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การฝี กอบรมผ่านเว็บเรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิ ตขัน้ พืน้ ฐาน
สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
อัชณี ซาอุรมั ย์1* และ ณัฐพล รําไพ2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1 (พัฒนาสื่อการฝึ กอบรมผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน
สําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ให้มคี ุณภาพพร้อมทัง้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 2) ศึกษาคะแนนทักษะปฏิบตั ิจากการฝึ กอบรมผ่านเว็บ เรื่อง
โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการฝึ กอบรมผ่านเว็บ เรื่อง
โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้ พื้นฐาน กลุ่ มตัวอย่ างในการวิจยั ครัง้ นี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทีผ่ ่านการเรียนรายวิชา
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธกี ารจับสลาก จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ประกอบด้วย 1) สือ่ การฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน (2 แบบทดสอบทักษะปฏิบตั ิ
จากการฝึกอบรมผ่านเว็บ (3แบบประเมินทักษะปฏิบตั จิ ากการฝึ กอบรมผ่านเว็บ (4แบบประเมินคุณภาพสื่อการฝึ กอบรม
ผ่านเว็บ และ 5 (แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1 สื่อการฝึ กอบรมผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรมจําลอง
กระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน มีคุณภาพทัง้ ในด้านเทคนิคการผลิตสื่อ อยู่ในระดับดีมาก (X� = 4.74) และด้านเนื้อหา อยู่ใน
ระดับดีมาก (X� =(4.88 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.27 / 88.09 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด 85/85 (2คะแนนการประเมิน
ทักษะปฏิบตั ขิ องนักศึกษาอยู่ในระดับดี )X� = 1.85( และ 3( ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการฝึ กอบรมผ่านเว็บ คิดเป็ น
คะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ดุ (X� =4.60 )
คําสําคัญ: การฝึกอบรมผ่านเว็บ โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน
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Web-Based Training on the Basic of Manufacturing Process Simulation Software
for Undergraduate Students of Industrial Engineering Department,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Auchanee Sauram1* and Nattapon Rampai2
Abstract
The research objectives were to: 1) develop the web-based training on the Basic of Manufacturing
Process Simulation Software for Undergraduate Students of Industrial Engineering Department, King
Mongkut’s University of Technology North Bangkok which based on the criterion of quality and efficiency at
85/85 2) study the student’s performance skills scores that learn through the web-based training and 3) study
the students opinions on the web-based training. The participants were 30 undergraduate students of
Industrial Engineering Department, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok who already
passed the computer programming subject that using by simple random sampling Technique. The research
instruments were: 1) the web-based training on the Basic of Manufacturing Process Simulation Software
2) the performance skill test 3) the performance skills evaluation form 4) the quality evaluation form and
5) the opinion’s questionnaires. Statistics were analyzed by percentage, mean )X� ( and Standard Deviation
)S.D.(. The research findings : 1) the web-based training on the Basic of Manufacturing Process Simulation
Software achieved the criterion of quality in media production in excellent level with )X� = 4.74(, content in
excellent level with )X� = 4.88( and efficiency at 89.27/88.09 which is reached above criterion 85/85 2) the
student’s performance skills score achieved a good level )X� = 1.85( and 3) the student’s opinions on webbased training were at the highest level )X� = 4.60(
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1. บทนํา
ปจั จุบนั ระบบการสื่อสารได้ก้าวเข้าสู่ยุคไร้พรมแดน
ผูค้ นทัวโลกสามารถติ
่
ดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วผ่าน
เทคโนโลยีท่ใี ช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยใน
การบริหารจัดการ เช่น ทางด้านการศึกษา เป็ นต้น การ
จัดการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกันที่ได้นําเอาเทคโนโลยี
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาบริหารจัดการด้านองค์
ความรู้พ้นื ฐาน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุ กที่ทุ ก
เวลา เต็มศักยภาพ ดังจะเห็นได้จากการเรียนการสอน
ทางไกลในพื้นที่ทเ่ี ข้าถึงได้ยากและห่างไกล ประกอบกับ
หลายหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นความสําคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ในลักษณะของการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง (Self-Directed Learning) ซึ่งนับว่าเป็ น
กระบวนการทัศน์ ใหม่ ท่ีเกิดขึ้นโดยการนํ าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธกี าร
ฝึ กอบรมรูปแบบใหม่ทต่ี อบสนองความต้องการของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม เรียกว่ า การฝึ กอบรมผ่านเว็บ (WebBased Training: WBT) [1] ซึง่ การฝึ กอบรมผ่านเว็บ
(Web-Based Training: WBT) เป็ นการสอนรายบุคคลที่
ส่ ง ข้ อ มู ล เป็ นสาธารณะหรื อ เป็ นการส่ ว นตั ว ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์และแสดงผลโดยการแสดงด้วยหน้ าจอของ
เว็ บ โดยที่ไ ม่ ไ ด้ ถ่ า ยทอดข้อ มู ล ในแบบคอมพิ ว เตอร์
ฝึ กอบรม (Computer-Based Training: CBT) แต่เป็ นไป
ตามความต้องการในการฝึ กอบรม โดยการเก็บข้อมูลใน
แหล่งจัดเก็บและเข้าถึงระบบข้อมูลได้โดยเครือข่าย โดยที่
เว็บฝึ กอบรมสามารถปรับเปลี่ยนข้อมู ลให้ท ันสมัยได้
รวดเร็ว และการเข้าถึงข้อมูลการฝึ กอบรม ซึ่งควบคุมได้
โดยผูอ้ อกแบบการฝึกอบรม [2]
กระบวนการเรี ย นการสอนในแนว Constructivist
เป็ นไปในแบบที่ให้นักเรียนสร้างความรู้จากการช่วยกัน
แก้ปญั หา กระบวนการเรียนการสอน จะเริม่ ต้นด้วยปญั หา
ทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางปญั ญา นัน่ คือ ประสบการณ์
และโครงสร้างทางปญั ญาที่ม ีอยู่เดิมไม่ สามารถจัดการ
แก้ปญั หานัน้ ได้ลงตัวพอดีเหมือนปญั หาที่เคยแก้มาแล้ว
ต้องมีการคิดค้นเพิ่มเติมที่เรียกว่า “การปรับโครงสร้าง
ั ญา” หรือ “การสร้างโครงสร้างใหม่ทางป ญ
ั ญา”
ทางป ญ
ั หา ซัก ค้ า น
โดยการจัด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ ถ กป ญ
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จนกระทังหาเหตุ
่
ผล หรือหลักฐานในเชิงประจักษ์มาขจัด
ความขัดแย้งทางปญั ญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคล
ได้ ซึ่งเงื่อนไขการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructivist
เป็ นกระบวนการลงมือกระทํ าที่เกิดขึ้นในแต่ ละบุ คคล
ความรู้ต่างๆจะถูกสร้างขึน้ ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้
ข้อมูลที่ได้รบั มาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรูเ้ ดิมที่มอี ยู่
แล้ว รวมทัง้ ประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการ
เรียนรูข้ องตนเอง ความรู้ และความเชื่อทีแ่ ตกต่างกันของ
แต่ละบุคคล จะขึน้ อยู่กบั สิง่ แวดล้อมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี และประสบการณ์ ของผู้เรียน จะถูกนํ ามาเป็ น
พื้นฐานในการตัดสินใจและจะมีผลโดยตรงต่ อการสร้าง
ความรูใ้ หม่ แนวคิดใหม่ หรือการเรียนรู้นนั ่ เอง [3] ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้ นต่ อผู้เรียน
โดยตรง ด้วยการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทํา
หรือปฏิบตั ิด้วยตนเอง อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างให้ผู้เรียน
สามารถควบคุ มการเรีย นได้ด้ วยตนเอง และส่ งเสริม
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ไขสถาน
กานการณ์ ท่เี ป็ นปญั หา ตลอดจน สร้างองค์ความรู้ใหม่
อันเป็ นปลายทางทางการศึกษารูปแบบใหม่
แนวนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2545 หมวด 9 มาตรา 64 ทีว่ ่ารัฐ
ต้องสนับสนุ นให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา
หนั งสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิม พ์อ่ืน วัสดุ อุ ป กรณ์ และ
เทคโนโลยีเ พื่อการศึกษาอื่น โดยเร่ งพัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิตจัดให้มีเงินสนับสนุ นการผลิตและมี
การให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา ทัง้ นี้ โดยเปิ ดให้มกี ารแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็ นธรรม
[4] ซึ่งสอดรับกับการจัดการเรียนการสอนในปจั จุบนั ที่
ต้องมีการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนให้ทนั สมัยกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนอยากทีเ่ รียน ไขว่คว้าหาความรูด้ ้วยตนเอง ดังนัน้
จึงได้มกี ารนําเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตเข้ามาใช้
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรังเศส
่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ได้เล็งเห็นถึง
เครื่องมือที่สามารถช่ วยในการวิเคราะห์ระบบที่ช่ือว่ า
โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้ พื้นฐาน ซึ่งพัฒนา
บนระบบปฏิบ ัติการวินโดว์ (Windows) เพื่อนํ ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ระบบงาน วิเคราะห์ปญั หาที่เกิดในกิจการ
ของผู้ประกอบการ เช่ น การผลิตสินค้าไม่ ท ันต่ อความ

1/18/60 BE 5:20 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

ต้องการซึ่งท่านสามารถประมาณระยะเวลาการผลิตด้วย
โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน สามารถนํ า
โปรแกรมมาวิเคราะห์ว่าปญั หาที่เกิดนัน้ เกิดจากสาเหตุ
อะไร การวิเคราะห์สามารถทําให้เห็นว่ามีจํานวนเครื่องจักร
น้อยเกินไปทําให้เกิดการรอของชิ้นงานในการผลิต เกิด
