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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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MISS SUPHALUK SAWASDEE : THE DEVELOPMENT OF WEB FOR TRAINING FOR 
NEW EMPLOYEES OF I. C. C.  INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR EKNARIN BANGTHAMAI, Ph.D. 

The purpose of this study were to:  1)  to create and develop web for 
training for new employees 2) to study the efficiency of result for using the web for 
training 3) to study the opinion towards the web for training. The sampling group was 
the Random Sample sampling of 25 people. 

The instruments contain:  1)  structural interview forms 2)  the web for 
training for new employees 3)  an achievement training 4)  questionnaires on the 
training’ s opinion towards the web for training satisfaction.  Statistic that using for 
analysis data namely percentage (%), average and standard deviation (S.D.) 

The result of this study found that: 

     1. The efficiency of the web for training for new employees at 80.00 / 
81.20 . 

     2.  The result of comparison those efficiency of web for training for 
new employees were pass evaluation using it average at 16. 27 and standard 
deviation (S.D.) at 1.49 . 

     3.  The educational administrators’  opinion towards the web for 
training for new employees found high level (Average at 4.19, S.D. at 0.76) 
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กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นก าลังใจ ตลอดจนห่วงใยและปรารถนาดีแก่ผู้วิจัย จนส าเร็จ
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สุขภาพเพ่ือให้ท างานจนส าเร็จ ประโยชน์และคุณค่าอันจะเกิดจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบ
แด่บิดา มารดา ญาติมิตร และบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งหลายแก่ผู้วิจัยทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในสภาวะสังคมและเศรษฐกิจมีความการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กร

ทุกๆ องค์กรต้องมีการปรับยุทธวิธีการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงการเพ่ิมวิธีต่างๆ เพ่ือให้มีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงาน และในอีกมุมหนึ่งองค์กรต่างๆ ก็ย่อมต้องหาวิธีในการพัฒนา
บุคลากรที่ตนมีแล้ว เพ่ือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวทาง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน          
การท างาน เพ่ือเป็นก าลังในการผลักดัน ท างานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ แนดเดลอร์ 
อ้างถึงใน (เด่นดวง ค าตรง 2554) ที่กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการด าเนินการให้พนักงาน
ได้ประสบการณ์และเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อันจะน ามาปรับปรุงความสามารถใน  การท างาน 
เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะความสามารถในการท างาน มีความมั่นใจท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะหากบุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานแล้ว จะส่งผลต่อความส าเร็จการบรรลุเป้าหมาย และ
ความเจริญก้าวหน้าขอองค์กรด้วยเช่นกัน อีกทั้ง การเพ่ิมพูนทักษะความสามารถนั้นยังส่งเสริม
ความก้าวหน้าของพนักงานด้วย  

เมื่อกล่าวถึง ธุรกิจหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจ าวัน ย่อมหนี้ไม่พ้นงานด้านค้าขาย 
การตลาด และการโฆษณา กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนั่น เอง เพราะหากพนักงานขายมีความรู้          
ความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์ สินค้าต่างๆ แล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ มั่นใจ และมี
ความต้องการใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งจะเห็นได้จาก Cultip & Center อ้างถึง
ใน (นภาพร พงษ์ชัยไกรกิติ 2552) ที่กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการที่ท าหน้าประเมิน
ทัศนคติของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจถึงนโยบายและท่าทีของบุคคลหรือองค์กร   
การวางแผนและลงมือปฏิบัติตามแผนนั้น เพ่ือน าไปสู่การสร้างความเข้าใจอันดีและการยอมรับของ
กลุ่มประชาชน นอกจากนี้ยังกล่าวว่า การสื่อสาร คือ ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมกับ
กาลเทศะ เนื้อหา สาระความแจ่มแจ้ง ชัดเจน ความสม่ าเสมอ และความต่อเนื่องของช่องทางในการสื่อสาร 
และความสามารถของผู้รับสาร โดยที่สื่อแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ ผู้ส่งสาร
ควรเลือกช่องทางหรือสื่อให้เหมาะสมกับผู้รับสารและสถานการณ์ในการสื่อสาร และมีความสอดคล้อง
กับ (พรทิพย์ จงเจิดศักดิ์ 2540) ได้กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือ การที่ผู้รับสาร เห็นว่า
ผู้ท าการติดต่อสื่อสารหรือแหล่งสารมีความน่าไว้วางใจ (Trustworthy) ความสามารถ (Competent) 
ความเชี่ยวชาญ (Expertise) หรือระดับของความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการสื่อสารสูงเป็นการประเมินของ
ผู้รับสารเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือได้ของแหล่งสารในสถานการณ์หนึ่งๆ และแหล่งสารหรือบุคคลที่มี
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ความน่าเชื่อถือมากเท่าใด การจูงใจก้อยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น เพราะหากพนักงานขายมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจการตัวผลิตภัณฑ์ หรือหน้าที่ของการขายแล้ว ย่อมส่งผล    
ให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้าอีกด้วย ยังให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับตัวการบริการหรือผลิตภัณฑ์ ตามที่เทย์เลอร์ อ้างถึงใน (วิรุฬห์รัตน์ ผลทวี 2540) ที่กล่าวว่า 
ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารหรือผู้ส่งสารประเมินจากการที่ผู้รับสารเกี่ยวกับความเชื่อถือของแหล่งสาร 
เพราะถ้าผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือสูงไม่เพียงแต่จะท าให้ผู้รับสารยอมรับในตัวเขาเท่านั้น หากแต่   
ยังยอมรับในที่สิ่งเขาพูด รวมทั้ง สามารถจดจ าผู้ส่งสารได้นาน ส่งผลที่ดีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ ส่งผลให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ า หรือที่เรียกว่า ความภักดีต่อสินค้า ดังที่ 
(David A. Aaker 1996) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้านั้น สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ 4 กลุ่ม 
กล่าวโดยสรุปคือ กลุ่มแรก Non customer ผู้บริโภคที่ไม่ใช่ลูกค้าตนเอง เพราะใช้สินค้าตราของ
คู่แข่ง กลุ่มที่สอง Price – switcher เป็นกลุ่มที่ยึดราคาสินค้าเป็นตัวก าหนดเงื่อนไขและตัดสินใจซื้อ 
กลุ่มที่สาม Fence Sitter เป็นกลุ่มที่พร้อมที่จะเปลี่ยนตราสินค้าได้ตลอดเวลา เมื่อตราสินค้าอ่ืนมา
ความโดดเด่นมากกว่า ไม่ได้ยึดติดกับตราสินค้าใด กลุ่มสุดท้าย Committed Loyalty เป็นกลุ่มที่
หนักเน้น มัน่คงและยึดติดตราสินค้านั้นๆ และจะไม่เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอ่ืนหากไม่ดีพอ 

แต่ในยุคการแข่งขันทางสังคมในปัจจุบัน การไว้วางใจและเชื่อมั่นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
หรือการบริการต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตราสินค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับความประทับใจใน       
การให้บริการของพนักงานขายหรือให้บริการในส่วนต่างๆ ทั้งแบบทันทีทันใดหรือแบบประสานงาน 
ต่อซึ่งจัดว่าเป็นส่วนส าคัญ และตัวเลือกหนึ่งที่มีความส าคัญไม่แพ้กัน คือ ความรวดเร็ว ความเข้าใจ 
เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จาก
กระแสในปัจจุบันที่มีการน าเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็น ดารา ศิลปิน นักธุรกิจ 
นักกีฬา หรือกลุ่มนักวิชาการ หมอ พยาบาล มาน าเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ด้วยเหตุผล
ด้านความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว และเหนือสิ่งอ่ืนใด ยังต้องอาศัยทักษะความรู้ 
ความสามารถในการดูแลผลิตภัณฑ์ เอกสารก ากับข้อมูล และความปลอดภัยของตัวสินค้าและแหล่งที่เก็บ 
เพ่ือให้สินค้านั้นถูกส่งต่อจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย เพราะสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน
ซึ่งมีอากาศร้อนอาจจะท าให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย ซึ่ง
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อผู้ผลิตและสินค้าเป็นอย่างมาก จึงเป็นการป้องกันและเสริมสร้างความรู้
ให้กับพนักงาน ทางบริษัทฯ จึงมีการจัดอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น รวมทั้ง การอ่าน
ความหมายป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ การใช้ถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟประเภทต่างๆ เพราะเมื่อเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาแล้ว จ าเป็นต้องมีการป้องกันเบื้องต้น ทั้งนี้ ให้พนักงานมีทักษะในการประยุกต์ใช้          
หากเกิดเหตุการที่ไม่คาดขึ้นในชีวิตประจ าวันเพื่อลดความเสี่ยง และภาวะความเสียหายของสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดสิ่งที่เป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดความเสียหายอีกทางหนึ่ง นั่นก็คือ ตัวของ
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พนักงานเอง ซึ่งในการท างานนั้นสิ่งที่ส าคัญ และจัดเป็นปัจจัยหน่งในการงานให้มีความก้าวหน้า นั่นคือ 
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เพราะทั้งตัวบุคคลย่อมหมายถึงพนักงาน และตัวองค์กร ย่อมหมายถึงผู้ผลิต
สินค้าหรือผู้ขาย และเมื่อกล่าวถึงความซื่อสัตย์ ย่อมเป็นสิ่งที่ส าคัญ และเป็นที่ต้องการของทุกๆ องค์กร 
เพราะหมายถึง การรักษาความลับ การไม่บิดเบือนข้อมูล การปฏิบัติตามกฎ ดังที่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดอุดมการณ์ท างานขององค์กรไว้ด้วยกัน 7 ข้อ คือ  

1. สู้เพ่ือชนะ : เสริมสร้างอุดมการณ์ให้พนักงานมีความเป็นนักสู้ โดยเริ่มต้นจากตนเองเป็น 
แบบอย่างให้ผู้อ่ืน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและชนะการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการคิดวางกลยุทธ์ที่จะ
ต่อสู้ในธุรกิจตลอดเวลา และติดตามผลอยางสม ่าเสมอ เปิดใจรับการปรับแผนการท างาน 

2. คิดบวก : เสริมสร้างอุดมการณ์ให้พนักงานเกิดความคิดเชิงบวก ว่าสามารถท างานได้
บรรลุ ความส าเร็จตามเป้าหมายอยางแน่นอน ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความส าเร็จ โดยเน้นให้คิดประสบ
ความส าเร็จบ่อยๆ โดยไม่มีเงื่อนไข 

3. วินัย : สร้างวินัยในการท างาน รวมถึงการสื่อสาร และการปฏิบัติงาน ด้วยความเที่ยงตรง 
และความผูกพันในการท างานแก่องค์กร พร้อมติดตามผลปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. ศรัทธา : เสริมทัศนคติแก่พนักงานให้เกิดความศรัทธาต่อตนเองในความสามารถในการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย และกระท าความดีทั้งต่อตนเอง และผู้อ่ืน รวมถึงสร้างความศรัทธาของพนักงานที่มี
ต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา องค์กร และประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดควาภาคภูมิใจ
ความเชื่อมัน และเกิดความผูกพันในการท างาน 

5. รวดเร็ว : พัฒนาบุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงการตอบสนองที่รวดเร็วในการบริการ
ลูกค้า ความกล้าในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน โดยยึดคุณค่าของลูกค้า ด้วยความสมดุลกับความเป็น 
พนักงานขององค์กรในหน้าที่รับผิดชอบอยางเป็นรูปธรรม 

6. ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม : ปลูกฝังความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อื่นองค์กร สังคม รวมถึงประเทศชาติ ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง 

7. สามัคคี : สร้างวิธีคิดที่สร้างความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียว มุ่งไปในทิศทางเดียวกบองค์กร           
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 บริษัท มุ่งเน้นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าด้วยการมุ่งเน้น
ในการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจร่วมกับคู่ค้า และลูกค้าในหลากหลายช่องทางการจ าหน่าย รวมทั้งพัฒนา 
ปรับเปลี่ยนระบบ และกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ความต้องการของลูกค้าในสังคม
ยุค 4.0 โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล เข้ามาพัฒนาเพ่ือสร้างคุณค่าที่เหมาะสมแก ่      
กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า และคู่ค้า ร่วมสร้าง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คือ การน าหลักการ
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ก ากับดูแลกิจการมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
นโยบายรับผิดชอบต่อสุงคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ประการ 
 คนดี : มุ่งเน้นการสร้างเสริมให้บุคลากรเป็นคนดีในการด าเนินชีวิต และการท างานบนฐาน
ของความซื้อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนทั้งคู่ค้า ลูกค้า ตลอดจยสัคมและประเทศชาติ ปฏิบัติงาน
ตามนโยบายต่อต้านคอรรัปชั่นอย่างเคร่งครัด สร้างเสริมให้พนักงานมีศักยภาพในการท างานตาม
หน้าที่และสามารถเจริญก้าหนิอย่างต่อเนื่อง ภายใต้อุดมการณ์ 7 ประการ ที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว 
  สินค้าดี : บริษัทฯ ยึดหลักความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม มุ่งสรรสร้างนวัตกรรมสินค้า 
และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาโดยเด็ดขาด 
 สังคมดี : สนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยรณรงค์ 
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ การสร้างงาน
ให้ผู้ด้วยโอกาสสามารถมีรายได้ รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแกร่งให้กับชุมชน  

จากหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล Investor’s Choice 
Award 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงเล็งเห็นมี สนับสนุนให้บุคลากรความจ าเป็นและได้มีการส่งเสริม 
ในองค์กรทุกคนมีโอกาส ได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับการท างาน การป้องกันอัคคีภัย และการต่อต้านการ
คอรัปชั่น เพราะเป็นสิ่งที่พนักงานพึงมี แต่ทว่าพนักงานในองค์กรมีจ านวนมาก และมีเข้ามาใหม่ตลอด 
และในการจัดอบรมแต่ละครั้งพบว่า  

1. การจัดอบรมโดยส่วนใหญ่ เป็นการบรรยาย มุ่งเน้นแต่เพียงหลักการ ทฤษฎี ซึ่งมี
เนื้อหาจ านวนมาก ท าให้เกิดการจดจ าได้ไม่ครบถ้วน หรือเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด 

2. เมื่อเข้าอบรมหรือศึกษาหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถทบทวนเนื้อหาที่จ าเป็นต้องใช้ได้  
3. ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลา ซึ่งพนักงานอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องเรียนรู้งานใหม่           

จึงอาจจะไม่มีเวลามากพอในการเข้าร่วมการอบรม และเม่ืออบรมแล้ว อาจจะไม่มีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรบางคนมีความเหนื่อยล้าจากบริบทต่างๆ เมื่อเข้ามาอบรมหรือศึกษา

หลักสูตรท าให้เกิดความอ่อนล้า เบื่อหน่าย จึงส่งผลให้การอบรมหรือศึกษาหลักสูตรไม่ดีเท่าที่ควร 
5. การอบรมในแต่ละครั้ง ต้องเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้

ความรู้เชิงบรรยาย และในการเชิญวิทยากรแต่ละครั้งต้องมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ฝึกอบรม อีกทั้งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนวิทยากรเฉพาะด้านประกันภัย หากวิทยากร
ภายนอกที่เชิญมาติดธุระ การฝึกอบรมก็ไม่สามารถหาวิทยากรมาแทนได้ทันท่วงที โดยเฉพาะวิทยากร
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคนิคประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับ ท าให้ต้องเลื่อน          
การจัดการฝึกอบรมออกไปส่งผลกระทบต่อการวางแผนจัดการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป 
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ดังนั้น หากมีการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถตอบสนองสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กรด้วย ซึ่ง Richard Boyatzis อ้างใน (ดนัย เทียนพุฒ 2540)   
ที่กล่าวว่า สมรรถนะ คือ กลุ่มของความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งก าหนดพฤติกรรมของบุคคล 
เพ่ือให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร และท าให้บุคคลมุ่งมั่น
ไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ (วัฒนา พัฒนพงศ์ 2546) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ ระดับของ
ความสามารถในการปรับใช้พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม คุณธรรม และ
ทักษะความช านาญเฉพาะด้านของบุคคล เพ่ือการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในองค์กร สอดคล้องกับ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2537) และ
(อาชัญญา รัตนอุบล 2540) รวมถึง เป็นการลดภาวะความเบื่อหน่าย ความเร่งรีบต่อการท างาน      
เพ่ือรีบมาเรียนหรือรับการอบรม รวมถึง ในการจัดส่งพนักงานแต่ละคน เข้าร่วมเรียนแต่ละหลักสูตร
จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง อีกทั้ง บุคลากรไม่สามารถทบทวนความรู้จากการอบรมได้ และ
การอบรมโดยส่วนใหญ่เป็นการจัดอบรมในด้านเนื้อหา ซึ่งไม่ได้เห็นถึงการใช้งานจริงแต่หากมีการจัด
ฝึกอบรมในรูปแบบเว็บฝึกอบรมออนไลน์ได้ จะเป็นการลดปัญหาที่กล่าวมาเบื้องต้นและเป็นสร้างเสริม
พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรได้ เพราะการจัดองค์ความรู้ คือ การรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ความผิดพลาดในการท างานลดลงอันเป็นผลดีกระบวนการท างาน  

จากที่กล่าวมาแล้วนั้น ท าให้เห็นว่า การอบรมเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในล าดับต้นๆ 
ของการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีประสิทธิภาพต่อการท างาน และมีแนวคิดตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) การก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
นอกจากจะให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคนแล้วยังจ าเป็นต้องค านึงถึงระบบกลไกและ
สภาพแวดล้อมของสังคมให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน โดยการสร้างให้คนมีโอกาสเข้าถึง
ศักยภาพของตนเอง และเป็นทั้งส่วนเสริมให้การพัฒนาศักยภาพของคนด ารงอยู่ตลอดไป และ          
เมื่อผนวกรวมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) มีแนวคิด 
ยึดคนพัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม และให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดีให้เกิดข้ึน
ในทุกระดับ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีคน เป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ การพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนเพียงอย่างเดียว 
ต้องอาศัยสื่อและช่องทางในการถ่ายทอดด้วย โดยผู้ วิจัยเล็งเห็นว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บ             
จะตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของผู้เข้ารับการอบรมได้ การเรียนการสอนผ่านเว็บ จึงเป็น
การน าเสนอโปรแกรม บทเรียนบนเว็บเพจโดยน าเสนอผ่านบริการเวิร์ลไวด์เว็บในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ซึ่งผู้ออกแบบและสร้างโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ จะต้องค านึงถึงความสามารถและบริการที่หลากหลาย
ของอินเทอร์เน็ต และน าคุณสมบัติต่างๆ เหล่านั้นมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนให้มากที่สุด 
และ(ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2545) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาท   
อย่างมากต่อสังคมในยุคนี้ สามารถใช้เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก เพราะมีมาตรฐานเดียวกันในการรับ – ส่ง
ข้อมูล ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและสามารถรับ – ส่ง ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร 
ภาพ หรือเสียง ในรูปแบบของมัลติมีเดีย ซึ่ง (พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ 2541) กล่าวว่า การใช้มัลติมีเดีย
เพ่ือเป็นวัสดุทางการสอนท าให้ การสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วัสดุการสอนธรรมดา และ
สามารถเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ้งกว่าการสอนที่สอนตามปกติ อาทิ การเตรียมน าเสนอไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
และใช้สื่อประเภทภาพประกอบการบรรยาย และใช้ข้อความน าเสนอในส่วนรายละเอียดพร้อม
ภาพเคลื่อนไหวหรือใช้วีดีทัศน์ ซึ่งล้วนแต่ท าให้การสอน มีประสิทธิภาพสูงขึ้นความสามารถดังกล่าว   
ก็ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา พร้อมด้วย    
การใช้มัลติมีเดียทางการเรียนการสอนก็เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเรียน และตอบสนองรูปแบบของ    
การเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การจ าลองสถานการณ์ของวิชาต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงก่อนการลงมือปฏิบัติจริง โดยสามารถที่จะทบทวนขั้นตอนและกระบวนการ    
ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนอาจจะเรียนหรือฝึกซ้ าได้  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้เว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
ส าหรับพนักงานใหม่ ที่ส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยให้น ารูปแบบการศึกษา
ด้วยตนเองตามอัธยาศัยระยะเวลาที่ก าหนดและเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรเบื้องต้น          
ที่บุคลากรในบริษัทจ าเป็นต้องมีความรู้ และหวังว่าสื่อที่สร้างขึ้นนี้ จะสามารถสร้างเสริมและพัฒนา
ความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพ 

80 / 80  
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ

พนักงานใหม ่
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สมมติฐานการวิจัย 
1. เว็บเพ่ือการฝึกอบรมส าหรับพนักงานใหม่ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ตามเกณฑ์ 80 / 80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม อยู่ใน

ระดับพึงพอใจมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

กลุ่มประชากรในการศึกษา ได้แก่ พนักงานใหม่ ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ที่เข้าท างานระหว่าง 1 ธันวาคม 2560 –  31 มีนาคม 2561 จ านวน 50 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานใหม่ ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

(มหาชน) ที่เข้าท างานระหว่าง 1 ธันวาคม 2560 –  31 มีนาคม 2561 โดยเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sample) จ านวน 25 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น (Independent Variables)  
เว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ที่เพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงาน  
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

1. ผลสัมฤทธิ์จากการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเว็บเพ่ือการฝึกอบรม

ส าหรับพนักงานใหม่  
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กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เว็บเพื่อการอบรม 

คือ กระบวนการอบรมผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ ที่เป็นรูปแบบของ       
การเรียนรู้ที่ต้องประกอบ ด้วยการติดต่อทั้ง 2 ทาง โดยแนวคิด 
การมีศูนย์กลางการเรียนรู้มาเป็นการกระจาย และรูปแบบ        
การอบรมต้องเล็กลง โดยมีการร่วมมือประสานกันทั้งสอง
รูปแบบ คือ ผู้สอนเป็นศูนย์กลางและผู้อบรมเป็นศูนย์กลาง
การออกแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บมีลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ 
การกระจายศูนย์รวมมาอยู่แนวราบ และโมเดลมีขนาดเล็กลง
ผู้เรียนจะเกิดกระบวนการคิดมากขึ้น (ยืน ภู่วรวรรณ 2540)  

ผลสัมฤทธิ์  
ของ 

การฝึกอบรม 

ความพึงพอใจ 

ของ 

พนักงาน 

 

เว็บเพื่อ 

การฝึกอบรม  
ส าหรับ 

พนักงานใหม่  
บริษัท  
ไอ.ซี.ซี.  
อินเตอร์ 

เนชั่นแนล  
จ ากัด  

(มหาชน) 

อัคคีภัย  
กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึก 
อบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 ซึ่งอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 11 วรรคสอง  แห่ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ. 2554 เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น  
การคอรรัปชัน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน์ พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย        
ว่าโกง, เบียดบัง, ทุจริต, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, รับสินบน องค์กร
ระหว่างประเทศด้านความโปร่งใส (TI) ให้นิยามว่า เป็นการใช้     
อ านาจที่ได้รับความไว้วางใจ ในทางที่ผิดเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ 
ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ หิริ คือความละอายต่อบาป และ
โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวบาป เมื่อขาดคุณธรรมย่อมเกิด
ความทุจริต เอาเปรียบและก่อให้เกิดความวุ่นวาย โดยมีสาเหตุ  
มาจากทฤษฎีทางสังคม คือ 1. ด้านศีลธรรม 2. โครงสร้างนิยม  
3. หน้าที่นิยม 4. สถาบันนิยม และ 5. ด้านเศรษฐศาสตร์
การเมือง (สังศิต พิริยะรังสรรค์ 2549) 

แผนภูมทิี่ 1  กรอบแนวความคิด 
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เนื้อหา / ระยะเวลา 
 เนื้อหา 

 เนื้อหาที่น ามาทดลองเป็นเนื้อหาส าหรับเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
ซึ่งประกอบด้วย 2 บทเรียน ดังนี้ 

หน่วยที่  1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัยและการดับเพลิง 
หน่วยที่  2 เรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รับชั่น 

- นโยบายการต่อต้านคอร์รับชั่น 
- คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในช่วงเดือนธันวาคม 2560 –  มีนาคม 2561 โดยระยะ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม ดังนี้ 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 โดยใช้ระยะเวลาและ
เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 4 เดือน โดยสัปดาห์ที่ 1 เป็น การชี้แจง อธิบายวิธีการเข้าใช้งาน สัปดาห์ 
ที่ 2 – 4 ด าเนินการอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ พร้อมท าแบบทดสอบ
สัมฤทธิ์หลังอบรม และประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม ่
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เว็บเพ่ือการฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมผ่านเว็บในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมศึกษาผ่านระบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านสื่อการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย สื่อ
หลากหลายประเภทที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เพ่ือส่งเสริมให้สามารถ
เรียนรู้ได้มาก รวดเร็ว และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย รวมทั้ง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและได้ตลอด 
เวลา ตามศักยภาพและความสนใจของตนเอง โดยสื่อนั้นผ่านการวิเคราะห์ ระบบและทดลองใช้ เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพก่อนที่จะน ามาใช้จริง สามารถตอบสนองความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม       
แต่ละคน และผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินผลการการอบรมได้ด้วยตนเอง   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม หมายถึง ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างอบรมและหลังอบรมด้วยการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. หลักสูตรส าหรับพนักงานใหม่ หมายถึง เนื้อหา ความรู้พ้ืนฐานที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท
จ าเป็นต้องรู้ ประกอบด้วย เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัยและการดับเพลิง, เรื่องนโยบาย
การต่อต้านคอร์รับชั่น เพ่ือน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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4. พนักงาน หมายถึง  พนักงานใหม่ในระยะเวลา 1 ปี จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมความรู้
ด้วยเว็บเพื่อการฝึกอบรม 

5. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อ         
เว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่    
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง เว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม่ เพ่ือศึกษาความรู้ ความเช้าใจในการท างาน และความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้เข้าใจหลักการและทฤษฎี 
ตลอดจนผลการวิจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการการอบรมพนักงานใหม่ 
1.1 ด้านการป้องกันและอพยพหนีไฟ 
1.2 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. การฝึกอบรม 
2.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
2.3 ประเภทของการฝึกอบรม 
2.4 ขั้นตอนการผลิตการฝึกอบรม 
2.5 กระบวนการหาประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 
2.6 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 

3. การฝึกอบรมผ่านเว็บ  
3.1 ความหมายของการฝึกอบรมผ่านเว็บ   
3.2 องค์ประกอบของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3.3 ขั้นตอนและความส าคัญของการสร้างหลักสูตร 
3.4 คุณลักษณะของการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
3.5 การออกแบบและการพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บ  
3.6 การประเมินผลการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
3.7 ประโยชน์และข้อจ ากัดของการฝึกอบรมผ่านเว็บ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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 มีรายละเอียดดังจะกล่าวตามล าดับต่อไปนี้ทั้งนี้  

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการการอบรมพนักงานใหม่ 
การป้องกันและอพยพหนีไฟ  

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มาประกาศใช้ ท าให้ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการผลิต
ภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าว 
ท าให้มีสถานประกอบการ การพัฒนาในด้านของอุตสาหกรรม และเนื่องจากในบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยมี
ความหนาแน่น จึงเป็นเหตุให้เกิดความต้องการในการใช้ปริมาณเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้มเพ่ิมมากข้ึนมากขึ้น 
ซึ่งหากไม่มีความระมัดระวังในการใช้งานอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และอัคคีภัยขึ้นได้ ซึ่งย่อมหมายถึง 
ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ เป็นอันมาก อัคคีภัยสามารถป้องกันได้ หากมีความระมัดระวัง 
และปฏิบัติตามค าแนะน า ดังนั้น ทุกคนจึงควรรู้จักการป้องกัน และรู้จักวิธีอพยพอย่างถูกต้อง          
พร้อมสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะพนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลสถานที่ ตลอดจน ข้อมูล ทรัพย์สินต่างๆ เพราะในหลายครั้งที่ผ่านมา การเกิดอัคคีภัยมักเป็น
เรื่องยากที่จะควบคุมและป้องกัน ยิ่งปัจจุบันธุรกิจของประเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิด     
การสร้างอาคาร ส านักงาน บริษัท สถานบริการและที่อยู่อาศัยขึ้นอย่างมากมาย การก่อสร้างสถานที่
เหล่านี้มีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกและสิ่งของที่สามารถเป็นสื่อของการเกิดเพลิงไหม้
ทั้งสิ้น และในปัจจุบันมีข่าวเกี่ยวกับอัคคีภัยหลายครั้งหลายคราวท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
และชีวิตของผู้คนมากมายอัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงจ าเป็นต้องมีการป้องกัน           
ทั้งจากระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ติดตั้งไว้ในหอพัก บ้านเรือน หรืออาคาร เพ่ือให้สามารถรับรู้เหตุการณ์
ได้ในทันทีก่อนที่ไฟจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้ 

 
สาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัย แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้เป็น 4 ประเภท คือ  
1.  สาเหตุจากความประมาท เลินเล่อ ไม่ระมัดระวังการใช้ไฟในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า 

หรืออุปกรณ์ทที่จัดวางใกล้วัตถุไวไฟ หรือหลายครั้พบว่าเกิดจากความเสื่อมของอุปกรณ์ เป็นต้น 
2. สาเหตุจากอุบัติเหตุจาก กรณีของก๊าซหุงต้มรั่วไหลออกมา และมีส่วนผสมพอเหมาะกับ

อากาศที่พร้อมจะลุกไหม้ เมื่อมีประกายไฟและความร้อนถึงจุดติดไฟ เช่น เมื่อเปิดสวิทช์ไฟฟ้าใน
ขณะที่เกิดก๊าซรั่ว จะท าให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ทันที และจะระเบิดอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

3. การลอบวางเพลิง อาจเกิดจากการขัดผลประโยชน์ หรือการอิจฉาริษยาอาฆาตแค้นต่อกัน 
ต้องการท าลายคู่แข่งขัน การจงใจที่จะท าให้เกิดการลุกไหม้ ซึ่งอาจจะเกิดจากการหวังเอาเงินประกัน 
เป็นต้น 
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4. ไม่ทราบสาเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้น และมักจะ
สันนิษฐานว่า เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่ในความจริงแล้วอาจเกิดจากการเก็บวัสดุไม่เป็นระเบียบ         
การเก็บและก าจัดเชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง จึงท าให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง ตัวอย่างเช่น สารที่            
อาจเกิดข้ึนในการเกิดอัคคีภัย อันได้แก่ 

- คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) เป็นก๊าซพิษที่มีอันตรายอย่างสูงต่อคน 
และเกิดขึ้นได้มากเสมอในการเผาไหม้ในบริเวณจ ากัด อันตรายต่อคนคือถ้าผสมอยู่ในอากาศคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาณ ถ้าเกิน 0.05% จะเกิดอันตราย ถ้ามีอยู่ 0.16% ท าให้หมดสติใน 2 ชั่วโมง        
ถ้ามีอยู่ 1.26% จะหมดสติภายใน 1 – 3 นาที ของการหายใจและอาจถึงชีวิตได้ นอกจากความเป็น
พิษแล้ว ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ยังเป็นก๊าซเชื้อเพลิงอีกด้วย เมื่อมีความเข้มข้นในอากาศสูง สามารถ
ลุกไหม้และเกิดการระเบิดได้อย่างรุนแรง เพลิงไหม้ในบริเวณที่โล่งแจ้งจะมีอันตรายจากก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์น้อยลงไป 

- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เกิดจากการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์แบบ 
ไม่เป็นเชื้อเพลิง และไม่ก่ออันตรายแก่ร่างกายโดยตรง แต่จะท าให้ร่างกายขาดออกซิเจน ถ้าก๊าซนี้         
มีความเข้มข้นในอากาศเกินกว่า 5.0% โดยปริมาณ จะมีอันตรายและท าให้ผู้สูดดมหมดสติได้ 

- ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen Cyanide) เป็นก๊าซพิษที่มีความรุนแรงมากกว่า
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มาก ส่วนผสมในอากาศ 100 ppm. มีผลท าให้ผู้สูดดมหมดสติและเสียชีวิต
ได้ในเวลา 30 – 60 นาที ก๊าซพวกนี้เกิดจากการเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มีองค์ประกอบ
ของคลอรีน เช่น พวกพลาสติก ยาง เส้นใย ขนสัตว์ หนังสัตว์ไม้หรือผ้าไหมเป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศ 
จึงมีอันตรายมากในการเผาไหม้ในอาคารหรือบริเวณท่ีจ ากัดต่างๆ 

- ก๊าซฟอสจีน  (Phosgene) เกิดจากการเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอน                    
ที่มีส่วนประกอบของคลอรีน เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์ ฟรีออน (น้ ายาท าความเย็น) หรือเอธิลีน        
ไดคลอไรด์ เป็นก๊าซที่เป็นพิษสูงมากได้รับเพียง 25 ppm. ในอากาศในเวลา 30-60 นาที ก็อาจ
เสียชีวิตได้ 

- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HYDROGEN CHLORIDE) เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้        
สารที่มีองค์ประกอบของคลอรีน มีสภาพเป็นกรดและท าอันตรายได้เช่นกันแม้จะไม่รุนแรงเท่ากับ 
ก๊าซฟอสจีน หรือก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ก็ตาม 

- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของ       
วัสดุพวกยาง พรม ไม้ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืนใดที่มีก ามะถันผสมอยู่ เป็นก๊าซที่มีอันตรายมากเพียง          
400 – 700 ppm. ในอากาศได้รับนาน 30-60 นาทีท าให้เสียชีวิตนอกจากนั้น ยังเป็นก๊าซเชื้อเพลิง 
ซึ่งลุกติดไฟได้อีกด้วยแต่ไม่ถึงขั้นระเบิด มีกลิ่นคล้ายไข่เน่ามักจะเรียกว่า ก๊าซไข่เน่า มีฤทธิ์ท าลาย
เนื้อเยื่อต่างๆ ได้มาก 
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- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxxide) เกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์ของก ามะถัน
ในอากาศเป็นก๊าซพิษความเข้มข้นเพียง 150 ppm. ในอากาศใช้สังหารคนได้ในเวลา 30 – 60 นาที 
เมื่อผสมกับน้ าหรือความชื้นที่ผิวหนังจะเกิดกรดก ามะถัน ซึ่งมีฤทธิ์กัดอย่างรุนแรง ผู้ได้รับก๊าซนี้          
มีอาการส าลักและหายใจไม่ออกอย่างฉับพลัน  

- ก๊าซแอมโมเนีย (Ammonia) เกิดจากการเผาไหม้ไม้ ขนสัตว์ ผ้าไหมน้ ายาท าความเย็น
หรือสารอ่ืนที่มีองค์ประกอบของไนโตรเจน และไฮโดรเจน มีกลิ่นฉุนรุนแรงท าให้เกิดความร าคาญ 
และท าลายเนื้อเยื่อ แต่ไม่มีตัวเลขส่วนผสมที่ท าให้เสียชีวิต 

- ออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen) ได้แก่ก๊าซไนตริกออกไซด์ไนตรัส
ออกไซด์ และไนโตรเจนเตตระออกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้ไม้ข้ีเลื่อย พลาสติก ยางที่มีไนโตรเจนผสม
สีและแลคเกอร์ บางชนิด ปริมาณ 100 ppm. ในอากาศท าให้เสียชีวิตได้ใน 30 นาท ี

- ก๊าซอะโครลีน (Acrolein) เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้สารที่เป็นไขมันที่อุณหภูมิ 
600 F และอาจเกิดจากการเผาไหม้สี และไม้บางชนิด เป็นก๊าซที่มีอันตรายสูงประมาณ 150 – 240 
ppm. ในอากาศท าให้ผู้สูดหายใจ เสียชีวิตภายใน 30 นาที เมื่อได้รับจะท าให้สูญเสียอวัยวะสัมผัส 
เช่น ตา หายใจไม่ออก ซึ่งท าให้ไม่สามารถจะหลบหนีออกจากบริเวณอันตรายได้ทัน 

- ไอโลหะ (Metal Fumes) คือ เกิดจากโลหะนั้นได้รับความร้อนสูง ซึ่งเป็นอันตราย          
ต่อร่างกายมาก 

- เขม่าและควันไฟ (Soot and Smoke) เขม่า คือ ก้อนเศษของวัสดุที่ยังเผาไหม้ไม่หมด
จะมีลักษณะเป็นผงหรือละออง ส่วนควันไฟเป็นสารผสมระหว่างเขม่า ขี้เถ้าและเศษวัสดุต่างๆ ที่เกิด
มาจากกองเพลิงรวมทั้งพวกก๊าซและไอต่างๆ ด้วย  
 นอกจากสารพิษต่างๆ 12 ประการนี้แล้ว เมื่อเกิดเพลิงไหม้สิ่งที่ตามมา คือ อุณหภูมิและ
ความร้อนสูงจาก การวิเคราะห์ต่างๆ พบว่า เมื่อเริ่มเกิดเพลิงไหม้อุณหภูมิบรรยากาศรอบๆ จะเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 5 นาทีแรก อุณหภูมิอากาศจะยังไม่สูงเกิน 150 – 180 องศาฟาเรนซ์ไฮ  
ซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิที่คนสามารถทนได้ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการดับเพลิง 
หรือหลบหนีไฟควรจะรีบกระท าแต่เนิ่นๆ ก่อนที่ร่างกายจะหมดสภาพทนความร้อน และขาดอากาศ
หายใจจึงจะปลอดภัย (กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง กองตรวจความปลอดภัย 2547) 
 

องค์ประกอบของไฟ 
ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน อันเกิดจาก 
1. เชื้อเพลิง (FUEL) คือ สิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงสถานะของแข็ง 

ของเหลว และก๊าซ เช่น ไม้ กระดาษ น้ ามัน โลหะ พลาสติก เป็นต้น วัตถุใดๆ ก็ตาม เมื่อได้รับ        
ความร้อนที่สามารถท าปฏิกิริยากับออกซิเจนได้อย่างรวดเร็วในการเผาไหม้ เชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานะ
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ก๊าซจะสามารถลุกไหม้ไฟได้ แต่เชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานะของแข็ง และของเหลวจะไม่สามารถลุกไหม้ไฟได้ 
ถ้าโมเลกุลที่ผิวของเชื้อเพลิงไม่อยู่ในสภาพที่เป็นก๊าซ การที่โมเลกุลของของแข็ง หรือของเหลวนั้น        
จะสามารถแปรสภาพ กลายเป็นก๊าซได้ จะต้องอาศัยความร้อนที่แตกต่างกันตามชนิดของเชื้อเพลิง 
แต่ละชนิด ความแตกต่างของลักษณะการติดไฟของเชื้อเพลิงดังกล่าวขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ 4 ประการ 
ดังนี้  

1.1 ความสามารถในการติดไฟของสาร (Flamablility Limitts) เป็นปริมาณไอของสาร
ที่เป็นเชื้อเพลิงในอากาศท่ีมีคุณสมบัติซึ่งพร้อมจะติดไฟ จึงเรียกว่า จุดติดไฟได้  

1.2 จุดวาบไฟ (Flash Point) คือ อุณหภูมิที่ต่ าที่สุด ที่สามารถท าให้เชื้อเพลิงคายไอ
ออกมาผสมกับอากาศในอัตราส่วนที่เหมาะสม เมื่อมีประกายไฟก็จะเกิดการติดไฟเป็นไฟวาบขึ้นและ
ก็ดับ  

1.3 จุดติดไฟ (Fire Point) คือ อุณหภูมิของสารที่เป็นเชื้อเพลิงได้รับความร้อน จนถึง 
จุดที่จะติดไฟได้ แต่การติดไฟนั้นจะต้องต่อเนื่องกันไป  

1.4 ความหนาแน่นไอ (Vapor Density) คือ อัตราส่วนของน้ าหนักของสารเคมี            
ในสถานะก๊าซ ต่อน้ าหนักของอากาศ ใช้เป็นสิ่งบ่งบอกให้ทราบว่าก๊าซนั้นจะหนักหรือเบากว่าอากาศ   
ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมอัคคีภัย 

2. ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมและเพียงพอ สามารถท าอุณหภูมิสูงจนท าให้
สารเชื้อเพลิงจุดติดไฟ หรือ จุดชวาล (FIRE POINT) เช่น สะเก็ดไฟ ลูกไฟจากการเชื่อม เครื่องจักร
ร้อน ไฟฟ้าช็อต เปลวไฟ บุหรี่ ฟ้าผ่า ฯลฯ จุดติดไฟ หรือ จุดชวาล (FIRE POINT) ของเชื้อเพลิงต่างๆ
จะต้องสูงกว่าจุดวาบไฟเสมอ แต่จะสูงมากเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับ สารสมบัติของเชื้อเพลิงนั้นๆ 

3. อากาศ (OXYGEN) ในบรรยากาศทั่วไปมีออกซิเจน ประมาณ 21% อยู่แล้ว ซึ่งสามารถ
ท าให้ช่วยติดไฟได้ แต่ถ้าออกซิเจนมีปริมาณที่ต่ ากว่า 16% ไฟก็จะลุกไหม้ช้าลงและมอดดับไปในที่สุด 

4. ปฎิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) หรือการเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง คือ กระบวนการเผาไหม้ 
ที่เริ่มตั้งแต่เชื้อเพลิงได้รับความร้อนจนติดไฟเมื่อเกิดไฟขึ้น  
 

สาเหตุที่ท าให้เกิดการติดต่อลุกลามของไฟ คือ 
1. การน าความร้อน (Conduction) คือ การถ่ายเทความร้อนผ่านวัตถุที่มีสถานะเป็นของแข็ง 

เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน อลูมิเนียม ฯลฯ โดยทั่วไปแล้วการน าความร้อนจะไม่ใช่วิธีการถ่ายเทความร้อน
ที่ท าให้ไฟลุกลาม แต่ส าหรับการเกิดเพลิงไหม้บางลักษณะ การน าความร้อนจะมีผลท าให้ไฟลุกลาม 
เช่น ความร้อนที่ถ่ายเทผ่านผนังห้องที่มีเพลิงไหม้ไปยังอีกฝั่งหนึ่งของผนัง และท าให้วัตถุที่อยู่ติดกับ
ผนังห้องอีกฝั่งหนึ่งเกิดการลุกติดไฟขึ้น 
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2. การพาความร้อน (Convection) คือ การถ่ายเทความร้อนที่อาศัยของไหลที่มีการเคลื่อนที่ 
เป็นตัวกลาง ซึ่งส าหรับการเกิดเพลิงไหม้ตัวกลางในการพาความร้อน คือ อากาศ การพาความร้อน 
จะเป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนในช่วงขยายตัวของเพลิงไหม้ (Developed Stages) 
การพาความร้อนสามารถถ่ายเทความร้อนได้ในปริมาณมากไปยังจุดที่อยู่ห่างจากเพลิงไหม้ แต่อยู่
ภายในอาคารเดียวกันได้ตัวกลางในการพาความร้อนจะเคลื่อนที่ข้ึนสู่ที่สูง เนื่องจากก๊าซร้อนที่เกิดจาก
การลุกไหม้จะเบากว่าอากาศที่อยู่รอบข้าง และถ้าหากว่าการเคลื่อนที่ของตัวกลางในลักษณะที่ลอย
ขึ้นข้างบนถูกปิดกั้น การเคลื่อนที่ของตัวกลางจะเปลี่ยนทิศทางเป็นเคลื่อนที่ในแนวระนาบ (เคลื่อนที่
ขนานกับพ้ืน) และถ้าการเคลื่อนที่ในแนวระนาบถูกปิดกั้นอีก การเคลื่อนที่ของก๊าซร้อนจะเคลื่อนที่ลง
โดยความหนาของชั้นก๊าซร้อนจะเพ่ิมขึ้น และเมื่อก๊าซร้อนที่เกิดจากการลุกไหม้เคลื่อนที่ไปปกคลุมอยู่
เหนือทุกพ้ืนที่ของอาคาร ทุกพ้ืนที่ก็จะได้รับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ 

3. การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) คือ วิธีการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยคลื่นความร้อน
การแผ่รังสีความร้อนจะเกิดในปริมาณที่เท่ากันในทุกทิศทาง และการเคลื่อนที่ของก๊าซร้อนที่เกิด          
การลุกไหม้จะไม่มีผลกับการแผ่รังสีความร้อน รวมถึงวัตถุโปร่งแสง เช่น กระจก ก็ไม่สามารถปิดกั้น
การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีได้การถ่ายเทความร้อนด้วยการแผ่รังสีจะท าให้เพลิงไหม้ลุกลามใน
ลักษณะที่เหมือนกระโดดข้ามจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่แยกออกจากกันได้ เช่น อาคารที่อยู่ข้างเคียง 
(มีช่องว่างระหว่างอาคาร) กับอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ สามารถเกิดการลุกติดไฟขึ้นมาโดยไฟยังลุกลาม
ไปไม่ถึงอาคารนั้นการแผ่รังสีความร้อนจะมีผลกับการลุกลามของเพลิงไหม้มากหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับ
แหล่งที่ท าให้เกิดการแผ่รังสีความร้อน แหล่งก าเนิดของการแผ่รังสีความร้อนที่มีลักษณะเป็นจุด จะมี
การแผ่รังสีความร้อนที่เท่ากันในทุกทิศทาง ซึ่งทิศทางของการแผ่รังสีนี้จะช่วยให้รังสีความร้อนไม่ตก
กระทบไปที่จุดหนึ่งจุดใดเพียงจุดเดียว แต่ในกรณีที่จุดก าเนิดของการแผ่รังสีความร้อนมีลักษณะยาว 
จะท าให้ความร้อนพุ่งไปยังจุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียว ท าให้ความเข้มข้นของพลังงานที่พุ่งไปยังจุดนั้นสูง 
ตัวอย่างของการแผ่รังสีในลักษณะนี้ คือ การแผ่รังสีในขณะที่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นในโกดังเก็บสินค้า  
โดยเมื่อสินค้ากองใดเกิดเพลิงไหม้ การแผ่รังสีก็จะท าให้กองสินค้าที่อยู่ข้างเคียงเกิดการลุกติดไฟขึ้นด้วย 

4. การสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง คือ การที่เพลิงไหม้ลุกลามจากจุดหนึ่งไปยังพ้ืนที่ข้างเคียง
โดยอาศัยเปลวไฟ ลูกไฟที่ลอยกระเด็นหรือลอยไปตก การถ่ายเทความร้อนจากการสัมผัสเปลวไฟ
โดยตรง จะเป็นวิธีการถ่ายเทความร้อนที่ส าคัญในช่วงเริ่มต้นของการลุกไหม้ ( Incipient Stage) 
สาเหตุความร้ายแรงของอัคคีภัยชนิดนี้ เนื่องมาจากอ านาจของการระเบิดหรือกระแสลมเป็นส่วนใหญ่ 
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การแบ่งประเภทของอาคารตามระดับความเสี่ยง 
 โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (เกชา ธีระโกเมน 2545)  

1. สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ส านักงาน กล่าวคือ เป็นสถานที่
ไฟไหม้อย่างช้ามีควันน้อย หรือไม่ระเบิด 

2. สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง ได้แก่ โรงงาน ร้านค้า กล่าวคือ เป็นสถานที่    
ไฟไหม้อย่างปานกลาง มีควันปานกลางหรือมาก แต่ไม่เป็นพิษหรือไม่ระเบิดได้ 

3. สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ โรงเลื่อย โรงงานเฟอร์นิเจอร์ กล่าวคือ 
เป็นสถานที่ไฟไหม้อย่างรวดเร็วหรือมีควันซึ่งเป็นพิษหรือระเบิดได้ 
 

ระยะการเกิดเพลิงไหม้และข้ันตอนการเกิดเพลิงไหม้ 
 ระยะการเกิดเพลิงไหม้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ (คณาทัต จันทร์ศิริ 2551) ดังนี้ 

1. ไฟไหม้ขั้นต้น คือ ตั้งแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที สามารถดับได้  โดยใช้เครื่องดับเพลิง
เบื้องต้น จึงจะมีโอกาสระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ไฟไหม้ขั้นปานกลางถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 4 – 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมาก
เกินกว่า 400 องศาเซลเซียส หากจะใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้นต้องมีความช านาญ และต้องมีอุปกรณ์
จ านวนมากเพียงพอ จึงควรใช้ระงับดับเพลิงข้ันสูงเพ่ือความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

3. ไฟไหม้ขั้นรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้วเกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิง          
อีกมากมายอุณหภูมิจะสูงมากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรง
และรวดเร็ว การดับเพลิงจะต้องใช้ผู้ที่ได้รับการฝึก ร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร ตั้งแต่ไฟเริ่มก่อตัวขนาดเล็กในการระงับเหตุขั้นรุนแรงไปยัง
ส่วนอื่นๆ ของอาคารนั้น การแบ่งระบบการป้องกันอัคคีภัยจะแบ่งตามขั้นการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งแบ่งได้
เป็น 7 ช่วง ดังนี้ 

1. ช่วงเริ่มเกิดเพลิงไหม้ 
2. ไฟเริ่มก่อตัวใหญ่ขึ้น 
3. ไฟลามไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ 
4. เริ่มอพยพผู้คนออกจากอาคาร 
5. พนักงานดับเพลิงท าการดับเพลิง 
6. อาคารเริ่มทรุดและพังทลาย 
7. เพลิงลูกลามออกมาภายนอก 
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ประเภทของไฟ (FIRE CLASSIFICATION) 
NFPA : National Fire Protection Association ได้จ าแนกประเภทของไฟ ก็เพ่ือจะได้

ทราบถึงชนิดของวัสดุเชื้อเพลิงที่ไหม้ไฟ ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการดับเพลิง ท าให้การดับเพลิงมี
ประสิทธิภาพ และลดความเสียหาย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. ไฟประเภท A ได้แก่ ไฟที่เกิดจากการเผาไหม้วัตถุเชื้อเพลิงประเภท ของแข็ง เช่น ไม้ 
เสื้อผ้า หญ้า ฟาง กระดาษ ปอ นุ่น ฯลฯ  

 วิธีดับไฟ คือ การลดความร้อน (Cooling) โดยการใช้น้ า 
2. ไฟประเภท B ได้แก่ ไฟที่เกิดจากการเผาไหม้วัตถุเชื้อเพลิงประเภท ของเหลว รวมถึง 

ก๊าซต่างๆ ที่ติดไฟ เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันพืช จาระบี แอลกอฮอล์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซมีเทน 
และก๊าซติดไฟทุกชนิด ฯลฯ 

 วิธีดับไฟ คือ ก าจัดออกซิเจน ท าให้อับอากาศ โดยคลุมดับ ใช้ผงเคมีแห้งใช้ฟองโฟมคลุม 
3. ไฟประเภท C ได้แก่ ไฟที่เกิดจากการเผาไหม้วัตถุเชื้อเพลิงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟฟ้า 

ไหลเวียนอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด การสปาร์ค  
 วิธีดับไฟ คือ ตัดกระแสไฟฟ้าแล้วจึงใชก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ ายาเหลวระเหย   
ที่ไม่มี CFC ไล่ออกซิเจนออกไป 

4. ไฟประเภท D ได้แก่ ไฟที่เกิดจากการเผาไหม้วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นโลหะติดไฟ และสารเคมี
ติดไฟ เช่น ไททาเนียม แมกนีเซียม โซเดียม อะลูมิเนียม วัตถุระเบิด ผงแมกนีเซียม ปุ๋ยยูเรีย (แอมโมเนียม 
ไนเตรต) ฯลฯ 

 วิธีดับไฟ คือ การท าให้อับอากาศ หรือใช้สารเคมีเฉพาะ (ห้ามใช้น้ าเป็นอันขาด) ซึ่งต้อง
ศึกษาหาข้อมูลแต่ละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ 

5. ไฟประเภท K ได้แก่ ไฟที่เกิดจากน้ ามันที่ติดไฟยาก เช่น น้ ามันท าอาหาร น้ ามันพืช ไขมัน
สัตว์ติดไฟ 
 วิธีดับไฟ คือ การก าจัดออกซิเจน การท าให้อับอากาศ ซึ่งจะมีถังดับเพลิงชนิดพิเศษที่
สามารถดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ าผสมสารโปตัสเซี่ยมอะซิเตท 
 

เครื่องดับเพลิงเคมีเบื้องต้น  
เป็นเครื่องดับเพลิงขนาดเล็ก สามารถใช้ได้กับไฟที่มีขนาดเล็ก หรือไฟที่เกิดการลุ กไหม้          

ในระยะแรก (ประมาณ 3 นาที) มีขนาดบรรจุ 10 – 15 ปอนด์ สามารถหยิบยกหิ้ว เคลื่อนที่ไปยังที่เกิดเหตุ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการแบ่งตามรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ 
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1. ถังดับเพลิงสีแดง 
- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง บรรจุถังสีแดง ภายในบรรจุ       

ผงเคมีแห้ง และก๊าซไนโตรเจน ลักษณะน้ ายาที่ฉีดออกมาเป็นฝุ่นละอองสามารถดับเพลิงไหม้ทุกชนิด
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เช่น เพลิงไหม้ที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยาง น้ ามัน แก๊ส 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท 

- ถังดับเพลิงที่บรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ไว้ภายใน ใช้ในการดับเพลิงที่เกิดขึ้น 
ภายในตัวอาคาร น้ ายาดับเพลิงเป็นน้ าแข็งแห้ง ที่บรรจุไว้ในถังที่ทนแรงดันสูง ที่ปลายสายฉีดจะมี
ลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย เวลาฉีดลักษณะน้ ายาที่ออกมา จะเป็นหมอกหิมะ ที่ ไล่ความร้อน 
และออกซิเจน เหมาะส าหรับใช้ภายในอาคาร คือ ไฟที่เกิดจากแก๊ส น้ ามัน และไฟฟ้า  

2. ถังดับเพลิงสีเหลือง มีลักษณะเป็นถังดับเพลิงชนิดน้ ายาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาล่อน      
ใช้ดับเพลิงได้ดี โดยคุณสมบัติของสารเคมี คือ มีความเย็นจัดและมีประสิทธิภาพท าลายออกซิเจน    
ที ่ ท าให้ติดไฟ เครื่องดับเพลิงชนิดฮาลอน เหมาะส าหรับใช้กับสถานที่ ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์สื่อสาร ในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์ เรือ เครื่องบิน และรถถัง น้ ายาชนิดนี้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก 
หลังการดับเพลิงและสามารถใช้ได้หลายครั้ง ข้อเสียของน้ ายาดับเพลิงชนิดนี้ คือ มีสาร CFC ที่ส่งผล
กระทบต่อ สภาพแวดล้อม  

3. ถังดับเพลิงสีฟ้า ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123 เป็นสารดับเพลิงที่ใช้ทดแทนสารฮาลอน         
ไม่ท าลายชั้นโอโซนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้กับไฟชนิด A B และ C ลักษณะการฉีดออก 
เป็นแก๊ซเหลวระเหย น้ ายาชนิดนี้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ท าลายสิ่งของเครื่องใช้ 

4. ถังดับเพลิงสีเขียว เป็นถังดับเพลิงชนิด BF 2000 บรรจุน้ ายาเป็นสารเหลวระเหยชนิด BF 
2000 ได้รับการยอมรับว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับไฟชนิด A, B และ C           
อีกท้ัง ไม่แสดงปฎิกิริยากับวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป เช่น อลูมินั่ม สตีล ทองแดง ในระดับอุณหภูมิปกติ 

5. ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) บรรจุน้ าผสมโฟมเข้มข้น เมื่อผสมกับอากาศจะเป็นฟองโฟม 
เมื่อฉีดออกมาจะเป็นน้ ายาฟองโฟมสีขาวปกคลุมผิวหน้าของเชื้อเพลิง ท าให้เชื้อเพลิงขาดอากาศ           
มาท าปฎิกิริยา จึงไม่สามารถลุกไหม้ต่อไปได้ประสิทธิภาพ สามารถดับไฟที่เกิดจากน้ ามันพืชลุกไหม้          
ในกะทะและยังใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก และสารไวไฟทุกชนิด  

ห้ามน าถังดับเพลิงชนิดน้ ายาโฟมไปดับไฟ CLASS C ซึ่งได้แก่ วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแส 
ไฟฟ้า เช่น กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร โดยเด็ดขาด เนื่องจากถังดับเพลิงชนิดน้ ายาโฟม มีน้ าเป็นส่วนผสม 
น้ าเป็นสื่อไฟฟ้า อาจจะท าให้เกิดไฟฟ้าช๊อตได้ 
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วิธีการดับเพลิง 
โดยหลักการแล้วการดับเพลิงจะต้องกระท าการก าจัดองค์ประกอบของไฟให้หมดไปหรือ

ออกเป็นส่วนๆ ซึ่งโดย ทั่วไปแล้วมีด้วยกัน 3 วิธี คือ 
1. การท าให้เย็นตัวลง หรือการหล่อเย็น โดยปกติจะใช้น้ าท าการลดอุณหภูมิลงจนกระทั่ง

อุณหภูมิต่ ากว่าจุดติดไฟ 
2. การท าให้อับอากาศหรือการคุมดับ คือ การปิดทับหรือคลุมทับบริเวณผิวหน้าของไฟท าให้

ออกซิเจนต่ ากว่า 16 % 
3. การขจัดเชื้อเพลิงหรือการตัดการหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง โดยปกติแล้วถ้าเป็นไฟที่มี        

ขนาดใหญ่ การขจัดเชื้อเพลิงจะเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าเป็นไฟที่ยังมีขนาดเล็กจะสามารถกระท าได้
สะดวก เช่น การปิดวาล์วก๊าซ การแยกฟืนออกจากกองไฟ 
 

วิธีใช้ถังดับเพลิง  
ก่อนใช้ถังดับเพลิงให้มองหาจุดเหนือลม โดยยืนห่างจากฐานของไฟประมาณ 2 – 3 เมตร 

แล้วตั้งสติ ก่อนเริ่มใช้งาน โดยมีวิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือทุกประเภท มีอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 
1. ดึง คือ การดึงสลักออกจากถังดับเพลิง ซึ่งจะมีกระดูกงูล็อคอยู่ ถ้าดึงไม่ออกให้ใช้การบิด

เเล้วค่อยดึงสลักก็จะหลุดออกมา 
2. ปลด คือ การปลดสายฉีดของถังดับเพลิงออก โดยจับบริเวณปลายสายฉีด แล้วดึงออกมา

จะออกง่ายกว่าจับปริเวณโคนสาย 
3. กด คือ การกดคันบีบของถังดับเพลิง เพ่ือให้เคมีในถังออกมาใช้ในการดับเพลิง 
4. ส่าย คือ การส่ายปลายสายฉีดไปมาเพ่ือดับเพลิง ควรฉีดไปยังฐานของเพลิงหรือต้นเพลิง 

ไม่ควรฉีดไปบริเวณเปลวเพลิง 
จากที่กล่าวมาข้างต้น การมีความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่ง 

เพราะช่วยให้พนักงานมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับที่มาของการเกิดอัคคีภัย รู้วิธีการเกิดภัย ท าให้
พนักงานสามารถจัดอุปกรณ์ ของใช้ในที่ส านักงานได้อย่างเป็นระเบียบ เพ่ือหลีกเลี่ยงต้นเหตุของ         
การเกิดอัคคีภัย และเป็นกี่อ านวยสะดวกในการท างานด้วย พร้อมทั้งเมื่อมีความรู้เบื้องต้นในการใช้        
ถังดับเพลิง ก็จะสามารถบรรเทาความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ หากแม้แต่เกิดเหตุอย่างรุนแรง 
ก็สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการอพยพเพ่ือนร่วมงาน, ตนเอง หรือแม้กระทั่งเอกสาร หรือสิ่งของ 
มีค่าที่ส าคัญออกจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย 
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ผลกระทบของการเกิดอัคคีภัย 
การเกิดอัคคีภัย (วรารัตน์ เรืองรัตนเมธี 2542) ได้สรุปว่า การเกิดอัคคีภัยส่งผลต่อสิ่งต่างๆ 

มากมายทั้งจากสภาพแวดล้อมที่ถูกท าลาย ความสูญเสียที่เกิดตามมา ซึ่งสร้างความเสียหายและ
ปัญหาให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติอย่างมากดังต่อไปนี้ 

1. ท าลายชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และของประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งเป็น
ผลกระทบโดยตรงที่จะเกิดขึ้นในทันทีที่เกิดอัคคีภัย ความเสียหายต่อร่างกายและชีวิตเช่น ท าให้    
เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต ในบางครั้งอาจจะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่อัคคีภัยที่เกิดก็ท า ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัยที่ท ากิน อันจะส่งผลกระทบต่อไปถึงสภาพการด าเนินชีวิตที่ต้องล าบากขึ้น 
อัตคัดขึ้น ท าให้อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินต่างๆ เสียหายประเทศต้องสูญเสียเงินใน การบูรณะ
ฟ้ืนฟูอย่างมากกว่าจะคืนสู่สภาพปกติ เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม 

2. ท าลายการผลิตของประเทศ ฐานะเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับความสามารถใน      
การผลิต ทั้งทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในประเทศ การผลิตถือเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่รัฐบาล
ต้องธ ารงไว้ โดยเฉพาะการผลิตที่ส าคัญอันเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน เช่น การผลิต
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การเกิดอัคคีภัยอาจท าความเสียหายทางด้านอุตสาหกรรม เช่น  
การที่โรงงานอุตสาหกรรมเกิดอัคคีภัย ท าให้เกิดการสูญเสียวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต 
การหยุดกิจการท าให้คนว่างงาน สินค้าขาดแคลน เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 

3. ท าลายขวัญและก าลังใจของประชาชน ภั ยที่ เกิดขึ้นท าให้ประชาชนผู้ประสบภัย              
เกิดความตื่นตระหนก เสียขวัญ หวาดกลัว และหมดก าลังใจ รัฐต้องให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บ ท าให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขตามมา 

4. ท าลายระบบการบริหารและการปกครองของรัฐบาล เช่น ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามสมควรจากรัฐบาล และอาจรวมกันแสดงปฏิกิริยาคัดค้านการบริหาร
และการปกครอง ของรัฐบาลผู้น าฝ่ายค้านอาจอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องบั่นทอนเสถียรภาพ
ของรัฐบาล 

ซึ่งมีความเห็นในทิศทางเดียวกับ (อภิชาติชาย บุญลือ 2536) ได้สรุปว่า อัคคีภัยเป็นภัย         
ที่ร้ายแรงที่สุดประการหนึ่งของประชาชนที่อยู่ในเขตเมือง เนื่องจากเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว ท าให้เกิด
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้ประสบภัย เพราะการเกิดอัคคีภัยในแต่ละครั้ง สร้างความสูญเสีย           
ทั้งชีวิต และสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินเช่นกัน ความเสียหายโดยตรงจากอัคคีภัยเป็นความเสียหาย           
ที่เกิดแก่ชีวิตมนุษย์และทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินประเภททุน (Capital) ด้วย ความเสียหาย
โดยตรงจากอัคคีภัยนี้จะมีความรุนแรงมากขึ้น หากวัตถุที่ถูกเพลิงไหม้นั้นเป็นวัตถุมีพิษ จะสังเกตได้จาก 
การเกิดเหตุอัคคีภัยในแต่ละครั้ง ท าให้บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเกิดอาการเจ็บป่วย เพราะ
ควัน สารพิษและสารเคมีที่กระจายไปรอบทิศทาง รวมถึงในการขจัดสารมีพิษที่ตกค้าง ยังส่งผลกระทบ
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ต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ และหากมีมูลค่าความเสียหาย
เกินกว่าที่ธุรกิจจะรับไว้ได้ อาจจะท าให้เกิดภาวะวิกฤตในระบบตลาดการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบ          
ต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน 
 

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกมีคนไทยจ านวนไม่น้อยที่เป็นปัญญาชน 

ผู้ที่มีการศึกษาที่รู้เท่าทันการเมืองและเจ้าหน้าที่ แต่คนส่วนนี้ก็มักที่จะไม่แก้ปัญหาอย่างถูกจุด ซึ่งพวก
เค้ามักจะท าประโยชน์เพ่ือตอนสนองความต้องการของตัวเอง โดยท าแต่ส่วนที่มีผลแต่ต่อตัวเองและ
กลุ่มตัวเองมากกว่าส่วนรวม ซึ่งคนถ้าคนส่วนมีความความสนใจในรัฐบาล รู้ในบทบาทของตัวเองใน
การช่วยเหลือประเทศอย่างแท้จริงอย่าง เช่น การตรวจสอบรัฐบาล คนที่คิดแต่จะหวังผลประโยชน์ 
แต่ตัวเอง โดยมีแนวคิดที่ว่ารัฐบาลก็โกงกันทุกฝ่าย ซึ่งถ้าหากใครโกงแล้วท างานเก่ง ท าให้บ้านเมือง
เศรษฐกิจดีขึ้นมาก็ถือว่ารับได้ ซึ่งนี้ก็เป็นความคิดของประชาชนโดยมาจากผลส ารวจทัศนคติของ
ประชาชน โดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งผลออกมาว่าคนไทยนั้นมีความอดทนต่อการคอร์รัปชั่นมากขึ้น 
โดยส่วนใหญ่เป็นคนในกรุงเทพ ซึ่งนี้เป็นการทุจริตที่เห็นได้ชัด และจะมีการหาผลประโยชน์แบบทับซ้อน 
ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับมองออกได้ยากในรูปแบบนี้ส าหรับคนไทย ไม่ถือว่าเป็นกาคอร์รัปชั่นด้วยซ้ า         
ซึ่งผิดแปลกจากประเทศอ่ืนๆ ด้วยเหตุผลที่ประชาชนคนไทยขาดความรู้และความตะหนักถึงการทุจริต 
คอร์รัปชั่น ท าให้ประเทศชาติสมัยใหม่เสียหายเป็นอย่างมาก ถ้าไม่ลงมือแก้ไขจะท าให้ประเทศชาติ 
เห็นเรื่องคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องไกลตัว และมีการขยายตัวการคอร์รัปชั่นออกไปเป็นวงกว้างอย่างแน่นอน 
นั้นก็เพราะภาคประชาชนอ่อนแอ ดังนั้น จึงเกิดการจัดตั้งองค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency 
International – TI) ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1993 และจัดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันต่อต้ าน   
คอร์รัปชันสากล ที่ประชาชนทั่วทุกประเทศต่างสนใจและให้ความส าคัญ โดยองค์กรความโปร่งใส
สากลได้ระบุถึงกรณีต่างๆ ที่จะสามารถเกิดขึ้นในการคอร์รัปชันปัญหาการคอร์รัปชัน (Corruption) 
เป็นปัญหาที่รุนแรงปัญหาหนึ่งของการเมือง การบริหารของไทย และยังคงเป็นปัญหาที่สื บเนื่อง             
มาช้านาน จนถึงปัจจุบัน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

ความหมาย 
เมื่อกล่าวถึง การทุจริต, การคอร์รัปชั่น หรือ การฉ้อราษฎร์บังหลวง มักเข้าใจกันง่ายๆ ว่า

