

หลายหลายรูปแบบ เช่น เปรียบเทียบผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีมีระดบัความสามารถ ความรู้

ท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง และอ่อน เป็นตน้ 

2. พฒันาระบบการฝึกอบรมออนไลน์ในลักษณะอ่ืนๆ อาทิเช่น เร่ือง การให้บริการ
หอ้งสมุดอตัโนมติั วิธีการสืบคน้ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 

 

รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการ
และวิจยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

นายกฤษฏา แกว้ผดุผอ่ง หวัหนา้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
หอสมุดและคลงัความรู้
มหาวิทยาลยัมหิดล นกัวิชาการ
คอมพิวเตอร์ (ผูช้  านาญการพิเศษ) 

นายสุรศกัด์ิ นามนยั งานเทคโนโลยกีารศึกษาหอสมุดและ 
คลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูป้ฏิบติังานโสตทศันศึกษา 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญทีใ่ห้สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบ    
การจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 

 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เนตร หงษไ์กรเลิศ  อาจารยด์า้นเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 

สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

อาจารย ์ดร.วรวฒิุ มัน่สุขผล   อาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

นายมารุต คล่องแคล่ว งานเทคโนโลยกีารศึกษาหอสมุดและคลงั    
ความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 

นกัวิชาการโสตทศันศึกษา 
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รายนามผู้เช่ียวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินคุณภาพ 
การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 

 

 

นายกฤษฏา แกว้ผดุผอ่ง หวัหนา้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
หอสมุดและคลงัความรู้
มหาวิทยาลยัมหิดล นกัวิชาการ
คอมพิวเตอร์ (ผูช้  านาญการพิเศษ) 

นายธนภทัร ลีพฒิุธรากลุ หวัหนา้งานเทคโนโลยกีารศึกษาหอสมุด
และคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 

 นกัวิชาการโสตทศันศึกษา 

นายสุรศกัด์ิ นามนยั งานเทคโนโลยกีารศึกษาหอสมุดและ 
คลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูป้ฏิบติังานโสตทศันศึกษา 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญทดลองเคร่ืองมือ และประเมินคุณภาพ 
การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 

 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยดิ์เรก อคัฮาด อาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษาคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เนตร หงษไ์กรเลิศ อาจารยด์า้นเทคโนโลยแีละส่ือสาร  
การศึกษาสถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย ์ดร.วรวฒิุ มัน่สุขผล    อาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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รายนามผู้เช่ียวชาญทดลองเคร่ืองมือ และประเมินคุณภาพ (ต่อ) 

การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 
 

อาจารยส์กนธ์ ม่วงสุน     อาจารยภ์าควิชาบรรณารักษศาสตร์  

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

นายมารุต คล่องแคล่ว งานเทคโนโลยกีารศึกษาหอสมุดและ 
คลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 

นกัวิชาการโสตทศันศึกษา 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินความพงึพอใจ 
การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 

 

นายกฤษฏา แกว้ผดุผอ่ง หวัหนา้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
หอสมุดและคลงัความรู้
มหาวิทยาลยัมหิดล นกัวิชาการ
คอมพิวเตอร์ (ผูช้  านาญการพิเศษ) 

นายธนภทัร ลีพฒิุธรากลุ หวัหนา้งานเทคโนโลยกีารศึกษาหอสมุด
และคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 

 นกัวิชาการโสตทศันศึกษา 

นายสุรศกัด์ิ นามนยั งานเทคโนโลยกีารศึกษา หอสมุดและ 

คลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล  
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ภาคผนวก ข  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิยั 
 

 

  



  113 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจัิยทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้

ระบบเปิดส าหรับมหาชน  เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาดัชนีความสอดคลอ้งของแบบประเมินคุณภาพแบบ

สมัภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

1.2 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาดัชนีความสอดคลอ้งของแบบประเ มินคุณภาพแบบ

สมัภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ 

2. แบบประเมินคุณภาพการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาดชันีความสอดคลอ้งแบบมีโครงสร้างของแบบประเมิน

คุณภาพระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เ ร่ือง การออกแบบส่ือ            

อินโฟกราฟิก 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพของการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบ การจดัการเรียนรู้  

ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกจากผูเ้ ช่ียวชาญด้าน

เทคโนโลยกีารศึกษา 5 คน จ านวน 21 ขอ้ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ท่ีมีต่อระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

3.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความพึงพอใจของ 

ผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ท่ีมีต่อการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 
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1. แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้

ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน

คุณภาพแบบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม เฉลีย่ ผลการประเมิน 
คนที ่1 คนที ่2  คนที ่3 

ด้านเน้ือหา 
1. รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์  (E-training) 
ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX เร่ือง 
การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ในดา้นการ
อบรมออนไลนน์ั้นมีความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 
หรือไม่อยา่งไร? 

1 -1 1 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

2. รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์              
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ควรมี
การจดัวางเน้ือหาอยา่งไร? เพือ่ใหค้รอบคลุม
ตามวตัถุประสงคข์องการอบรม และมีความ
เหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการอบรม 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

3. รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์             
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ควรมี
การจดัการเรียงล าดบัเน้ือหาอยา่งไร เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูเ้ขา้รับการอบรม? 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม เฉลีย่ ผลการประเมิน 
คนที ่1 คนที ่2  คนที ่3 

4. เน้ือหาเร่ือง รูปแบบการจดัฝึกอบรม
ออนไลน ์(E-training) ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟ
กราฟิก ควรมีการจดัการเน้ือหาอยา่งไร เพื่อ
ประเมินผลไดว้า่ผูเ้ขา้รับการอบรมบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือไม่? 

1 1 -1 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

5. เน้ือหาเร่ือง รูปแบบการจดัฝึกอบรม
ออนไลน ์(E-training) ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟ
กราฟิก ควรมีการจดัเน้ือหาอยา่งไร เพื่อ
ประเมินผลไดว้า่ผูเ้ขา้รับการอบรมมี
ความสามารถในการปฏิบติังานหรือไม่? 

