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การพฒันาเวบ็ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรปูแบบ 

MIAP  เร่ือง การสร้างบทเรียนออนไลน์ 

 

ประสทิธชิยั  มัง่มี1*  ปณิตา  วรรณพรุิณ2 และ ปรชัญนนัท ์ นิลสขุ3 

 

บทคดัยอ่ 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัและพฒันา  (Research and Development)  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเวบ็ฝึกอบรม

แบบผสมผสานดว้ยกระบวนการเรยีนการสอนรปูแบบ  MIAP  เรื่อง การสรา้งบทเรยีนออนไลน์  เพื่อศกึษาสมรรถนะอี

เลริน์นิงของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิจ์ากการใชเ้วบ็ฝึกอบรมแบบผสมผสานดว้ย

กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นอาจารย์สงักดั คณะวทิยาศาสตร์

ประยุกต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ไดจ้ากการสุ่มอย่างง่าย  จํานวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ช้

ในการวจิยั  คอื  เวบ็ฝึกอบรม แบบประเมนิดา้นเน้ือหาและเทคนิค  แบบประเมนิสมรรถนะดา้นอเีลริน์นิง แบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรม  และแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เขา้อบรม  สถิตทิีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน  และ t-test แบบ Dependent 

 ผลการวจิยัพบว่า เวบ็ฝึกอบรมแบบผสมผสานดว้ยกระบวนการเรยีนการสอนรปูแบบ MIAP เรื่อง การสรา้งบทเรยีน

ออนไลน์  ประกอบด้วยเน้ือหาทัง้หมด 5 ตอนคอื  หลกัการเบือ้งต้นของอเีลริน์นิง, การสร้างบทเรยีนระบบออนไลน์,  

การสร้างเน้ือหาบทเรียนออนไลน์, การสร้างกิจกรรมบทเรียนออนไลน์, การใช้เทคนิคพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

คุณภาพเครื่องมอืดา้นเน้ือหาและด้านเทคนิคอยู่ในระดบัดมีาก ผูท้ี่อบรมโดยใช้เวบ็ฝึกอบรม มสีมรรถนะอเีลริ์นนิง

เป็นไปตามเกณฑอ์ยู่ในระดบัดมีาก  ผูท้ีอ่บรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม  มผีลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมหลงัการอบรมสงูกว่าก่อน

การอบรมอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ผูท้ีอ่บรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจในการใชเ้วบ็ฝึกอบรมอยู่

ในระดบัมากทีส่ดุ 

 

คาํสาํคญั: เวบ็ฝึกอบรม, การจดัการเรยีนบนเวบ็แบบผสมผสาน, การเรยีนการสอนรปูแบบ MIAP 
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Web Based Training for Blended Training by Using MIAP Process in a Topic 

 of Creating Online Tutorial 
 

Prasittichai  Mangmee1  Panita  Wannapiroon2 and Prachyanun  Nilsook3 

 

Abstract 

 This Research aims to Develop web based training for blended training by using MIAP process in a topic 

of Creating Online Tutorial that aims to study performance of the users who used e-learning via web based 

training developed.  The objectives of this online tutorial is to study achievement of using web based training  

for blended training by using MIAP process and to study satisfaction of the users. The samples are 30 

lecturers from Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok using 

simple random. Research tools consists of web based training, evaluation of content and techniques, 

evaluation of e-learning performance, achievement test for training, and questionnaires about users 

satisfaction. Statistics used in the research are mean, standard deviation, and Dependent t-test.  

 The result shows that  web based training for blended training by using MIAP process in a topic of 

Creating Online Tutorial consists of five parts of content are principle of e-learning, making online tutorial, 

making content of online tutorial, making online tutorial activities, and using special techniques. According to 

the result of assessment reveals that evaluation of content and techniques by the expert is in very well level, 

the participations use web based training have performance of e-learning is in very well level and their level of 

training achievement after training are at significant of .05. The participations use web based training satisfied 

in maximum level. 