หมายถึง การโกง หรือ การไม่ซื่อสัตย์ สุจริต ของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่ร่วมมือกันท าความชั่วโดยเจตนา  
มีการไตร่ตรอง วางแผนอย่างมีขั้นตอน หรือมีกระบวนการอย่างแยบยล การคอร์รัปชั่น มีความหมาย
คือ ว่าจะให้ ขอให้ การให้ หรือการกระท าใดๆ เช่น การเสนอ ให้สัญญา มอบให้ ค ามั่นว่าจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือที่รู้จักกันดีว่าสินบน ซึ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ ก็เพ่ือให้          
ท าการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบในทุกรูปแบบ 
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การช่วยเหลือทางการเมือง คือการที่ให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ สิทธิ เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน 
เพ่ือประโยชน์ และความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน์ พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย 
คอร์รัปชั่น ว่า โกง, เบียดบัง, ทุจริต, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, รับสินบน และความหมายของค าว่า ทุจริต 
คือ ความประพฤติชั่ว, ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกาย เรียกว่า กายทุจริต , ถ้าเป็นความประพฤติ 
ชั่วทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต, ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต โดย (เกียรติศักดิ์ 
จีรเธียรนาถ 2539) กล่าวไว้ว่า การทุจริต หมายถึง การกระทาโดยตนเองหรือร่วมมือกับบุคคลอ่ืน 
เพ่ือให้รับทรัพย์สิน ผลประโยชน์ หรือบริการอื่นใด โดยวิธีการฉ้อโกง ปิดบังข้อเท็จจริงหรือโดยวิธีการ
อันมิชอบด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรทั้งนี้ยังสอดคล้องกับองค์กรความโปร่งใสสากล 
(Transparency International – TI) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ ใน      
การหาประโยชน์ส่วนตัว หรือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ อ านาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ 
เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อื่น ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงกล่าวได้ว่าเป็นผู้ขาดคุณธรรม อันได้แก่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความละอายบาป และเกรงกลัวบาป ความกตัญญูกตเวที ในสมัยก่อน ความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นและเป็นเครื่องวัดความดีของคน ซึ่งในพระพุทธศาสนา ได้กล่ าวว่า 
ความซื่อสัตย์สุจริต หรือสัจจะถือเป็นหลักธรรมที่ส าคัญ กล่าวคือ สัจจะ หมายถึง ความจริง ความ
ซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ผู้มีสัจจะจะต้องมีความจริงต่อค าพูด การกระท า หน้าที่ กล่าวคือ ผู้ที่
มีสัจจะ มักต้องพูดจริง ท าจริง ซื่อตรงต่อหน้าที่มีความจริงใจต่อผู้อ่ืน ผู้มีสัจจะจะไม่เป็นผู้ทุจริตไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ส่วน หิริ คือ ความละอายบาป และโอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวบาป ซึ่งยึดถือเป็นธรรม
คุ้มครองโลก ดังนั้น ผู้ใด ที่ขาดหิริโอตตัปปะเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองแล้ว สังคม และโลกจึงขาดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเดือดร้อน สับสนวุ่นวายยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ นิยามของการทุจริตคอร์รัปชั่น อาจแบ่งการพิจารณาลักษณะ ได้แก่ 
 นิยามการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริบทสากลนิยามของการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพิจารณา           
ในบริบทสากลนั้น อาจพิจารณาได้จากการให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมต่างๆ เช่น ความหมายใน 
Black Law Dictionary แบ่งประเภทของคอร์รัปชัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่  

1. การคอร์รัปชันขนาดเล็กน้อย (Petty corruption) คือ การรับเงินที่ไม่ชอบธรรม หรือ             
ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นจ านวนเงินที่ไม่มากนัก เพ่ือด าเนินการบางอย่างให้กับผู้ที่ให้เงิน  

2. การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (Big corruption) ซึ่งมักเป็นการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ระดับสูง 
ที่รับเงินในรูปแบบของสินบนเป็นเงินจ านวนสูง และโครงการใหญ่ๆ  

3. การให้ของขวัญ (Gift) เป็นการคอร์รัปชันอีกประเภทหนึ่ง เป็นการให้ตอบแทนในรูปแบบ
สิ่งของ หรือการให้ตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การเชิญไปรับประทามอาหาร ซึ่งเป็นการพยายาม
สร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิด 
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 ซึ่งมีความสอดคล้องกับนิยามของ (นิพน แสงศรี) ที่กล่าวว่า กรณีต่างๆ ที่จะสามารถเกิดขึ้น
ในการคอร์รัปชั่นดังนี้ 

1. การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ (Grand corruption) เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ระดับสูง
เพ่ือบิดเบือนนโยบายหรือใช้อ านาจรัฐในทางมิชอบ เพ่ือให้ผู้น าหรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์ 
จากการใช้ทรัพยากรของชาติ  

2. การคอร์รัปชั่นขนาดเล็ก (Petty corruption) เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ระดับกลาง
และระดับล่างต่อประชาชนทั่วไป โดยการใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายในทางมิชอบ  

3. การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอการให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ ทั้งในรูป
ของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนต่างๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  

4. การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กร น าเงินหรือ
สิ่งของที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในราชการ มาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง  

5. การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก ด้วยการคัดเลือก
บุคคลจากสายสัมพันธ์ทางการเมือง (คอนเน็กชั่น) เพ่ือเข้ามาท างานหรือเพ่ือให้รับผลประโยชน์          
โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม  

6. การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก โดยเจ้าหน้าที ่
จะใช้อ านาจที่มี ในการให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าที่การงานแก่เพ่ือน ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด 
โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม  

7. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) คือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

โดย (ชัยอนันต์ สมุทวณิช 2519) ได้อธิบายไว้ว่า คอร์รัปชั่น เป็นการกระท าให้เสื่อม ความซื่อตรง 
โดยการรับสินบนหรือช่วยเหลือกัน การใช้วิธีการปฏิบัติมิชอบ และหมายถึง การปฏิบัติมิชอบในทาง
การเมืองและการปกครอง การติดสินบน การขายต าแหน่งหน้าที่ การอนุมัติท าสัญญาของทางราชการ
กับบริษัทห้างร้านหรือเอกชน และการที่ราชการยอมให้มีที่ดินหรือสิทธิพิเศษ เพ่ือแลกเปลี่ ยนกับ           
เงินรางวัล ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งในประวัติศาสตร์ แต่ในปัจจุบันมักจะหมายถึง การฉ้อโกงอัน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ยามการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริบทสังคมไทยนิยามการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริบท
สังคมไทย ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุไว้ว่าทุจริตเป็นค านาม หมายถึง ความประพฤติชั่ว 
คดโกง ฉ้อโกง ส่วนส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของค าว่า คอร์รัปชั่น ว่ามาจากภาษาลาตินว่า 
Corrumpere ซึ่งมาจากค า 2 ค ารวมกัน คือ To Ruin-Com (together) + Rumpere (to break) 
หมายถึง การท าลาย หรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่  
ของรัฐ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ท าน้อยกว่า หรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายระบุไว้หรือ
แม้แต่ท าตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย และอีกความหมายหนึ่งที่เป็นไป 
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ในท านองเดียวกัน ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า ให้ค าจ ากัดความ การทุจริตประพฤติมิชอบ คือ การใช้
ต าแหน่งงานสาธารณะ ใช้อ านาจในทางมิชอบเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพ่ือประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล การทุจริตประพฤติมิชอบจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานรับ ขอ หรือกรรโชก           
เอาค่าตอบแทน หรือเมื่อตัวแทนเอกชน เสนอให้ค่าตอบแทน เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายเพื่อผลประโยชน์
ในการแข่งขัน หรือส่วนบุคคล” 

สาเหตุของคอร์รัปชัน  
1. คนในสังคมส่วนใหญ่ นับถือความร่ ารวย ย่อมเป็นแรงจูงใจในการแสวงหาเงินทอง  
2. ค่านิยมแบบนิยมพวกพ้องและเครือญาติ ความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์  
3. ระบบอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับลูกน้อง สร้างลูกน้องไว้ช่วยเหลือตน

ในเรื่องต่างๆ  
4. ระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ขาดประสิทธิภาพ  
5. สภาพทางการเมืองที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น เพ่ือช่วงชิงต าแหน่งทางการเมืองและ

ผลประโยชน์ 
 

รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน 
รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนในปัจจุบัน คือ 
1. การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ การผูกขาด การให้สัมปทาน และการเรียกเก็บส่วนแบ่ง  
2. การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัว 
3. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลได้ผลเสียส่วนตัว  
4. การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ (ปั่นราคาหุ้นตัวเอง) 
5. ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังข้อมูลและให้การเท็จ  
6. การใช้นโยบาย กฏหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ อย่างมีอคติและล าเอียง  
7. การใช้อิทธิพลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
8. การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล  
9. ไม่กระท าการตามหน้าที่แบบตรงไปตรงมา การจัดฮ้ัวประมูล 
10. การให้และการรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและการให่สิ่งล่อใจ 
11. การยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง  
12. ผู้บริหารประเทศท าตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศ  
13.  ใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่พนักงานและข้าราชการในทางท่ีผิด  
14. ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียงและการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ 
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15. การบริจาคเพ่ือช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย (การบริจาคให้แก่นักการเมืองและ
พรรคการเมืองรัฐบาล เพือที่จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายและการออกกฎหมายของรัฐบาล) 

จากที่กล่าวมาแล้วนั้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ที่กล่าว่า 
รูปแบบของการคอร์รัปชั่นมีตั้งแต่การรับเงินถึงการรับสิ่งตอบแทนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
 

อันตรายของอาชญากรรม  
นักวิชาการถือว่า คอร์รัปชันเป็นอาชญากรรมคอปกขาว (white – collar crime) หมายถึง 

การกระท าผิดของบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งหน้าที่การงาน มีอ านาจ และได้ใช้ต าแหน่งและอ านาจ         
ที่ตนเองด ารงอยู่ เพื่อแสวงประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนและพวกพ้อง ซึ่งผลประโยชน์อาจจะอยู่ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เป็นเงิน เป็นสิ่งของ เป็นการกระท าที่เอ้ือประโยชน์ให้สามารถแปรรูปได้ เช่น 
ความสะดวกสบายที่มีคนมาบริการให้ในลักษณะที่เรียกว่า การทุจริตคอร์รัปชัน  
         อาชญากรรม เหล่านี้ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือควบคุมชีวิตประจ าวันของประชาชนทุกฝีก้าว เช่น 
หุ้นส่วนในธุรกิจโทรคมนาคม กล้องวงจรปิด เครื่องมือแพทย์ กิจการด้านอุตสาหกรรมอาหาร รวมไป
ถึงบริษัทรักษาความปลอดภัยของเอกชน หรือการดักฟังทางโทรศัพท์อันเป็นละเมิดสิทธิ์ประชาชน
โดยตรง โดยวงจร ของการทุจริต มีการพัฒนาซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีการใช้เงินจ านวนมาก เพ่ือเข้าสู่
อ านาจรัฐของอาชญากร หรือเพ่ือให้มาซึ่งการเข้าถึงประโยชน์มหาศาลจากงบประมาณประเทศ และ
ยิ่งยากต่อการตรวจสอบ ข้อส าคัญมีแนวโน้มไปสู่การก่ออาชญากรรมระดับโลก หรือ อาชญากรรม
ข้ามชาติ กล่าว คือ การกระท าความผิดเป็นขบวนการ มีความสลับซับซ้อน ใช้เงินจ านวนมาก             
สร้างอิทธิพลให้ตนเอง ตัดตอนพยานหลักฐาน มีการครอบง ากระบวนการยุติธรรม และยากต่อการบังคับใช้
กฎหมาย 
 ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ่งให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและเป็นเงื่อนไขของความส าเร็จ
ของการพัฒนา คือ การสร้างเสริมระบบบริหารจัดการที่ดีให้เกิดในภารรัฐ ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยยึดหลักธรรมภิบาล เพ่ือสร้างสังคมใสสะอาด ปลูกจิตส านึกจริยธรรมของข้าราชการและ
ประชาชน  
 รัฐบาลไทยในรอบสิบปีที่ผ่านมาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงก าหนดนโยบาย
ส าคัญ เช่น  
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1. การประกาศสงครามแก้ปัญหายากจนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
2. มติคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 2540 – 2544 โดย 1 ใน 5 แผนหลัก 

คือ ปรับเลี่ยนแผนวัฒนธรรมและค่านิยม 
3. มติคณะรัฐมนตรีปี 2546 เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเอกอัครราชฑูตไทยใน

ต่างประเทศเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีหน้าที่ประการหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
4. วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ 
5. แผนบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 – 2551 และ พ.ศ. 2551 – 2554 เน้นการพัฒนา

จิตส านึกและค่านิยมของสังคม เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ           
ทุกระดับ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

6. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ก าหนด
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ สร้างภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติใหต้องมีการก าหนดมาตรฐาน           
การจริยธรรมของด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

8. พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดหมวดที่  5 ว่าด้วยการรักษาจรรยา
ข้าราชการ โดยให้ส่วนราชการจัดท าข้อบังคับว่าด้วย จรรยาข้าราชการที่ต้องจัดให้มีการรับฟัง          
ความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
 

การคอร์รัปชันในต่างประเทศ 
การจัดท าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index) ระบุว่า ประเทศ 

ที่มีปัญหาทุจริตติดสินบนหนักที่สุดจากที่ส ารวจทั้งหมด 180 ประเทศ (ทั่วโลก) คือ โซมาเลีย พม่า 
และอิรัก โดย TTI ได้ประเมินให้โซมาเลียได้คะแนนเพียง 1 คะแนนส่วนพม่าได้คะแนน 1.3 คะแนน
เท่ากับอิรัก (น้อยเท่ากับมากสุด) เหตุการณ์เล็กๆ ในตูนิเซีย จุดประกายครั้งแรกโดยพ่อค้าเร่ Mohamed 
Bouazizi เมื่อวันที่17 ธันวาคม 2010 ที่ลุกขึ้นต่อต้านอภิสิทธิ์ชน แต่ได้รับการกระท าอย่างรุนแรง
เหนือศีลธรรม เป็นการตอบกลับ จนกระทั่งวันที่ 14 มกราคม 2011 การประท้วงต่อต้านของประชาชน 
ท าให้ประธานาธิบดี Zine El Abidine Ben Ali ผู้ปกครองตูนิเซีย (ตั้งแต่ปี 1987) ต้องก้าวลงจาก
ต าแหน่งด้วยข้อหาการคอร์รัปชั่น และการใช้อ านาจกดขี่ประชาชน เหตุการณ์ดังกล่าวได้กระพือและ
เป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกว่า การปฏิวัติจัสมิน (Jasmine Revolution) ก่อนจะขยายตัวกลายเป็นสิ่งที่
เรียกว่า อาหรับสปริง (Arub Spring) ไปทั่วแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง  
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ผลการศึกษาประเทศที่ยากจน (เช่น ประเทศอียิปต์) พบว่า ชาติที่มีมรดกวัฒนธรรมเก่าแก่
และยิ่งใหญ่ของโลก มีพีระมิดและสืบทอดอารยธรรมที่ล้ าค่าของอียิปต์ แต่ปัจจุบันมีฐานะเป็นแค่
ประเทศยากจนติดอันดับโลก แต่ในที่สุดเมื่อประชาชนอียิปต์รวมตัวกันชุมนุมประท้วงรัฐบาลและ       
ขับไล่ผู้น าและกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ความยากจนของอียิปต์มาจากการเป็นรัฐที่คอร์รัปชัน  

นอกจากนี้ ข้อหาคอร์รัปชันยังเขย่ารัฐบาลในประเทศบาห์เรน ลิเบีย ซีเรีย และเยเมน ด้วย 
การลุกฮือโค่นล้มรัฐบาลในโลกอาหรับเริ่มมานับแต่ปี 2554 ประสบการณ์จากประเทศใกล้เคียงน่าจะ
ท าให้การเมืองในโลกอาหรับดีขึ้นหรือปฎิรูปประเทศ แต่ผลส ารวจกลับพบว่า ปัญหาคอร์รัปชันกลับ
แย่ลงกว่าเดิมในเกือบทุกประเทศ ทั้งที่ประเด็นนี้เคยเป็นเหตุผลหลักของการลุกฮือขับไล่รัฐบาลและ
ผู้น า โดยใน 4 ประเทศที่มีการเปลี่ยนรัฐบาล ปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่ใน 3 ประเทศได้แก่ อียิปต์, 
ตูนิเซีย และเยเมน มีความคิดว่าประเทศของตนเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบมากขึ้นยิ่งกว่า 2 – 3 ปีก่อน 
ยกเว้น ลิเบีย ที่มีเพียง 46% คิดว่าประเทศตนมีคอร์รัปชันมากขึ้น ส่วนหลายชาติอาหรับที่ไม่เผชิญ
การปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลและขับไล่ผู้น า แต่ผลพวงของอาหรับสปริงได้เพ่ิมความตึงเครียดทางการเมือง 
ผลส ารวจก็พบเช่นกันว่า ผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันแย่ลงกว่าเมื่อ 2 ปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นที่
เลบานอน (84%), โมร็อกโก (56%) และอิรัก (60%)  

 
กฎหมายต่อต้าน การทุจริต และคอร์รัปชัน  
องค์การ สหประชาชาติ เห็นว่าปัญหาดังกล่าวกระทบต่อความบริสุทธิ์โปร่งใสในการบริหาร 

งานภาครัฐ กระทบต่อการปกครองระบบประชาธิปไตย และเศรษฐกิจของโลก จึงได้มีการจัดท า
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ขึ้น (United Nations Convention 
against Corruption) ซึ่งมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 โดยมีประเทศที่ลงนามรับรอง
อนุสัญญาฯ จ านวน 140 ประเทศ จากยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย แอฟริกา อเมริการวมทั้งประเทศ
ไทยด้วย มีผลท าให้ทุกประเทศสมาชิกต่างออกกฎหมายควบคุม ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  
 

การฝึกอบรม 
ความหมายของการฝึกอบรม 
ตามที่มีนักวิชาการได้ให้ค าจ ากัดความของการฝึกอบรมว่า เป็นการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นไปใน

ด้านก่อให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะอย่างที่จ าเป็นกับการท างานโดยตรง และมักจะใช้เวลาน้อยกว่าการเรียนรู้
ในห้องเรียน (วุฒิชัย จ านงค์ 2513) ซึ่งสอดคล้อง กับการกล่าวว่า การฝึกอบรม คือ โปรแกรม
การศึกษาที่ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสบการณ์
ทางการศึกษา อันจะเป็นทางที่จะช่วยให้เขาปรับตัวกับงานใหญ่ได้ หรือช่วยเพ่ิมพูนความรู้ด้านต่างๆ 
ให้บุคคลอันเป็นเป้าหมายของการฝึกอบรมนั้น (เปรื่อง โกมุท 2520)  
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เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาติ (2531 : 10) กล่าวว่า การฝึกอบรม คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เฉพาะอย่างของบุคคล เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ ด้วยความเข้าใจ และส่งเสริมให้มีทักษะหรือ
ความช านาญการในการท างาน ตลอดจนมีทัศนคติอันเหมาะสมต่องาน จนสามารถก่อให้เกิด         
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติ เพ่ือการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Specific knowledge)          
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงขึ้น และท าให้บุคลากรมีความเจริญ ก้าวหน้าในงาน 
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีควาสอดคล้องกับ (สมคิด บางโม 2539) เพราะการฝึกอบรมจะน าไปสู่              
การยกมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น ท าให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และองค์การ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่วน (อาชัญญา รัตนอุบล 2540) เสนับสนุนเพ่ิมเติมว่า องค์กรใด            
องค์กรหนึ่ง เมื่อให้บุคคลนั้นๆ ได้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จะสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

คาร์เตอร์ วี กูด (Good Carter V. 1973) ได้กล่าวไว้ในพจนานุกรมการศึกษาว่า การฝึก 
อบรมเป็นกระบวนการช่วยเหลือการช่วยเหลือให้บุคคลอ่ืนมีทักษะและความรู้  โดยจัดขึ้นใต้สภาวะ
เงื่อนไขบางประการ และไม่ถึงกับท าอะไรใหญ่โตแบบที่มีนักเรียนเรียนทักษะ และความรู้กันใน
สถานศึกษาท่ัวไป 

แลนด์สตาฟ (Langstaff and Anne Louise 1972) ได้ให้ความหมายการฝึกอบรมว่า             
การฝึกอบรมเป็นการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหรือกระท าในบางสิ่งบางอย่าง       
ที่ไม่เคยปฏิบัติ แต่มิใช่เพ่ือให้เกิดความรู้มากข้ึน เป้าหมายของการฝึกอบรม คือ การปรับปรุง  แต่มิใช่
เพ่ือให้เกิดความรู้มากขึ้น เป้าหมายของการฝึกอบรม คือ การปรับปรุงการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม   
จะเกี่ยวข้องกับบุคคลหลาฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน บุคคลที่วางแผนและด าเนินการ
ฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม และหน่วยงานที่ส่งผู้รับการอบรม 

จากที่นักวิชาการได้ให้ค าจัดกัดความนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ
ที่ช่วยส่งเสริม มุ่งเน้น และก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหลากหลายรูปแบบ  
แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้งาน   

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
ประเทศที่พัฒนายอมรับว่าจะต้องจัดการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

ที่สามารถท าให้เป็นพลเมืองดี มีสติปัญญาและความพร้อมที่จะท างานด้วยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ 
และมีระเบียบ (นิพนธ์ ศศิธร 2524) ซึ่ง (ชูชัย สมิทธิไกร 2540) กับ (จ าเนียร จวงตระกูล 2536)     
ให้ความหมายคล้ายกัน กล่าวคือ ทรัพยากรมนุษย์ คือ องค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่งขององค์การ 
เพราะความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กรนั้น ขึ้นอยู่กับคน ผู้ผลักดันให้แผนการทั้งหลาย
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กลายเป็นความจริง ทั้งนี้ เพราะการที่องค์การหนึ่งๆ จะบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงานได้นั้น 
จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอ่ืนๆ 
ของการด าเนินงาน อันได้แก่ เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร การตลาด และการจัดการแล้ว ทรัพยากรมนุษย์ 
คือ ปัจจัยที่มีความส าคัญของการแข่งขันทางธุรกิจ โดย (ชูชัย สมิทธิไกร 2540) แสดงความเห็นต่อว่า 
การฝึกอบรมบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพราะ หากองค์กรใดมีบุคลากรซึ่ง
เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานแล้ว การด าเนินงาน
ก็จะเป็นไปอย่างค่อนข้างราบรื่น ในทางตรงกันข้ามการด าเนินงานขององค์การจะประสบอุปสรรค 
หากบุคลากรเหล่านั้นขาดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การฝึกอบรมบุคลากรจึงมีบทบาทส าคัญ
ประการหนึ่งในการเพ่ิมพูน ปรับปรุงและเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร เพื่อให้
สามารถตอบสนองเป้าหมายและนโยบายด าเนินงานขององค์การได้  

แรดเวล กล่าวว่า ในการจัดการฝึกอบรมบุคลากรนั้น องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย คือ การเลือกใช้วิธีการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานและความช านาญของวิทยากร ทั้งนี้ เพราะวิธีการฝึกอบรมจะเป็นเครื่องช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ วิธีการฝึกอบรมแต่ละวิธีย่อมให้ผลแต่งต่างกัน 
ดังนั้น การฝึกอบรมจึงไม่ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะใช้วิธีผสมผสานกัน เพ่ือให้เกิดผล
เต็มที่ในการฝึกอบรม การที่จะก าหนดวิธีการฝึกอบรมเช่นใดนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 

1. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงาน หรือต าแหน่งที่จะท าการฝึกอบรม 
2. เนื้อหาวิชาที่จะฝึกอบรม 
3. จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่จะน ามาใช้ในการฝึกอบรม 

 
องค์ประกอบของการฝึกอบรม 
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของชุดฝึกอบรม (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2523) ได้กล่าวถึงว่า        

เป็นการรวบรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็นชุดฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมให้ได้        
ผลตามที่ต้องการ ผลที่เกิดจากกระบวนการฝึกอบรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่อาจจะวัดหรือสังเกตได้ 
เมื่อให้เวลาพอสมควร องค์ประกอบที่ส าคัญของชุดฝึกอบรมประกอบด้วย 

1. คูม่ือ ส าหรับผู้ใช้ชุดฝึกอบรม หรือผู้รับการฝึกอบรมต้องศึกษาจากชุดการฝึกอบรม 
2. ค าสั่ง หรือการมอบงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการเรียนจากชุดฝึกอบรม 
3. เนื้อหาสาระในรูปแบบของสื่อการสอนแบบประสม รวมทั้งกิจกรรมการเรียน             

การสอนเป็นกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งก าหนดให้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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4. การประเมิน เป็นการประเมินของกระบวนการได้แก่ แบบฝึกหัด รายงาน การค้นคว้า 
และผลของการเรียนรู้ในรูปแบบทดสอบต่างๆ ส่วนประกอบทั้งหมดจะอยู่ในกล่องหรือซอง โดยจัดเป็น
หมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการใช้จากแนวความคิดดังกล่าว (ยุวดี คงเพ็ชรขาว 2538) ได้สรุปถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญของชุดฝึกอบรมว่าต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) คู่มือวิทยากร จะมีส่วนประกอบดังนี้ 
1.1 ค าน าในการใช้ฝึกอบรม 
1.2 ค าชี้แจงของชุดฝึกอบรม 
1.3 แผนการฝึกอบรม 
1.4 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
1.5 แบบฝึกปฏิบัติพร้อมค าเฉลย 
1.6 แบบทดสอบก่อน – หลังฝึกอบรมพร้อมค าเฉลย 

2) คู่มือผู้รับการฝึกอบรม จะมีส่วนประกอบดังนี้ 
2.1 ค าน าในการใช้ชุดฝึกอบรม 
2.2 ค าชี้แจงของชุดฝึกอบรม 
2.3 แผนการฝึกอบรม 
2.4 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
2.5 แบบฝึกปฏิบัติ 
2.6 แบบทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม 

3) สื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม อาจจัดอยู่ในรูปแบบของสื่อประสมก็ได้ โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรม 

4) การประเมินประกอบไปด้วยการประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม เพ่ือให้
ทราบว่า การฝึกอบรมนั้นท าให้ผู้รับการฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 
ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
ในการพัฒนาบุคคลากร ถือได้ว่าเป็นปัจจัยทางการบริหารที่มีความส าคัญมากที่สุด เพราะ

เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาเพ่ิมคุณค่า และเพ่ิมประสิทธิภาพได้ ซึ่งเป็นผลจากการสั่งสมความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ท างาน (McGehee W. and Thayer P. W. 1961) ทั้งนี้ (อุทัย หิรัญโต 2523) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการฝึกอบรว่า เป็นการท าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่มีการบริหาร การควบคุม การติดต่อ 
สื่อสาร การประสานงานดีขึ้น ช่วยให้ระบบวิธีการปฏิบัติงานดีขึ้น ส่งผลให้สมรรถภาพสูงขึ้น และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
ให้น้อยลง เพราะลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการอบรม และเวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยลงด้วย 
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ในการฝึกอบรม ชุดฝึกอบรมเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอันหนึ่ งที่จะท าให้การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของวิทยากรและองค์กรที่จัดการฝึกอบรม  
โดยอาจกล่าวได้ดังนี้ 

1. เมื่อส่วนราชการจัดการฝึกอบรมมากขึ้น การใช้ชุดฝึกอบรมที่มีมาตรฐานจะท าให้การฝึก 
อบรมเป็นไปในแนวเดียวกัน 

2. ช่วยวิทยากรในการศึกษาเนื้อหา และสอน โดยใช้วิธีการสอนหลายเทคนิคตามที่ระบุไว้
ในชุดฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่กล่าวว่าวิธีการสอนหลายๆ วิธีจะท าให้ ไม่น่าเบื่อ  
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประกอบกิจกรรมได้หลายๆ อย่างตามความเหมาะสมของเนื้อหา 

3. ช่วยให้วิทยากรสามารถสอนได้ตามวัตถุประสงค์  และยังช่วยให้วิทยากรรู้แผน          
ในการสอนและกิจกรรมของผู้เข้าอบรมทุกขั้นตอน 

4. วิทยากรสามารถเตรียมการได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา เพราะมีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอนอยู่ในชุดฝึกอบรม ซึ่งน าไปใช้ได้ทันทีหรืออาจมีตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์
สามารถน าไปผลิตได้ 

5. ช่วยให้วิทยากรจัดห้องฝึกอบรมได้เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการ 
6. ช่วยให้วิทยากรสามารถประเมินพฤติกรรม ของผู้เข้าอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม 

โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมที่เตรียมไว้ในชุดการฝึกอบรม พร้อมทั้ง ให้ค าตอบด้วย  
ทั้งนี้เพ่ือจะได้ทราบว่าการฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ (ชมนาด พงศ์นพรัตน์ 2526)  

ส่วน (เริงลักษณ ์โรจนพันธ์ 2529) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้ 
1. การฝึกอบรมท าให้วิธีปฏิบัติงานดีขึ้น 
2. การฝึกอบรมช่วยลดค่าใช้จ่าย แรงงาน และเวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยลง 
3. การฝึกอบรมช่วยลดเวลาเรียนวิธีการปฏิบัติงานให้น้อยลง 
4. การฝึกอบรมช่วยแบ่งเบาภาระปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาได้มากขึ้น เพราะผู้ที่

ได้รับการฝึกอบรมแล้วย่อมจะรู้และเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติงานได้อย่างดีและถูกต้อง 
5. การฝึกอบรมท าให้สายการบังคับบัญชา การควบคุม การบริหาร การติดต่อประสานงาน

และความร่วมมือดีขึ้น ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
6. การฝึกอบรมช่วยส่งเสริมจิตใจและศีลธรรมของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
7. การฝึกอบรมกระตุ้นเตือนผู้ปฏิบัติงานเพ่ือความก้าวหน้าในการท างานของตนตามปกติ 

การเลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่ง และการโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 
มักจะได้รับการพิจารณาก่อน เพราะถือว่าเป็นผู้รู้งาน 
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8. การฝึกอบรม ช่วยท าให้ระบบและวิธีการท างานมีสมรรถภาพสูงขึ้น รู้จักน าความรู้
จากการฝึกอบรมมาพิจารณาความผิด ถูก ในการปฏิบัติงานจะช่วยให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องของ    
การปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 
 กล่าวโดยสรุป คือ การพัฒนาองค์กรนั่น สิ่งที่มีบทบาทส าคัญเป็นหัวใจหนึ่งของการท าธุรกิจ 
คือ คน ซึ่งการพัฒนานั้นมาจากการสั่งสมประสบการณ์ ความสามารถของคนนั้นๆ ผนวกกับความรู้
และสิ่งที่ได้รับจากการอบรม เพ่ือหลอมรวมเป็นรูปแบบการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน การลดภาระค่าใช้จ่าย ความผิดพลาดทั้งที่เกิดจากการสอนงานหรือ        
การปฏิบัติงาน ยังส่งผลต่อคุณภาพงานที่ดีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรตั้งไว้ และยังส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร เพราะจะมีกระบวนการบริหารจัดการการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อันน าไปสู่การเจริญก้าวหน้าตามสายงานอีกด้วย 
  

กระบวนการหาประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 
การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพนั้น (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520) กล่าวว่า สามารถ

ประเมินผลจากพฤติกรรมของผู้เรียนหรือผู้อบรมไว้ 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) 
และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) กล่าวคือ  

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คือ การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องของผู้อบรม ซึ่งได้แก่ 
การประกอบกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม รวมทั้ง งานมอบหมายและงานอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ 
กระท าโดยคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อยละ 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คือ การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย โดยพิจารณาจากการทดสอบ 
หลังเรียน กระท าโดยเอาคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบส่วนร้อยละเช่นกันขั้นตอนในการหา
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520) สอดคล้องกับ (บุญชม ศรีสะอาด 
2541) ได้เสนอไว้ดังนี้ 

1. ทดลองเป็นรายบุคคล ทดลองกับผู้เรียนหนึ่งคน สังเกต บันทึกพฤติกรรมของ
ผู้เรียนระหว่างเรียน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

2. ทดลองกับกลุ่มย่อย โดยการน าชุดฝึกอบรมที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองกับ
ผู้เรียน 5 – 10 ทางการเรียน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ คน มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ของชุดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านกิจกรรม เนื้อหาสาระ 
ตลอดจนสื่อต่างๆ 

3. ทดลองกับกลุ่มใหญ่ หลังจากทดลองและปรับปรุงแก้ไขชุดฝึกอบรมทั้งสองครั้ง 
แล้วจึงน าไปทดลองกับกลุ่มใหญ่ทัง้ชั้น แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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ในการก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ให้มีค่าเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับผู้สร้างชุดฝึกอบรมเป็น
ผู้พิจารณา ซึ่งโดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ ความจ า มักจะตั้งไว้ 80/80 ,85/85 ส่วนหรือ 90/90 
เนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตคติ อาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 75/75 เป็นต้น 

 

การฝึกอบรมผ่านเว็บ  
การฝึกอบรมผ่านเว็บ เป็นรูปแบบหนึ่งของการประยุกต์ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มี

นักการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการอบรมโดยใช้เว็บ
ฝึกอบรมเป็นความพยายามในการใช้คุณสมบัติต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตมาใช้ เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
อบรมและแก้ปัญหาที่เกิดจากการอบรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่ามากที่สุด ปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก   
และด้วยความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ส่งผลให้โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร มนุษย์จ าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ฉะนั้น การพัฒนาความรู้ 
และทักษะต่างๆ จึงไม่ถูกจ ากัดอยู่เฉพาะในสถานศึกษาหรือองค์กรเท่านั้น แต่ควรเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยท างานที่ต้องเรียนรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือตอบสนอง
ต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น การฝึกอบรมโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน       
การพัฒนา ส่งเสริมองค์ความรู้ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม   