1 1 -1 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

6. เน้ือหาเร่ือง รูปแบบการจดัฝึกอบรม
ออนไลน ์(E-training) ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟ
กราฟิก ควรใชส่ื้อประกอบการอบรมแต่ละ
เน้ือหาของรูปแบบการฝึกอบรมออนไลนท่ี์มี
ลกัษณะอยา่งไร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา
การอบรม? 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

7. เน้ือหา เร่ือง รูปแบบการจดัฝึกอบรม
ออนไลน ์(E-training) ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ือ  
อินโฟกราฟิกควรประกอบไปดว้ยหวัขอ้
กิจกรรมในแต่ละเน้ือหาอยา่งไร เพื่อให้
สามารถน ามาใชใ้นการปฏิบติังานประจ าได?้ 

1 1 -1 1 0.33 ไม่เหมาะสม 
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ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม เฉลีย่ ผลการประเมิน 
คนที ่1 คนที ่2  คนที ่3 

8. เน้ือหารูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน ์ 
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ควรมี
การจดักิจกรรมอยา่งไร เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับ
การอบรมเกิดความสนใจในเน้ือหา? 

1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 

9. ท่านคิดวา่เน้ือหา เร่ือง รูปแบบการจดั
ฝึกอบรมออนไลน์ (E-training) ดว้ยระบบ   
การจดัการเรียนรู้ Open edX เร่ือง การ
ออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกควรมีแนวทางใน
การประเมินผลอยา่งไรบา้ง? 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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1.2 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาดัชนีความสอดคลอ้งของแบบประเมินคุณภาพแบบ

สมัภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม เฉลีย่ ผลการประเมิน 
คนที ่1 คนที ่2  คนที ่3 

ด้านรูปแบบการฝึกอบรม 
1. ท่านคิดวา่เร่ือง รูปแบบการฝึกอบรม
ออนไลน ์(E-training) ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ือ  
อินโฟกราฟิก ควรมีองคป์ระกอบของระบบ
การจดัฝึกอบรมออนไลน ์อยา่งไรบา้ง 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

2. รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์            
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ใน
ดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ควรมีการ
ออกแบบอยา่งไร เพื่อใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผูเ้ขา้รับการอบรมและผูอ้บรมมาก
ท่ีสุด? 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

3. รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์             
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกใน
ดา้นการจดัวางเน้ือหาของการจดัฝึกอบรมเป็น
อยา่งไร เพือ่ใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงค์
ของการอบรม และมีความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้
รับการอบรม 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

4. รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์             
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ควร
ใชส่ื้อประกอบการอบรมแต่ละเน้ือหาควรมี
ลกัษณะอยา่งไรบา้ง? 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม เฉลีย่ ผลการประเมิน 
คนที ่1 คนที ่2  คนที ่3 

5. รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์              
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ควร
ใชส่ื้อประกอบการอบรมออนไลนอ์ะไรบา้ง? 

1 0 0 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

6. รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์             
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ควร
มีการจดักิจกรรมการอบรมอยา่งไร เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิดความสนใจ
ในเน้ือหาของการจดัฝึกอบรม 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

7. รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์             
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ผูเ้ขา้
รับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ปฏิบติังานประจ าวนัไดอ้ยา่งไร? 

1 1 -1 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

8. รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์             
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ผูเ้ขา้
รับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ปฏิบติังานประจ าวนัไดอ้ยา่งไร? 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

9. ท่านคิดวา่รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน ์
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX ในดา้นการอบรมออนไลนน์ั้นมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ือง การออกแบบส่ือ
อินโฟกราฟิก หรือไม่ อยา่งไร? 

1 1 -1 1 0.33 ไม่เหมาะสม 
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ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม เฉลีย่ ผลการประเมิน 
คนที ่1 คนที ่2  คนที ่3 

10. รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์           
(E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 
edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ใน
ดา้นการประเมินผลหลงัจากการฝึกอบรม ควร
มีลกัษณะอยา่งไร? 

1 0 -1 0 0.00 ไม่เหมาะสม 
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2. แบบประเมินคุณภาพการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาดชันีความสอดคลอ้งแบบมีโครงสร้างของแบบประเมิน

คุณภาพระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เ ร่ือง การออกแบบส่ือ            

อินโฟกราฟิก 

ล าดับ รายการประเมิน 
ผลประเมินผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC ผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 การน าเขา้สู่การอบรมออนไลนมี์ความ
น่าสนใจ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2 การอบรมออนไลนมี์การออกแบบใหใ้ช้
ง่าย เมนูไม่สบัสน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3 การแจง้วตัถุประสงคใ์หผู้อ้บรมทราบ
น่าสนใจ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4 การช้ีแจงขั้นตอนการฝึกอบรมออนไลน ์ 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

5 แบบทดสอบความรู้ผูเ้ขา้อบรมก่อนเร่ิม
การอบรม 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

6 เน้ือหาการอบรมสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

7 บทเรียนออนไลนมี์ความยากง่ายเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

8 บทเรียนออนไลนเ์ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมในการอบรม 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

9 การใชภ้าษาสามารถส่ือความหมายได้
ชดัเจน 

1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

10 การอบรมออนไลนมี์การยกตวัอยา่งใน
ปริมาณและโอกาสท่ีเหมาะสม 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

11 ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดม้า
ออกแบบอินโฟกราฟิกได ้

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ล าดับ รายการประเมิน 
ผลประเมินผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC ผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

12 การอบรมออนไลนมี์การจดัท าเน้ือหาใน
แต่ละตอนอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

13 ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลงัเรียน 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

14 การจดักิจกรรมหลงัการฝึกอบรมใหผู้ ้
อบรมน าความรู้มาออกแบบอินโฟกราฟิก 
1 ผลงาน เพื่อประเมินผลงานดา้นกราฟิก
และการออกแบบ 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