 

Keywords: Web-Based Training, Blended learning, MIAP Teaching styles  
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1.  บทนํา 

 การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ

บทเรียนออนไลน์ ในปจัจุบันได้ถูกนํามาใช้ในอย่าง

แพร่หลายซึ่งความหมายของการเรียนการสอนแบบ

บทเรยีนออนไลน์ หมายถึงกจิกรรมการเรยีนการสอนใน

รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทัง้ในมิติประสานเวลา 

(synchronous) และต่างเวลา (asynchronous) โดยใช้

อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการสื่อสารเช่น

ดิสก์ซีดีดีวีดีโทรทัศน์โต้ตอบปฏิสมัพันธ์ (interactive 

television) ดจิติอลทวี ี (digital TV) คอีอส (kiosk) และ

เผยแพร่สื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์คลื่นหรือ

ดาวเทียมในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงจะต้องมี

ระบบการจดัการเรยีนการสอน (Learning Management 

System) LMS เป็นองค์ประกอบสําคญัซึ่งในระบบการ

จดัการเรยีนการสอนจะประกอบไปด้วยเครื่องมอือํานวย

ความสะดวกให้แก่ผูส้อนผู้เรียนผู้ดูและระบบโดยผู้สอน

สามารถนําเน้ือหาและสื่อการสอนใส่ไว้ในโปรแกรมได้

สะดวกผูเ้รยีนผูส้อนสามารถใชเ้ครื่องมอืสื่อสารทีร่ะบบจดั

ไว้ให้ได้ตดิต่อสื่อสารกนัไดอ้ย่างสะดวกมกีารเกบ็บนัทกึ

ขอ้มูลกจิกรรมการเรยีนของผูเ้รยีนไวบ้นระบบเพื่อผูส้อน

สามารถนําไปวเิคราะห์ติดตามและประเมินผลการเรียน

การสอนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ [1] การเรียนแบบ

ผสมผสาน (Blended Learning)  เป็นรูปแบบการจดัการ

เรยีนการสอนที่ผสมผสานการเรยีนบนเวบ็และการเรยีน

ในห้องเรยีนเป็นรูปแบบการเรียนที่ยืดหยุ่น  ตอบสนอง

ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รยีนทัง้ดา้นรูปแบบ

การเรยีน  รูปแบบการคดิ  ความสนใจและความสามารถ

ของผู้เรียนแต่ละคนทําให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและฝึก

ปฏิบตัิด้วยตนเองได้ทุกเวลาจากทุกสถานที่ตามความ

ต้องการของตนเอง   นอกจากน้ีการเรยีนการสอนบนเวบ็

แบบผสมผสานยงัสามารถพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรู้

อย่างมีความหมายโดยใช้สิง่แวดล้อมแบบออนไลน์และ

สิง่แวดลอ้มในชัน้เรยีน  ส่วนการจดัการดา้นเน้ือหาผูส้อน

สามารถจดัเน้ือหาทีง่่ายใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองจาก

เว็บ  ส่วนเน้ือหาทีย่ากให้เรียนในห้องเรียนแบบดัง้เดิม  

ทําให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันสามารถประสบ

ผลสาํเรจ็ทางการเรยีนไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั   

 การฝึกอบรมแบบผสมผสาน  (Blended Training)  

เป็นการฝึกอบรมที่ผสมผสานระหว่างการฝึกอบรมแบบ

เผชญิหน้าในหอ้งฝึกอบรม (Face to face classroom)  

กบัการฝึกอบรมแบบออนไลน์  (Online Training) เข้า

ด้วยกนั  โดยการนําข้อดขีองการเรียนฝึกอบรมบนเว็บ

และฝึกอบรมแบบเผชญิหน้าเขา้มาเสรมิเติมเต็มจุดด้อย

ซึง่กนัและกนั  เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกดิการเรยีนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้สิง่อํานวยความสะดวก

ความสะดวกในอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อและเครื่องมือใน

สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนบนเว็บ  เพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้  โดยเน้นปฏิสมัพนัธ์จากการเรียน

แบบออนไลน์และการมสี่วนร่วมในห้องเรยีนแบบดัง้เดมิ

[2] ดงันัน้ ผู้วิจยัสนใจที่จะเลอืกเว็บฝึกอบรมดงักล่าวใน

การสร้างบทเรียนออนไลน์ ให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะ

ความรู้ ความสามารถผ่านการเผยแพร่ความรู้จากการ

ออกแบบเครื่องมือ และเอกสารประกอบการสอนการ

ฝึกอบรมโดยเน้นการออกแบบเน้ือหาเป็นขัน้ตอนที่

ชดัเจนดงันัน้จากความสําคญัและปญัหาดงักล่าวขา้งต้น  

จึงต้องการพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การสร้าง

บทเรยีนออนไลน์  ขึน้เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้โีอกาสศกึษา

หาความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ตามที่ตนเองต้องการ 

และเป็นการพฒันาศกัยภาพในดา้นการเรยีนการสอน 

 

2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

     2.1 เพื่อพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การ

สรา้งบทเรยีนออนไลน์ 

 2.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะอีเลิร์นนิงของผู้เข้าอบรม

โดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการ

เรยีนการสอนรปูแบบ MIAP     

    2.3 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรม ก่อน

และหลังอบรมด้วยเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การ

สรา้งบทเรยีนออนไลน์ 

    2.4 เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการใช้เวบ็ฝึกอบรม

แบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ 

MIAP เรื่อง การสรา้งบทเรยีนออนไลน์ 
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3.  สมมุติฐานของการวิจยั 

    3.1 ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมจากเว็บฝึกอบรม

แบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ 

MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ มีสมรรถนะ 

อเีลริน์นิงสงูกว่ารอ้ยละ 80     

    3.2 ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมจากเว็บฝึกอบรม

แบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ 

MIAP  เรื่อง การสรา้งบทเรยีนออนไลน์มผีลสมัฤทธิก์าร

ฝึกอบรมหลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ

   3.3 ผูเ้ขา้อบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจใน

การใชเ้วบ็ฝึกอบรมการในระดบัมาก 

 

4.  ขอบเขตการวิจยั 

    เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัการสรา้งบทเรยีนออนไลน์  แบ่ง

ออกเป็น  5 หมวดหมู่  ดงัน้ี หมวดที ่1 หลกัการเบือ้งต้น

ของอเีลริน์นิง หมวดที ่2 การสรา้งบทเรยีนระบบออนไลน์ 

หมวดที ่3 การสร้างเน้ือหาบทเรยีนออนไลน์ หมวดที่ 4 

การสร้างกิจกรรมบทเรียนออนไลน์หมวดที่ 5 การใช้

เทคนิคพิเศษ ประชากรในการวิจยัคือ  อาจารย์ภายใน

คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ จํานวน 159 คน กลุ่มตวัอย่างใน

การวิจัยคืออาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้

กลุ่มตัวอย่างจากการสมคัรเขา้ร่วมการฝึกอบรมจํานวน 

30 คน 

 

5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

    5.1 ไดเ้วบ็ฝึกอบรมแบบผสมผสานดว้ยกระบวนการ

เรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียน

ออนไลน์     

    5.2 ไดแ้นวทางในการพฒันาสมรรถนะดา้นอเีลริน์นิง  

สาํหรบัสถาบนัการศกึษาหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ทีส่นใจ 

    5.3 ได้แนวทางในการจดัฝึกอบรมแบบผสมผสาน

ด้วยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP สําหรบั

สถาบนัการศกึษาหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ทีส่นใจ 

 

 

6.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 6.1 เวบ็ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการ

เรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียน

ออนไลน์ 

    6.2 แบบประเมินสมรรถนะเว็บฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานดว้ยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP 

เรื่อง การสรา้งบทเรยีนออนไลน์ 

 6.3 แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การ

สรา้งบทเรยีนออนไลน์ 

 6.4 แบบทดสอบหลงัฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การ

สรา้งบทเรยีนออนไลน์ 

 6.5 แบบประเมนิความพงึพอใจเวบ็ฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานดว้ยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP 

เรื่อง การสรา้งบทเรยีนออนไลน์ 

 

7.  วิธีดาํเนินการวิจยั 

    วธิดีาํเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

    7.1 ระยะที่ 1 การพฒันาเวบ็ฝึกอบรมแบบผสมผสาน

ดว้ยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การ

สรา้งบทเรยีนออนไลน์ 

7.1.1 ขัน้การวเิคราะห ์ วเิคราะหข์อ้มูล ศกึษา

เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้มูลเน้ือหาเกี่ยวกบั

การสร้างบทเรียนออนไลน์ กําหนดหัวข้อของหน่วย

เรยีน หวัขอ้หลกัหวัขอ้รอง 

7.1.2 ขัน้การออกแบบ ออกแบบเน้ือหาและ

กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีที่ใช้ในการ

ฝึกอบรมเป็นแบบ MIAP โดยแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน 

คอื[3]  1. ขัน้สนใจปญัหา (Motivation)  2. ข ัน้ศกึษา

ขอ้มูล (Information) 3. ข ัน้พยายาม (Application)         