 
ความหมายของการฝึกอบรมผ่านเว็บ  
1. e-Training 

 การฝึกอบรมผ่านเว็บ e-Training เป็นการฝึกอบรมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นค าที่ปรับมาจาก e-Training หรือ electronic learning ซึ่งหมายถึง กระบวนการจัดการเรียน
การสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ที่เหมาะสม         
ซึ่งจะช่วยลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตามความต้องการและความจ าเป็นของตนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ เมธี ปิยะคุณ 
(2547) ที่สรุปคุณลักษณะส าคัญของ e-Training ไว้ว่า คือ ขั้นตอนของการสร้างหลักสูตร เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับผู้ที่จะด าเนินการ 
หรือบริหารจัดการในลักษณะของการจัดท าหลักสูตรแบบ e-Training สิ่งส าคัญ คือ การออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการเรียนการสอนเป็นกระบวนการของการสร้างหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบของการฝึกอบรม โดยมีการวางแผนการใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมส าหรับการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
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Web Based Training 
 การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-based Training หรือ WBT) เป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาหา
ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเป็นสื่อกลาง ผ่านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเอาองค์ประกอบต่างๆ 
ในเว็บมาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา มีการร่วมมือการท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ใน
ลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริง โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม โดยการฝึกอบรม
จะถูกส่งผ่านไปบนเครือข่าย (LAN, WAN หรือ อินเทอร์เน็ต) โดยใช้เทคโนโลยีของเว็บเป็นสื่อกลาง 
ในการอบรม อาจเป็น Instructor-led หรือ Computer-Based อย่างใดอย่างหนึ่ง คล้ายคลึงมากกับ 
e-Learning แต่มีนัยไปข้างว่า เป็นการเรียนรู้ในระดับผู้ประกอบอาชีพแล้วหรือท างานบริษัท          
โดยกระบวนการอบรมจะด าเนินการทั้งในลักษณะของการปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใด (Synchronous) 
เช่น Netmeeting ICQ Irc หรือการปฏิสัมพันธ์แบบไม่ทันทีทันใด (Asynchronous) เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว เว็บเพจเป็นต้น เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้ารับการอบรม โดยไม่ต้อง
เดินทางไปยังสถานที่อบรม สามารถอบรมได้จากที่ท างาน และไม่จ ากัดเวลา การใช้อินเทอร์เน็ต           
เพ่ือการฝึกอบรมจะเป็นเทคโนโลยีเพ่ือการฝึกอบรมแห่งอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อทันสมัยแบบเดิมๆ 
อย่างเช่น วีดิโอเทป หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมีสิ่งที่เพ่ิมขึ้นมาในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยให้         
การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะการศึกษาโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็จัดได้ว่า
เป็นการศึกษาทางไกลแบบหนึ่ง และยังมีผู้คนจ านวนไม่น้อยยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับ Web - Based 
Training หรือ ที่เรามักเรียกว่า การฝึกอบรมผ่านเว็บ หรือ e-Training 

ความหมายหรือค าจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผ่านเว็บไว้มากมาย กล่าวคือ คลาร์ค 
(Clark G. 1996) การใช้อินเทอร์เน็ตหรือเว็บฝึกอบรมเป็นการสอนรายบุคคลโดยผ่านระบบเครือข่าย     
เพราะเป็นระบบที่สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัย ได้รวดเร็ว ในลักษณะหลักสูตรระยะสั้น
หรือการจัดประชุมปฏิบัติการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (ถนอมพร ตันพิพัฒน์ 2539) ที่กล่าวว่าการใช้
เว็บฝึกอบรม (Web-Based Training : WBT) ก็หมายถึง การฝึกอบรมโดยการใช้ เว็บเป็นสื่อ         
ในการน าเสนอข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เสนอความคิดเห็น พร้อมการเชื่อมโยงระหว่าง         
ผู้เข้าอบรมเข้าด้วยกัน โดยใช้เครื่องมือผ่านและจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ซึ่งกล่าว
ในทิศทางเดียวกับ ไดรสคอลส์ (Driscoll M. 1997) ซึ่งเพ่ิมเติมว่า ลักษณะของการฝึกอบรมสามารถ
แบ่งตามรูปแบบของเครื่องมือที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ แบบที่เป็น
ข้อมูลอย่างเดียว โดยอาศัยอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีข้อจ ากัดบางอย่างในการเข้าถึงข้อมูล อันได้แก่ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าวสาร ห้องสนทนา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ภายในระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถ
น ามาใช้ในการฝึกอบรมได้ และแบบที่เป็นมัลติมีเดีย ได้แก่ เว็บฝึกอบรม (Web-Based Training) 
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เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction) เว็บเพ่ือการศึกษา (Web-Based Education) เว็บช่วย 
การเรียนรู้ (Web-Based Learning) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Internet-Based Training) อินเทอร์เน็ต
ช่ ว ย สอน  ( Internet-Based Instruction) เวิ ล ด์ ไวด์ เว็ บ ฝึ ก อบ รม  (WWW-Based Training)           
ซึ่งเวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-Based Instruction) ซึ่งลักษณะของ WBT จะเป็นแบบที่นิยมใน         
การใช้อธิบายคุณลักษณะของการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการฝึกอบรมมากที่สุด การฝึกอบรมหรือการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW : World Wild Web) ถือได้ว่า 
เป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน  
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และ พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ 2541) และสอดคล้องกับ ฮอลล์ (Hall B. 8199 ) ได้กล่าว
ว่า เป็นการสอนผ่านทางเว็บบราวเซอร์ การน าเสนอข้อมูลสามารถส่งจากแหล่งที่ห่างไกลถึงกันได้           
มีข้อดีคือ ท าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว มีปฎิสัมพันธ์เป็นมัลติมีเดีย โดยใช้คุณสมบัติของเว็บบราวเซอร์
และปลั๊กอิน ซ่ึงกล่าวลักษณะเดียวกับ (Meorill M. David 1998) ที่กล่าวว่า เว็บฝึกอบรมเป็นระบบ
การฝึกอบรมที่น าเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือทางอินทราเน็ตขององค์กรโดยเว็บบราวเซอร์  
ซึ่งมีความเห็นในทิศทางเดียวกับ (ยืน ภู่วรวรรณ 2540) โดยได้กล่าวเสริมว่า การเรียนการสอนต้อง
ประกอบด้วยการติดต่อทั้ง 2 ทาง โดย ให้ผู้สอนและผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเปรียบเสมือนการเรียน
ในห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่ผู้เรียนสามารถหาอ่านได้ในเว็บ และ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์  2540(  กล่าวต่อ
ว่า การเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Constructivism โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ ทั้งนี้ (มนัส บุญประกอบ 2542) ได้น าแผนภูมิมโนทัศน์มาใช้ในการออแบบเว็บ 
โดยเปรียบเสมือนสารบัญของหนังสือ ออกแบบมาด้วยลักษณะเว็บของไฮเปอร์เท็กซ์และแบบสื่อ
ประสม และการออกแบบฐานข้อมูลผ่านเว็บสามารถจัดสร้างได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ แผนภูมิตาราง 
แผนภูมิเชื่อมโยงเป็นล าดับชั้น และเครือข่ายข้อมูล โดย (ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ 2547) ได้กล่าวถึงเสริมต่อว่า 
เป็นการอบรมโดยใช้เว็บเป็นสื่อในการน าเสนอข้อมูล มีเว็บบราวเซอร์เป็นตัวจัดการ น าเสนอผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต มีการจัดปฎิสัมพันธ์ทั้งแบบ Synchronous คือ ในเวลาเดียว            
แต่ต่างสถานที่กันและแบบ Asynchronous คือ ในสถานที่แตกต่างกันและต่างเวลากัน ท าให้ผู้เข้ารับ        
การอบรมสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ และเวลาใดก็ได้ แต่ส่วนที่ท าให้วิธีการอบรมผ่านเว็บ (WBT) กับ          
การเรียนรู้ผ่านเว็บ (WBI) มีความแตกต่างกัน คือ กลุ่มเป้าหมาย ของการอบรมคือ ผู้ใหญ่ (Adult 
Learning) ซึ่งจะเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ  การเรียนรู้ของตนเอง ส่วนการเรียนรู้ผ่านเว็บส่วนใหญ่
แล้วจะน าไปใช้ในการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นนักเรียน 
นอกจากนั้น ก็มีในส่วนของเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ การฝึกอบรมจะใช้เวลาที่น้อยกว่าการเรียนการสอน 
เนื้อหาที่จะน าเสนอจะต้องกระชับและเข้าใจง่าย เพราะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้มีจ ากัด ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับ (วิยะดา วชิราภากร 2547) ได้กล่าวว่าเป็นการจัดสภาพการอบรมที่ได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ 
ภายใต้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บเพ่ือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูล เพ่ือส่งเสริม
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และสนับสนุนให้การฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เนื้อหา บทเรียน หรือโปรแกรมในเว็บนั้น
สามารถปรับ เปลี่ยนแปลง พัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา (จรัสศรี รัตตะมาน 2551)     

ทั้งนี้ (มนต์ชัย เทียนทอง 2545) ได้กล่าวต่อว่า การน าเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์    
โดยใช้เว็บเบราเซอร์เป็นตัวจัดการ มีระบบการติดต่อกับผู้ใช้ ระบบการน าเสนอบทเรียน และระบบ
การจัดการบทเรียน เนื่องจากบทเรียนน าเสนอผ่านเว็บเบราเซอร์ ซึ่งใช้หลักการน าเสนอแบบไฮเปอร์เท็กซ์ 
(Hypertext) เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลนั่นเอง  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน
หรือการฝึกอบรมแบบออนไลน์ที่เรียกว่า การเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถ และความสนใจของตนเอง โดยน าเสนอเนื้อหาในลักษณะข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ 
และมัลติมีเดียแบบต่างๆ เท่าท่ีเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถสร้างสรรค์ได้ 

จึงกล่าวสรุปได้ว่า เว็บฝึกอบรม เป็นการน ากระบวนการฝึกอบรม โดยผ่านการน าเสนอด้วย
เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ฝึกอบรมจึงสามารถเข้าฝึกอบรมได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ตนเอง
ต้องการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกท้ัง
ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากกระบวนการจัดการฝึกอบรม ยังเป็นการเพ่ิมทักษะในการท างาน และ 
ช่วยขจัดอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมแบบเดิม รวมทั้ง เป็นการตอบสนอง 
รูปแบบ และขั้นตอนการพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรเบื้องต้นในบริษัทประกันภัย ที่ต้องมีการบริการ
ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย 

 
องค์ประกอบของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
องค์ประกอบของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีดังต่อไปนี้ 

1. องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย การน าทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้ใน
การออกแบบระบบการสอน เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนเนื้อหามีการน าเสนอโดยใช้มัลติมีเดีย 
ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อความและกราฟิก และภาพเคลื่อนไหว มาช่วยในการน าเสนอและการปฏิสัมพันธ์
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถท าได้ทั้งแบบเวลาไม่พร้อมกัน (Asynchronous) 
เช่น จดหมายอิเล็กโทรนิกส์  หรือ แบบมีปฏิสัมพันธ์พร้อมกัน (Synchronous)  

2. องค์ประกอบด้านเครื่องมือในการเชื่อมต่อระยะไกล 
2.1 Telnet, File Transfer Protocol (FTP) เป็นต้น 
2.2 เครื่องมือช่วยน าทางในอินเทอร์เน็ต (ฐานข้อมูลและเว็บเพจ) Gopher, Lynx 
2.3 เครื่องมือช่วยค้นและเครื่องมืออ่ืนๆ Search Engine Counter Tool 
2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบและซอฟต์แวร์ 
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2.5 ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Unix, Window NT, Window 98, Dos, Macintosh 
2.6 ซอฟต์แวร์ให้บริการเครือข่าย ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม เป็นต้น 
2.7 อุปกรณ์เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
2.8 โมเด็ม 
2.9 รูปแบบการเชื่อมต่อ ความเร็ว 33.6 Kbps, 56 Kbps, สายโทรศัพท์, ISDN, T1, 

Satellite เป็นต้น 
2.10 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, เกตเวย์ 

3. องค์ประกอบด้านเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม 
3.1 โปรแกรมภาษา (HTML : Hypertext Markup Language, JAVA, JAVA  

Script, CGI Script, Pearl, Active X ) 
3.2 เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม เช่น FrontPage, FrontPage Express, Hotdog, 

Home site เป็นต้น 
3.3 ระบบให้บริการอินเทอร์เน็ต 
3.4 HTTP Servers , Web Site , URL 
3.5 CGI ( Common Gateway Interface ) 
3.6 โปรแกรมบราวเซอร์ 

 
ขั้นตอนและความส าคัญของการสร้างหลักสูตร 

 เมธี ปิยะคุณ (2547) สรุปคุณลักษณะส าคัญของ e-Training ไว้ว่า คือ ขั้นตอนของการสร้าง
หลักสูตร ซึ่งการสร้างหลักสูตร e-Training สรุปได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์ คือ วิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร จะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ชัดเจน วางเป้าหมายว่าหลักสูตรนี้สร้างให้ใครเป็นผู้เรียน เรียนแล้วได้อะไร มีวิธี การเรียน
อย่างไร มีสื่อเสริมประกอบอย่างไรบ้าง 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบเนื้อหาหลักสูตรมีรายละเอียดต่างๆ อย่างไรบ้าง เป็นการก าหนด
โครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมด เพ่ือให้เห็นหน้าตาของหลักสูตรทั้งหมดว่า มีวิธีการในลักษณะของ        
การเรียนอย่างไร มีรายละเอียดเนื้อหาตรงไหนที่จะต้องเน้นย้ า มีสื่อเสริมที่จะใช้ในการให้ประสบการณ์
การเรียนรู้ผู้เรียน 

ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนา คือ การจัดทาเนื้อหาหลักสูตรให้มีความชัดเจนขึ้น 
ขั้นตอนที่ 4  การด าเนินการเมื่อได้หลักสูตรมาแล้ว ก็ลองน ามาใช้ดูว่าจะต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขอะไรบ้าง มีลักษณะเนื้อหาที่อ่อนไป หรือเพ่ิมเติม ปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการที่
จะท าหลักสูตรให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นลักษณะของขั้นตอนด าเนินการ คือ การทดลองใช้ 
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ขั้นตอนที่ 5  การตรวจสอบผลการด าเนินการ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากได้ลองใช้
หลักสูตรแล้ว ลองตรวจสอบว่าผลเป็นอย่างไร น ามาพัฒนาปรับปรุงและหาข้อสรุปส าหรับแก้ไข         
ให้สมบูรณ ์
 หลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training จะเน้นความส าญของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและ
น าศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ สันติ วิจักขณาลัญฉ์ (2545) ได้ศึกษาวิจัย
การออกแบบและการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Training ซึ่งค้นพบคุณลักษณะ 3 ประการ 
ที่ใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ online คือ 

4. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมต้องมีหลากหลาย เพ่ือเอ้ือต่อวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้  ซึ่งสามารถเกิดขึ้นตลอดเวลา การน าวิธีที่ยืดหยุ่น 
(Flexible approach) มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ได้หลายวิธี เช่น การเรียน
แบบเปิด (Open learning) การเรียนทางไกล (Distance learning) การเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
(Computer mediated learning) หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากและรวดเร็วและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย รวมทั้ง สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามศักยภาพและความสนใจของตนเอง 

5. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเนื้อหาและกิจกรรมต้องตอบสนองความสนใจของผู้เรียน 
และผู้เรียนสามารถเรียนได้เต็มศักยภาพ โดยเน้นการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น 
การจัดสภาพการเรียนรู้ควรจัดในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1) ให้ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกเวลาเรียนและสถานที่ได้ตามความต้องการ 
2) ต้องการจัดหน่วยการเรียน (Modules) หรือ โปรแกรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้ตามความสนใจ และสามารถเลือกที่จะเรียนกับผู้สอนและ
เพ่ือนคนอ่ืนๆ ได้หลากหลาย 

3) การประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับการท ากิจกรรมการเรียน อาจจัด ได้
หลากหลายให้เป็นทางเลือกในการเรียนการสอน ได้แก่ การเรียนเป็นคู่ หรือการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ 
หรือเรียนโดยการปรึกษากับผู้สอน 

4) เน้นให้ผู้เรียนลงปฏิบัติหรือลงมือกระทาด้วยตนเอง (Active learners) ไม่ใช่
การเรียนแบบเป็นผู้รับ (Passive learners) แต่ฝ่ายเดียว 

5) การเพ่ิมความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน ท าได้โดยการปรับกระบวนการเรียน
การสอนให้มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน กล่าวคือ 

(1) ด้านโครงสร้างของหลักสูตร การจัดโครงสร้างหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตร
ที่เป็นทางเลือกตามความสนใจของผู้เรียน ไม่ใช่เป็นหลักสูตรหรือวิชาที่ถูกบังคับให้เรียน 
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(2) ด้านเนื้อหาของหลักสูตร การจัดเนื้อหาของหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรแกน
ผนวกกับโครงงานหรือกรณีศึกษา หรือเป็นสัญญาการเรียนที่ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันก าหนด ไม่ใช่ผู้สอน
เป็นผู้ออกแบบการเรียนทั้งหมด 

(3) ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอนต้องเน้น
การเรียนรู้จากปัญหา สถานการณ์ท่ีก าหนด รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(4) ด้านการปฏิสัมพันธ์ ต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียน มีการประชุมปรึกษา
ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน หรือมีผู้สอนเป็นผู้ให้คาปรึกษา ไม่ใช่ผู้สอนเป็น
ผู้น าเสนอ 

(5) ด้านการประเมินผล ต้องเป็นการประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน และการประเมิน
ตนเอง หรือมีการประเมินผลร่วมกันไม่ใช่ให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเพียงคนเดียว 

6. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
ทั้งนี้ การเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นมีพ้ืนฐานมากจากการเรียนโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ  

1) เข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2) วางแผนการใช้แหล่งข้อมูลเพื่อเป้าหมายต่างๆ 
3) เลือกและวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาที่กาหนดให้ และน าเสนอในรูปแบบของ

การรายงาน 
4) พัฒนาทักษะการจัดการข้อมูล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 ส าหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นั้น มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสาระ 
ที่ต้องการเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยผู้สอนต้องเตรียมการก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งข้ันตอนสาคัญ มีดังนี้ 

1. วิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียน ในด้านระดับชั้นเรียน วัย รวมถึง ความรู้
พ้ืนฐานในเรื่องที่ผู้สอนจะสอน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ จะท าให้ผู้สอนทราบถึงพฤติกรรมของผู้เรียน 
ความสนใจ และความต้องการต่างๆ การจัดกิจกรรมก็ย่อมที่จะสอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียน 
หากผู้เรียนยังไม่มีความพร้อมมากนัก ผู้สอนจะต้องหาทางที่จะเพ่ิมความสนใจและให้ความช่วยเหลือ
ได้มากขึ้น 

2. วิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะแตกต่างกับ
สื่ออ่ืนๆ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องใช้เครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์เป็นเครื่องช่วยในการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องเล่น VDO หรือ CD เป็นต้น ดังนี้ การบรรจุเนื้อหาสาระต่างๆ เข้าไป ควรค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อผู้เรียน เช่น ปริมาณเนื้อหาต่อหน้าจอ ไม่ควรมากเกินไป เพราะจะท าให้เกิดความเครียด
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ขณะที่ศึกษาเนื้อหาการใช้ขนาดตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป อาจท าให้เกิดผลต่อสายตาของผู้เรียน           
สิ่งเหล่านี้ผู้สอนต้องวิเคราะห์เนื้อหา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ปริมาณมากน้อย ควรแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ในเนื้อหาย่อยๆ นั้น ควรจัดเพียง 1 มโนมติ 

2) ความยากง่ายของเนื้อหาเป็นสิ่งส าคัญ โดยผู้เรียนย่อมเรียนจากเนื้อหาที่ง่ายๆ ก่อน 
หากสามารถให้ผู้เรียนรู้ผลการเรียนของตนเองเป็นระยะๆ จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจที่
จะเรียนในเนื้อหาที่มีความยากมากข้ึนต่อไป 

3) ลักษณะเนื้อหา ผู้สอนต้องบอกได้ว่าเนื้อหาสาระที่ดาเนินการสอนนี้เป็นเนื้อหา 
ทฤษฎี หรือปฏิบัติ ทั้งนี้ การน าเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นทฤษฎี ส่วนใหญ่จะเน้นกระบวนการทางสมอง 
ให้เกิดความรู้ ความจ า สามารถอธิบายหรือบอกได้ว่าจะน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร รวมทั้ง การ
วิเคราะห์แยกแยะ เป็นต้น ส่วนเนื้อหาสาระที่จะเน้นการปฏิบัตินั้น ผู้เรียนจะผ่านกระบวนการพัฒนา
ความรู้ความจ ามาระดับหนึ่งแล้ว และน ามาสู่การใช้ทักษะปฏิบัติจากสภาพจริงมากขึ้น ดังนั้น การ
ก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะของเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียน 

3. ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้สอนต้องก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง             
ในแต่ละหน่วยการเรียนย่อยๆ นั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบ เพื่อที่จะก าหนดวิธีการเรียนของตนเอง ทั้งนี้
ผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียน (Learning style) ที่แตกต่างกัน หากผู้เรียนทราบถึงผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังย่อมท าให้ผู้เรียนสามารถก าหนดวิธีการที่จะเรียน เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะต้องครอบคลุม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรนั้นด้วย 

4. ก าหนดขั้นตอนการท ากิจกรรม การก าหนดขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ย่อมท าให้ 
ผู้สอนจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน ส่วนผู้เรียนก็ทราบว่าต้องท าอะไรก่อน – หลัง
และจะต้องมีผลงานหรือชิ้นงานลักษณะใด 
 

คุณลักษณะของการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
คาน (Khan 1997) กล่าวว่า การฝึกอบรมผ่านเว็บต้องค านึงถึงการออกแบบ และการก าหนด

องค์ประกอบต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพต่อ            
การพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ ต้องค านึงถึง
คุณลักษณะส าคัญของเว็บที่เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน (ถนอมพร เลาจรัสแสง 2544) 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน, ผู้สอน, เนื้อหา และเพ่ือลดข้อจ ากัด          
ทางสถานที่และเวลาของการสอนบนเว็บ ผู้เรียนจึงสามารถเข้าเรียนจากที่ใดเวลาใดก็ได้ โดยเรียน
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ตามความพร้อม ความถนัดและความสนใจของตนเอง รวมทั้ง การที่เว็บสามารถจัดกระบวนการเรียน    
การสอนทั้งหมดผ่านเว็บได้ สามารถติดต่อสื่อสารตลอดเวลา 
 การเรียนการสอนผ่านเว็บจะต้องอาศัยบทบาทของระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส าคัญ การใช้อินเทอร์เน็ต
ในลักษณะของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บจะมีวิธีการใช้ใน 3 ลักษณะ (Doherty 1988)  

1. การน าเสนอ (Presentation) เป็นไปในแบบเว็บไซด์ที่ประกอบไปด้วยข้อความ
ภาพกราฟฟิก ซึ่งสามารถน าเสนอได้อย่างเหมาะสมในลักษณะของสื่อ คือ 

1.1 การน าเสนอแบบสื่อทางเดียว เช่น เป็นข้อความ 
1.2 การน าเสนอแบบสื่อคู่ เช่น ข้อความภาพกราฟฟิก บางครั้งจะอยู่ในรูปแบบ 

PDF ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ (Jeanne,1996) 
1.3 การน าเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบด้วยข้อความ ภาพกราฟฟิก 

ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพยนตร์ หรือวีดีโอ (แต่ความเร็วจะไม่เร็วเท่ากับวีดีโอเทป) 
2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้ทุกวันในชีวิต 

ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของอินเทอร์เน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตหลายแบบ เช่น 
2.1 การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ 
2.2 การสื่อสารสองทาง เช่น การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบกัน 

3. การก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (Dynamic Interaction) เป็นคุณลักษณะส าคัญของ
อินเทอร์เน็ตประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ 

3.1 การสืบค้น 
3.2 การหาวิธีการเข้าสู่เว็บ 
3.3 การตอบสนองของมนุษย์ในการใช้เว็บ 

 
รูปแบบการจัดการฝึกอบรม และการพัฒนาผ่านเว็บการฝึกอบรมแบบ e–Training 
การใช้เว็บในการฝึกอบรมก็ต้องค านึงถึงคุณลักษณะของเว็บ เป็นส าคัญ โดยจะท าอย่างไร         

ให้การฝึกอบรม โดยเว็บมีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่าเทียม หรือดีกว่าการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม 
โดยค านึงถึงเว็บฝึกอบรมในด้านการให้การศึกษา คือ เว็บฝึกอบรมจะอยู่ในกรอบ 3 ประการคือ             
เว็บฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบอินเทอร์เน็ตจึงต้องอยู่ในกรอบของเวิลด์ไวด์เว็บ ส่วนการศึกษา
ทางไกล เป็นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการจัดการศึกษาทางไกล ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่ง
ในกรอบของการศึกษาทางไกล และการพัฒนาระบบการสอน อยู่ในกรอบของ WWW เมื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาทางไกล การฝึกอบรมก็ต้องมีการออกแบบและพัฒนาระบบเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
จึงต้องอยู่ในกรอบของการพัฒนาระบบการสอนได ้
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ส่วนเว็บฝึกอบรมในด้านการพัฒนาคน หมายถึง เว็บการฝึกอบรมก็จะอยู่ในกรอบควบคุม 
กล่าวคือ  

- เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เพ่ือพัฒนาคนใน 
ยุคสังคมสารสนเทศ  

- การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งให้         
ผู้อบรมได้เรียนรู้ตามความสนใจ เรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลา   

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) 
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นด้านการฝึกอบรม การศึกษ าและการพัฒนา ซึ่งไม่อาจแยกจากกันได้ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 แบบจ าลองแนวคิดเว็บฝึกอบรม (Model of Web-Based Training)   
 
           เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้แสดงให้เห็นว่า เป็นสื่อที่ทรงพลัง ที่จะเข้ามาพัฒนาใช้ในการฝึกอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระท าได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ทุกแห่งหนทุกสถานที่จะเป็น            
แหล่งที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการฝึกอบรมได้ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ของหน่วยงานที่มีระบบนี้ 
ติดตั้งอยู่ อินเทอร์เน็ตเป็นมิตรกับผู้ใช้ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง เรียนรู้ในเวลาใดก็ได้             
ซึ่งเป็นมิติใหม่ของเครื่องมือและกระบวนการในการฝึกอบรม (Pollack C. and Masters 1997) กล่าวว่า 
การฝึกอบรมเข้าถึงทุกครั้งต้องใช้อินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกิดขึ้น 
กับตัวผู้เข้าอบรมเองโดยตรง สามารถทบทวนบทเรียน เนื้อหา ซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง
ได้ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นการประหยัดเงิยเพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม  

แต่ในปัจจุบัน (ปัทมาพร เย็นบ ารุง 2541) การฝึกอบรมทางไกลโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่ายนับว่าเป็นสิ่งใหม่ จึงพบปัญหากล่าวคือ ผู้เรียนและผู้สอนมีปัญหา คือ ไม่มีความรู้เรื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ (ครรชิต มาลัยวงศ์ 2541) ที่กล่าวว่า ครูผู้สอนหรือนักฝึกอบรมจ านวน
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มากท่ียังไม่รู้จัก ไม่รู้ถึงคุณค่าและความส าคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการฝึกอบรม และใช้ WWW 
ให้การหาข้อมูลต่างๆ ได้เข้ากลุ่มสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาในอินเทอร์เน็ต กับกลุ่มที่มีความสนใจ
เช่นเดียวกัน แต่ปัญหาของความไม่แพร่หลายในการใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือการฝึกอบรมก็คือ 

1. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าเช่า ค่าโทรศัพท์ทางไกล กรณีอยู่ต่างจังหวัดยังสูงมาก  
2. การขาดนักออกแบบระบบการฝึกอบรมโดยใช้อินเทอร์เน็ต  
3. ทัศนคติของผู้ใช้ยังเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้ค้นหาหรือ

ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันมากกว่า  
4. อุปสรรคด้านภาษา เนื่องจากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ  
5. การติดตั้งอินเทอร์เน็ตยังมีปริมาณน้อย  
6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และขาดความเข้าใจ  
7. คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนยังไม่เพียงพอ จึงไม่เห็นความจ าเป็นในการต้องติดตั้ง

อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการศึกษาท่ัวไป  
8. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารซึ่งไม่เข้าใจเทคโนโลยี 

 อีกท้ัง การฝึกอบรมผ่านเว็บนั้น สามารถแบ่งรูปแบบของการฝึกอบรมได้หลายลักษณะ ดังนี้ 
1. แบ่งตามความแตกต่างของลักษณะหลักสูตรการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 4 

รูปแบบ ดังนี้ 
1.1 Leader – Led or Facilitated Online Learning เป็นรูปแบบที่มีผู้สอน

เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
1.2 Self – Paced, Web – based Learning เป็นรูปแบบของเว็บที่มีการจัดระบบ 

ทั้งด้านเนื้อหา สื่อหรือสถานการณ์ต่างๆ ให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยสามารถเรียนได้
ด้วยตนเอง 

1.3 Online Tutorials หรือ PDF format เป็นรูปแบบของระบบเอกสารออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาในระบบออนไลน์ หรือพิมพ์เอกสารออกมาศึกษาด้วยตนเอง 

1.4 Web-Based Electronic Performance Support Systems (EPSS) เป็น
รูปแบบที่ก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานการณ์จ าลองต่างๆ 
เพ่ือสนองต่อการเรียนรู้ได้ 

2. แบ่งตามรูปแบบเครื่องมือที่ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
ดังนี้ 

2.1 แบบที่เป็นข้อมลูอย่างเดียว (Text – Only)  
2.2 แบบที่เป็นสื่อประสม (Multimedia) 
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 โดยในแต่ละรูปแบบจะประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ เนื้อหา (Content) ระบบ 
โครงสร้าง (Infrastructure/Tool) และการบริการ (Services) 

1. เนื้อหา (Content) คือ ความรู้และสารที่ผู้ให้การฝึกอบรมจะน าเสนอไปสู่ผู้รับ
การฝึกอบรม เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมนั้น จะต้องเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ 

2. ระบบโครงสร้าง (Infrastructure/Tool) โครงสร้างการฝึกอบรมผ่านเว็บประกอบด้วย 
โครงสร้างหลัก 4 ส่วน ดังนี้ 

2.1 ผู้บริหารจัดการฝึกอบรม (Training Provider)  มีหน้าที่คอยดูแลในส่วน
ของการบริหารจัดการเว็บไซต์ส าหรับการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนหน้าเว็บไซต์ นอกจากนั้น           
ยังต้องเป็นผู้ดูแลรักษาระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการฝึกอบรมผ่านเว็บ 

2.2 เซิร์ฟเวอร์  (Server)  เป็นแหล่งเก็บทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เนื้อหาในการฝึกอบรม ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน์ เป็นต้น  

2.3 ผู้ช่วยฝึกอบรมหรือวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Tutor) เป็นผู้ฝึกหรือผู้ให้ค าปรึกษา
กับผู้เรียน  

2.4 ผู้อบรมหรือผู้เข้าร่วมอบรม  (Learner) ผู้อบรมในที่นี้ คือ ผู้ที่สนใจที่จะ
ศึกษาหรือพัฒนาความรู้ของตนเอง 

3. การบริการ (Services) คือ การให้ความช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรม การให้บริการนั้นเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ด าเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง ดังนั้น ทางหน่วยงาน
หรือองค์กรที่ให้บริการจะต้องมีเครื่องมือ หรือสิ่งที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์แบบเพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ให้การฝึกอบรมความสะดวกและง่ายในการใช้งานมากท่ีสุด  

จากที่กล่าวมาทั้งหมด หากองค์ประกอบของการฝึกอบรมผ่านเว็บไมม่ีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อ
การดึงดูดใจให้ผู้เข้าอบรมเข้ามาเรียน รวมทั้งโครงสร้างเป็นส่วนที่จะสนับสนุนการด าเนินการอบรม
ด าเนินการไปด้วยดี เอีกทั้ง การอบรมผ่านเว็บดีจะท าให้การส่งเนื้อหาได้รวดเร็ว ทันเวลา ตอบสนอง
ความต้องการของผู้อบรมได้ทันท่วงทีด้วย 

การจัดการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ การสอนผ่านเว็บนั้นกระท าได้ 3 ทาง คือ 

1.1 Asynchronous Learning เป็นการสอนโดยใช้ปรัชญา “Self Learning” 
ผู้เรียนจะเรียนอ่านเว็บเมื่อไรก็ได้ ในช่วงเวลาที่เจ้าของหลักสูตรก าหนด การเรียนนั้นจะมีกิจกรรม 
การอ่านเนื้อหา ค้นคว้า ท าโครงการ ท าแบบทดสอบ และท าการสอบ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน
หรือบทเรียนในรูปแบบ Asynchronous คือ คนละเวลา 
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ผู้เรียนอาจตั้งค าถามผ่าน Web Board ผู้สอนจะเข้าไปดูค าถาม และตอบในช่วงเวลาที่
สะดวก ผู้เรียนอาจ ติดต่อกับผู้สอนทาง E-mail ผู้สอนอาจจะให้การบ้านหรือข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้เรียน 
ซึ่งผู้เรียนจะเห็นข้อมูล ภายหลังจากที่ผู้สอนประกาศ และระหว่างที่ผู้เรียนก าลังเรียนบทเรียนนั้น 
ผู้สอนไม่ต้อง online อยู่กับระบบ 

1.2 Synchronous Learning คือ การสอนเสมือนหนึ่งว่าผู้สอนอยู่ ในห้อง          
อยู่หน้าชั้นเรียนแต่ผู้เรียนอยู่กระจายทั่วไป  

1.3 Collaborative Learning คือ การสอนแบบนี้จะยากข้ึน จะต้องมีซอฟท์แวร์
เฉพาะที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้ ท าให้ผู้เรียนกับผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันและเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ื อน าไปสู่ จุ ดหมายของบท เรียน  การเรียนแบบ  Collaborative จะเป็ น การเรียนแบบ 
Synchronous ผสมกับการใช้เครื่องมือระดับท่ีสูงขึ้น 