15 การออกแบบ VIDEO แนะน าวิทยากร 
ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการอบรมมี
ความดึงดูดน่าสนใจ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

16 รูปภาพประกอบสามารถส่ือความหมายมี
ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหามีความชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

17 ขนาด สี ตวัอกัษรท่ีใชป้ระกอบส่ือ VIDEO 
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

18 การจดัการอบรมออนไลนมี์การออกแบบ
ทางเทคนิคท่ีดี 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

19 การออกแบบVIDEO ใชห้ลกัการออกแบบ
การสอนท่ีดี 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
1. อาจสอบถามถึงเน้ือหาว่ามีความพียงพอต่อการท าความเขา้ใจ และความรู้ท่ีตอ้งการ

หรือไม่ 
2. อาจสอบถามเพิ่มเติมถึงเน้ือหา และแบบทดสอบกระตุน้ใหเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเองหรือไม่ 
3. อาจเพิ่มเติมถึงเสียงบรรยายในบทเรียนออนไลน์วา่มีความสอดคลอ้งกบับทเรียนหรือไม่ 
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2.2. ผลการประเมินคุณภาพของการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบ การจดัการเรียนรู้  

ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

การศึกษา 5 คน จ านวน 21 ขอ้ จากตารางสรุปแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรม

ออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นเน้ือหา 

1.1 ส่วนน า 

1.2 ส่วนเน้ือหา 

1.3 ส่วนสรุป 

2. ดา้นกราฟิกและการออกแบบ 

3. ดา้นเทคนิค 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่ 
ค่า
SD. 

ความหมาย 
คนที1่ คนที2่ คนที3่ คนที4่ คนที5่ 

ด้านเน้ือหา         

ส่วนน า A         

1. การน าเขา้สู่การอบรมออนไลนมี์ความ
น่าสนใจ 

4 5 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

2.การอบรมออนไลนมี์การออกแบบใหใ้ช้
ง่าย เมนูไม่สบัสน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.การแจง้วตัถุประสงคใ์หผู้อ้บรมทราบ
น่าสนใจ 

4 5 5 3 5 4.40 0.89 มาก 

4.การช้ีแจงขั้นตอนการฝึกอบรมออนไลน ์ 5 5 5 3 5 4.60 0.89 มากท่ีสุด 

5.แบบทดสอบความรู้ผูเ้ขา้อบรมก่อนเร่ิม
การอบรม 

4 5 5 3 4 4.20 0.84 มาก 

ส่วนเน้ือหา B         

6. เน้ือหาการอบรมสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์ 3 4 5 4 5 4.20 0.84 มากท่ีสุด 

7. บทเรียนออนไลนมี์ความยากง่าย

เหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 4 5 3 5 4.40 0.89 มาก 
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ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่ 
ค่า
SD. 

ความหมาย 
คนที1่ คนที2่ คนที3่ คนที4่ คนที5่ 

8. บทเรียนออนไลนเ์ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมี

ส่วนร่วมในการอบรม 5 4 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

9. การใชภ้าษาสามารถส่ือความหมายได้

ชดัเจน 4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

10. การอบรมออนไลนมี์การยกตวัอยา่งใน

ปริมาณและโอกาสท่ีเหมาะสม 5 4 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

11. เน้ือหามีความเพียงพอต่อการท าความ

เขา้ใจ และความรู้ท่ีตอ้งการ 5 4 4 3 5 4.20 0.84 มาก 

12. เน้ือหา และแบบทดสอบกระตุน้ให้

ผูเ้รียนรู้ไดด้ว้ตนเอง 4 4 4 3 5 4.00 0.71 มาก 

ส่วนสรุป C         

13. ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดม้า

ออกแบบอินโฟกราฟิกได ้ 4 4 4 3 4 3.80 0.45 มาก 

14.การอบรมออนไลนมี์การจดัท าเน้ือหาใน

แต่ละตอนอยา่งเหมาะสม 5 4 5 3 4 4.20 0.84 มาก 

15.ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลงั

เรียน 3 4 5 4 4 4.00 0.71 มาก 

16.การจดักิจกรรมหลงัการฝึกอบรมใหผู้ ้

อบรมน าความรู้มาออกแบบอินโฟกราฟิก 1 

ผลงาน เพื่อประเมินผลงานดา้นกราฟิกและ

การออกแบบ 

4 5 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

ด้านกราฟิกและการออกแบบ D 
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ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่ 
ค่า
SD. 

ความหมาย 
คนที1่ คนที2่ คนที3่ คนที4่ คนที5่ 

17.การออกแบบ VIDEO แนะน าวิทยากร 

ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการอบรมมี

ความดึงดูดน่าสนใจ 
5 4 4 3 4 4.00 0.71 มาก 

18.รูปภาพประกอบสามารถส่ือความหมาย 

มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหามีความชดัเจน 4 4 4 3 5 4.00 0.71 มาก 

19.ขนาด สี ตวัอกัษรท่ีใชป้ระกอบส่ือ 

VIDEO มีความเหมาะสม 4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

ด้านเทคนิค E         

20.การจดัการอบรมออนไลนมี์การ

ออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 4 4 4 3 4 3.80 0.45 มาก 

21. การออกแบบ VIDEO ใชห้ลกัการ

ออกแบบการสอนท่ีดี 3 3 4 3 4 3.40 0.55 มาก 

รวม 4.24 4.24 4.43 3.48 4.33 4.14 0.26 มาก 
 

 

การหาค่าเฉล่ียของคะแนน (x̄) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายของ

ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัมากสุด  
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก 
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3. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ท่ีมีต่อระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

3.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความพึงพอใจของ 

ผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ท่ีมีต่อการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

ล าดับ รายการประเมิน 

ผลประเมิน
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม  
ค่า 

IOC 
ผล 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

1 
วิทยากรมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากส่ืออุปกรณ์
ต่าง ๆ มีความพร้อม) 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2 การจดัการบทเรียนออนไลนไ์ม่ยุง่ยากซบัซอ้น 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3 
เน้ือหาบทเรียนออนไลนส์อนสอดคลอ้งกบัชีวิตและ
ทนัสมยั 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