4. ข ัน้สาํเรจ็ผล (Progress) 

7.1.3 ขัน้การพฒันา พฒันาเวบ็ฝึกอบรมดว้ย

โดยการจัดการเน้ือหาและกิจกรรมในระบบบริหาร

จดัการเรยีนรู ้(LMS) ของ MOODLE  ประกอบดว้ย 11 

หวัขอ้  คอื  คําอธบิายเน้ือหาการอบรม  วตัถุประสงค์

การอบรม  หวัขอ้หลกั  หวัขอ้รอง  กระดานข่าว หอ้ง
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สนทนา  กระดานเสวนา  อภธิานศพัท ์  แบบทดสอบ

ก่อนการอบรม  และแบบทดสอบหลงัการอบรม 

7.1.4 พฒันาแบบประเมนิสมรรถนะอเีลริ์นนิง

ของผูเ้ขา้อบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม 

7.1.5 พฒันาคู่มือการใช้งานเว็บฝึกอบรม

สาํหรบัผูด้แูลระบบ และคู่มอืการใชง้านเวบ็ฝึกอบรม 

นําแบบวดัผลสมัฤทธิก่์อนและหลงัการฝึกอบรม  

ที่พัฒนาขึ้น ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 5 ท่าน  

ตรวจสอบความเหมาะสม ความคลอบคลุมวตัถุประสงค์

และเน้ือหา  และปรบัปรุงแบบวดัผลสมัฤทธิก่์อนและหลงั

การฝึกอบรมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

7.1.6 ขัน้การประเมนิผล ประเมนิเวบ็ฝึกอบรม

ฝึกอบรม และคู่มอืทีพ่ฒันาขึน้ตามขัน้ตอน 

1. ประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรมด้าน

เน้ือหา  โดยนําเวบ็ฝึกอบรมและคู่มอื ทีพ่ฒันาขึน้เสนอ

ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 5 ท่าน ประเมนิคุณภาพและ

ความเหมาะสมของเวบ็ฝึกอบรม 

2. ประเมนิคุณภาพเวบ็ฝึกอบรมดา้นการ

ออกแบบระบบการฝึกอบรมและดา้นเทคนิค โดยนําเวบ็

ฝึกอบรมและคู่มอื ทีพ่ฒันาขึน้เสนอใหผู้้เชี่ยวชาญดา้น

การออกแบบระบบการฝึกอบรมและดา้นเทคนิค 5 ท่าน  

7.1.7  ขัน้การนําไปทดลองใช ้ทดสอบคุณภาพ

ของเวบ็ฝึกอบรมและเครื่องมอืทีพ่ฒันาขึน้  ตามขัน้ตอน

ดงัน้ี 1. การทดสอบแบบหน่ึงต่อหน่ึง 2. การทดสอบกบั

กลุ่มเลก็ 

 7.2 ระยะที ่2 การศกึษาผลของการใชเ้วบ็ฝึกอบรม

แบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ 

MIAPเรื่อง การสรา้งบทเรยีนออนไลน์          

 7.2.1 การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม การ

เตรียมความพร้ อมของสถานที่ ห้ องปฏิบัติ ก าร

คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ

ระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 

ชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ขัน้ตอนการฝึกอบรม 

กจิกรรมการฝึกอบรม การวดัและประเมนิผลการฝึกอบรม 

ฝึกปฏบิตักิารใชร้ะบบบรหิารจดัการเวบ็ฝึกอบรม 

7.2.2 ดําเนินการฝึกอบรมโดยใช้เวบ็ฝึกอบรม

วดัคะแนนผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมของผู้เข้าอบรมก่อน

การอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม วดัผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรม

ของผู้ เข้าอบรมก่อนการอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม 

ดําเนินการฝึกอบรมการฝึกอบรมของผู้เข้าอบรมโดยใช้

เวบ็ฝึกอบรม  วดัคะแนนผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมของผูเ้ขา้

อบรมหลงัการอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม วดัผลสมัฤทธิก์าร