2. องค์ประกอบที่เอ้ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมผ่านเว็บนั้น 
มีรูปแบบการเรียนการสอนและบทบาทของผู้เรียนและผู้สอน แตกต่างจากการสอนในระบบเดิม              
จึงต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว กล่าวคือ จากการเป็นผู้รับข้อมูลจาก          
ผู้อบรมต้องเปลี่ยนเป็นการศึกษาค้นคว้าบทเรียนด้วยตนเองให้แตกฉาน โดยผู้ให้การอบรมหรือผู้สอน
นั้นคอยเป็นผู้ชี้แนะน าทางการเรียนรู้ ตลอดจนการแนะน าแหล่งความรู้ในการค้นคว้าเพ่ิมเติม            
การอบรมผ่านเว็บหรือการเรียนการสอนแบบ E-learning จะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ และต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ประการคือ  

2.1 ผู้เรียน เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการอบรมผ่านเว็บหรือ
การเรียนการสอนแบบ E-learning ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จ ากัดอายุ เป็นโอกาสทาง
การศึกษาให้กับทุกคน ผู้เรียนเรียนได้จากทุกที่  ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ส านักงานหรือสถานที่ใด       
ที่สะดวก และสามารถติดต่อเข้าสู่ระบบ LMS ได้ โดยผู้เรียนจะเป็นผู้บริหารเวลาในการเรียนของ
ตนเองว่าจะใช้เวลาในการเรียนของตนเองแต่ละเนื้อหาเท่าไหร่ และสามารถข้ามเนื้อหาที่ตนรู้ดีแล้ว 
โดยไม่ต้องรอเพ่ือนร่วมชั้น การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยไม่ต้องรอระบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนที่ต้องฟังอาจารย์
อธิบายไปพร้อมๆ กับเพ่ือนร่วมชั้นคนอ่ืนๆ ซึ่งในการอบรมผ่านเว็บหรือการเรียนการสอนแบบ              
E-learning โดยผ่านระบบ LMS จะสามารถเรียนรู้ได้  4 รูปแบบ คือ 

1) เรียนรู้ผ่านหน้าเรียน (e-slide) ของระบบ LMS มีการผสมผสานเนื้อหา 
ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้ในหน้าเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถดึงสื่อประกอบการเรียน
มาใช้ได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการเข้าใจบทเรียน 

2) เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน หรือกับผู้สอน ผ่าน
เครื่องมือ Communication ของระบบ LMS โดยแบ่งประเภทของการสื่อสารออกเป็นดังนี้ 
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- การสื่อสารทางเดียว ซึ่งจะสามารถท าได้โดยอาศัยเครื่องมือ E-mail, 
Q&A และ FAQ 

- การสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งสามารถใช้ในการอภิปรายกลุ่ม โดยใช้ Web 
board และสามารถสนทนาผ่านห้องสนทนาที่เรียกว่า Chat room 

3) เรียนรู้จากการค้นคว้าข้อมูลในเอกสารที่เชื่อมโยงเองได้ ตลอดจน 
Web Site ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการเชื่อมโยงไปที่ Information Service Center หรือ เชื่อมโยงไปที่
ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) หรือเชื่อมโยงที่แหล่งข้อมูลโดยตรงผ่าน URL หรือเชื่อมโยงไปยัง
แฟ้มข้อมูลที่มีการเตรียมไว้ให้สอดคล้องกับบทเรียน 

4) เรียนรู้จากกิจกรรมทางการศึกษาบนระบบ LMS ผู้เรียนสามารถส่ง
การบ้านและส่งงานผ่าน E-mail และผู้สอนสามรรถท าการส่งคะแนน และข้อมูลป้อนกลับไปยังแฟ้ม
ของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถท า project ร่วมกัน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา หรือจัดให้มีการอภิปราย
ร่วมกันทีละหลายๆ คน โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมการอภิปราย 

2.2 ผู้สอน ต้องรับบทบาทในการปฏิรูปรูปแบบการสอนจากปัจจุบันไปสู่ระบบ
ในอนาคตผู้สอนจ าเป็นต้องเป็นผู้ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอน โดย 

1) ผู้สอนต้องน าเอาความรู้ที่มีอยู่เดิมของตนพัฒนารูปแแบบการถ่ายทอด
ให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

2) ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจูงใจให้ผู้เรียนใคร่รู้ ตลอดจน
สามารถควบคุมติดตามผลการเรียนของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ LMS สร้างกิจกรรมต่างๆ ให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความแตกฉานในองค์ความรู้ของเนื้อหาที่ก าลังศึกษาอยู่ 

3) สิ่งที่จ าเป็นและยากที่สุดนั่นคือ ผู้สอนต้องเป็นผู้เตรียมบทเรียนที่มีอยู่
ในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบหนังสือ สไลด์ ภาพประกอบ แผนภูมิ เป็นต้น ให้อยู่ในรูปของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ในการน าเข้าสู่ระบบ LMS เพ่ือที่จะน าบทเรียนเหล่านี้มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่าง
กว้างขวางและทั่วถึงคนทุกกลุ่ม ท าให้ระบบการเรียนแบบ E-learning เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
โดยกระบวนการปรับสื่อให้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่จะช่วยให้
การปรับเนื้อหาเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว ควรเข้าใจหลักการด้านเทคนิคและข้อจ ากัดในการสอน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือที่จะสามารถออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมประกอบการสอน น าเข้าสู่
กระบวนการเตรียมบทเรียน เพ่ือผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้ในระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning 
ต่อไป 
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2.3 ระบบบริหารจัดการ (Learning Management System : LMS)  เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้สนับสนุนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่ 6 ประการ ได้แก่ 

1) สร้างบทเรียนซอฟต์แวร์จัดการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องมีส่วนช่วย
สร้างรูปแบบ เนื้อหา และการน าเสนอท่ีเหมาะสม 

2) จดัการหลักสูตร เพ่ือก าหนดโครงสร้างหลักสูตร จ านวนครั้งที่สอน การเตรียม 
การสอนตลอดจนข้อมูลปลีกย่อยเกี่ยวกับหลักสูตร 

3) จัดการห้องเรียนแบบ Virtual Classroom ซอฟต์แวร์ส่วนนี้จะสนับสนุน
การจัดการกับบทเรียนที่เป็นเนื้อหาบทเรียนที่เป็นชุดทดสอบและการมอบหมาย ผู้สอนตลอดจน         
การบริการผู้เรียนและติดตามการเรียนของผู้เรียน 

4) จัดการปฏิสัมพันธ์ จะต้องมีซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ 
Asynchronous, Synchronous หรือแบบ Collaborative 

5) การจัดการประเมินผล ซอฟต์แวร์ส่วนนี้จะติดตามการใช้บทเรียนของ
ผู้เรียน เก็บ ข้อมูลสถิติการใช้บทเรียน และผลของการทดสอบเพื่อการประเมินผล 

6) จัดการกับสิทธิผลประโยชน์ ซอฟต์แวร์ส่วนนี้จะเก็บสถิติการใช้บทเรียน
ตลอดจน ข้อมูลรหัสผ่านของผู้เรียน สถิติการใช้บทเรียนะใช้เป็นข้อมูลในการค านวนค่าลิขสิทธิ์การใช้
ตามนโยบายที่ก าหนดโดยฝ่ายบริหาร 

การฝึกอบรมผ่านเว็บ e-Training หรือ การเรียนการสอนแบบ e-Learning นั้น มีความเหมาะสม
กับการฝึกอบรมด้านทักษะและด้านความรู้หลายอย่าง เช่น การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
ทักษะด้านการบริหาร หรือการเขียนทางธุรกิจ หากองค์การใดจะน าเอาการอบรมผ่านเว็บไปใช้          
ควรพิจารณาความพร้อมในประเด็นต่างๆ เช่น ความต้องการของผู้เรียนในด้านทักษะ และด้านความรู้ 
ความต้องการจ าเป็นในด้านทักษะเชิงพุทธิปัญญา พ้ืนฐานความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน 
และระบบพ้ืนฐานขององค์กรเพ่ือรองรับการ ฝึกอบรมผ่านเว็บ การออกแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ  
จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง โดยต้องเป็นการออกแบบที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพ่ิมขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การอบรมผ่านเว็บก็นับว่าเป็นเครื่องมือ และทางเลือกหนึ่งที่องค์การสามารถน ามาใช้
เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของตนให้มีทักษะและความสามารถ โดยบุคลากรไม่ต้องถูกจ ากัด
ด้วยระยะเวลาและสถานที่ อีกทั้ง ยังเพ่ิมพูนความรู้ของตนได้ตามความสนใจโดยไม่จ ากัดเพียงแค่
บทเรียนที่ผู้สอนก าหนดให้เหมือนดังชั้นเรียนปกติ เท่านั้น 

ส่วน (พรรณี เกษกมล 2543) กล่าวว่า รูปแบบจะประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ 
เนื้อหา (Content) ระบบโครงสร้าง (Infrastructure/Tool) และการบริการ (Services)  
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1. เนื้อหา (Content) คือ ความรู้และสารที่ผู้ ให้การฝึกอบรมจะน าเสนอไปสู่ผู้ รับ          
การฝึกอบรม เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมนั้นจะต้องเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ 

2. ระบบโครงสร้าง (Infrastructure/Tool) โครงสร้างการฝึกอบรมผ่านเว็บ ประกอบด้วย
โครงสร้างหลัก 4 ส่วน ดังนี้ 

1.1 ผู้บริหารจัดการฝึกอบรม (Training Provider) มีหน้าที่คอยดูแลในส่วน ของ
การบริหารจัดการเว็บไซต์ส าหรับการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนหน้าเว็บไซต์ นอกจากนั้น ยังต้องเป็น
ผู้ดูแลรักษาระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการฝึกอบรมผ่านเว็บ 

1.2 เซิฟเวอร์ (Server) เป็นแหล่งเก็บทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใน
การฝึกอบรม ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ เป็นต้น  

1.3 ผู้ช่วยฝึกอบรมหรือวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Tutor) เป็นผู้ฝึกหรือผู้ให้ค าปรึกษากับ
ผู้เรียน  

1.4 ผู้อบรมหรือผู้เข้าร่วมอบรม (Learner) ผู้อบรมในที่นี้ คือ ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาหรือ
พัฒนาความรู้ของตนเอง 

3. การบริการ (Services) คือ การให้ความช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เข้าอบรม การให้บริการนั้นเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เนื่องจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ด าเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง ดังนั้น ทางหน่วยงานหรือ
องค์กร ที่ให้บริการจะต้องมีเครื่องมือหรือสิ่งที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์แบบ เพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้ให้การฝึกอบรมความสะดวกและง่ายในการใช้งานมากที่สุด  

องค์ประกอบของการฝึกอบรมผ่านเว็บทั้ ง 3 องค์ประกอบนั้นถ้าส่วนใดส่วนหนึ่ งไม่มี
ประสิทธิภาพหรือมีปัญหาก็จะส่งผลต่อส่วนอ่ืนๆ ด้วย เพราะเนื้อหาคือสิ่งที่จะดึงดูดใจให้ผู้เข้ าอบรม
เข้ามาเรียน  ถ้าเนื้อหาตรงตามความต้องการก็จะท าให้ผู้เรียนต้องการที่จะเข้ามาเรียน ส่วนระบบ
โครงสร้างเป็นส่วนที่จะสนับสนุนให้วิธีการอบรมผ่านเว็บด าเนินการไปด้วยดี เพราะถ้าโครงสร้างของ
การอบรมผ่านเว็บดีจะท าให้การส่งเนื้อหาได้รวดเร็ว ทันเวลา ตอบสนองความต้องการของผู้อบรมได้
ทันท่วงที พร้อมทั้งจัดการข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการบริการนั้นเป็นส่วนที่          
คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าอบรม เนื่องจาก การอบรมผ่านเว็บเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนคนเดียว ขาดปฏิสัมพันธ์เหมือนกันการเรียนในห้องเรียน จึงต้องมีเครื่องมือที่คอยช่วยเหลือ เช่น 
เครื่องมือติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 
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การพัฒนาการฝึกอบรมแบบ e – Training  
มีข้อพิจารณา ดังนี้ 
1. สิ่งสาคัญอันดับแรก คือ ต้องตัดสินใจให้ได้ว่าเราต้องการให้ผู้อบรมเรียนรู้ และสามารถ

อะไรได้เมื่อสิ้นสุดการเรียนในหลักสูตร หรือในวิชานั้น โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมและงานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายด้วยความสนุก ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เรียนแล้วจะต้องสนุกไม่เบื่อและสิ่งสาคัญ คือ ต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจนนั้น คือ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

2. การทดสอบการเรียนรู้ที่เป็นเครื่องชี้วัด ที่จะทดสอบผู้อบรมหรือผู้เรียนทั้งก่อนและหลัง
อาจทาเป็นรายบุคคลก็ได้เป็นกลุ่มก็ได้ นอกจากนี้ จะมีการให้บันทึกข้อมูลเบื้องต้นของผู้อบรมและ
ติดตามความก้าวหน้าของการเรียนของผู้เรียน แต่ต้องระลึกเสมอว่าการทดสอบจะสามารถชี้วัด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและมีวิธีการระดมสมองหรือ สามารถระบุเกณฑ์ที่วัดได้หรือการใช้ภาษา
ที่ถูกต้องไม่กากวมนั้น คือ เป็นการทดสอบของการเรียนรู้ว่าเราจะสามารถวัดผล คือ สามารถชี้วัด
ออกมาได้ผลที่ได้เป็นไปตามนั้นอย่างชัดเจน 

3. กิจกรรมการฝึกอบรม หมายถึง การร่วมกันอภิปราย การจัดท าโครงงานหรือการสัมภาษณ์ 
มีการสรุปบทเรียน การจัดทารายการ แลออกแบบในส่วนของเว็บไซต์ เพ่ือน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
คือ ในส่วนของขั้นตอนของกิจกรรมการฝึกอบรม 

4. การเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อม ลักษณะออนไลน์เกิดปฏิกริยาการ
เรียนรู้ร่วมมือกัน ทั้งนี้ การออกแบบเนื้อหาหลักสูตร ในลักษณะของการออนไลน์จะต้องมีข้อแนะน า
ชัดเจนด้วย จะต้องมีห้องประชุม สัมมนาหรือสามารถที่จะถ่ายโยงกัน การเรียนรู้ระหว่างกันได้อย่าง
ชัดเจน คือ ลักษณะของการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 

5. การใช้เทคโนโลยีถือว่าเป็นวิธีการสาคัญ ที่จะทาการฝึกอบรมแบบอีเทรนนิ่งให้ประสบ
ผลส าเร็จ โดยเฉพาะระบบออนไลน์ 

6. การวัดประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่เป็นตัวชี้วัดถึงผลส าเร็จ
ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ด้านว่าเนื้อหาหลักสูตรเป็นอย่างไร การเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรหรือไม่ สะท้อนถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่ผลส าเร็จของหลักสูตรแค่ไหน        
สิ่งส าคัญในภาพรวมของการพัฒนาอีเทรนนิ่ง สิ่งแรกคือ จะต้องมีผู้ชานาญการในเนื้อหานั้นๆ ส าคัญที่ 
2 คือ จะต้องมีผู้ออกแบบในลักษณะของโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร และส าคัญข้อที่ 3 คือ จะต้องมี
กราฟิกดีไซเนอร์เป็นผู้ออกแบบจะใช้การเรียนรู้ในลักษณะไหน จะต้องมีการวางแผนให้ได้ภาพที่จูงใจ 
สิ่งสาคัญที่ 4 คือ โปรแกรมเมอร์ เป็นลักษณะของการที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ใส่เข้าไปใน
เว็บต่างๆ โดยสรุป 4 ข้อนี้ถือว่า จะต้องประสานซึ่งกันและกันในการการที่จะทาให้หลักสูตรอีเทรนนิ่ง
เกิดความสมบูรณ์ที่สุด เทคโนโลยีต่างๆ ที่นามาใช้กับอีเทรนนิ่งจะมีหลายๆ สิ่งที่เกิดขึ้น เช่น e- Mail 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด กระดานสนทนา หรือชัทรูมห้องสนทนาก็ได้ นอกจากนี้ ยังมี            
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การประชุมทางไกลผ่านจอภาพก็สามารถท าได้ หรือเป็นลักษณะของภาพเคลื่อนไหว 3D เว็บเพจต่างๆ 
รวมทั้ง ในส่วนของ E – Book เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ คือ เทคโนโลยีที่นามาใช้เสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ตรงนี้ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

การออกแบบและการพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
การออกแบบโครงสร้างของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2540) 

กล่าวว่า ควรประกอบด้วย 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาภาพรวมรายวิชา (Course  Overview) 
2. การเตรียมตัวของผู้เรียนหรือการปรับพื้นฐานผู้เรียน 
3. เนื้อหาบทเรียน 
4. กิจกรรมที่มอบหมายให้ท าพร้อมทั้งการประเมินผล การก าหนดเวลาเรยีน การส่งงาน 
5. แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนต้องการฝึกฝนตนเอง 
6. การเชื่อมโยงไปแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า 
7. ตัวอย่างแบบทดสอบหรือรายงาน 
8. ข้อมูลทั่วไป (Vital  Information) 
9. ส่วนแสดงประวัติของผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
10. ส่วนของการประกาศข่าว (Bulletin  Board) 
11. ห้องสนทนา (Chat  Room) 

การออกแบบและการพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บ ควรกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอน โดยกล่าวต่อว่า ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนมี 7 ขั้น ดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
2. การวิเคราะห์ผู้เรียน 

2.1 การออกแบบเนื้อหารายวิชา 
2.2 เนื้อหาตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2.3 จัดล าดับเนื้อหาจ าแนกหัวข้อตามหลักการเรียนรู้และลักษณะเฉพาะในแต่ละ

หัวข้อ 
2.4 ก าหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
2.5 ก าหนดวิธีการศึกษา 
2.6 ก าหนดสื่อที่ใช้ประกอบการศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
2.7 ก าหนดวิธีการประเมินผล 
2.8 ก าหนดความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียน 



  52 

2.9 สร้างประมวลรายวิชา 
3. การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้คุณสมบัติของ

อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 
 
4. การเตรียมความพร้อมสิ่งแวดล้อม 
5. การปฐมนิเทศผู้เรียน ได้แก่ แจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน 

ส ารวจความพร้อมของผู้เรียนและเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
6. จัดการเรียนการสอนตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยในเว็บเพจ 
7. การประเมินผล ควรมีทั้งระหว่างเรียนและสิ้นสุดการเรียน เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 

ระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต 
การพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพนั้น เป็นการพัฒนาระบบ         

การจัดการเรียนการสอน (Instructional System Design / Development : ISD) ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ฝึกอบรม โดยระบบการจัดการเรียนการสอนนั้นประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ โดยสิ่ง
แรกคือ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้สอนและวิเคราะห์ผู้เรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาประกอบการ
สร้างเนื้อหา ทั้งนี้ โดยน าเสนอผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพ่ือน ามาออกแบบการใช้งาน 
และทดสอบระบบการปฏิสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยมีการก าหนดมาตรฐานของระบบ
และรูปแบบของเนื้อหา เพ่ือน ามาเป็นต้นฉบับในการสร้างต้นแบบของเว็บ อันน าไปสู่การก าหนด
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สื่อ พร้อมทั้งต้องมีการสร้างระบบจัดเก็บเอกสารในเว็บ รวมทั้ง        
มีข้อก าหนดระบบการให้บริการ การออกแบบระบบบ ารุงรักษา การออกแบบระบบผู้ดูแลรักษาเว็บ 
พร้อมทั้ง การออกแบบระบบการประเมิน และการน าเสนอข้อมูล  

เมื่อด าเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว ต้องมีการทดสอบระบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ ว่าสามารถ
ท างานได้ตรงตามที่ออกแบบหรือไม่ 
 

การประเมินผลการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
การประเมินผลการฝึกอบรมผ่านเว็บนั้น สามารถพิจารณาได้จากหลายปัจจัย ดังนี้ 

1. คุณภาพของการออกแบบบทเรียน 
2. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
 
3. ระดับการปฏิสัมพันธ์ของการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
4. ความน่าสนใจ และการเร้าความสนใจของผู้เรียน 
5. เหมาะสมกับการรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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6. สื่อที่ใช้ในการน าเสนอ 
7. ระบบช่วยเหลือผู้เรียน 
8. การออกแบบระบบการเรียนการสอน หรือการออกแบบรูปแบบของสถานการณ์

จ าลองเพ่ือการเรียนรู้ 
9. การน าเสนอข้อมูล สารสนเทศ 
10. ความเหมาะสมของระยะเวลาส าหรับการเรียนรู้ 
11. ระบบและรูปแบบของการประเมินผล 
12. รูปแบบของเว็บ (Web page) 
13. ความต่อเนื่องและการจัดวางล าดับเนื้อหาการเรียนรู้ 
14. ความสมบูรณ์และถูกต้องของเนื้อหาการเรียนรู้ 
15. เทคโนโลยีการสื่อสาร 
16. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
17. ระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
18. คุณภาพของระบบเครือข่าย (network) 
19. ง่ายต่อการติดตั้งระบบและการใช้งานการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
20. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
21. ความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของเวลาในการเรียนรู้ 
22. เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ 

นอกจากปัจจัยดังกล่าวแลว้ คณุภาพของเว็บฝึกอบรมหรือบทเรียนฝึกอบรมผ่านเว็บ ก็มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บเช่นกัน โดยประเด็นที่ใช้ในการประเมินคุณภาพมีดังนี้ 

1. ความทันสมัย (Currency) ข้อมูลสารสนเทศท่ีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์จะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ใช้งานก็ต่อเมื่อข้อมูลนั่นเป็นข้อมูลใหม่ ทันต่อสถานการณ์และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามระยะ 
เวลาอย่างเหมาะสม 

2. เนื้อหาและข้อมูล (Content and Information) คือ ต้องมีเนื้อหาและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ โดยพิจารณาท้ังปริมาณและคุณภาพของเนื้อหาและข้อมูลว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง และ
ครบถ้วนหรือไม่  

3. ความน่าเชื่อถือ (Authority) การสร้างความเชื่อถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับเว็บไซต์   
เพราะมีเว็บไซต์จ านวนมากท่ีไม่ทราบที่มาของผู้จัดท า ไม่สามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ ไม่มีการสงวน 
ลิขสิทธิ์เพราะอาจลอกเลียนจากหนังสือหรือผู้อ่ืน ไม่มีต าแหน่งหน้าที่การงานหรือหน่วยงานที่ชัดเจน  
ไม่มีที่อยู่ที่จะติดต่อหรือมีแหล่งที่แน่นอน  โดเมนเนมไม่มาตรฐาน เป็นต้น 
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4. การเชื่อมโยงข้อมูล (Navigation) การประเมินเว็บไซด์ที่ดีควรจะแสดงการเชื่อมโยง
ไปยังส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และอ่านได้อย่างชัดเจน 

5. การปฏิบัติจริง (Experience) ควรจะมีเนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
และมีการแสดงผลอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้เข้าชมรู้สึกว่าไม่เสียเวลา ไม่ไร้ประโยชน์หรือเว็บเพ็จไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ผู้ออกแบบต้องค านึงเสมอว่าการน าไปใช้งานจริง ผู้สืบคืนข้อมูลหรือผู้เข้าชมย่อม
ต้องการเข้ามาเพ่ือเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

6. ความเป็นสื่อประสม (Multimedia) ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญของความเป็น 
Multimedia ภายในเว็บไซด์ คือ เสียง ภาพ  กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ควรสอดคล้องกับเนื้อหาภายใน
เว็บไซด์ นอกจากนี้ ควรจะเป็น Multimedia ที่เพ่ิมความสนใจให้ผู้เข้าชม 

7. การให้ข้อมูล (Treatment) การจัดเนื้อหาเป็นเรื่องที่ส าคัญและการเข้าสู่เนื้อหา
เป็นสิ่งที่ต้องจัดท าให้เข้าถึงได้ง่าย และจัดข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ในที่นี่หมายถึง การให้ข้อมูล         
เมื่อเข้าเริ่มตั้งแต่หน้าแรก ควรจะมีการจัดการข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญควรวางไว้ในหน้าแรกๆ 
มีการเน้นหรือให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เช่น มีลักษณะที่เป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย เรียงกันไป
ตามล าดับความส าคัญ และการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญนั้นควรเข้าถึงได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 

8. การเข้าถึงข้อมูล (Access) การเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ ต้องสามารถแสดงผลรวดเร็ว
หาและสามารถหาได้สะดวกจากเว็บประเภทสืบค้นข้อมูลทั่วไป 

9. การออกแบบการเรียนการสอน จะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ 
เพ่ือพัฒนาเป็นระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
          จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บนั้น ต้องตอบสนองต่อความต้องการบุคคลใน
การพัฒนาตนเอง ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ผู้ผลิตหรือผู้บริหารจัดการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บก็ต้องค านึงถึงคุณภาพของการฝึกอบรมผ่านเว็บเป็นส าคัญ 
 

ประโยชน์และข้อจ ากัดของการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้แสดงให้เห็นว่า สื่อที่มีประสิทธิภาพที่จะเข้ามาพัฒนาใช้ใน              

การฝึกอบรมมากขึ้น (Pollack C. and Masters 1997) กล่าวโดยสรุปว่า การเรียนการสอนสามารถ
เข้าถึงทุกที่หามีอินเทอร์เน็ต โดยการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรมไม่ต้องมาฝึกอบรม 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เพราะผู้เรียนการเรียนการสอนกระท าได้เองตาม
อัธยาศัย เลือกเวลาเรียนตามสะดวก มีรูปแบบการจัดการสอนการฝึกอบรมเน้นผู้เรียนผู้เข้ารับ           
การอบรมเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถการเรียนรู้ตามความพร้อม ติดตามความก้าวหน้าของตนเองได้ 
สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาได้ตลอดเวลา พร้อมทั้ง สามารถซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ผ่านเครื่องมือบนเว็บ และที่ส าคัญไม่ต้องมีระเบียบ พิธีการใดๆ โดย (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2545) 
ได้กล่าวสนับสนุนต่อว่า เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่มีเวลา ไม่มีโอกาส สามารถ
เข้าไปใช้เรียน โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ จึงช่วยแก้ปัญหาข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา และยังส่งเสริมให้
เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้ง เปิดโอกาส
ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนที่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับปัญหาที่พบในความเป็นจริง โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบท         
มีการเรียนรู้จากปัญหา เพราะ เป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ สนับสนุนการเรียนรู้ที่
กระตือรือร้น กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่จ าเป็นต้อง
เปิดเผยตัวตน เพราะสามารถสร้างการปฏิสัมพันธ์ ผ่านเครื่องมือและช่องทางต่างๆ ได้ 
 

ข้อจ ากัดการฝึกอบรมผ่านเว็บ  
ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า  

1. ข้อจ ากัดของแบนวิดธ์ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งมีผลต่อความเร็วในการน าเสนอข้อมูล 
ท าให้ภาพเกิดอาการกระตุก และไมต่่อเนื่อง (มนต์ชัย เทียนทอง 2544) 

2. ขาดนักออกแบบระบบการฝึกอบรมโดยใช้อินเทอร์เน็ต (สรรรัชต ์ห่อไพศาล 2544) 
3. บทเรียนที่พัฒนาขึ้น มักจะมีความใกล้เคียงกับหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (e-book) 

บทเรียนมีเนื้อหาตายตัวมากเกินไปไม่ยืดหยุ่นในการใช้งานเท่าท่ีควร (มนต์ชัย เทียนทอง 2544) 
4. ผู้เรียนและผู้สอนจะมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านจอคอมพิวเตอร์ ท าให้ไม่สามารถที่จะ

รับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน (น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ 2543) 
5. ปัญหาของเส้นทางการเข้าสู่เนื้อหา (Navigational Problems) รูปแบบข้อความ

หลายมิติและการเชื่อมโยงไปยังแหล่งต่างๆ อาจท าให้ผู้เรียนหลงทางและสูญเสียความสนใจในบทเรียน
ซึ่งเป็นปัญหากับผู้เรียน การใช้ส่วนนี้ชี้น าจะเป็นการช่วยเหลือให้ผู้เรียนลดปัญหาเหล่านั้นได้ (Hall B. 
1998) 

6. อุปสรรคด้านภาษา เนื่องจากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ 
(ปรัชญนันท์ นิลสุข 2543) , (สรรรัชต์ ห่อไพศาล 2544) 

7. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการขาดความเข้าใจของผู้เรียน (ปรัชญา 
จันทราภัย 2542) , (สรรรัชต์ ห่อไพศาล 2544) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศไทย 
ปัจจุบันนี้ ชุดการเรียนมัลติมีเดียมีบทบาทอย่างมาก ทั้งต่อการศึกษาและธุรกิจ รวมถึง เป็นที่

แพร่หลายภายในประเทศ ในรูปแบบและเนื้อหาหลักสูตรที่หลากหลาย ตัวอย่างงานวิจัยดังนี้ 
(อุเทน นวสุธารัตน์ 2551) น าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผู้บริหาร

องค์การแนวใหม่ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ผลการวิจัย พบว่า  
1. องค์ประกอบของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผู้บริหารองค์การแนวใหม่

ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย 1) หลักการฝึกอบรม 2) ความจ าเป็น
ในการฝึกอบรม 3) หลักสูตรฝึกอบรม 4) การด าเนินการฝึกอบรม 5) การประเมินผลการฝึกอบรม   
6)การรายงานผลการฝึกอบรม โดยการด าเนินการฝึกอบรมประกอบด้วย การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และการฝึกอบรมแบบพักค้าง 

2. ผลการฝช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผู้บริหารองค์การแนวใหม่ส าหรับ
บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พบว่า หลังการฝึกอบรมด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผู้ฝึก 
อบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผู้บริหารองค์การแนว
ใหม่ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก 

4. รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผู้บริหารองค์การแนวใหม่ส าหรับบุคลากรใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า องค์ประกอบย่อย คือ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ การประชาสัมพันธ์ เวลา เทคโนโลยีและแผนด า เนินงาน นโยบาย
สาธารณสุขและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) ปัจจัยกระบวนการฝึกอบรมองค์ประกอบย่อย คือ 
หลักการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม แนววิธีการฝึกอบรม 3) ผลผลิตองค์ประกอบย่อย คือ จ านวน
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม และระดับความคิดเห็นของ
ผู้ฝึกอบรม 4) ปัจจัยป้อนกลับองค์ประกอบ คือ การประในติดตามและการจัดท ารายงานสรุปผล ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยของการรับรองรูปแบบโดยผู้มรงคุณวุฒิโดยรวมสอดคล้อง 

(รสมาลิน วรรณวาส 2552) ได้น าเสนอแนวทางการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับบริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่า ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การหา
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมแบบผสมผสาน แบ่งเป็นการวิเคราะห์การอบรมแบบปกติต้องวิเคราะห์
จากนโยบายบริษัท และวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายวิเคราะห์การก าหนด
เป้าหมายการฝึกอบรมและก าหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร 2) รูปแบบหลักสูตรการอบรมแบบ
ผสมผสาน เป็นหลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 39 ชั่วโมง แบ่งเป็นการอบรมในห้อง 
จ านวน 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 60 ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด รูปแบบการอบรมในห้องเป็นการบรรยาย
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เชิงปฏิบัติการ การอบรมผ่านเครือข่ายศึกษาด้วยอีเลิร์นนิง จ านวน 5 วัน หลังจากอบรมจากห้องไปแล้ว 
จ านวน 15 ชั่วโมง คิดเปนร้อยละ 40 ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด ดังนั้น สัดส่วนของการฝึกอบรม
แบบผสมผสาน เท่ากับ 60:40 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 30 – 50 คนต่อหลักสูตร 3) การด าเนินการ
อบรมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้แผนฝึกอบรมประจ าเดือนและ แผนฝึกอบรม
ประจ าปี ช่องทางออนไลน์ ส่งข้อมูลการฝึกอบรมผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และส่งข้อมูลการอบรม
ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท การด าเนินการฝึกอบรมแบบปกติในห้องอบรม มีวิทยากรเป็นผู้บรรยายเนื้อหา 
น าเสนอเนื้อหาด้วยโปรแกรมน าเสนอ มีเอกสารประกอบการอบรมและคู่มือประกอบการอบรม 
กิจกรรมในห้องอบรมเป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีกิจกรรมกลุ่มบทบาทสมมติ ส าหรับการฝึก 
อบรมผ่านเครือข่าย น าเสนอเนื้อหาด้วยอิเลิร์นนิงเป็นมัลติมีเดียส าหรับโปรแกรมน าเสนอจากห้องอบรม
ใช้เป็นสื่อเสริมเพ่ือทบทวน ใช้การสร้างสถานการณ์จ าลองให้ช่วยกันแก้ปัญหา การแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 4) การประเมินผล การฝึกอบรมแบบผสมผสาน           
แบ่งการประเมินการฝึกอบรมแบบปกติ มีการประเมินวิทยากรผู้สอน โดยการใช้แบบสอบถาม
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมก่อนและหลังอบรมโดยใช้แบบทดสอบ ประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้เข้อบรมโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ประเนผลการเรียนรู้ของผู้ เข้า
อบรมก่อนและหลังอบรม และประเมินความพึงพอใจในการเข้าอบรมผ่านเครือข่ายโดยใช้แบบสอบถาม 