4 ผูอ้บรมทราบจุดประสงคข์องการอบรมอยา่งชดัเจน 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

5 
กิจกรรมหลงัจากจบการอบรมสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารอบรม 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

6 ช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัวทิยากร 1 -1 1 1 0.33 ไม่ได ้

7 
วิทยากรส่งเสริมใหผู้เ้ขา้อบรมมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

1 -1 1 1 0.33 ไม่ได ้

8 
ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจหลงัจากการ
ฝึกอบรม 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

9 
ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าออกแบบส่ือ
อินโฟกราฟฟิกได ้

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10 
ภาพรวมของการจดัการฝึกอบรมออนไลน ์ดว้ยระบบ
การจดัการเรียนรู้ Open edX 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 

สามารถส่ือสารผา่นช่องทางอ่ืน แต่ควรเพิ่มค าถามใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้อบรม  เช่น ผูเ้ขา้อบรม
จะกลบัเขา้มาเรียนซ ้าอีกหรือไม่ หรือจะแนะน าใหค้นรู้จกัท่ีอยากศึกษาดา้นน้ีมาฝึกอบรมดว้ยไหม 
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      3.2 ผลการประเมินผลงานของผูเ้ข้าอบรมจากการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบ ส่ือ       
อินโฟกราฟิก สรุปไดว้่าผูเ้ขา้อบรมจ านวน 44 คน ผลงานของผูเ้ขา้อบรมผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ภายใตแ้นวคิดของรูบริคจ านวนทั้งหมด 44 คนไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.07  มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 50 : 100 และมีผูท่ี้ไดค้ะแนนมากกว่า 90 : 100 จ านวน 5 คน โดยเรียงล าดบัผูท่ี้คะแนน
จากมากไปนอ้ย 
 

ล าดบั ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด คะแนน 

1 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 1 93 

2 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 2 91 

3 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 3 90 

4 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 4 90 

5 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 5 90 

6 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 6 89 

7 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 7 89 

8 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 8 89 

9 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 9 89 

10 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 10 88 

11 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 11 88 

12 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 12 88 

13 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 13 88 

14 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 14 88 

15 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 15 88 

16 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 16 88 

17 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 17 88 

18 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 18 88 

19 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 19 87 

20 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 20 87 

21 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 21 87 

22 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 22 87 

23 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 23 87 
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ล าดบั ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด คะแนน 

24 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 24 87 

25 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 25 87 

26 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 26 87 

27 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 27 87 

28 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 28 87 

29 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 29 86 

30 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 30 86 

31 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 31 86 

32 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 32 86 

33 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 33 85 

34 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 34 85 

35 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 35 85 

36 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 36 85 

37 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 37 85 

38 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 38 85 

39 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 39 84 

40 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 40 84 

41 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 41 84 

42 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 42 84 

43 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 43 83 

44 ผูเ้ขา้อบรมคนท่ี 44 83 

  รวมคะแนน 3828 

  ค่าเฉลีย่ 85.07 
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ภาคผนวก ค  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ดา้น เพื่อสอบถามผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

และดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบอินโฟกราฟิก 

2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนการฝึกอบรมออนไลน์ จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

ดา้นออกแบบกราฟิก และดา้นเทคนิค  

3. แบบประเมินผลงาน ภายใตแ้นวคิดของ รูบริค คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน โดยมี

หัวขอ้หลกัในการประเมิน 1) การออกแบบ (50 คะแนน) 2) เน้ือหา (40 คะแนน)          

3) ส่งงานตามก าหนดเวลา (10 คะแนน) โดยวดัระดับคุณภาพคะแนน ยอดเยี่ยม         

(10-9 คะแนน) ดี (8-7 คะแนน) พอใช ้(6-5 คะแนน) ควรปรับปรุง (4-0 คะแนน) และ

แบบประเมินส่ือประชาสมัพนัธ์ (อินโฟกราฟิก) 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีมีต่อการพฒันาการฝึกอบรม

ออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ือ

อินโฟกราฟิก 
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1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ด้าน เพ่ือสอบถามผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา และ

ด้านรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การออกแบบอนิโฟกราฟิก 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิยั  
เร่ือง รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้  

Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 
(ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาการฝึกอบรมออนไลน์) 

 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อเกบ็ขอ้มูลในโครงการวิจยั การพฒันากาฝึกอบรม

ออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ือ
อินโฟกราฟิก เพื่อจดัท ารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิด
ส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจจาก      
การฝึกอบรมออนไลน์  

2. แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้มัภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการฝึกอบรมออนไลน์ จ  านวน 5 ประเดน็ 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาการฝึกอบรม
ออนไลน ์

3. เอกสารประกอบการวิจยัท่ีแนบมาพร้อมน้ี ประกอบดว้ย ยอ่โครงร่างงานวิจยั และขอ้
ค าถามแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยัดา้นเน้ือหาและรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การ
พฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง 
การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก  

4. การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ สามารถก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวิธีการท่ีจะสมัภาษณ์ตาม
ความสะดวก เพื่อใหง้านวิจยัสามารถด าเนินการตามแผน คนสามารถส่ือสารกบัผูว้ิจยัผา่น
ช่องทาง ดงัน้ี 
ช่องทางท่ี 1 โทรศพัทมื์อถือ 095-5043362 
ช่องทางท่ี 2 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) supat_p@silpakorn.edu 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ์…………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง………………………………………..................................................………

หน่วยงาน…………………………………………….................................................… 

ระดบัการศึกษาสูงสุด…………………………………………………………………………… 

ประสบการณ์การท างาน…………………………………....……………………………………… 

เร่ืองท่ีสัมภาษณ์ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) ดว้ยระบบการ

จดัการเรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

ผูส้ัมภาษณ์  นางสาวพิมพิไร สุพตัร นกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สถานท่ี…………………………………………………………………………………………......... 