ฝึกอบรมของผู้ เข้าอบรมหลังการอบรมโดยใช้เว็บ

ฝึกอบรม      

7.2.3 ทดสอบดา้นสมรรถนะอเีลริน์นิงของผูเ้ขา้

อบรมที่มีต่อการฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมการสร้าง

บทเรยีนออนไลน์  ด้วยแบบประเมนิสมรรถนะอเีลริ์นนิง

ในการใชเ้วบ็ฝึกอบรมการสรา้งบทเรยีนออนไลน์ 

7.2.4 สอบถามความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมทีม่ี

ต่อการฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม ด้วยแบบสอบถาม

ความพงึพอใจในการใชเ้วบ็ 

 7.3  สรุปผลของการใชเ้วบ็การสรา้งบทเรยีนออนไลน์ 

7.3.1 เปรียบความแตกต่างระหว่างคะแนน

ผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม การ

สร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์ค่า t ด้วย t-

test Dependent 

7.3.2 วเิคราะห์ขอ้มูลสมรรถนะอเีลริ์นนิงของผู้

เขา้อบรมทีม่ต่ีอการฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม โดยใช้

ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

7.3.3 วเิคราะห์ขอ้มูลความพงึพอใจของผู้เข้า

อบรมที่มีต่อการฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมการสร้าง

บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รปูท่ี 1 ตวัอย่างหน้าเวบ็การลอ็กอนิเขา้สูร่ะบบ 
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รปูท่ี 4 ตวัอย่างเวบ็ฝึกอบรมหน้าขอ้มลูทดสอบ 

รปูท่ี 5 ตวัอย่างเวบ็ฝึกอบรมหน้าขอ้มลูดา้นวดิโีอ 

รปูท่ี 6 ตวัอย่างเวบ็ฝึกอบรมหน้าเอกสารประกอบ 

              การสอน 

 

8.  ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

    8.1 คุณภาพเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การสรา้ง

บทเรียนออนไลน์ในการทําวิจัยในครัง้น้ีประกอบด้วย  

แบบประเมนิคุณภาพสําหรบัผู้เชี่ยวชาญดา้นเน้ือหาและ

ดา้นเทคนิค นําเสนอดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและ 

              เทคนิค 

หวัข้อการประเมิน X  S.D. 
ระดบัความ 

เหมาะสม 

1. ดา้นตวัอกัษร 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. ดา้นภาพประกอบ 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

3. ดา้นวดีทิศัน์ 4.74 0.44 มากท่ีสุด 

4. ดา้นส ี 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

5. ดา้นสญัรปู (Icon) และปุม่ (Button) 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

6. ดา้นโฮมเพจบทเรยีน 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

7. ดา้นวตัถุประสงคข์องบทเรยีน 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

8. ดา้นการนําเสนอเนื้อหา 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

9. ดา้นการมปีฏสิมัพนัธบ์นเวบ็ 4.76 0.43 มากท่ีสุด 

ผลการประเมินโดยรวม 4.75 0.43 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม

แบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ 

MIAP  เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์  พบว่า  

ผูเ้ชี่ยวชาญมคีวามเหน็ความเวบ็ฝึกอบรม ที่พฒันาขึน้มี

ความเหมาะสมมากทีส่ดุ  ( X  = 4.75, S.D. = 0.43) 

    8.2 ผลการศกึษาสมรรถนะอเีลริน์นิงของผูเ้ขา้อบรม

โดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการ

เรยีนการสอนรปูแบบ MIAP นําเสนอดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 ผลการศกึษาสมรรถนะอเีลริน์นิงของผูเ้ขา้ 

                  อบรม 

หวัข้อการประเมิน X  S.D. ร้อยละ 
ระดบัความ 

เหมาะสม 

1. การสรา้งบทเรยีน   

   ระบบออนไลน์ 
3.89 0.31 97.25 ดีมาก 

2. การสรา้งเนื้อหา 

   บทเรยีนออนไลน์ 
3.93 0.26 98.25 ดีมาก 

3. การจดักจิกรรม 

   บทเรยีนออนไลน์ 
3.93 0.26 98.25 ดีมาก 

4. การใชเ้ทคนิค 

   พเิศษ 
3.90 0.30 97.50 ดีมาก 

ผลการประเมินโดยรวม 3.91 0.28 97.75 ดีมาก 

 