(สุรางค์ ธูปบูชากร 2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดท า School mapping 
ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ความรู้ School mapping ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์
สภาพการจัดการศึกษา (2) การคาดคะเนและประมาณการความต้องการวางแผนการศึกษา (3) การจัดท า
ข้อเสนอแนะการวางแผนทางการศึกษา 2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม Shcool mapping ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน (1) การร่างโครงสร้างของหลักสูตร (2) การหาคุณภาพของหลักสูตร (3) การทดลองใช้
หลักสูตร (4) การหาประสิทธิผลของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วยหลักการและ
เหตุผลของหลักสูตร จุดประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างเนื้อหา แบ่งออกเป็น 4 หน่วยการอบรม 
กิจกรรมฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 3. ประสิทธิผลของ
หลักสูตร หลักสูตรฝึกอบรม Shcool mapping มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์หลักสูตรเกิดจากการกระบวนการฝึกอบรมที่แท้จริง 

ทั้งนี้ (ชยานนท์ พูนทอง 2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบระดับการใช้ภาษาส าหรับพนักงานสายสนันสนุน
วิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผบการวิจัย พบว่า 1. แนวทางการฝึกอบรมตาม
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 1) จุดประสงค์การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ที่ออกสอบ TOEIC และมีเทคนิคในการฟัง การอ่านที่ดี
ขึ้นในการสอบ TOEIC 2) เนื้อหาการฝึกอบรม ได้แก่ ทบทวนไวยากรณ์ที่ออกสอบ TOEIC,                  
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ส่วนการอ่าน, ส่วนการฟัง, 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดียมีเนื้อหาในรูปแบบ          
การบรรยายในรูปแบบภาพประกอบเสียงและมีแบบฝึกประกอบการเรียน 4) การประเมินผลการเรียนรู้
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 2. การพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบระดับการใช้ภาษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.50/86.00 3. ผลสัมฤทธิ์
การฝึกอบรมของผู้เข้าอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบระดับ
การใช้ภาษา มีคะแนนก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม และ 4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบระดับการใช้ภาษา อยู่ใน
ระดับมาก 

(เอกชัย พุทธสอน 2556)  ศึกษาเรื่อง แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ และ 2) น าเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้         
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การวิเคราะห์เอกสารการวิจัย 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ 
ด้วยแบบสอบถามตามวิธีวิจัยแบบเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 ท่าน แล้ว น ามาสรุปการได้
ฉันทามติ จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และน าเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยการตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้มจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 ท่าน  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ 
(1.1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(1.2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี คือ มีทักษะการรู้ การใช้ และการจัดการด้านสารสนเทศ 
สื่อ และ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าทันอยู่เสมอ และ (1.3) ทักษะชีวิตและการท างาน คือ มีทักษะ 
ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม และสภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 
2) แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ (2.1) แนวโน้ม 
ด้านหลักการและนโยบาย คือ เน้นการเรียนรู้อยู่บนพ้ืนฐานของการศึกษาผู้ใหญ่  (2.2) แนวโน้มด้าน 
คุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสื่อ 
และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการท างาน (2.3) แนวโน้มด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ         
การส่งเสริมรูปแบบการปฏิบัติจริง และ (2.4) แนวโน้มด้านการสนับสนุนและส่งเสริม คือ การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้จากทุกภาคส่วนในสังคม 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
การพัฒนาชุดการเรียนด้วยมัลติมีเดียของต่างประเทศ มีรูปแบบและวิธีการวิจัยที่หลากหลาย 

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา หรือฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างงานวิจัยดังนี้ 
ทั้งนี้  (Steckberg  Allen and Vasa and Stanley F and Kemp and Suzanne E and 

Arthaud and Tamara J and Asselin and Susan B and Swain and  Kris and Fennick and 
Ellen 2007) ได้ศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย เตรียมครูให้พร้อมส าหรับ
การฝึกฝนครูผู้ช่วย ผู้ช่วยสอนเป็นบุคลากรที่มาช่วยในด้านการให้บริการ โดยเฉพาะในโครงการศึกษา
พิเศษ ประสิทธิภาพของครูผู้ช่วยสอนจะดีเพียงใด ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการอบรมและให้ค าแนะน าจาก
บุคลากรครู แต่ล าพังหลักสูตรครูนั้นไม่เพียงพอที่จะเตรียมบุคลากรครูให้พร้อมต่อการฝึกฝนผู้ช่วย
สอนเหล่านี้ ได้  ในปี  1999 มหาวิทยาลัย Nebraska-Kincoln ได้รับทุนจากโครงการ Nation 
Significant จากกรมการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาแห่งสหรัฐ ในการสร้างและทดสอบแม่แบบที่จะ
ใช้ฝึกอบรมครูให้มีความพร้อมต่อการฝึกฝนครูผู้ช่วย โครงการนี้จึงต้องการแสดงให้เห็นว่าการให้
อบรมผ่านระบบเครือข่ายนั้นสามารถสร้างขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วส่งสัญญาณไปยัง
หน่วยเตรียทการสอนอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมอาจารย์ ผู้สอนให้มีความพร้อมเกี่ยวกับ
หัวข้อต่างๆ ที่ส าคัญ  

(Hashim and Junaidah 2008) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ เรื่องการเรียน
ผ่านระบบเครือข่ายในมาเลซีย : ประยุกต์จากทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี บริษัทหลายแห่งใน
มาเลเซียหันมาใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและท าให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจการสอนได้ดียิ่งขึ้น แต่พนักงานบางคนยังไม่คุ้นชินกับระบบดังกล่าว และพอใจกับการอบรม
แบบตัวต่อตัวมากกว่า งานวิจัยนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกจ้าง 261 คน ในประเทศมาเลเซียที่รู้สึก
สะดวกใจต่อการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้ทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model : TAM) งานวิจัยนี้ใช้แบบทดสอบแบบลิเคริร์ท 5 ระดับ ซึ่งผลปรากฎว่า             
ชาวมาเลเซียยอมรับการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายในระดับหนึ่ง ถึงแม้พวกเขาจะไม่มีทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์มากก็ตาม ความสะดวกในการใช้งาน ความสะดวกสบาย และประโยชน์ที่ได้รับต่างส่งผล
ทางบวกต่อทัฒนะคติในการยอมรับการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นภาพ
การศึกษาแบบตะวันตก และทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี  ที่แม้จะเกิดขึ้นจากยุโรป                  
แต่ก็สามารถน ามาใช้กับชาวมาเลเซีย 

(Waller Bonnie and L. Harrington and Susan S. 2008) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องการอบรม
ผ่านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เรื่อง “มาตรการป้องกันอาการบาดเจ็บ 10 ประการ” โดยใช้
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 120 คน จาก 65 หน่วยงานที่ได้รับการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล         
ในระยะยาว รูปแบบการอบรมมีทั้งใช้ระบบเครือข่าย (เว็บไซต์) และใช้แผ่นซีดีรอม วิเคราะห์ผล                 
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โดยการให้คะแนนในแต่ละมาตรการ ซึ่งมีท้ังทดสอบล่วงหน้า (Pre Test) และทดสอบภายหลัง (Post 
Test) ตัวแปรหลักเรื่องเวลาเป็นสิ่งส าคัญ เห็นได้จากผลคะแนนหลังการอบรมที่สูงกว่าก่อนอบรม 
ตัวแปลหลักเรื่องมาตรการต่างๆ ก็มีความส าคัญเช่นกัน ผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมวิจัย    
ท าคะแนนได้แตกต่างในมาตรการแต่ละข้อ ผลประเมินปรากฎว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีความรู้สึก      
เชิงบวกอย่างมากต่อการอบรมในส่วนของเนื้อหาการอบรม และวิธีให้การอบรมมีการติดตามผล    
การอบรมขั้นแรกไปได้ 3 เดือน ใน 4 มาตรการกับผู้เข้าร่วมการวิจัยจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.2  

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การใช้เว็บเพ่ือการฝึกอบรม มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการอบรมในทางบวก กล่าวคือ ผู้เข้ารับการอบรมความรู้มากขึ้น หลังจาก 
ศึกษาด้วยเว็บเพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์ อีกทั้ง ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนมีลักษณะและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์เดิม และความสามารถ 
ในการเรียนรู้ เช่น การรับรู้ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา จึงเป็นเหตุว่า เมื่อวิทยากรหรือผู้อบรม
จัดการฝึกอบรมแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว การอบรมในลักษณะดังกล่าว จึงไม่อาจตอบสนองต่อ          
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ คนได้อย่างเท่าเทียมกัน  และจากปัญหาตรงจุดนี้ จึงต้องมีการดึงสื่อออนไลน์
เข้ามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม โดยเลือกเว็บเป็นสื่อที่ เหมาะสมส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี            
ความแตกต่างกัน ซึ่งเว็บจะรวมสื่อที่มีความหลากหลายอยู่ในตัวสื่อเอง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
เลือกใช้สื่อที่ตรงกับความต้องการ ความถนัด หรือความสนใจในการเลือกศึกษาของ แต่ละคนได้มาก
ที่สุด และสื่อที่กล่าวถึงนั้น คือ “เว็บเพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์” ซึ่งเป็นสื่อที่มีการตอบสนองต่อ         
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล ดังนั้น จึงเป็นเหตุจูงใจให้การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการพัฒนาเว็บ
เพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การประกันภัยเบื้องต้น” ที่ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานประกันภัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ และความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) เว็บเพ่ือ         
การฝึกอบรมส าหรับพนักงานใหม่ เพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งผู้วิจัย  
ได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
5. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
6. วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ พนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ที่เข้าท างาน 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561  
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ คือ พนักงานใหม่ โดยผู้วิจัยท าการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random sampling) ที่เข้าท างานระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 จ านวน 25 คน  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables) เว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ที่เพ่ือ
ศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน   
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   

1. ผลสัมฤทธิ์จากการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเว็บเพื่อการฝึกอบรมส าหรับ

พนักงานใหม ่
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนิน            
การทดลอง โดยใช้แผนการวิจัยแบบมีกลุ่มทดลองแต่ทดสอบหลังการทดลองอย่างเดียว (Post – test 
only control group design) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  แสดงแบบกลุ่มทดลองแต่ทดสอบหลังการทดลองอย่างเดียว (Post - test only control 
group design) 

 X T2  

 
 เมื่อ X คือ การอบรมด้วยเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
  T2 คือ การทดสอบหลังอบรมด้วยเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อประเภทเว็บ        
เพ่ือการฝึกอบรม, ด้านเนื้อหาฝึกอบรม 

2. แบบประเมินคุณภาพเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
3. เว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่  
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ           

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการอบรมด้วยเว็บ          

เพ่ือการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัยและการดับเพลิง , เรื่องนโยบาย          
การต่อต้านคอร์รับชั่ป ซึ่งเป็นแบบประเมินท่ีมีมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้ 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็น

จากผู้เชี่ยวชาญ มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
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1. ศึกษาจากต าราเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง           
เพ่ือน ามา สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือสอบถาม 2 ด้าน คือ 

- ด้านเนื้อหา 

- ด้านสื่อ 
2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ โครงสร้าง รูปแบบ สาระส าคัญของทั้ง 2 ด้าน แล้วน าผล  

การวิเคราะห์มาสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยก าหนดหัวข้อและ
ประเด็นสัมภาษณ์ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 ด้าน 

3. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ไปเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม และน าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

4. น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 คน ตรวจสอบ หาความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.5 - 1.0  รับได้                
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 

ให้คะแนนเท่ากับ    -  1 เมื่อแน่ใจว่าไม่มีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 
ให้คะแนนเท่ากับ         0  เมื่อไม่แน่ใจว่ามีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 
ให้คะแนนเท่ากับ    + 1 เมื่อแน่ใจว่ามีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ค านวณตามสูตร 

N

R
IOC


  

เมื่อ IOC  คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
 R  คือ ผลรวมคะแนนแทนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
 

ทั้งนี้ ผลการประเมินแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีค่าดัชนีความสอดคล้องด้านเนื้อหา 
1.00  และด้านสื่อ 1.0 

5. ได้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเนื้อหาการฝึกอบรมส าหรับพนักงานใหม่ จ านวน 3 ท่าน และด้านการสื่อ (เว็บเพ่ือการฝึกอบรม) 
จ านวน 3 ท่าน 
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6. ผลการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านสื่อ (เว็บเพ่ือ                
การฝึกอบรม) น ามาสรุปเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเว็บเพ่ือการฝึกอบรมพนักงานใหม่ สามารถสรุปผล        
การสัมภาษณ์ ได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่2  แสดงผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

1. เนื้อหาส าหรับพนักงานใหม่ที่ควร
จะน ามาพัฒนาในเว็บไซต์ แต่ละ
ด้านควรมีเนื้อหาหรือรายละเอียด
อะไรบ้าง 

- ระเบียบ วิธีการท างานในหน้าที่ 

- การดูแลตนเองเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ น้ าท่วม 
ไฟดับ 

- การป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีภัย 

- ชี้แจงขั้นตอนการหนีไฟ อพยพคนและงานออกจากออฟฟิส
อย่างปลอดภัย 

- ป้ายบอกทาง สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย 

- วิธีการใช้ถังดับเพลิง 

- นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 

- ยกตัวอย่างในการน าเสนอเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
เพราะหากพนักงานไม่ใส่ใจในหรือไม่เข้าใจอาจจะเกิดการ
ปฏิบัติงานผิดพลาด และเข้าข่ายคอรัปชั่น โดยที่ตนเองไม่รู้ตัว 

2. บทน า (Introduction) ในพัฒนา
เว็บไซต์ เพื่อการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม่ เนื้อหาควรเป็นอย่างไร 
จึงจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรม             
เกิดการเรียนรู้และสามารถน าไปสู่
เนื้อหาเรื่องต่อไปได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

- ปรับเนื้อหา การค าพูดให้สอดคล้องกับผู้เข้าอบรม ไม่ใช้
ค าศัพท์ที่เข้าใจยาก 

- มีการใช้ภาพประกอบ อาจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นที่น่ารัก 
ประกอบพร้อมค าอธิบาย เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ง่าย 

- น าเสนอรูปแบบและตัวอย่าง แผนผัง เส้นทางหนีไฟแต่ละชั้น
เพ่ือให้เห็นของจริงและรู้จักเส้นทาง 

- ในการน าเสนอตัวอย่างการกระท าผิดหรือขัดต่อนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมการลงโทษที่ผ่านมา 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ  
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หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

3. ขั้นตอนและวิธีการอบรมใน
เว็บไซต์ ส าหรับพนักงานใหม่           
ควรมีลักษณะอย่างไร 

- น าเสนอภาพเหตุการณ์จริง เพ่ือให้เกิดความตระหนัก 
น่าสนใจ  

- มีการวางรูปแบบให้น่าสนใจ โดยใช้การ์ตูนมาน าเสนอ      
เพ่ือให้เกิดความจดจ า 

- หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความหรือตัวอักษรอย่างเดียว  

- มีเสียงบรรยาย ชัดเจน 
4. การเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์           
เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ         
พนักงานใหม่ของผู้เข้ารับการอบรม
ควรมีลักษณะอย่างไร 

- เรียงล าดับเนื้อหาง่ายไปยาก  

- ไม่ควรน าเสนอเนื้อหาที่มีความซับซ้อนจนเกิดไป 

- เนื้อหาสอดคล้องกันกับการใช้งานจริงในชีวิตประจ าวัน น ามา
ประยุกต์ใช้ได้ เพ่ือให้เกิดการจดจ า 

- มีการน าเสนอนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมชี้แจง
วิธีการปฏิบัติงานและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

5. การวัดและประเมินผลบทเรียนใน
เว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม่ ควรมีลักษณะอย่างไร 

- มีการทดสอบวัดระดับความรู้ก่อนเพ่ือรับทราบถึงพ้ืนฐาน
ของผู้เข้ารับการอบรม และปรับเนื้อหาบทเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรมมากที่สุด 

- มีการท าแบบทดสอบแบบ Multiple Choice ในท้าย
บทเรียนเพื่อเป็นการทดสอบและทบความรู้ให้กับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

- ควรมีการลงมือปฏิบัติจริงในการดับเพลิง เพื่อทดสอบ
ความรู้และเตรียมความพร้อมเมื่อเผชิญกับไฟและความร้อน 
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ตารางที ่3  แสดงผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 

หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1. ท่านคิดว่าการน าเสนอเนื้อหาของ 
การน าเข้าสู่เนื้อหาในเวบ็ไซต์                
เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
ควรมีลักษณะอย่างไร 

- มีการปฐมนิเทศ และให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดกับพนักงาน 
เนื่องจากพนักงานบางคนใช้งานด้านเทคโนโลยี ไม่คล่อง 
อาจจะเกิดความกลัว ประหม่า จึงไม่อยากอบรมผ่านเว็บ 

- ควรมีการวางโครง รูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้เป็นระเบียบ         
มีเมนูชัดเจน เรียกใช้งานง่าย 

- เว็บไซต์ไม่ต้องเน้นใช้ค าภาษาอังกฤษ หรือหากใช้ควรมี
ภาษาไทยก ากับ เพ่ือป้องกันการตีความหมายผิดพลาด 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

- ความสนใจ 

- ปรับแต่งเนื้อหาให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย  เพ่ือดึงดูด  
ความสนใจ 

2.2  ลักษะของภาพ  
 

- เน้นการใช้ภาพตัวอย่างที่สามารถเกิดขึ้นจริงเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจ 

- หาภาพที่มีความหลากหลายและตรงกับเนื้อหา เสียง
บรรยาย เพ่ือให้สอดคล้องกัน 

- หาภาพประเภทวีดีโอมาแทรกเพ่ิมเติม เพื่อให้เห็น
รายละเอียดและสร้างความตระหนัก ท าให้เกิดความจดจ า 

2.3  การออกแบบด้านกราฟิก 
 

- ใช้ลักษณะของสื่อผสมที่หลากหลาย ไม่ต้องเน้นเทคนิคต่างๆ 
มาก เพ่ือกระตุ้นสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดความสนใจของ 

- มีการน าอนิเมชั่นมาน าเสนอ สลับกับภาพเหตุการณ์จริง 
เพ่ือให้ผู้รับการอบรม เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 

- จุดที่ส าคัญ ต้องการเน้นย้ า ให้เน้นด้วยการซูม หากวงกลม
ท าสัญลักษณ์ให้เด่นชัด เพื่อชี้จุดที่น่าสนใจและให้เกิดความ
เขา้ใจที่ชัดเจน  

2.4  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน - เน้นการสื่อสารทางโทรศัพท์ VPN โดยเปิดโอกาสให้สอบถาม 
และติดตามงานได้ 
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หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

2.5  ลักษณะของเสียง 
         -  เสียงดนตรี 
 

 
- ควรเลือกใช้ Intro มีเสียงดนตรีมีความตื่นเต้น เพ่ือเร้า      
ความสนใจ แล้วค่อยลดระดับเสียงลง 

- เสียงดนตรีไม่ต้องหลากหลายมาก 

- ปิดเสียงดนตรี ในช่วงที่มีเสียงบรรยาย หรือเปิดเสียงคลอ
เบาๆ เพ่ือไม่ให้รบกวนการอ่านตัวอักษรบรรยายที่มีอยู่ในสื่อ 

         -  เสียงบรรยาย - ควรใช้ภาษาไทยในการบรรยายทั้งหมด ยกเว้นค าเรียกเฉพาะ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ แต่ควรมีค าแปลก ากับด้วย  

- เสียงบรรยายต้องสนใจ เสียงดัง ฟังชัด ถูกอักขระ และถูก
วรรคตอน ที่น าเสนอให้มีความน่าสนใจ 

4. เว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม่ ควรมีกิจกรรมระหว่าง
การอบรมหรือไม่ อย่างไร 

- ควรมีการปฐมนิเทศ  

- มีการท าแบบทดสอบเพื่อวัดวามรู้ แต่ไม่ต้องเยอะมาก  
เพ่ือไม่เป็นการกดดันมห้พนักงานรู้สึกเป็นภาระ 

5. ข้อเสนอแนะและบันทึกเพ่ิมเติม - ควรประยุกต์ให้สามารถใช้งานได้กับ Note Book, มือถือ 
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จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับผู้เชี่ยวชาญสามารถสรุปเป็นแผนภูม ิได้ดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนภูมทิี่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

วิเคราะห์โครงสร้าง รูปแบบ สาระส าคัญของด้านหลักสูตรและด้านการออกแบบ 

สร้างประเด็นสัมภาษณ์เนื้อหา 
ส าหรับพนักงานใหม ่

สร้างประเด็นสัมภาษณ์ 
ด้านสื่อการออกแบบ 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ได้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ไม่ผ่าน 

แก้ไขปรับปรุง 

 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้อง 
เหมาะสมของประเด็นสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน 

 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือหา 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 

แก้ไขปรับปรุง 

ผ่าน 

น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และออกแบบสื่อ  
เว็บเพื่อการฝึกอบรมสอน ด้านละ 3 ท่าน เพ่ือขอความคิดเห็นและ 
ค าแนะน าในการสร้างเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 

วิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
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แบบประเมินคุณภาพเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
แบบประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม จากเอกสาร  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดรูปแบบของแบบประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  แบบปลายปิดมีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  Scale)  
5 ระดับ  และแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่างๆ 
 โดยใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพสื่อ ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert 1967) ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 
 ระดับความคิดเห็น        ความหมาย 

5   มีคุณภาพระดับดีมาก 
4   มีคุณภาพระดับดี 
3   มีคุณภาพระดับปานกลาง 
2   มีคุณภาพระดับพอใช้ 
1   ยังต้องปรับปรุง 
 

 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย
โดยใช้แนวคิดของเบสท์ (Best and John W 1986) การให้ความหมายโดยการให้คะแนนเฉลี่ยเป็น
รายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับดีมาก 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับดี 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับพอใช้ 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อยมาก 
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3. น าแบบประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ที่สร้างเสร็จแล้ว
ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้รับ
ค าแนะน า 

4. น าแบบประเมินที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
หาความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.5 - 1.0 รับได ้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ให้คะแนนเท่ากับ    -  1 เมื่อแน่ใจว่าไม่มีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 
ให้คะแนนเท่ากับ         0  เมื่อไม่แน่ใจว่ามีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 
ให้คะแนนเท่ากับ    + 1 เมื่อแน่ใจว่ามีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ค านวณตามสูตร 
 

N

R
IOC


  

เมื่อ IOC  คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
 R  คือ ผลรวมคะแนนแทนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
  

5. น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC พบว่า ผลการประเมิน
แบบประเมินคุณภาพสื่อเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ มีค่าดัชนีความสอดคล้องด้านเนื้อหา 
เท่ากับ 1.00  และด้านสื่อ เท่ากับ 0.96 รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินแบบประเมินคุณภาพสื่อเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
(ด้านเนื้อหา) 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

R  IOC 
 

ความ
สอดคล้อง 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

2.  เนื้อหามีความชัดเจน มีการออกแบบให้ใช้ง่าย   
ไม่สับสน 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

3.  การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ทราบ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

ด้านเนื้อหา 
4.  เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

5.  เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชา +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

6.  เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
7.  เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เข้ารับ      
การอบรม 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

8.  ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบหรือ
แบบทดสอบ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

ด้านการใช้ภาษา 
9.  การใช้ภาษามีความถูกต้องเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

10.  การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
11.  การใช้ภาษามีความยากง่ายเหมาะสมกับ            
ผู้เข้ารับการอบรม 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

ด้านการวัดผลประเมินผล 
12.  มีความสอดคล้องกับเนื้อหา และจุดประสงค์
การอบรม          

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

R  IOC 
 

ความ
สอดคล้อง 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

13.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมิน          
ความเข้าใจของตนเองจากการศึกษาในสื่อเองได้ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

14.  ส่งเสริมทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และ         
การน าไปประยุกต์ใช้หน่วยงานหรือหน้าที่              
ความรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

สรุป 1 สอดคล้อง 

 
ตารางที่ 5  แสดงผลการประเมินแบบประเมินคุณภาพสื่อเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
(ด้านสื่อ) 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

R  IOC 
 

ความ
สอดคล้อง 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

2.  สื่อมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

3.  มีเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมทราบ +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
ด้านกราฟิกและการออกแบบ 
4.  การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

5.  ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหวสามารถ             
สื่อความหมายได้ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

6.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และ                        
ภาพมีความน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

7.  ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

8.  ความยาวของข้อความมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

R  IOC 
 

ความ
สอดคล้อง 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

9.  เสียงดนตรีประกอบ และเสียงบรรยายมี       
ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

10.  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

11.  มีรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาได้อย่าง
เหมาะสม และน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

ด้านเทคนิคการน าเสนอ 
12.  สื่อมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+3 

 
0.67 

 
สอดคล้อง 

13.  สื่อมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้อบรม
สม่ าเสมอ 

+1 +1 0 +3 0.67 สอดคล้อง 

14.  การควบคุมเนื้อหา ง่าย สะดวก และสามารถ
ย้อนกลับไปยังจุดต่างๆ ได้ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

ด้านองค์ประกอบท่ัวไป 
15.  ความยากง่ายและความสะดวกในการเรียกใช้สื่อ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

16.  ผู้เรียนได้รับประโยชน์หลังจากการอบรม +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

17.  เอกสารการอบรมที่ใช้ประกอบกับสื่อมี       
ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

สรุป 0.96 สอดคล้อง 
 
6. ได้แบบประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรมที่ปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินคุณภาพ โดยด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน  และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 3 ท่าน 
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จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อส าหรับผู้เชี่ยวชาญสามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินจากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดรูปแบบของแบบประเมิน 

แก้ไขปรับปรุง 
 ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้อง 

เหมาะสมของประเด็นสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน 
 

 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือหา 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 

แก้ไขปรับปรุง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

น าแบบประเมินไปใช้ประเมินคุณภาพสื่อ 

แผนภูมทิี่ 4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อเว็บ 
เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
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เว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
ในการสร้างเว็บเพื่อการฝึกอบรมส าหรับพนักงานงานใหม่ ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตรส าหรับพนักงานใหม่ ซึ่งจะมีเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัย

และการดับเพลิง และเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รับชั่น รวมถึงศึกษารูปแบบการจัด การเรียนรู้ 
วิธีการและหลักการสร้างเว็บเพื่อการฝึกอบรมออนไลน์  

2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
ของเนื้อหา ส าหรับพนักงานใหม่  

3. น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบสื่อที่ได้จาก        
การสัมภาษณ์มาสรุป วิเคราะห์ และน าข้อมูลทั้งหมดมาหาแนวทางในสร้างเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ให้มี
ความเหมาะสมที่สุด  

4. ด าเนินการสร้างเว็บเพื่อการฝึกอบรมแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

5. น าเว็บเพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์ที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าอาจารย์        
ที่ปรึกษา แล้วน าไปตรวจสอบประเมินคุณภาพสื่อ (Quality Evaluation) โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ        
ด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 3 ท่าน ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และ        
ท าการประเมินคุณภาพของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินคุณภาพสื่อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น         
ต่อผลประเมิน ทั้งนี้ ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert 1967) ก าหนดเกณฑ์            
การประเมิน ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็น        ความหมาย 

5   มีคุณภาพระดับดีมาก 
4   มีคุณภาพระดับดี 
3   มีคุณภาพระดับปานกลาง 
2   มีคุณภาพระดับพอใช้ 
1   ยังต้องปรับปรุง 
 

 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย
โดยใช้แนวคิดของเบสท์ (Best and John W 1986) การให้ความหมายโดยการให้คะแนนเฉลี่ยเป็น
รายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
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  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับดีมาก 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับดี 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับพอใช้ 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อยมาก 
 

ทั้งนี้ เว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ จะต้องมีระดับคะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จึงจะสามารถใช้งานได้ 

6. ผลการประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ด้านเนื้อหา เท่ากับ 1.00 และด้านสื่อ เท่ากับ 0.96 รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6  แสดงผลการประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

S.D. 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4.00 

 
0.00 

 
ดี 

2.  เนื้อหามีความชัดเจน มีการออกแบบให้ใช้ง่ายไม่
สับสน 

4 5 4 4.33 0.58 ดี 

3.  การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ 4 4 4 4.00 0.00 ดี 
ด้านเนื้อหา 
4.  เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4.33 

 
0.58 

 
ดี 

5.  เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชา 4 4 5 4.33 0.58 ดี 

6.  เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 4 5 4 4.33 0.58 ดี 

7.  เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
อบรม 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

8.  ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบหรือ
แบบทดสอบ 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

S.D. 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการใช้ภาษา 
9.  การใช้ภาษามีความถูกต้องเหมาะสม 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4.67 

 
0.58 

 
ดีมาก 

10.  การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

11.  การใช้ภาษามีความยากง่ายเหมาะสมกับ  
ผู้เข้ารับการอบรม 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

ด้านการวัดผลประเมินผล 
12.  มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์
การอบรม          

 
5 

 
4 

 
4 

 
4.33 

 
0.58 

 
ดี 

13.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมิน 
ความเข้าใจของตนเองจากการศึกษาในสื่อเองได้ 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

14.  ส่งเสริมทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และ 
การน าไปประยุกต์ใช้หน่วยงานหรือหน้าที่             
ความรับผิดชอบ 

4 5 4 4.33 0.58 ดี 

สรุป 4.38 0.49 ดี 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 

จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (  = 4.38, S.D. = 0.49) แสดงว่า เว็บเพ่ือ          
การฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสื่อจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  
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ตารางที่ 7  แสดงผลการประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญ        
ด้านสื่อ จ านวน 3 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

S.D. 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4.33 

 
0.58 

 
ดี 

2.  สื่อมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

3.  มีเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมทราบ 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 
ด้านกราฟิกและการออกแบบ 
4.  การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4.00 

 
0.00 

 
ดี 

5.  ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหวสามารถ              
สื่อความหมายได้ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

4 5 4 4.33 0.58 ดี 

6.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และ
ภาพมีความน่าสนใจ 

4 5 4 4.33 0.58 ดี 

7.  ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 

8.  ความยาวของข้อความมีความเหมาะสม 5 4 4 4.33 0.58 ดี 
9.  เสียงดนตรีประกอบ และเสียงบรรยาย                
มีความเหมาะสม 

4 5 4 4.33 0.58 ดี 

10.  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอเนื้อหา 4 4 4 4.00 0.00 ดี 

11.  มีรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาได้อย่าง
เหมาะสมและน่าสนใจ 

4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 

ด้านเทคนิคการน าเสนอ 
12.  สื่อมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
ดีมาก 

13.  สื่อมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้อบรม
สม่ าเสมอ 

3 3 3 3.00 0.00 ดี 

14.  การควบคุมเนื้อหา ง่าย สะดวก และสามารถ
ย้อนกลับไปยัง จุดต่างๆ ได้ 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

S.D. 
 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านองค์ประกอบท่ัวไป 
15.  ความยากง่ายและความสะดวกในการเรียกใชส้ื่อ 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4.33 

 
0.58 

 
ดี 

16.  ผู้เรียนได้รับประโยชน์หลังจากการอบรม 3 5 5 4.33 1.15 ดี 

17.  เอกสารการอบรมที่ใช้ประกอบกับสื่อมี
ความเหมาะสม 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

สรุป 4.33 0.48 ดี 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงาน
ใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (  = 4.33, S.D. = 0.48) แสดงว่า เว็บเพ่ือ         
การฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสื่อ ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและสื่อการออกแบบ ทั้งนี้ ในการประเมินได้มีการข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้วิจัยก็ได้น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อให้ได้สื่อที่มีคุณภาพส าหรับน าไปใช้กับผู้รับการอบรมต่อไป 

7. น ารูปแบบเว็บเพ่ือการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินไปปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วน าเว็บเพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์ไปทดลองใช้ฝึกอบรม 
กับพนักงาน เพ่ีอหาประสิทธิภาพต่อไป 

8. น าเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ไปทดลองกับกลุ่มทดลองรายบุคคล ( Individual Tryout) 
โดยทดลองกับพนักงานใหม่ที่เข้าท างานในระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2560 และยังไม่ผ่าน
การฝึกอบรมเรื่องอัคคีภัยการต่อต้านคอร์รัปชันมาก่อน จ านวน 3 คน โดยให้กลุ่มทดลองได้
ด าเนินการอบรมจากเว็บเพ่ือการฝึกอบรม แล้วท าแบบทดสอบหลังอบรม (Post Test) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของเว็บเพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์ ในเกณฑ์ 80/80 แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และแก้ไข
ให้ดีขึ้น ซึ่งได้ผลดังนี้ 
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ตารางที ่8  แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
ตามเกณฑ์ 80/80 ของขั้นตอนการทดลองแบบรายบุคคล (Individual Tryout) 

นักเรียน 
คนที่ 

ระหว่างเรียนตอน
ที ่ รวม 

(20) 
ร้อยละ 

E1 

หลังเรียน 
(20) 

ร้อยละ 
E2 1 

(10) 
2 

(10) 
1 8 7 15 75.00 15 75.00 

2 7 7 13 70.00 17 85.00 

3 6 7 12 65.00 12 60.00 
รวม 21 21 42 70.00 37 73.33 

   E1 = 70.00 E2 = 73.33 
 
 จากตารางที่  8 พบว่า เว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ที่ผ่านการทดลอง          
หาประสิทธิภาพมีค่าร้อยละของคะแนนการทดสอบระหว่างอบรมเท่ากับ 70.00 และค่าร้อยละ           
ของคะแนนการทดสอบหลังอบรมเท่ากับ 73.33 แสดงว่า ประสิทธิภาพของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
ส าหรับพนักงานใหม่ มีค่าเท่ากับ 70.00 / 73.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้วิจัยที่ก าหนดไว้   

9. น าเว็บเพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์ ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองกลุ่มย่อย 
(Small Group Tryout) กับพนักงานใหม่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2560 และยังไม่ผ่าน                 
การฝึกอบรมเรื่องอัคคีภัยการต่อต้านคอร์รัปชันมาก่อน จ านวน 9 คน โดยให้กลุ่มทดลอง                      
ได้ด าเนินการอบรมจากเว็บเพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์ แล้วท าแบบทดสอบหลังอบรม (Post Test) 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของเว็บเพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์ ในเกณฑ์ 80/80 แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ 
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ตารางที ่9  แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
ตามเกณฑ์ 80/80 ของขั้นตอนการทดลองแบบรายบุคคล (Small Group Tryout) 