สัมภาษณ์ วนัท่ี…………….เดือน……………..พ.ศ.2560  เวลา…………………ถึง……………น. 
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ตอนที ่2 ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาการฝึกอบรมออนไลน์  

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

หลงัจากท่ีคนไดพ้ิจารณาเอกสารประกอบการวิจยัท่ีแนบมา เร่ือง การพฒันาการฝึกอบรม

ออนไลน์ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

ท่ีผูว้ิจยัส่งมาล่วงหนา้แลว้ มีความคิดเห็นต่อประเดน็ค าถามเหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง 

1. ท่านคิดวา่เน้ือหา รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์  (E-training) ดว้ยระบบการจดัการ

เรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกควรมีการจดัวางเน้ือหาอยา่งไร? 

เพื่อใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการอบรม และมีความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการ

อบรม 

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

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

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

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

2. ท่านคิดวา่รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์  (E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 

edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกควรมีการจดัการเรียงล าดบัเน้ือหาอยา่งไร เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูเ้ขา้รับการอบรม? 

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

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

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

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

3. ท่านคิดว่าเน้ือหาเร่ือง รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์ (E-training) ดว้ยระบบการจดัการ

เรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกควรใชส่ื้อประกอบการอบรมแต่ละ 

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

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

............................................................................................................................................... 
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4. เน้ือหาของรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ท่ีมีลกัษณะอยา่งไร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา

การอบรม 

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

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

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

4. ท่านคิดวา่เน้ือหา รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์   (E-training) ดว้ยระบบการจดัการ

เรียนรู้ Open Edx เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกควรมีการจดักิจกรรมอยา่งไร เพือ่

กระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิดความสนใจในเน้ือหา? 

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

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

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

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

5. ท่านคิดวา่เน้ือหา เร่ือง รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์ (E-training) ดว้ยระบบการจดัการ

เรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกควรมีแนวทางในการประเมินผล

อยา่งบา้ง? 

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

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

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

 

 ตอนที ่3 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 

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

............................................................................................................................................... 
ลงช่ือ...................................................................ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
      (...............................................................) 
   ต  าแหน่ง................................................................. 
   วนัท่ี....................../................................/............... 
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ค าช้ีแจง 

1. แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อเกบ็ขอ้มูลในโครงการวจิยั รูปแบบการฝึกอบรม

ออนไลน์ (E-Training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก

เพื่อจดัท ารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX และ

ประเมินผลงานจากการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) เร่ือง การออกแบบอินโฟกราฟิกรวมทั้ง

ศึกษาความพึงพอใจจากการฝึกอบรมออนไลน์  

2. แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้มัภาษณ์ 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการฝึกอบรมออนไลน์ จ  านวน 6 ประเดน็ 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการฝึกอบรมออนไลน์ 

3. เอกสารประกอบการวิจยัท่ีแนบมาพร้อมน้ี ประกอบดว้ย ยอ่โครงร่างงานวิจยั และขอ้ค าถาม

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยัดา้นเน้ือหาและรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง รูปแบบการฝึกอบรม

ออนไลน์ (E-Training)ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open edXเร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

4. การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ สามารถก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวิธีการท่ีจะสัมภาษณ์ตาม

ความสะดวก เพื่อให้งานวิจยัสามารถด าเนินการตามแผน คนสามารถส่ือสารกบัผูว้ิจยัผา่นช่องทาง 

ดงัน้ี 

ช่องทางท่ี 1 โทรศพัทมื์อถือ 095-5043362 

ช่องทางท่ี 2 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) pimpirai.sup@silpakorn.edu 

 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ 

Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟฟิก 
(ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์) 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

ผูใ้หส้ัมษภาณ์……………………………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง………………………………………..................................................…………………… 

หน่วยงาน……………………………………………....................................................................... 

ระดบัการศึกษาสูงสุด………………………………………………………………………………. 

ประสบการณ์การท างาน…………………………………....……………………………………… 

เร่ืองท่ีสัมภาษณ์ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) ดว้ยระบบการ

จดัการเรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

ผูส้ัมภาษณ์  นางสาวพิมพิไร สุพตัร นกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สถานท่ี…………………………………………………………………………………………........ 

สัมภาษณ์ วนัท่ี…………….เดือน…………..พ.ศ.2560  เวลา………………ถึง…….................…น. 
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ตอนที ่2 ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์  
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

หลงัจากท่ีคนไดพ้ิจารณาเอกสารประกอบการวิจยัท่ีแนบมา เร่ือง รูปแบบการฝึกอบรม

ออนไลน์ (E-Training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก

ท่ีผูว้ิจยัส่งมาล่วงหนา้แลว้ มีความคิดเห็นต่อประเดน็ค าถามเหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง 

1. ท่านคิดวา่เร่ือง รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์  (E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ 

Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ควรมีองคป์ระกอบของระบบการจดั

ฝึกอบรมออนไลน์ อยา่งไรบา้ง 

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

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

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

2. ท่านคิดวา่ รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์ (E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 

edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ในดา้นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ควรมีการ

ออกแบบอยา่งไร เพื่อใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขา้รับการอบรมและผูอ้บรมมาก

ท่ีสุด? 

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

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

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

3. ท่านคิดวา่รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์ (E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ Open 

edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ในดา้นการจดัวางเน้ือหาของการจดัฝึกอบรมเป็น

อยา่งไร เพื่อใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการอบรม และมีความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับ

การอบรม 

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

...............................................................................................................................................
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4. ท่านคิดวา่รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์ (E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ 

Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ควรใชส่ื้อประกอบการอบรมแต่ละเน้ือหา

ควรมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง? 