 จากตารางที ่2  ผลการศกึษาสมรรถนะอเีลริน์นิงของ

ผูเ้ขา้อบรมแบบผสมผสานดว้ยกระบวนการเรยีนการสอน

รูปแบบ MIAP เรื่อง การสรา้งบทเรยีนออนไลน์  พบว่า  

ผูเ้ขา้อบรมมสีมรรถนะอเีลริ์นนิงในภาพรวมอยู่ในระดบัดี

มาก  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 97.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ําหนด

ไวค้อืรอ้ยละ 80 

     8.3 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมของ

ผูฝึ้กอบรม ก่อนและหลงัการอบรมโดยใช้เวบ็ฝึกอบรม

แบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ 

MIAP เรื่อง การสรา้งบทเรยีนออนไลน์ นําเสนอดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบผลการทดสอบ 

ผลสมัฤทธ์ิการ

ฝึกอบรม 

คะแนน

เตม็ X  S.D. t-test 

ก่อน

ฝึกอบรม 
30 

 

17.59 

 

2.98 

 

18.98* 

หลงั

ฝึกอบรม 
30 

 

27.63 

 

0.98 
 

*p < 0.05 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิผ์ล

การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมของผูเ้ขา้อบรม

ก่อนและหลังการอบรมโดยใช้เว็บ ฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานดว้ยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP 

เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์พบว่า ผู้เข้าอบรมมี

ค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมหลงัฝึกอบรม ( X  = 

27.63, S.D. = 0.98) สูงกว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของ

ผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมก่อนฝึกอบรม ( X  = 17.59, 

S.D. = 2.98)  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

     8.4 ผลการศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอเวบ็ฝึกอบรม

แบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ 

MIAP เรื่อง การสรา้งบทเรยีนออนไลน์ นําเสนอดงัน้ี 

ตารางท่ี 4 ผลการศกึษาความพงึพอใจ 

หวัข้อการประเมิน X  S.D. 
ระดบัความ 

พึงพอใจ 

1. ดา้นตวัอกัษร 4.90 0.30 มากท่ีสุด 

2. ดา้นภาพประกอบ 4.88 0.32 มากท่ีสุด 

3. ดา้นวดีทิศัน์ 4.92 0.27 มากท่ีสุด 

4. ดา้นส ี 4.90 0.30 มากท่ีสุด 

5. ดา้นสญัรปู (Icon) และปุม่    

   (Button)  4.90 0.30 

มากท่ีสุด 

6. ดา้นโฮมเพจบทเรยีน 4.93 0.25 มากท่ีสุด 

7. ดา้นวตัถุประสงคข์องบทเรยีน 4.92 0.28 มากท่ีสุด 

8. ดา้นการนําเสนอเนื้อหา 4.94 0.23 มากท่ีสุด 

9. ดา้นการมปีฏสิมัพนัธบ์นเวบ็ 4.90 0.31 มากท่ีสุด 

ผลการประเมินโดยรวม 4.91 0.29 มากท่ีสุด 
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 ตารางที ่4 ผลการศกึษาความพงึพอใจแบบผสมผสาน

ดว้ยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การ

สรา้งบทเรยีนออนไลน์ พบว่า ผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจ

ต่อการฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมการสร้างบทเรียน

ออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X  = 4.91, 

S.D. = 0.29) 

 

9.  สรปุผลการวิจยั อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 9.1  สรปุผลการวิจยั  

 จากผลงานวจิยัพบว่าเวบ็ฝึกอบรมแบบผสมผสาน

ดว้ยกระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การ

สรา้งบทเรยีนออนไลน์ ประกอบไปดว้ยเน้ือหาทัง้หมด 5

ตอน หลกัการเบื้องต้นของอเีลริ์นนิง การสรา้งบทเรยีน

ระบบออนไลน์ การสร้างเน้ือหาบทเรยีนออนไลน์ การ

สร้างกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ การใช้เทคนิคพิเศษ 

ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก 

 ผู้เข้าอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การสร้าง

บทเรยีนออนไลน์ มสีมรรถนะอเีลริน์นิงอยู่ในระดบัดมีาก 

 เข้าอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การสร้าง

บทเรียนออนไลน์ผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมหลงัฝึกอบรม 

สงูกว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมก่อน

ฝึกอบรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ผูเ้ขา้อบรมโดยใช้เวบ็ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การ