คนที่ 
ระหว่างเรียนตอนที่ 

รวม 
(20) 

ร้อยละ 
E1 

หลังเรียน 
(20) 

ร้อยละ 
E2 

1 
(10) 

2 
(10) 

1 8 8 16 80.00 16 80.00 
2 8 9 17 85.00 17 75.00 

3 8 9 17 85.00 15 75.00 

4 7 7 14 70.00 13 65.00 
5 7 8 15 75.00 16 70.00 

6 7 7 14 70.00 18 65.00 

7 6 6 12 60.00 11 55.00 
8 6 6 12 60.00 12 50.00 

9 6 5 11 55.00 11 55.00 

รวม 63 65 128 71.11 129 71.67 
 E1 = 71.11 E2 = 71.67 

 
 จากตารางที่  9 พบว่า เว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ที่ผ่านการทดลอ                  
งหาประสิทธิภาพมีค่าร้อยละของคะแนนการทดสอบระหว่างอบรมเท่ากับ 71.11 และค่าร้อยละของ
คะแนนการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 71.67 แสดงว่า ประสิทธิภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม มีค่าเท่ากับ 
71.11 / 71.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้   

10. น าเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นพนักงาน
ใหม่ ที่เข้าท างานระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561จ านวน 25 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของเว็บเพ่ือการฝึกอบรมในเกณฑ์ 80/80 ตามขั้นทดลองภาคสนาม (Field Tryout) โดยน าผล
ระหว่างอบรมและแบบทดสอบหลังอบรมมาตรวจสอบหาประสิทธิภาพของสื่อ 
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จากขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ สามารถเขียน
เป็นแผนภูม ิได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

หาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) 3 คน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 

ไดเ้ว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
น าไปทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษาหลักสูตร ขอบข่าย เนื้อหาส าหรับ      
รูปแบบการจัดอบรม วิธีการ และหลักการสร้างเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 

ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบเว็บเพื่อการฝึกอบรม 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ 

ด าเนินการสร้างเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
 

 น าเว็บเพื่อการฝึกอบรมไปตรวจสอบคุณภาพ 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ 

การออกแบบสื่อ 

ปรับปรุง 

หาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (Small Group  Tryout)  9 คน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 

แผนภูมทิี่ 5  แสดงขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 



  83 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม มีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวทาง และเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบจากเอกสารวัดและประเมินผลต่างๆ  
2. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ตั้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งแบบทดสอบ             

มีลักษณะเป็นแบบปรนัย จ านวน 60 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ทั้งหมด ซึ่งมี         
การก าหนดค่าของคะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน 
 

ตารางที ่10  แสดงผลการวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ข้อสอบ 
(ข้อ) 

พฤติกรรมการเรียนรู้ รวม 

คว
าม

รู้ 
/ ค

วา
มจ

 า 
/ 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ

เค
รา

ะห์
 

กา
รส

ังเค
รา

ะห
์ 

กา
รป

ระ
เม

ินค
่า 

 

หน่วยที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ       
การป้องกันภัยและการดับเพลิง 

30 10 8 8 - 4 20 

หน่วยที่ 2 เรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รับชัน 
             2.1 นโยบายการต่อต้านคอร์รับชัน 

15 6 5 2 - 2 15 

             2.2 คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 15 4 8 3 - - 15 
รวม 60 20 21 13 - 6 60 

 
3. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และความสอดคล้อง 
ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์ 
การพิจารณา ดังนี้ 
 

 เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
 ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 
 เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 
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การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ค านวณตามสูตร 

N

R
IOC


  

เมื่อ IOC  คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
 R  คือ ผลรวมคะแนนแทนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

 
น าคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ของแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์               

โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence) มาค านวณหาค่าดัชนี          
ความสอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จากแบบทดสอบทั้งหมด 60 ข้อ 
ผ่านเกณฑ์จ านวน 50 ข้อ  

4. น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ไปทดลองใช้กับพนักงาน ที่ ผ่านการอบรมส าหรับ
พนักงานใหม่มาแล้ว จ านวน 20 คน เพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
จ านวน 50 ข้อ 

5. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) โดยเกณฑ์ความยากง่ายของ
ข้อสอบก าหนดไว้ระหว่าง 0.20 – 0.80 โดยใช้สูตรค านวณ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540) พบว่าข้อสอบ   
มีความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยเกณฑ์ของค่าอ านาจจ าแนก
ก าหนดไว้ที่ 0.20 ขึ้นไป พบว่าข้อสอบมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80 เลือกแบบทดสอบ 
ที่มีค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์มาใช้  

 

    P = 
N

R  

 
 โดยที่  P = ค่าความยากของค าถามแต่ละข้อ 
   R = จ านวนคนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
   N = จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
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     r = 

2

N

RR eu   

 โดยที่  r = ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ 
   Ru = จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มเก่ง 
   Re = จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มอ่อน 
    N = จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 

6. น าแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ มาหา          
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน KR-20 โดยใช้สูตรค านวณ (พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์ 2540)   
 

    













2

1
1 S

pq

k

k
rtt  

 
เมื่อ ttr  คือ ความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ 

   k  คือ จ านวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   p  คือ อัตราส่วนของผู้ตอบถูกในข้อนั้น 
   q  คือ  p1  อัตราส่วนของผู้ตอบผิดในข้อนั้น 
   2S  คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 

 
โดยเกณฑ์การหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบก าหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป  
 

7. น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์และผ่านการคัดเลือกจากผู้วิจัย ไปทดลองใช้กับ        
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นพนักงานใหม่ที่เข้าท างาน ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 
จ านวน 25 คน เพ่ือน าไปใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม  
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จากขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมก่อนและหลังอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดและประเมินผลต่างๆ 
 

สร้างแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ  
โดยสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

แก้ไข
ปรับปรุง 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนี

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

น าแบบทดสอบที่สร้างมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

น าแบบทดสอบที่สร้างข้ึนไปทดสอบกับพนักงานใหม ่ 
ซึ่งเคยศึกษาหลักสูตรที่ก าหนดมาแล้ว 

น าผลที่ได้จากการตรวจมาหาค่าความยากง่าย (p) และ 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) เลือกข้อที่ผ่านตามเกณฑ์ 

น าแบบทดสอบไปค านวณหาค่าความเชื่อมั่น  
โดยใช้สูตร KR- 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

น าแบบทดสอบไปใช้จริง 

แผนภูมิที่ 6  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการอบรมก่อนและหลังอบรม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อเว็บเพื่อการฝึกอบรมส าหรับ
พนักงานใหม่               

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึก 
อบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มีมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
โดยสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมด้วยเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่จ านวน 
1 ฉบับ ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างดังนี้  

1. ศึกษาเอกสารและการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 

ส าหรับพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert 
1967) อ้างถึงใน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540) โดยแบ่งเป็น 2 ตอน กล่าวคือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 3 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ เป็นการสอบถามด้านความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
ด้านกราฟิก และการออกแบบ โดยก าหนดค่าระดับความพึงพอใจและคะแนนดังนี้ 
 

 ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับคะแนน  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด   

 
ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้ ศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ที่ ใช้ในการให้

ความหมายโดยใช้แนวคิดของเบสท์ (Best and John W 1986) การให้ความหมายโดยการให้คะแนน
เฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
   
   ค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ 
  4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

1.00 – 1.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านสื่อ ประเภทเว็บเพื่อ
การฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนี                
ความสอดคล้อง ( IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 
ดังนี้ 

 
เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1  
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใช้ ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ค านวณตามสูตร 
 
 
 
  โดยที่ R   คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

ทั้งนี้ ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระดับ 0.66 – 1.00 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  

N

R
IOC
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ตารางที ่11  แสดงผลการประเมินแบบประเมินคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
ส าหรับพนักงานใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ 

R  IOC 

 
ความ

สอดคล้อง คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1.  สื่อมีการน าเสนอที่น่าสนใจ  +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
2.  สื่อมีการแบ่งเนื้อหาและความยากง่ายได้ 
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

3.  การจัดเรียงเนื้อหาในสื่อมีความต่อเนื่อง    
เข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

4.  สื่อมีการยกตัวอย่าง กรณีศึกษาพร้อม
อธิบายได้อย่างเข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

5.  สื่อท าให้เกิดการกระตือรือร้นที่จะท าให้     
เกิดการเรียนรู้ 

0 +1 +1 +2 0.66 สอดคล้อง 

6.  สื่อท าให้มีความอิสระอย่างเต็มท่ีใน              
การอบรม 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

7.  สื่อท าให้เกิดการเรียนรู้และทบทวนเนื้อหา     
ได้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

8.  สื่อมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ใน            
การฝึกอบรมเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

 
4. น าแบบสอบถามความความพึงพอใจที่สมบูรณ์ ไปสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม จ านวน 25 คน ที่น าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นรายด้านได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 4.19, S.D. = 0.76) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที ่12  แสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
จากผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 25 ท่าน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ (คน) 

ค่าเฉลี่ย S.D. อันดับ 
5 4 3 2 1 

1.  สื่อมีการน าเสนอที่น่าสนใจ  9 13 2 1 0 4.20 0.76 6 

2.  สื่อมีการแบ่งเนื้อหาและความยาก
ง่ายได้อย่างเหมาะสม 

8 10 6 1 0 4.00 0.87 8 

3.  การจัดเรียงเนื้อหาในสื่อมีความ
ต่อเนื่อง เข้าใจง่าย 

8 11 4 2 0 4.00 0.91 8 

4.  สื่อมีการยกตัวอย่าง กรณีศึกษา      
พร้อมอธิบายได้อย่างเข้าใจง่าย 

8 13 4 0 0 4.16 0.69 7 

5.  สื่อท าให้เกิดการกระตือรือร้นที่จะ      
ท าให้เกิดการเรียนรู้ 

11 11 3 0 0 4.32 0.69 3 

6.  สื่อท าให้มีความอิสระอย่างเต็มท่ี         
ในการอบรม 

11 12 0 2 0 4.28 0.84 4 

7.  สื่อท าให้เกิดการเรียนรู้และทบทวน
เนื้อหาได้ด้วยตนเอง 

6 12 6 1 0 3.92 0.81 10 

8.  สื่อมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้           
ในการฝึกอบรมเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ 

11 9 5 5 5 4.24 0.78 5 

9.  สื่อมีประโยชน์ และสามารถน าไป          
ประใช้ในการท างานได้ 

10 14 1 0 0 4.44 0.58 1 

10.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพอใจ 
และเห็นด้วยกับการอบรมด้วยสื่อนี้ 

10 14 1 0 0 4.36 0.57 2 
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จากขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บเพื่อการฝึกอบรม 
ส าหรับพนักงานใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อเว็บเพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์  
ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท จ านวน 10 ข้อ 

แก้ไขปรับปรุง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

(Content Validity) แล้วน ามาหา IOC 
 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช้กับผู้เข้ารับการอบรม  
เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษา 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้จริง 

แแผนภูมทิี่ 7 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ที่มีต่อเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
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วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการทดลองเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

พนักงานที่เข้าท างานในช่วงเดือนธันวาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561 จ านวน 25 คน และคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จ านวน 25 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้  

ขั้นเตรียมการ 
1. ท าหนังสือแจ้งผู้บริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) พร้อม 

ขออนุญาตด าเนินงาน และใช้ข้อมูลในการท าวิจัย 
2. ประสานงานแผนกฝึกอบรมพนักงาน (ส านักงาน) เพ่ือเตรียมข้อมูลและจัดอบรม 

ผ่านระบบ intranet ของบริษัท 
3. เตรีมความพร้อมในการอบรม สไลด์น าเสนอวิธีการใช้งาน และท าแบบทดสอบ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการอบรม  
 

ขั้นด าเนินการ 
การทดลองนี้ใช้เวลาและเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 4 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 1 เป็น 

การชี้แจงอธิบายวิธีการเข้าใช้งาน สัปดาห์ที่ 2 – 3 ด าเนินการอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม่ ในสัปดาห์ที่ 4 ผู้อบรมท าแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังอบรม และประเมินแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมผ่านเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. บุคลากรลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ผ่าน http://e-learning.icc.co.th/  
2. เมื่อฝึกอบรมจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แล้ว ท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ 

จ านวน 10 ข้อ (เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก) จึงท าการอบรมต่อในหน่วยการเรียนที่รู้ 2 แล้วท า
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 10 ข้อ (เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก) เช่นกัน 

3. เมื่ออบรมจบหน่วยงานเรียนรู้ที่ 3 ค่อยท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีจ านวน 20 ข้อ 
4. ท าการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ

พนักงานใหม ่
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แผนภูมิที่ 8 แสดงล าดับขั้นของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่  
 
 

ตารางที ่13  แสดงระยะเวลาผู้เข้ารับการอบรม ผ่านเว็บการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
สัปดาห์ 

ที ่
วัน เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ เครื่องมือ เวลา 

(สัปดาห์) 

1 1 – 7 มี.ค. 2561 ปฐมนิเทศ - เอกสารประกอบการอบรม 

- เว็บเพื่อการฝึกอบรม 
ส าหรับพนักงานใหม่ 

1 

1 – 2  1 – 14 มี.ค. 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการป้องกันภัย
และการดับเพลิง 

- เว็บเพื่อการฝึกอบรม        
ส าหรับพนักงานใหม่ 

- แบบทดสอบท้ายหน่วย 

1 

3 15 – 21 มี.ค. 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
ตอนที่ 1 นโยบายการ
ต่อต้าน คอร์รับชัน 

- เว็บเพื่อการฝึกอบรม        
ส าหรับพนักงานใหม่
แบบทดสอบท้ายหน่วย 

1 

4 22 – 28 มี.ค. 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
ตอนที่ 2 คู่มือและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

- เว็บเพื่อการฝึกอบรม        
ส าหรับพนักงานใหม่ 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

1 



  94 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาตรวจและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของบุคลากร 
โดยวิเคราะห์คะแนนที่ได้ด้วยวิธีทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานต่อไป 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าร้อยละ  
 
 
  
 

เมื่อ P คือ ร้อยละ 
  F คือ ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
  N คือ จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 

ค่าเฉลี่ย 

  
N

X
   

เมื่อ   คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
   X  คือ ผลรวมของคะแนน 
  N  คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

  
 

N

X 


2


   

เมื่อ    คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X  คือ ผลรวมของก าลังสองของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
  N   คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
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 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC  : Index of Item Objective Congruence ) 
 
 
 

เมื่อ     IOC  คือ ดัชนีความสอดคล้อง 

R    คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์ – รชิาร์ดสัน (KR – 20)  

  

















2

1
1 S

pq

k

k
rtt  

 เมื่อ ttr  คือ ความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ 
  k  คือ จ านวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  p  คือ อัตราส่วนของผู้ตอบถูกในข้อนั้น 
  q  คือ อัตราส่วนของผู้ตอบผิดในข้อนั้น  p1  
  2S  คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
 

การหาประสิทธิภาพ (Efficiency) 

  1001 


















A

N

X

E  
 

  1002 


















B

N

F

E  
 

 เมื่อ 1E  คือ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
  

2E  คือ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้หลังเรียน 
   X  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรียน 
  F  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนที่ท าได้ 
  N  คือ จ านวนผู้เรียน 
  A  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน 
  B  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

N

R
IOC






  96 

บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่องเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

ตอนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์เว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

 

ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) น าเสนอรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

ตารางที่ 14  แสดงค่าประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน 
(คน) 

แบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรม ทดสอบหลัง 
การอบรม 

ประสิทธิภาพ 
E1 / E2 

หน่วย
ที ่

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ยรวม 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

25 
1 10 7.72 

80.00 20 81.20 80.00 / 81.20 
2 10 8.28 

 

จากตารางที่ 14 สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/ 81.20 โดยค่าประสิทธิภาพ
ของผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) จากคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบระหว่างการอบรมของแต่ละตอน 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 80.00 ค่าประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
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ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) จากคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบหลังการอบรม (E2) คิดเป็นร้อยละ 81.20 
  แสดงว่าประสิทธิภาพของการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท 
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์เว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการสร้างชิ้นงานหลังอบรม น าเสนอรายละเอียดตามตาราง
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 15  แสดงค่าผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท  
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

คนที่ N คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

( ) 
คะแนนสูงสุด 

(MAX) 
คะแนนน้อยสุด 

(MIN) 

หลังอบรมด้วยเว็บ 25 20 16.24 19 12 
จากตารางที่ 15 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับ

พนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) มีค่าผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย เท่ากับ 16.24 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) น าเสนอรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อ        
การอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) 

หัวข้อประเมิน 
 
 
 

( ) S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 
ที ่

1. สื่อมีการน าเสนอที่น่าสนใจ  4.20 0.76 มาก 6 
2. สื่อมีการแบ่งเนื้อหาและความยากง่ายได้อย่าง
เหมาะสม 

4.00 0.87 
มาก 8 

3. การจัดเรียงเนื้อหาในสื่อมีความต่อเนื่อง เข้าใจง่าย 4.00 0.91 มาก 8 
4. สื่อมีการยกตัวอย่าง กรณีศึกษาพร้อมอธิบายได้
อย่างเข้าใจง่าย 

4.16 
 

0.69 
 

มาก 7 
5. สื่อท าให้เกิดการกระตือรือร้นที่จะท าให้                
เกิดการเรียนรู้ 

4.32 0.69 มาก 3 
6. สื่อท าให้มีความอิสระอย่างเต็มที่ในการอบรม 4.28 0.84 มาก 4 
7. สื่อท าให้เกิดการเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ด้วย
ตนเอง 

3.92 0.81 มาก 10 
8. สื่อมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการฝึกอบรม
เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ 

4.24 0.78 มาก 5 
9. สื่อมีประโยชน์ และสามารถน าไปประใช้ใน           
การท างานได้ 

4.44 0.58 มาก 1 
10.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพอใจ และเห็นด้วยกับ
การอบรมด้วยสื่อนี้ 

4.36 0.57 มาก 2 
 
 

จากตารางที่ 16 สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มี
ต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดมีความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) 
เท่ากับ 4.19, S.D. = 0.766 และข้อที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ใน 3 ล าดับแรก คือ           
1. สื่อมีประโยชน์ และสามารถน าไปประใช้ในการท างานได้ ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.44, S.D. = 0.58 ล าดับ
ที่ 2. เข้ารับการฝึกอบรมมีความพอใจ และเห็นด้วยกับการอบรมด้วยสื่อนี้ ( ) = 4.36, S.D. = 0.57       
และล าดับที่ 3. สื่อท าให้เกิดการกระตือรือร้นที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้  โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.32, 
S.D. = 0.69 ทั้งนี้ สื่อท าให้เกิดการเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ล าดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) = 3.92, S.D. = 0.81 รองลงมา คือ สื่อมีการแบ่งเนื้อหาและ  
ความยากง่ายได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.00, S.D. = 0.87 กับ การจัดเรียงเนื้อหาในสื่อ
มีความต่อเนื่อง เข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.00, S.D. = 0.81 
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บทที่  5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการอรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ส าหรับพนักงานใหม่ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) แบบแผนการวิจัยและพัฒนามีดังนี้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด (มหาชน) 
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ

พนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึก 

อบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ การฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่  
2. ตัวแปรตาม คือ 

2.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ การฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าที่ใช้ในการวิจัย 
1. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด (มหาชน) ที่เข้าท างาน ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 จ านวน 50 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random 

sampling) ซึ่งเป็นพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ที่เข้าท างาน 
ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 จ านวน 25 คน  
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ระยะเวลาในการทดลอง 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในช่วงเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2561 สัปดาห์ที่  1           
เป็น การชี้แจง อธิบายวิธีการเข้าใช้งาน สัปดาห์ที่ 2 – 3 ด าเนินการอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
ส าหรับพนักงานใหม่ ในสัปดาห์ที่ 4 ผู้อบรมท าแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังอบรม และประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท 
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญ มี 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา 

และด้านสื่อ    
2. แบบประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ 

เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
3. เว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์  เนชั่นแนล จ ากัด 

(มหาชน)   
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

การท างาน ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มีมาตรวัด 
แบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

สรุปผลการวิจัย  
 การพัฒนาการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. การฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ 
เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ  80.00 / 81.20 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) จากผลสัมฤทธิ์ของคะแนนสอบปฏิบัติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับ
การอบรม จากคะแนนเต็ม 20 มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 16.24 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) พบว่า จากผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งหมดมีความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.15, S.D. = 0.766 
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อภิปรายผล 
 การพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) สามารถน าไปสู่ผลการอภิปรายได้ดังต่อไปนี้  

1. การพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ได้แนวทางจากผู้เชี่ยวชาญด้านเพ่ือน ามาก าหนดเนื้อหาบทเรียน
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ และทักษะส าหรับพนักงานใหม่ที่เริ่มท างานกับบริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ตลอดจนการวัดและการประเมินผล จากผลการวิจัยพบว่า            
การพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00 / 
81.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อันเนื่องมาจากสื่อมีการจัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยากมีการ
กระชับเนื้อหาให้มีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รวมทั้งเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน จึงท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสนใจ อีกท้ัง ยังมีการใช้แอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย
ต่างๆ มาประกอบ การน าเสนอ จึงสร้างความน่าสนใจ ไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย และผลที่ได้เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการพัฒนาเว็บเพ่ือการฝึกอบรมได้ด าเนินการศึกษาวิจัยตามหลักของ 
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง  
มีการวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การด าเนินการสร้าง แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
แล้วจึงน าเว็บเพ่ือการฝึก อบรมที่พัฒนาขึ้นไปหาประสิทธิภาพของสื่อ โดยการหาประสิทธิภาพแบบ
รายบุคคล (Individual Tryout) กับนักเรียนจ านวน 3 คน โดยบทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 70.00 / 
73.33 และได้น าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้อบรมใน เรื่องของความดังของน้ าเสียงบรรยายกับเสียงเพลง
บรรเลงไม่ควรเปิดซ้อนกัน หลังจากนั้นจึงน าเว็บเพ่ือการฝึกอบรมที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองแบบกลุ่มเล็ก 
(Small Group Tryout) กับนักเรียนจ านวน 9 คน โดยบทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.11 / 71.67 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงน าไปทดลองกับพนักงานใหม่ ที่เข้าท างานระหว่างเดือนธันวาคม 
2560 – เดือนมีนาคม 2561 จ านวน 25 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึก 
อบรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00 / 81.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เว็บเพ่ือการฝึกอบรม          
มีความสอดคล้องกับ (จตุพร กาญจนเลิศพรทวี 2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือการ
ปฐมนิเทศผู้ดูแลเด็ก เรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก ส าหรับผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบว่า ชุดฝึกอบรมเพ่ือการปฐมนิเทศเรื่องบทบาทและ
หน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก ที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.72 / 82.89 ซึ่ง (พิมพ์นารา สุรเมธิตานนท์ 2557)    
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง Good Manufacturing Practice (GMP) ส าหรับ
หัวหน้า หน่วยผลิต บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (กิจการเบเกอรี่) พบว่า ได้มีการศึกษาการเรียนการสอน     
ที่อาศัย Hypermedia Program ที่ใช้ในการสอน โดยการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของ
อินเตอร์เน็ต มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และมีขั้นตอนการออกแบบการฝึกอบรม
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ออนไลน์ โดยใช้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ 2. ขั้นการออกแบบ 3. ขั้นการพัฒนา 4. ขั้นการน าไปทดลองใช้       
5. ขั้นการประเมินผล และจากการวิจัยผลการพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง Good Manufacturing 
Practice (GMP) ส าหรับหัวหน้าหน่วยผลิต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.08 / 87.09 และตรงกับ             
(ผกาทิพย์ นันทไชย 2557) ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมงานประจ าสู่งานวิจัยส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม      
เรื่องการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย มีประสิทธิภาพ 80.33 / 84.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้  
(เจิดจันทร์ พลดงนอก 2555) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ใช้เทคโนโลยี ธนาคารพาณิชย์ พบว่า ระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบ
สอนงาน เรื่อง Debit Mass System ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการใช้ เทคโนโลยี ธนาคารพาณิชย์              

ที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบของระบบประกอบด้วย 1 (ปัจจัยน าเข้า เป้าหมายของการฝึกอบรม บทบาท
ของผู้ด าเนินการอบรม บทบาทของผู้เข้ารับการอบรม สื่อประกอบ การอบรม การสื่อสาร/กิจกรรม 
การประเมินผลการฝึกอบรม และแผนการด าเนินงาน  2) ปัจจัยส่งออก ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม 
ผลสัมฤทธิ์การอบรม และความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรบ 3) ปัจจัยป้อนกลับ ได้แก่ การประเมิน
ติดตาม และการจัดท ารายงานสรุปผล ขั้นตอนของระบบประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการฝึกอบรม
ออนไลน์ ได้แก่ การฝึกอบรมออนไลน์ การสอนงาน และหลักสูตร Debit Mass System 2) ขั้นตอน
การฝึกอบรมออนไลน์ ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการฝึกอบรม ระหว่างฝึกอบรม ขั้นตอนหลังฝึกอบรม และ
ขั้นตอนสรุปผลการฝึกอบรม และผลการประเมินระบบฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงานที่พัฒนาขึ้น 
โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี ( = 4.34, S.D. = 0.35) 
 จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ที่พัฒนาขึ้นจากแนวทางการพัฒนา
เว็บเพ่ือการฝึกอบรม และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80 / 80  
 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของกลุ่มตัวอย่างที่การฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 
16.24 จากคะแนนเต็ม 20 ซึ่ง (พิมพ์นารา สุรเมธิตานนท์ 2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการฝึก 
อบรมออนไลน์เรื่อง Good Manufacturing Practice (GMP) ส าหรับหัวหน้า หน่วยผลิต บริษัท ซีพี
แรม จ ากัด (กิจการเบเกอรี่) พบว่า ก่อนอบรมมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 2.73 และหลังอบรมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 26.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.48                 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ก่อนอบรมและหลังอบรม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และเมื่อศึกษาข้อมูลการวิจัยได้
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พบว่า มีความสอดคล้องกับ (หนึ่ ง ภุมมาลา 2556) ซึ่งศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการสืบเสาะที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ 
การแก้ปัญกาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า  
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 
10.15 ส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.29 และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 18.09               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.07 เมื่อทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีผลการวิจัย
คล้ายกับ (ผกาทิพย์ นันทไชย 2557) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนา ชุดฝึกอบรม เรื่องการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยามหิดล (2557 : 106)             
โดยศึกษาผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) พบว่า            
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยคะแนนหลัง    
การอบรมด้วยชุดฝึกอบรม (  = 14.70, S.D. = 3.914) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมด้วยชึดฝึกอบรม 
( = 18.57, S.D. = 3.579) และ (เจิดจันทร์ พลดงนอก 2555) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบ               
การฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ใช้เทคโนโลยี ธนาคารพาณิชย์ 
พบว่า ผลการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรมของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ใช้เทคโนโลยี ธนาคาร
พาณิชย์ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมเท่ากับ 23.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 .21 และคะแนน
เฉลี่ยหลังอบรมเท่ากับ 27.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.86 แสดง ให้เห็นว่า ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนอบรมและหลังอบรม โดยใช้ค่าสถิติที (t-test) พบว่า 
ค่า t เท่ากับ 11.73 คะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมแตกต่างกันอยู่ 4.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15.53 และ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนอบรมและหลังอบรม พบว่า คะแนนสอบหลังอบรมของเจ้าหน้าที่         
ผู้ให้บริการผู้ใช้เทคโนโลยี ธนาคารพาณิชย์ สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เกิดความความเข้าใจในเนื้อหาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และประยุกต์ใช้ในการท างาน  

3. ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือ          
การฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) จากผู้เข้ารับ
การอบรมทั้งหมดมีความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.15, S.D. = 0.766 
และข้อที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ใน 3 ล าดับแรก คือ 1. สื่อมีประโยชน์ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.44, S.D. = 0.58 ล าดับที่ 2. เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพอใจ และเห็นด้วยกับการอบรมด้วยสื่อนี้ ( ) = 4.36, S.D. = 0.57 และล าดับที่ 3. สื่อท าให้
เกิดการกระตือรือร้นที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.32, S.D. = 0.69 ทั้งนี้ สื่อท าให้
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เกิดการเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง มีความพึงพอใจอยู่ในล าดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย        
( ) = 3.92, S.D. = 0.81 รองลงมา คือ สื่อมีการแบ่งเนื้อหาและ ความยากง่ายได้อย่างเหมาะสม 
โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.00, S.D. = 0.87 กับ การจัดเรียงเนื้อหาในสื่อมีความต่อเนื่อง เข้าใจง่าย โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.00, S.D. = 0.81 ซึ่งสอดคล้องกับ (จตุพร กาญจนเลิศพรทวี 2553) วิจัยเรื่อง     
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือการปฐมนิเทศผู้ดูแลเด็ก เรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก ส าหรับ
ผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้อบรมส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นระดับดีมากต่อชุดฝึกอบรม 3 ข้อเรียงล าดับคือ 1) ชุดฝึกอบรมท าให้เกิดการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง (  = 4.73, S.D. = 0.45) 2) ชุดฝึกอบรมช่วยให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก (  = 4.67, S.D. = 0.48) 3) ชุดฝึกอบรมช่วยให้ผู้อบรมสามารถทบทวนบทเรียน   
ได้ตลอดเวลา (  = 457, S.D. = 0.55) และมีความคิดเห็นระดับดีตามล าดับ ได้แก่ ชุดฝึกอบรมท าให้
เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ (  = 4.40 S.D. = 0.56) ชุดฝึกอบรมสามารถน าไปใช้งานได้จริง     
(  = 4.37, S.D. = 0.72) และสรุปรวมได้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมนี้อยู่
ในระดับดี (  = 4.41, S.D. = 0.60) ค่าการประเมินอยู่ในระดับดีเป็นไปตามที่ ตั้งไว้ ซึ่งมีผลการวิจัย
สอดคล้องกับ (พิมพ์นารา สุรเมธิตานนท์ 2557) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง 
Good Manufacturing Practice (GMP) ส าหรับหัวหน้า หน่วยผลิต บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (กิจการ 
เบเกอรี่) ได้วิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ พบว่า ความคิดเห็นรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
ดีมาก (  = 4.63, S.D. = 0.55) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่  ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ด้านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
ในระดับดีมาก เป็นล าดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก เป็นล าดับที่
สอง ( = 4.54, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง อยู่ระดับดีมากเป็น
ล าดับที่สาม ( = 4.52, S.D. = 0.48) และด้านเนื้อหาเป็นล าดับสุดท้าย ( = 9.92, S.D. = 0.80)    
ซึ่งตรงกับที่ (เจิดจันทร์ พลดงนอก 2555)ศึกษาและพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ใช้เทคโนโลยี 
ธนาคารพาณิชย์ ที่อบรมด้วยระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงานเรื่อง Debit Mass System    
มีความเห็นต่อระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงานด้านกิจกรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 
4.20, S.D. = 0.66) และเมื่อศึกษารายข้อพบว่า รายการที่มีระดับองค์ประกอบความคิดเห็นมากที่สุด 
3 อันดับ มีดังนี้ อันดับแรก บทเรียนออนไลน์แบบสอนงานช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถ
ในการปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น ( = 4.75, S.D. = 0.44) รองลงมา คือ บทเรียนออนไลน์แบบสอนงานช่วย
ให้ความรู้ในองค์กรถ่ายทอดไปอย่างถูกต้อง ( = 4.42, S.D. = 0.65) และบทเรียนออนไลน์แบบสอน
งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะเดียวกับการสอนงาน ( = 4.08, S.D. = 0.58)    

จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการน ารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์หรือระบบ
ออนไลน์เข้ามาช่วยอบรม จะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และยังก่อให้เกิดความถูกต้อง  
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ในการถ่ายทอดองค์ความรู้อีกด้วย อีกทั้ง ยังสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสผู้เข้ารัการอบรมศึกษาหา
ความรู้ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ ไม่ต้องกดดัน หรือรีบร้อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสนใจน ามาซึ่ง     
ความเข้าใจอันก่อให้เกิดความคงทนของการเรียนรู้อีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการรวบรวมการวิจัยผลจากการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม่ สามารถไปใช้ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นสื่อการฝึกอบรมให้กับพนักงานในสายงานต่างๆ ทั้ง 
สายงานการผลิต การจัดเก็บและคุมสต็อก การเบิกจ่ายสินค้า อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาเรื่อง        
การถ่ายทอดความรู้ให้เกิดความเข้าใจและได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ตลอดจน เป็นการเปิดโอกาสให้กับ
พนักงานกลุ่มที่ไม่มีเวลาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา อบรม ข้อมูลต่างๆ อีกด้วย จากที่กล่าวมาแล้วนั้น  
สื่อมีความส าคัญในการส่งข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับกลุ่มพนักงานเพ่ือให้เกิดการตอบสนองและ
ความรู้ตามที่ผู้ส่งตั้งใจและวางแผนไว้ และยังส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กลายเป็นองค์ความรู้
และประโยชน์อีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในหัวข้อ เนื้อหาอ่ืนๆ เช่น กระบวนการการท างานที่เป็นระบบ           

การจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บควบคุมสต็อก และการเบิกจ่ายสินค้า เพ่ือเป็นการเพ่ิม
องค์ความรู้ให้กับพนักงาน 

2. ควรมีการจัดอบรมกับกลุ่มพนักงานที่ต้องรับฟัง ข้อเสนอแนะจากลูกค้า เช่น พนักงานขาย 
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ เพราะหากพนักงานมีข้อมูล รู้ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติแล้ว จะส่งผลให้มีทักษะใน
การเจรจา และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า 
  



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

Best and John W (1986). Research in Education. New Jersey, Prentice Hall. 
  