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

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

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

5. ท่านคิดวา่รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์  (E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ 

Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ควรมีการจดักิจกรรมการอบรมอยา่งไร   

เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิดความสนใจในเน้ือหาของการจดัฝึกอบรม 

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

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

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

6. ท่านคิดวา่รูปแบบการจดัฝึกอบรมออนไลน์ (E-training) ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ 

Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ในดา้นเคร่ืองมือท่ีใชก้ารประเมินผลช้ินงาน

จากการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

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

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

........................................................................................................................................ 
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 ตอนที ่3 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 

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

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

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

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

ลงช่ือ........................................................ผูใ้หสั้มภาษณ์ 

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

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

วนัท่ี............../................................/............................ 
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2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนการฝึกอบรมออนไลน์ จากผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา ด้าน

ออกแบบกราฟิก และด้านเทคนิค 

 

แบบประเมนิคุณภาพรูปแบบการอบรมออนไลน์ 

รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) ด้วยระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX  

เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 

 

ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมินคุณภาพระบบการฝึกอบรมออนไลน์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่อเกบ็ขอ้มูลใน
โครงการวิจยั เร่ือง “รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ Open edX เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก” ซ่ึงเป็นวิทยานิพนธ์หลกัสูตร
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 

2. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
2.1 ด้านเน้ือหา 

2.1.1 ส่วนน า 
2.1.2 ส่วนเน้ือหา 
2.1.3 ส่วนสรุป 

2.2 ด้านกราฟิกและการออกแบบ 
2.3 ด้านเทคนิค 

3. เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
ประกอบดว้ย ล้ิงเขา้สู่ระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX  เร่ือง การออกแบบส่ือ          
อินโฟกราฟิก 

4. การประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ คนสามารถส่ือสารกบัผูว้ิจยัผา่น
ช่องทาง ดงัน้ี 
ช่องทางท่ี 1 โทรศพัทมื์อถือ 095-5043362 
ช่องทางท่ี 2 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) pimpirai.sup@silpakorn.edu 

mailto:pimpirai.sup@silpakorn.edu
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แบบประเมนิคุณภาพรูปแบบการอบรมออนไลน์ 
รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) ด้วยระบบการจดัการเรียนรู้ Open edX 

เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 
 

ค าช้ีแจง ใหค้นท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของคนโดยท่ีระดบัค่า 
 5 หมายถึงเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด  4 หมายถึงเห็นดว้ยในระดบัมาก 
 3 หมายถึงเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  2 หมายถึงไม่เห็นดว้ย  
 1 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น ข้อคดิเห็น

เพิม่เติม 5 4 3 2 1 
ด้านเน้ือหา 
ส่วนน า A 

1.การน าเขา้สู่การอบรมออนไลนมี์ความน่าสนใจ       
2.การอบรมออนไลนมี์การออกแบบใหใ้ชง่้าย เมนูไม่สบัสน       
3.การแจง้วตัถุประสงคใ์หผู้อ้บรมทราบน่าสนใจ       
4.การช้ีแจงขั้นตอนการฝึกอบรมออนไลน ์       
5.แบบทดสอบความรู้ผูเ้ขา้อบรมก่อนเร่ิมการอบรม       
ส่วนเน้ือหา B 
6.เน้ือหาการอบรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์       
7.บทเรียนออนไลนมี์ความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน       
8.บทเรียนออนไลนเ์ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการอบรม       
9.การใชภ้าษาสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน       
10.การอบรมออนไลนมี์การยกตวัอยา่งในปริมาณและโอกาสท่ี
เหมาะสม 

      

11.เน้ือหามีความเพียงพอต่อการท าความเขา้ใจ และความรู้ท่ีตอ้งการ       
12.เน้ือหา และแบบทดสอบกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้ไดด้ว้ตนเอง       
ส่วนสรุป C 
13.ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าออกแบบอินโฟกราฟิกได ้       
14.การอบรมออนไลนมี์การจดัท าเน้ือหาในแต่ละตอนอยา่งเหมาะสม       
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รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น ข้อคดิเห็น

เพิม่เติม 5 4 3 2 1 
15.ความเหมาะสมของแบบทดสอบหลงัเรียน       
16.การจดักิจกรรมหลงัการฝึกอบรมใหผู้อ้บรมน าความรู้มาออกแบบ
อินโฟกราฟิก 1 ผลงาน เพื่อประเมินผลงานดา้นกราฟิกและการ
ออกแบบ 

      

ด้านกราฟิกและการออกแบบ D 
17.การออกแบบ VIDEO แนะน าวิทยากร ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละ
ขั้นตอนการอบรมมีความดึงดูดน่าสนใจ 

      

18.รูปภาพประกอบสามารถส่ือความหมาย มีความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหามีความชดัเจน 

      

19.ขนาด สี ตวัอกัษรท่ีใชป้ระกอบส่ือ VIDEO มีความเหมาะสม       
ด้านเทคนิค E 
20.การจดัการอบรมออนไลนมี์การออกแบบทางเทคนิคท่ีดี       

21. การออกแบบ VIDEO ใชห้ลกัการออกแบบการสอนท่ีดี       

 
รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ Open edX  เร่ือง การออกแบบ
ส่ืออนิโฟกราฟิก  
สามารถน าไปใช้งานได้จริง   
   เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย 
 

ข้อดขีองการจัดฝึกอบรมออนไลน์ทีน่่าชมเชย 
 ............................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะทีค่วรปรับปรุงแก้ไข 
 ............................................................................................................................................................ 
 