สร้างบทเรียนออนไลน์ มีความพึงพอใจในการใช้เว็บ

ฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

 9.2  อภิปรายผลการวิจยั 

 เว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียน

การสอนรูปแบบ MIAP  เรื่อง การสร้างบทเรยีนออนไลน์

ประกอบดว้ย 11 หวัขอ้  คอื  คําอธบิายเน้ือหาการอบรม  

วตัถุประสงคก์ารอบรม  หวัขอ้หลกั  หวัขอ้รอง กระดาน

ข่าว ห้องสนทนา กระดานเสวนา อภิธานศัพท ์ 

แบบทดสอบก่อนการอบรม  แบบทดสอบหลงัการอบรม  

และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บฝึกอบรม

สรา้งบทเรยีนออนไลน์  สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ [4]  ที่

กล่าวว่าเวบ็ฝึกอบรมควรประกอบด้วย  4  องคป์ระกอบ

หลกั คอื 1) สื่อสาํหรบันําเสนอ  ไดแ้ก่ ขอ้ความ กราฟิก 

และภาพเคลื่อนไหว วดีทิศัน์และเสยีง  2) การปฏสิมัพนัธ ์ 

3) การจดัการฐานขอ้มลู  4) ส่วนสนับสนุนการเรยีนการ

สอน ไดแ้ก่ อเิลค็ทรอนิกสบ์อรด์  เช่น BBS, Web Board  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  และการสนทนาผ่านเครือข่าย  

เ น้ื อหาที่ ใช้ ในการ ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรยีนการสอนรปูแบบ MIAP  เรื่อง การสรา้ง

บทเรยีนออนไลน์  แบ่งออกเป็น 5 หมวด  คอื  หลกัการ

เบือ้งต้นของอเีลริน์นิง, การสร้างบทเรยีนระบบออนไลน์, 

การสร้างเน้ือหาบทเรียนออนไลน์, การสร้างกิจกรรม

บทเรยีนออนไลน์, การใชเ้ทคนิคพเิศษ  ซึง่สอดคลอ้งกบั

แนวคดิสมรรถนะวชิาชพีของ [5] แบ่งเป็น 3 ประเภท  คอื  

1) สมรรถนะหลกั (Core competency) เป็นการกําหนด

ประเภทของสมรรถนะของบุคคลในองคก์รทีม่ผีูก้ําหนดไว้

ตามพนัธกจิ วสิยัทศัน์ 2)  สมรรถนะวชิาชพี (professional 

competency) เป็นสมรรถนะของแต่ละวชิาที่จะกําหนด

คุณลกัษณะทีต่้องการ 3)  สมรรถนะเชงิเทคนิค (technical 

competency) เป็นความสามารถ หรือทักษะในการ

ปฏบิตังิานตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละกจิกรรม ผลการ

เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมผูเ้ขา้อบรมก่อนและ

หลงัการอบรมโดยใช้เวบ็ฝึกอบรม พบว่า ผู้เขา้อบรมมี

ค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมหลงัฝึกอบรมสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน

ฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [6] 

 9.3  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสถาบันการศึกษาที่นํารูปแบบการ

ฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมการสรา้งบทเรยีนออนไลน์ไป

ใช้  ควรเตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องมือและระบบ

โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการฝึกอบรม ได้แก่  

หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ ระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  

ควรมีการพัฒนาทักษะความสามารถทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมก่อน

ทําการฝึกอบรม  ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการใช้

งานคอมพวิเตอร ์การใชบ้รกิารบนอนิเทอรเ์น็ต เช่น  การ

ค้นหาข้อมูลสารสนเทศ การใช้ เครื่ องมือในการ

ตดิต่อสื่อสาร  ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์ กระดานสนทนา  

และกระดานขา่ว  เป็นตน้         
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       ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป คอืควรมกีาร

พฒันาการสรา้งเวบ็ฝึกอบรมในการฝึกอบรมอื่นๆ ภายใน

คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ต่อ ๆ ไป เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่า

เว็บฝึกอบรมสามารถใช้ในการฝึกอบรมได้ทุกภาควิชา  

ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรม

จากการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรมกับการจัดฝึกอบรม

ด้วยวิธีอื่น เช่น การฝึกอบรมด้วยวิธกีารฝึกอบรมปกต ิ

เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกอบรม และวิทยากร

ต่อไปในอนาคต 
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