Clark G. (1996). Glossary of CBT/WBT Terms. 
  
David A. Aaker (1996). Building Strong Brands. New York, The Free Press. 
  
Doherty (1988). "The Internet: Destined to Become a Passive Surfing Technology?"  
        Educational Technology 38(5): 61-63. 
  
Driscoll M. (1997). "Defining Internet-Based and Web-BasedTraining." Performance  
        Improvement 36(4): 5-9. 
  
Good Carter V. (1973). Teacher Education Dissertation Abstracts International 33.  
        New York. 
  
Hall B. (1998). FAQ for web-based training. Multimedia and Training Newsletter. 
  
Hashim and Junaidah (2008). "Learning barriers in adopting ICT among selected  
        working women in Malaysia." Gender in Management: An International Journal  
        23(5): 317-336. 
  
Khan, B. H. (1997). Web-Based Instruction. Englewood Cliffs. New Jersey,  
        EducationalTechnology Publications. 
  
Langstaff and Anne Louise (1972). "Development and Evaluation of Auto Instruction  
        Media Package for Teacher Education." Dissertation Abstracts International 33. 
  
Likert, R. (1967). The Merhod of Consyructing and Attitude Scale. New York, Wiley & Son. 
  
McGehee W. and Thayer P. W. (1961). Training in business and industry. Oxford, Wiley. 
  
Meorill M. David (1998). Web-based Training. New York, John Wiley & Sons. 
  

 



  107 

 

Pollack C. and Masters (1997). "Using internet technology to enhance training."  
        Performance Improvement 30(2): 28-31. 
  
Steckberg  Allen and Vasa and Stanley F and Kemp and Suzanne E and Arthaud and  
        Tamara J and Asselin and Susan B and Swain and  Kris and Fennick and Ellen  
        (2007). A Web-based Training Model for Preparing Teachers to Supervise  
        Paraeducators. 
  
Waller Bonnie and L. Harrington and Susan S. (2008). "The effects of ergonomics training  
        on the knowledge, attitudes, and practices of teleworkers." Journal of Safety  
        Research 35(1): 13-22. 
  
กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง กองตรวจความปลอดภัย (2547). รวมกฎหมาย 

        ความปลอดภัยในการท างาน. กรุงเทพฯ, บพิธการพิมพ์. 
  
เกชา ธีระโกเมน (2545). ปัญหาในการจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคาร ประสบการณ์ 
        วิศวกรรมงานระบบป้องกันอัคคีภัย. กรุงเทพฯ, สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

        ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
  
เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ (2539). การทุจริตในองค์กรและอาชญากรรมธุรกิจ. กรุงเทพฯ, คู่แข่งบุ๊คส์. 
  
คณาทัต จันทร์ศิริ (2551). ความรู้เรื่องอัคคีภัย Fire Prevention And Control. 
  
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2541). แนวทางใช้ไอทีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ, ศูนย์เทคโนโลย ี

        อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 
  
จตุพร กาญจนเลิศพรทวี (2553). การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือการปฐมนิเทศผู้ดูแลเด็ก 

        เรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก ส าหรับผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        ในเขตอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
  
จรัสศรี รัตตะมาน (2551). การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมผ่านเว็บ, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
  
จ าเนียร จวงตระกูล (2536). "การบริหารฅน." ทิศทางการฝึกอบรม 14(1): 27. 

  

 



  108 

 

เจิดจันทร์ พลดงนอก (2555). การพัฒนาระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
        ผู้ให้บริการผู้ใช้เทคโนโลยี ธนาคารพาณิชย์, ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 
  
ชมนาด พงศ์นพรัตน์ (2526). การสร้างชุดฝึกอบรม. กรุงเทพฯ, สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. 
  
ชยานนท์ พูนทอง (2554). การพัฒนาการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
        เรื่องภาษาอังกฤษ เพ่ือการทดสอบระดับการใช้ภาษาส าหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ  
        วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
  
ชัยยงค์ พรหมวงศ ์(2523). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. กรุงเทพฯ,  
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
  
ชัยยงค์ พรหมวงศ ์(2537). การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยี 
        และสื่อสารการศึกษา. กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
  
ชัยยงศ์ พรหมวงศ ์และคณะ (2520). ระบบสื่อการสอน. กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์. 
  
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2519). ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ กับการเมืองไทย. กรุงเทพฯ,  
         โรงพิมพ์พิฆเณศ. 
  
ชูชัย สมิทธิไกร (2540). การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ. กรุงเทพฯ, ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
        มหาวิทยาลัย. 
  
ดนัย เทียนพุฒ (2540). กลยุทธ์การพัฒนาคน : ส าหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพ. กรุงเทพฯ, บุ๊คแบงก์. 
  
เด่นดวง ค าตรง (2554). ความต้องการการพัฒนาของครูและอาจารย์ของวิทยาลัย 

        ในสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี, ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  
        มหาวิทยาบูรพา. 
  
ถนอมพร ตันพิพัฒน์ (2539). คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  
ถนอมพร เลาจรัสแสง (2544). "การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) นวัตกรรมเพ่ือคุณภาพ 

        การเรียนการสอน." วารสารศึกษาศาสตร์สาร 28(1): 87-94. 
  

 



  109 

 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545). Design e-learning หลักการออกแบบและการสร้างเว็บ 

        เพ่ือการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ, อรุณการพิมพ์. 
  
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ ์(2547). "Web-based Training : WBT." วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2(1): 8. 
  
นภาพร พงษ์ชัยไกรกิติ (2552). การประเมินประสิทธิภาพสื่อภายในองค์กร กรณีศึกษา :  
        คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
  
น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ (2543). "WBI : Web Based Instruction การเรียนการสอนผ่านเว็บ"  
        ทับแก้ว 3: 5-6. 
  
นิพน แสงศรี วงจรของคอร์รัปชั่น. 
  
นิพนธ์ ศศิธร (2524). หลักการพูดต่อชุมนุมชน. กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช. 
  
บุญชม ศรีสะอาด (2541). การพัฒนาการสอน. กรุงเทพฯ, สุรีวิรียาสาสน์. 
  
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2540). คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ,  
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
  
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540). ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการใช้การเรียน 

        การสอนแบบเว็บเบสต์. กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  
ปรัชญนันท์ นิลสุข (2543). "นิยามเว็บช่วยสอน Definition of Web-Based Instruction."  
        วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12(3): 53-59. 
  
ปรัชญา จันทราภัย (2542). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ  
        ณ ส านักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎร์,  
        เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
  
ปัทมาพร เย็นบ ารุง (2541). "เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาทางไกล." วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  
        11(2): 66. 
  
เปรื่อง โกมุท (2520). การวิจัยสื่อและนวัตกรรมการสอน. กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
        ประสานมิตร. 

 



  110 

 

  
ผกาทิพย์ นันทไชย (2557). "การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ส าหรับ 

        บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล." Veridian e-Journal 8(2). 
  
พรทิพย์ จงเจิดศักดิ์ (2540). ความน่าเชื่อถือของหมอดูกับความตั้งใจกระท าพฤติกรรม 

        ของผู้ใช้บริการ, ปริญญาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน  
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
  
พรรณี เกษกมล (2543). "การเรียนรู้บนเว็บ." วารสารวิชาการ กรมวิชาการ 3(11): 49-55. 
  
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ,  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
  
พัลลภ พิริยะสุรวงศ ์(2541). มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : , ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
  
พิมพ์นารา สุรเมธิตานนท์ (2557). การพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง Good manufacturing  
        practice (GMP) ส าหรับหัวหน้าหน่วยผลิตบริษัท ซีพีแรม จ ากัด (กิจการเบเกอรี่),  
        ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลากร. 
  
ไพรัช ธัชยพงษ์ และ พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ (2541). เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพฯ,  
        ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ. 
  
มนต์ชัย เทียนทอง (2544). "WBI (Web-Based Instruction)." วารสารพัฒนาเทคนิคการศึกษา 13(3): 72. 
  
มนต์ชัย เทียนทอง (2545). การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.  
        กรุงเทพฯ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
  
มนัส บุญประกอบ (2542). "กรณีศึกษาคุณโสภณ สุภาพงษ์ ภาพสะท้อน EQ จากความส าเร็จ."  
        วารสารพฤติกรรมศาสตร 11(5): 113. 
  
ยืน ภู่วรวรรณ (2540). การสื่อสารข้อมูลและไมโครคอมพิวเตอร์เนตเวอร์ค. กรุงเทพฯ, ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
  
ยุวดี คงเพ็ชรขาว (2538). ชุดฝึกอบรมเรื่องการสื่อสารส าหรับบุคลากรธนาคารกรุงเทพ, วิทยานิพนธ์ 
        ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 



  111 

 

  
รสมาลิน วรรณวาส (2552). การน าเสนอแนวทางการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับบริษัท 
        กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ,)มหาชน( การศึกษา  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
  
เริงลักษณ ์โรจนพันธ์ (2529). เทคนิคการฝึกอบรม, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
  
วรารัตน์ เรืองรัตนเมธี (2542). การวิเคราะห์เชิงสถิติของการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร.  
        กรุงเทพฯ  
  
วัฒนา พัฒนพงศ์ (2546). การบริหารเพื่อมุ่งสู่อนาคต. กรุงเทพฯ, ดอกหญ้า. 
  
วิยะดา วชิราภากร (2547). การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน, ปริญญามหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
  
วิรุฬห์รัตน์ ผลทวี (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างใช้พีเซ็นเตอราราทางโทรทัศน์กับการตัดสินใจ 

        ซื้อสินค้าของวัยรุ่น, ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 
  
วุฒิชัย จ านงค ์(2513). พฤติกรรมการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์. 
  
สมคิด บางโม (2539). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ, พิมพ์ดี. 
  
สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2544). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาศึกษาท่ัวไป 

        เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  
สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2549). คอร์รัปชันแบบเบ็ดเสร็จ. กรุงเทพฯ, ร่วมด้วยช่วยกัน. 
  
สุรางค์ ธูปบูชากร (2553). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดท า School Mapping,  
        ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
  
หนึ่ง ภุมมาลา (2556). การเปรียบเทียบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการสืบเสาะ 

        ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
  

 



  112 

 

อภิชาติชาย บุญลือ (2536). มาตรการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย 

        ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
        สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
  
อาชัญญา รัตนอุบล (2540). กระบวนการฝึกอบรมส าหรับการศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ,  
        ประชาชน. 
  
อุทัย หิรัญโต (2523). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ, สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
  
อุเทน นวสุธารัตน์ (2551). การน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผู้บริหาร 

        องค์การแนวใหม่ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด,  
        ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
  
เอกชัย พุทธสอน (2556). แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
        ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่, คุรศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



  114 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
การพัฒนาเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่  

 

1. คุณไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์    
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
 

2. คุณอาทิตย์  ยาชมพู   ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน แผนกฝึกอบรม  
 ฝ่ายส านักงาน  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

3. ดร. โสภิตา  สุวุฒโฑ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ 
อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 

 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญที่ให้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น  
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 

 

ด้านเนื้อหา   
 

1. คุณวชิรา เอกพิริยไพบูลย์   ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน บัตรสมาชกิ His & Her Plus Point 
ฝ่าย R  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

2. คุณดารานี  มาตาแก้ว   CRM Manager ผลิตภัณฑ์ BSC Cosmetology   
ฝ่าย H  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

3. คุณอาทิตย์  ยาชมพู   ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน แผนกฝึกอบรม   
ฝ่ายส านักงาน  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

4. คุณจักรกฤษณ์  คงค า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ
สถานีดับเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบัติการดับเพลิง 3  
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ด้านการออกแบบ   
 

1. ผศ. ดร. ทองเจือ  เขียดทอง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ และ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนอาจารย์ 

 

2. คุณไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์    
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
 

3. คุณอินทิรา  นาคสกุล   ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด    
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพ 

เว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่  
 

1. คุณไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์    
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
 

2. คุณอาทิตย์  ยาชมพู   ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน แผนกฝึกอบรม  
 ฝ่ายส านักงาน  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

3. ดร. โสภิตา  สุวุฒโฑ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ 
อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ 
เว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่  

ด้านเนื้อหา   
1. คุณอาทิตย์  ยาชมพู   ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน แผนกฝึกอบรม   

ฝ่ายส านักงาน  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

2. คุณประณต  เวสารัชวิทย์  ผู้อ านวยการฝ่าย R (His & Her Shop, His & Her Plus Point) /  
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการการขาย 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

3. คุณจักรกฤษณ์  คงค า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ
สถานีดับเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบัติการดับเพลิง 3  

 

ด้านการออกแบบ   
 

4. คุณอินทิรา  นาคสกุล   ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด    
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) / 
 
 

5. อาจารย์ณัฐ  จันทโรทัย   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปกรรม / ออกแบบนิเทศน์ศิลป์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 

6. คุณไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์    
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินดัชนีความสอดคล้องของ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่  

 

1. คุณไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์    
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
 

4. คุณอาทิตย์  ยาชมพู   ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน แผนกฝึกอบรม  
 อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)ฝ่ายส านักงาน  บมจ. ไอ.ซี.ซี.  

 

2. คุณจักรกฤษณ์  คงค า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ
สถานีดับเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบัติการดับเพลิง 3  

 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
1. คุณไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์    

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
 

2. คุณอาทิตย์  ยาชมพู   ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน แผนกฝึกอบรม  
 ฝ่ายส านักงาน  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

3. คุณวชิรา เอกพิริยไพบูลย์   ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน บัตรสมาชกิ His & Her Plus Point 
ฝ่าย R  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
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ภาคผนวก  ข 

การตรวจเครื่องมือ 
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ตารางที่ 17  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญ           
ด้านเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
IOC แปลผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1.  ท่านคิดว่าเนื้อหาส าหรับพนักงานใหม่ที่ 
ควรจะน ามาพัฒนาในเว็บไซต์ แต่ละด้าน         
ควรมีเนื้อหาหรือรายละเอียดอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

2.  ท่านคิดว่าบทน า (Introduction)             
ในพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม่ เนื้อหา ควรเป็นอย่างไร           
จึงจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้
และสามารถน าไปสู่เนื้อหาเรื่องต่อไปได้           
อย่างเต็มศักยภาพ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

3.  ท่านคิดว่าขั้นตอนและวิธีการอบรมใน
เว็บไซต์ ส าหรับพนักงานใหม่ควรมีลักษณะ
อย่างไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

4. ท่านคิดว่าการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์            
เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่              
ของผู้เข้ารับการอบรมควรมีลักษณะอย่างไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

5. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลบทเรียน 
ในเว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงาน
ใหม ่ควรมีลักษณะอย่างไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 18  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อ จ านวน 3 ท่าน 

ข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
IOC แปลผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1. ท่านคิดว่าการน าเสนอเนื้อหาของการน า       
เข้าสู่เนื้อหาในเว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม  
ส าหรับพนักงานใหม่ ควรมีลักษณะอย่างไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

2. ท่านคิดว่ารูปแบบเว็บไซต์                
เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่             
ควรมีลักษณะอย่างไร 
   2.1  ด้านการด าเนินเรื่องตามเนื้อหา 
   2.2  ลักษณะของภาพ 
   2.3  การออกแบบด้านกราฟิก 
   2.4  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับการอบรม 
   2.5  ลักษณะของเสียง 
         - เสียงดนตร ี
         - เสียงบรรยาย 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

3.  ท่านคิดว่าควรใช้ลักษณะเทคนิคใดในการ
ท าเว็บไซต์ เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงาน
ใหม ่ควรมีลักษณะอย่างไร เพราะอะไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

4.  เว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงาน
ใหม ่ควรมีกิจกรรมระหว่างการอบรมหรือไม่ 
อย่างไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 19  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพสื่อเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
ส าหรับพนักงานใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 IOC  ความคิดเห็น 
1 2 3 

ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

2.  เนื้อหามีความชัดเจน มีการออกแบบ         
ให้ใช้ง่ายไม่สับสน 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

3.  การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

ด้านเนื้อหา 
4.  เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

5.  เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชา +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

6.  เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

7.  เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับ             
ผู้เข้ารับการอบรม 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

8.  ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบหรือ
แบบทดสอบ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

ด้านการใช้ภาษา 
9.  การใช้ภาษามีความถูกต้องเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

10.  การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

11.  การใช้ภาษามีความยากง่ายเหมาะสม  กับ 
ผู้เข้ารับการอบรม 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

ด้านการวัดผลประเมินผล 
12.  มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์
การอบรม          

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

13.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความ
เข้าใจของตนเองจากการศึกษาในสื่อเองได้ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

14.  ส่งเสริมทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และ
การน าไปประยุกต์ใช้หน่วยงานหรือหน้าที่           
ความรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 20  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพสื่อเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
ส าหรับพนักงานใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 3 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ  

 

 
IOC 

 

ความ
คิดเห็น 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

2.  สื่อมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
3.  มีเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมทราบ +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
ด้านกราฟิกและการออกแบบ 
4.  การออกแบบหน้าจอมีความสวยงาม
เหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

5.  ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหวสามารถสื่อ
ความหมายได้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

6.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และ                        
ภาพมีความน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

7.  ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
8.  ความยาวของข้อความมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
9.  เสียงดนตรีประกอบ และเสียงบรรยายมี 

ความเหมาะสม 
+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

10.  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ
เนื้อหา 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
11.  มีรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาได้อย่าง
เหมาะสมและน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

ด้านเทคนิคการน าเสนอ 
12.  สื่อมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+2 

 
0.6
7 

 
สอดคล้อง 

13.  สื่อมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้อบรม
สม่ าเสมอ 

+1 +1 0 +2 0.6
7 

สอดคล้อง 
14.  การควบคุมเนื้อหา ง่าย สะดวก และสามารถ
ย้อนกลับไปยังจุดต่างๆ ได้ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

ด้านองค์ประกอบท่ัวไป 
15.  ความยากง่าย และความสะดวกในการ
เรียกใช้สื่อ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

16.  ผู้เรียนได้รับประโยชน์หลังจากการอบรม +1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
17.  เอกสารการอบรมที่ใช้ประกอบกับสื่อมีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 21  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจ จากผู้เชี่ยวชาญ            
3 ท่าน 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
IOC 

ความ
คิดเห็น 1 2  3 

1.  สื่อมีการน าเสนอที่น่าสนใจ  +1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

2.  สื่อมีการแบ่งเนื้อหาและความยากง่าย 
ได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

3.  การจัดเรียงเนื้อหาในสื่อมีความต่อเนื่อง 
เข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

4.  สื่อมีการยกตัวอย่าง กรณีศึกษา           
พร้อมอธิบายได้อย่างเข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

5.  สื่อท าให้เกิดการกระตือรือร้นที่จะ          
ท าให้เกิดการเรียนรู้ 

0 +1 +1 +2 0.66 เหมาะสม 

6.  สื่อท าให้มีความอิสระอย่างเต็มท่ี        
ในการอบรม 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

7.  สื่อท าให้เกิดการเรียนรู้และทบทวน
เนื้อหาได้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

8.  สื่อมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้         
ในการฝึกอบรมเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

9.  สื่อมีประโยชน์ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 
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ภาคผนวก  ค 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  



  126 

ตารางที ่22  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมผ่านเพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 

นักเรียน 
คนที่ 

ระหว่างอบรมตอนที่ 
รวม 
(20) 

ร้อยละ 
E1 

หลังอบรม 
(20) 

ร้อยละ 
E2 

1 
)10(  

2 
)10(  

1 5 5 10 50.00 15 75.00 
2 7 9 16 80.00 16 80.00 
3 10 10 20 100.00 14 70.00 
4 9 9 18 90.00 15 75.00 
5 8 9 17 85.00 16 80.00 
6 8 10 18 90.00 17 85.00 
7 10 9 19 95.00 16 80.00 

8 8 10 18 90.00 14 70.00 

9 9 8 17 85.00 15 75.00 

10 9 9 18 90.00 13 65.00 

11 5 7 12 60.00 12 60.00 

12 7 8 15 75.00 15 75.00 

13 9 7 16 80.00 16 80.00 

14 10 7 17 85.00 17 85.00 

15 7 7 14 70.00 18 90.00 

16 7 10 17 85.00 18 90.00 

17 8 10 18 90.00 18 90.00 

18 7 9 16 80.00 19 95.00 

19 5 5 10 50.00 17 85.00 

20 7 8 15 75.00 16 80.00 

21 5 5 10 50.00 18 90.00 

22 8 10 18 90.00 18 90.00 

23 8 8 16 80.00 17 85.00 
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นักเรียน 
คนที่ 

ระหว่างอบรมตอนที่ 
รวม 
(20) 

ร้อยละ 
E1 

หลังอบรม 
(20) 

ร้อยละ E2 
 )10(  1 

)10(  
2 

)10(  

24 9 10 19 95.00 18 90.00 

25 8 8 16 80.00 18 90.00 

รวม 193 207 296 2000.00 406 2030.00 

เฉลี่ย 7.72  8.28  16 80.00  16.24  81.20  

 E1 = 80.00 E2 = 81.20 
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ตารางที่ 23  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรมผ่านเว็บ         
เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 

ข้อ รายการประเมิน 

ความถี่ (คน) 
 S.D. 

ระดับความ         
พึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1    

1 สื่อมีการน าเสนอที่น่าสนใจ  9 13 2 1 0 4.20  0.76  มาก 

2 สื่อมีการแบ่งเนื้อหาและ           
ความยากง่าย ได้อย่างเหมาะสม 

8 10 6 1 0 
4.00  0.87  

มาก 

3 การจัดเรียงเนื้อหาในสื่อมี            
ความต่อเนื่อง เข้าใจง่าย 

8 11 4 2 0 
4.00  0.91  

มาก 

4 สื่อมีการยกตัวอย่าง กรณีศึกษา       
พร้อมอธิบายได้อย่างเข้าใจง่าย 

8 13 4 0 0 
4.16  0.69  

มาก 

5 สื่อท าให้เกิดการกระตือรือร้น         
ที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ 

11 11 3 0 0 
4.32  0.69  

มาก 

6 สื่อท าให้มีความอิสระอย่างเต็ม 
ที่ในการอบรม 

11 12 0 2 0 
4.28  0.84  

มาก 

7 สื่อท าให้เกิดการเรียนรู้และ
ทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง 

6 12 6 1 0 
3.92  0.81  

มาก 

8 สื่อมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้
ในการฝึกอบรมเผยแพร่ให้ผู้ที่
สนใจได้ 

11 9 5 0 0 
4.24  0.78  

มาก 

9 สื่อมีประโยชน์ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 

10 14 1 0 0 
4.44  0.58  

มาก 

10 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี             
ความพอใจ และเห็นด้วยกับ 
การอบรมด้วยสื่อนี้ 

10 14 1 0 0 
4.36  0.57  

มาก 

รวม 4.19  0.76  มาก 
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ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เรื่องเว็บไซต์เพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 

เรื่อง  เว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่   

ค าชี้แจง   แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาเว็บเพ่ือ           
การฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาเนื้อหา ผู้วิจัยจึ งขอความอนุ เคราะห์จากท่านโปรดช่วยตอบตามความเป็นจริง 
แบบสอบถาม ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1   สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์          

อายุ  ปี เพศ  (  ) ชาย  (  )  หญิง 

วุฒิการศึกษา         . 

ต าแหน่ง         . 

สถานที่ท างาน        . 

ประสบการณ์ในการท างานวงการประกันภัย  ปี 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่   

1.  ท่านคิดว่าเนื้อหาส าหรับพนักงานใหม่ที่ควรจะน ามาพัฒนาในเว็บไซต์ แต่ละด้านควรมี
เนื้อหา หรือรายละเอียดอะไรบ้าง 

 1.1 ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

1.2 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

http://adplan.payap.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=40:2010-01-28-03-50-26&catid=20:2009-10-05-08-46-57&Itemid=22
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2.  ท่านคิดว่าบทน า (Introduction) ในพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
เนื้อหา ควรเป็นอย่างไร จึงจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถน าไปสู่เนื้อหาเรื่อง
ต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพ 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 
 

3.  ท่านคิดว่าขั้นตอนและวิธีการอบรมในเว็บไซต์ ส าหรับพนักงานใหม่ควรมีลักษณะอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 
 

4.  ท่านคิดว่าการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ของผู้เข้ารับ         
การอบรมควรมีลักษณะอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 
 

5.  ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลบทเรียนในเว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 
ควรมีลักษณะอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 

……………………………………………………………………………………………………………...............……….………… 
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6.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 

     

ลงชื่อ.........................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 

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

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

............./................................/......... ........ 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เรื่องเว็บไซต์เพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 

เรื่อง  เว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่   

ค าชี้แจง   แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาเว็บเพ่ือ            
การฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืออบรม พนักงานใหม่ ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดช่วยตอบตาม
ความเป็นจริง แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1   สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์          

อายุ  ปี เพศ  (  ) ชาย  (  )  หญิง 

วุฒิการศึกษา         . 

ต าแหน่ง          

สถานที่ท างาน         

ประสบการณ์ในการท างานวงการประกันภัย  ปี 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่   

1. ท่านคิดว่าการน าเสนอเนื้อหาของการน าเข้าสู่เนื้อหาในเว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับ
พนักงานใหม ่ควรมีลักษณะอย่างไร 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

2.  ท่านคิดว่ารูปแบบเว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ควรมีลักษณะอย่างไร 

2.1  ด้านการด าเนินเรื่องตามเนื้อหา  

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
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2.2  ลักษณะของภาพ 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

2.3  การออกแบบด้านกราฟิก 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 2.4  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับการอบรม 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

2.5  ลักษณะของเสียง 

-  เสียงดนตรี 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

-  เสียงบรรยาย 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
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-  อ่ืนๆ 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

3.  ท่านคิดว่าควรใช้เทคนิคในเว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ควรมีลักษณะ
อย่างไร เพราะอะไร 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

4.  การอบรมเว็บไซต์เพ่ือการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ ควรมีกิจกรรมระหว่างการ
อบรมหรือไม่ อย่างไร 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

...............…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

5.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
   

ลงชื่อ.........................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 

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

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

       ............./................................/................. 
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แบบประเมินคุณภาพเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่  
(ด้านเนื้อหา) 

 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ( ) ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
  5     หมายถึง    ดีมาก   

4     หมายถึง    ดี 
  3     หมายถึง    พอใช้   

2     หมายถึง    น้อย 
  1     หมายถึง    น้อยมาก 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

      

2.  เนื้อหามีความชัดเจน มีการออกแบบให้ใช้ง่าย           
ไม่สับสน 

      

3.  การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ       

ด้านเนื้อหา 
4.  เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

      

5.  เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชา       

6.  เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง       
7.  เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
อบรม 

      

8.  ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบหรือ
แบบทดสอบ 

      

ด้านการใช้ภาษา 
9.  การใช้ภาษามีความถูกต้องเหมาะสม 

      

10.  การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน       

11.  การใช้ภาษามีความยากง่ายเหมาะสมกับ ผู้เข้ารับ
การอบรม 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้านการวัดผลประเมินผล 
12.  มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์             
การอบรม          

      

13.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความเข้าใจ          
ของตนเองจากการศึกษาในสื่อเองได้ 

      

14.  ส่งเสริมทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และการ
น าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหรือหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ............................................................. 
 

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

ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินคุณภาพเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่  
(ด้านสื่อ) 

 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ( ) ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
  5     หมายถึง    ดีมาก   

4     หมายถึง    ดี 
  3     หมายถึง    พอใช้   

2     หมายถึง    น้อย 
  1     หมายถึง    น้อยมาก 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

      

2.  สื่อมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน       

3.  มีเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมทราบ       
ด้านกราฟิกและการออกแบบ 
4.  การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม 

      

5.  ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหวสามารถสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

      

6.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และ           
ภาพมีความน่าสนใจ 

      

7.  ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม       
8.  ความยาวของข้อความมีความเหมาะสม       

9.  เสียงดนตรีประกอบ และเสียงบรรยายมี           
ความเหมาะสม 

      

10.  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอเนื้อหา       

11.  มีรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
และน่าสนใจ 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้านเทคนิคการน าเสนอ 
12.  สื่อมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 

      

13.  สื่อมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้อบรมสม่ าเสมอ       
14.  การควบคุมเนื้อหา ง่าย สะดวก และสามารถ
ย้อนกลับไปยัง จุดต่างๆ ได้ 

      

ด้านองค์ประกอบท่ัวไป 
15.  ความยากง่าย และความสะดวกในการเรียกใช้สื่อ 

      

16.  ผู้เรียนได้รับประโยชน์หลังจากการอบรม       

17.  เอกสารการอบรมที่ใช้ประกอบกับสื่อมีความ
เหมาะสม 

      

       
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ............................................................. 
 

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

ผู้ประเมิน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรมด้วยเว็บการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่ 

 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือ ตามความพึงพอใจของท่าน  
 โดยมีน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจ 

 ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับคะแนน  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.  สื่อมีการน าเสนอที่น่าสนใจ       

2.  สื่อมีการแบ่งเนื้อหาและความยากง่าย                 
ได้อย่างเหมาะสม 

     

3.  การจัดเรียงเนื้อหาในสื่อมีความต่อเนื่อง เข้าใจง่าย      

4.  สื่อมีการยกตัวอย่าง กรณีศึกษาพร้อมอธิบาย           
ได้อย่างเข้าใจง่าย 

     

5.  สื่อท าให้เกิดการกระตือรือร้นที่จะท าให้เกิด                
การเรียนรู้ 

     

6.  สื่อท าให้มีความอิสระอย่างเต็มท่ีในการอบรม      

7.  สื่อท าให้เกิดการเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ด้วย
ตนเอง 

     

8.  สื่อมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการฝึกอบรม
เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ 

     

9.  สื่อมีประโยชน์ และสามารถน าไปประใช้ใน            
การท างานได้ 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

10.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพอใจ และความเห็นด้วย 
กับการอบรมด้วยสื่อนี้ 

     

 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................. ..............................................................

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

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

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

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

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

.................................................................................................. .............................................................. 
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หน้าจอเว็บเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนักงานใหม่  
 

 
ภาพที่  1 หน้าจอการเข้าเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 

 

 
ภาพที่  2  หน้าจอเลือกหัวข้อเพ่ือเข้าเว็บเพื่อการฝึกอบรม 
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ภาพที่  3  ภาพตัวอย่างบทเรียนส าหรับเว็บเพื่อการฝึกอบรม ภาพที่ 1 

 
 

 
ภาพที่  4  ภาพตัวอย่างบทเรียนส าหรับเว็บเพื่อการฝึกอบรม ภาพที่ 2 
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ภาพที่  5  ภาพหน้าจอการแสดงผลการท าแบบทดสอบ 

 



 

ประวัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ศุภลักษ์ สวัสดี 
วัน เดือน ปี เกิด 13 พฤศจิกายน 2525 
สถานที่เกิด กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา ก าลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 48 ซ. เจริญนคร 6 ถ. เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญแผนภูมิ
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	สมมติฐานการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	กรอบแนวความคิด
	นิยามศัพท์เฉพาะ

	บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการการอบรมพนักงานใหม่
	การป้องกันและอพยพหนีไฟ
	องค์ประกอบของไฟ
	ระยะการเกิดเพลิงไหม้และขั้นตอนการเกิดเพลิงไหม้
	ประเภทของไฟ (FIRE CLASSIFICATION)
	เครื่องดับเพลิงเคมีเบื้องต้น
	วิธีการดับเพลิง
	วิธีใช้ถังดับเพลิง
	ผลกระทบของการเกิดอัคคีภัย

	ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	ความหมาย
	รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน
	อันตรายของอาชญากรรม
	การคอร์รัปชันในต่างประเทศ

	การฝึกอบรม
	ความหมายของการฝึกอบรม

	แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกอบรม
	องค์ประกอบของการฝึกอบรม
	ประโยชน์ของการฝึกอบรม
	กระบวนการหาประสิทธิภาพของการฝึกอบรม

	การฝึกอบรมผ่านเว็บ
	ความหมายของการฝึกอบรมผ่านเว็บ
	Web Based Training
	องค์ประกอบของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
	ขั้นตอนและความสำคัญของการสร้างหลักสูตร
	คุณลักษณะของการฝึกอบรมผ่านเว็บ
	รูปแบบการจัดการฝึกอบรม และการพัฒนาผ่านเว็บการฝึกอบรมแบบ e–Training
	การจัดการฝึกอบรมผ่านเว็บ
	การออกแบบและการพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บ
	การประเมินผลการฝึกอบรมผ่านเว็บ
	ประโยชน์และข้อจำกัดของการฝึกอบรมผ่านเว็บ
	ข้อจำกัดการฝึกอบรมผ่านเว็บ

	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	งานวิจัยในประเทศไทย
	งานวิจัยต่างประเทศ


	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	ตัวแปรที่ศึกษา
	ระเบียบวิธีวิจัย
	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
	การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
	แบบประเมินคุณภาพเว็บเพื่อการฝึกอบรม สำหรับพนักงานใหม่
	เว็บเพื่อการฝึกอบรม สำหรับพนักงานใหม่
	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม
	แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อเว็บเพื่อการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่

	วิธีดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
	ขั้นเตรียมการ
	ขั้นดำเนินการ
	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล


	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของเว็บเพื่อการฝึกอบรม สำหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์เว็บเพื่อการฝึกอบรม สำหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีเว็บเพื่อการฝึกอบรม สำหรับพนักงานใหม่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

	บทที่  5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	วัตถุประสงค์การวิจัย
	ตัวแปรที่ศึกษา
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าที่ใช้ในการวิจัย
	ระยะเวลาในการทดลอง
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะทั่วไป
	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	รายการอ้างอิง
	ประวัติผู้เขียน