 
 

           ผูป้ระเมิน  ................................................................. 
           ต  าแหน่ง................................................................................... 
     วนัท่ี.............../........................................../................. 
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3. แบบประเมินผลงาน ภายใต้แนวคดิของ รูบริค คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน โดยมีหวัขอ้หลกั

ในการประเมิน 1) การออกแบบ (50 คะแนน) 2) เน้ือหา (40 คะแนน) 3) ส่งงานตามก าหนดเวลา (10 

คะแนน) โดยวดัระดับคุณภาพคะแนน ยอดเยี่ยม (10-9 คะแนน) ดี (8-7 คะแนน) พอใช้ (6-5 

คะแนน) ควรปรับปรุง (4-0 คะแนน) และแบบประเมินส่ือประชาสัมพนัธ์ (อินโฟกราฟิก) 

เกณฑ์ 
คุณภาพ 

ยอดเยีย่ม (4) ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

1. การออกแบบ (50) ช่วงคะแนนที ่1 ช่วงคะแนนที ่2 ช่วงคะแนนที ่3 ช่วงคะแนนที ่4 

1.1 ความน่าสนใจ แปลกตาโดด
เด่น สะทอ้นความรู้สึก (10) 

น่าสนใจ แปลกตา 
โดดเด่น สะทอ้น
ความรู้สึกมาก (10) 

 น่าสนใจ แปลกตา
โดดเด่น ไม่สะทอ้น
ความรู้สึก (8) 

 น่าสนใจ แปลก
ตาไม่โดดเด่น 
ไม่สะทอ้น
ความรู้สึก (6) 

 น่าสนใจ แต่ไม่
แปลกตาไม่โดด
เด่นไม่สะทอ้น
ความรู้สึก (4) 

1.2 การจดัวางองคป์ระกอบท่ี
เหมาะสม (10) 

การจดัวาง
องคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุด 
(10) 

การจดัวาง
องคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมมาก (8) 

การจดัวาง
องคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมปาน
กลาง (6) 

การจดัวาง
องคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมนอ้ย 
(4) 

1.3 พื้นท่ีทั้งหมดใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ (10) 

พื้นท่ีทั้งหมดใช้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด (5) 

พื้นท่ีทั้งหมดใช้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพมาก 
(4) 

พื้นท่ีทั้งหมดใช้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
ปานกลาง (3) 

พื้นท่ีทั้งหมดใช้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
นอ้ย (2) 

1.4 การใชสี้และเทคนิคทางศิลปะ 
(10) 

การใชสี้และเทคนิค
ทางศิลปะมากกวา่ 3 
แบบ (10) 

การใชสี้และเทคนิค
ทางศิลปะ 3 แบบ 
(8) 

การใชสี้และ
เทคนิคทาง
ศิลปะ 2 แบบ 
(6) 

การใชสี้และ
เทคนิคทางศิลปะ 
1 แบบ (4) 

1.5 ความสวยงาม และความคิด
สร้างสรรค ์(10) 

ความสวยงาม และ
ความคิดสร้างสรรค์
มากท่ีสุด (10) 

ความสวยงาม และ
ความคิดสร้างสรรค ์
มาก (8) 

ความสวยงาม 
และความคิด
สร้างสรรคป์าน
กลาง (6) 

ความสวยงาม 
และความคิด
สร้างสรรคน์อ้ย 
(4) 

2. เน้ือหา (40) ช่วงคะแนนที ่1 ช่วงคะแนนที ่2 ช่วงคะแนนที ่3 ช่วงคะแนนที ่4 
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เกณฑ์ 
คุณภาพ 

ยอดเยีย่ม (4) ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

2.1 เน้ือหาถูกตอ้งเหมาะสม (10) 
เน้ือหาถูกตอ้ง
เหมาะสมทุกจุด 
(10) 

เน้ือหาผดิพลาด 1 
จุด (8) 

เน้ือหาผดิพลาด 
2 จุด (6) 

เน้ือหาผดิพลาด 3 
จุด (6) 

2.2 เขา้ใจไดง่้าย (10) 
ท าใหเ้ขา้ใจไดง่้าย
มาก (10) 

ท าใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 
(8) 

ท าใหเ้ขา้ใจได้
ถูกตอ้ง (6) 

ตอ้งใชก้าร
พิจารณาท าความ
เขา้ใจ (4) 

2.3 การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อสรุปความ (10) 

การคิด วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ เพื่อสรุป
ความมากท่ีสุด (10) 

การคิด วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ เพื่อสรุป
ความมาก (8) 

การคิด 
วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ เพื่อ
สรุปความปาน
กลาง (6) 

การคิด วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ เพื่อ
สรุปความนอ้ย 
(4) 

2.4 มีประโยชนต่์อตนเองและ
ชุมชน (10) 

มีประโยชนต่์อ
ตนเองและชุมชน 
มากท่ีสุด (10) 

มีประโยชนต่์อ
ตนเองและชุมชน 
มาก (8) 

มีประโยชนต่์อ
ตนเองและ
ชุมชน ปาน
กลาง (6) 

มีประโยชนต่์อ
ตนเองและชุมชน 
นอ้ย (4) 

3. ส่งงานตามก าหนดเวลา (10) ช่วงคะแนนที ่1 ช่วงคะแนนที ่2 ช่วงคะแนนที ่3 ช่วงคะแนนที ่4 

3.1 ส่งงานตามก าหนดเวลา (10) 
ส่งงานตาม
ก าหนดเวลา (10) 

ส่งงานเลย
ก าหนดเวลา 1 วนั 
(8) 

ส่งงานเลย
ก าหนดเวลา 2 
วนั (6) 

ส่งงานเลย
ก าหนดเวลา 3 
วนั (4) 
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 แบบประเมินส่ือประชาสัมพนัธ์ (อนิโฟกราฟิก) 

เร่ือง....................................................................วนัที่..................................................  
ผู้ประเมิน     ครูผู้สอน    ผู้เช่ียวชาญ   อ่ืนๆ 
.         
1. การออกแบบ  คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1.1 ความน่าสนใจ แปลกตาโดดเด่น สะทอ้นความรู้สึก  10   

1.2  การจดัวางองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 10   

1.3 พ้ืนท่ีทั้งหมดใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 10   

1.4 การใชสี้และเทคนิคทางศิลปะ  10   

1.5  ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค ์ 10   

รวมคะแนน 50   

2. เน้ือหา 

2.1 เน้ือหาถูกตอ้งเหมาะสม  10   

2.2 เขา้ใจไดง่้าย  10   

2.3 การคิด วเิคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อสรุปความ  10   

2.4 มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน  10   

รวมคะแนน 40   

3. ส่งงานตามก าหนดเวลา  

3.1 ส่งงานตามก าหนดเวลา  10   

รวมคะแนน 10   
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4. แบบประเมินความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทีมี่ต่อการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วย

ระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 
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4. แบบประเมินความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทีมี่การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบ

การจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก (ต่อ) 
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4. แบบประเมินความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทีมี่การพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบ

การจัดการเรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก (ต่อ) 
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ภาคผนวก ง  

ตวัอย่างรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ 
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ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้แรก muxdev.mahidol.ac.th หนา้ Course ฝึกอบรมออนไลน์          

เร่ือง การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 

หนา้แสดงรายละเอียด     

Infographic Course 

หนา้แสดงรายละเอียด                        

ช่องทางการติดต่อวิทยากร 
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ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้แสดงเอกสาร (PDF) 

ประกอบการฝึกอบรมออนไลน ์

หนา้แบบประเมินความพึงพอใจ

หลงัจบการฝึกอบรมออนไลน์ 

หนา้แบบทดสอบก่อน-หลงั               

การฝึกอบรมออนไลน ์
หนา้หวัขอ้การฝึกอบรมออนไลน์

เรียงตามล าดบั 
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คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Open edX เบ้ืองต้นส าหรับผู้เข้าอบรม 

เร่ือง การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิก 

 

ความหมายของระบบ Open edX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Open edX เป็นแหล่งระบบเรียนรู้แหล่งใหม่ท่ีไม่แสวงหาผลก าไรภายใตแ้นวคิด MOOCs 

จากมหาวิทยาลยัช่ือดงัของโลก ก่อตั้งโดยMIT, Harvard ภายในมีหลกัสูตรใหเ้รียนรู้มากมายหลาย

สาขาวิชา ไม่วา่จะเป็น ไอที, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรม, ชีววิทยา, ธุรกิจ, เคมี, เศรษฐศาสตร์, 

การเงิน, อิเลก็ทรอนิกส์, การอาหารและโภชนาการ, ประวติัศาสตร์, มนุษยศาสตร์, กฎหมาย และ

อ่ืนๆ นบัเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์อีกแหล่งท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั 
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การลอ็กอินเขา้สู่ระบบ 

 ก่อนท่ีจะเขา้งานในระบบการฝึกอบรม ผูเ้ขา้อบรมตอ้งท าการสมคัรบญัชี Gmail และเปิด

อีเมลเพื่อรับอีเมลยนืยนัจากระบบหลงัจากท าการลอ็กอินเขา้สู่ระบบ 

1. เขา้เวบ็ไซต ์muxdev.mahidol.ac.th คน้หาบทเรียนเร่ืองการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก 
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2. ระบบแสดงรายละเอียดบทเรียน VIDEO แนะน า และวนั-เดือน-ปี ท่ีเปิดการอบรม 
3. สามารถรับชม VIDEO แนะน าเก่ียวกบับทเรียน และคลิก ENROLL IN MUX01 เพื่อเขา้สู่

การลงทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  154 

4. ลงทะเบียนการฝึกอบรมกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ และใส่ Gmail account ส าหรับลอ็กอินเขา้
ระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  155 

5. ยนืยนัตวัตนทาง Gmail และคลิก  link ท่ีระบบส่งมาใหท้าง Gmail ตามท่ีคนไดล้งทะเบียน
ไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. คลิก link จากท่ีระบบส่งมาใหท้างอีเมล เพื่อท าการยนืยนัตวัตนดงัภาพ 
 

 

 

 

 

 

5.2. คลิก Sign in เขา้สู่ระบบ หรือ เขา้จากหนา้เวบ็  https://muxdev.mahidol.ac.th 

https://muxdev.mahidol.ac.th/
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5.3 คลิก ENROLL IN MUX01 เพื่อเขา้สู่เน้ือหาการฝึกอบรม 
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6. ระบบแสดง MY COURSE : การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก คลิกเลือก View Course 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Course Info : Course Updates & News ระบบแสดงข่าวสารประชาสมัพนัธ์ต่างๆ  
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8. Courseware : อบรมตามหวัขอ้เรียงตามล าดบั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Courseware : อบรมออนไลน์ตามล าดบัหวัขอ้การฝึกอบรมจากบนลงล่าง และท าแบบ
ประเมินก่อนเร่ิมการฝึกอบรม 
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10. Courseware : เร่ิมอบรมออนไลน์จากบทเรียนท่ี 1 ตอนท่ี 1 เร่ืองการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11. Courseware : เร่ิมอบรมออนไลน์จากบทเรียนท่ี 1 ตอนท่ี 2 เร่ืองหลกัการออกแบบ 
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12. Courseware : เอกสารประกอบการฝึกอบรม เร่ือง ทศันธาตุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Courseware :  สรุปเน้ือหาทา้ยบท ท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม และกิจกรรมสร้าง

ช้ินงานอินโฟกราฟิก 
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14. Courseware : กิจกรรมสร้างผลงานอินโฟกราฟิก 
14.1 โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมสร้างผลงานอินโฟกราฟิกเขา้ประกวด 
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14.2 หนา้เวบ็โปรแกรม Piktochart ส าหรับออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกออนไลน์ฟรี 

https://Piktochart.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

14.3 ผลงานอินโฟกราฟิกส าหรับประกอบการสอนบทเรียนท่ี 4 ตอนท่ี 2 วิธีการออกแบบส่ือ

อินโฟกราฟิกดว้ยโปรแกรมออนไลน ์
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15. Courseware : ตั้งค  าถาม Discussion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16. Courseware : แบบประเมินความพึงพอใจ Course Online Infographic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  164 

17. Course Outline : ระบบการจดัการฝึกอบรมออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18. Schedule & Details : ระบบการจดัการฝึกอบรมออนไลน์ 
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ภาพผู้เข้าอบรมก าลงัเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์จากสถานทีต่่างๆ 
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รายการอ้างองิ 
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