แถวคอยของชิ้นงานยาวมากๆ เป็ นต้น โปรแกรมจําลอง
กระบวนการผลิตขัน้ พื้นฐาน นี้ เป็ นเครื่องมือตัวหนึ่ งที่
นิ ยมใช้ก ันอย่ างแพร่ หลายสําหรับสร้างตัวแบบจําลอง
และดําเนินการทดลองไปกับตัวแบบจําลองโดยตัวแบบ
จําลองจะถูกทําการทดสอบทางความคิดในคอมพิวเตอร์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบ และนําไปสูแ่ นวทางในการ
วิเคราะห์ปรับปรุงระบบให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ [5]
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ในประเทศไทยนัน้ มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา
และออกแบบกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม รวมทัง้
การวางแผนและการควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด อาทิ ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing
System) ซึง่ เป็ นการกําหนดขัน้ ตอนและการไหลของงาน
โดยมุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิต ดังนัน้ การส่งเสริมการผลิตวิศวกรในสาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ ทีม่ ขี ดี ความรูค้ วามสามารถทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
ของประเทศ ทีก่ าํ ลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนัน้ จึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิง่ ยวดสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมทัง้ ต้น
ทางและปลายทาง ซึง่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) รวมไปถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยเหตุ น้ีการ
เรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการนัน้ มีความ
จําเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ ้องมีรูปแบบและสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย ทันต่ อเหตุ การณ์ ด้านเทคโนโลยีในป จั จุ บนั ที่
ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบเครือข่ายทีจ่ ะทําให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ในปจั จุบนั นี้สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรัง่ เศส ยัง ขาดสื่อ การเรีย นการสอนที่ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวนี้
ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าวข้างต้ น ผู้วิจ ัยจึงเล็งเห็นความ
สํ า คั ญ และให้ ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นาการฝึ กอบรม
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ฐานความรู้เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้
พืน้ ฐาน โดยการฝึกอบรมผ่านเว็บ ดังกล่าวจะช่วยกระตุน้
ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ ง่ี ่ายขึน้ เข้าใจได้ง่ายขึน้ โดยที่
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ
ไม่มขี อ้ จํากัดด้านเวลาและสถานที่ อาจจะเป็ นที่ใดที่หนึ่ง
ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เช่นระบบของโครงข่าย
โทรศัพท์มอื ถือ (Hot spot) หรือระบบโครงข่ายเพื่อการ
ศึก ษาทางไกล เหล่ า นี้ เ ป็ น ต้ น รวมไปถึ ง การพัฒ นา
ศักยภาพบุคลากรได้ดว้ ยตนเอง ทําให้เกิดความหลากหลาย
ในการใช้งานผ่านเครือข่าย หากมีการพัฒนาเพื่อสร้างสื่อ
การเรียนการสอนที่มศี กั ยภาพสามารถตอบสนองผู้เรียน
ได้ในหลายรูปแบบ อันเป็ นปญั หาพื้นฐานทางด้านองค์
ความรู้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ไม่มคี วาม
ต่ อเนื่ องกัน ซึ่งสิ่งเหล่ านี้ จะเป็ นการลดทอนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในประเทศไทย ดังนัน้ การพัฒนาทาง
ด้านสื่อการศึกษาที่ให้ประโยชน์แก่ทงั ้ ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการศึกษาอย่างยังยื
่ นจะสามารถทําให้ประเทศ
ไทย สามารถก้าวข้ามข้อจํากัดอันเนื่องจากสื่อด้านการ
เรีย นการสอนที่เ หมาะกับ ภาคอุ ต สาหกรรมและภาค
การศึกษาอย่างเป็ นรูปแบบมากยิง่ ขึน้
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนาสือ่ การฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องโปรแกรม
จําลองกระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้มีคุณภาพ
พร้อมทัง้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85
2.2 เพื่อศึกษาคะแนนทักษะปฏิบตั จิ ากการฝึ กอบรม
ผ่านเว็บ เรื่องโปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
อุ ตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิต
ขัน้ พื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
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3. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 การฝึ กอบรม (Training) เป็ นกระบวนการพัฒนา
ให้บุ คคล มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถ
ปฎิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัด [6] ได้สรุปความหมายของการฝึ กอบรมว่า
การฝึ กอบรม คือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพของบุคคล
เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพของงานทีป่ ฏิบตั ิ และยังได้กล่าว
ว่าการฝึ กอบรม คือ โปรแกรมการศึกษาที่ประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
มีประสบการณ์ ทางการศึกษา อันจะเป็ นทางที่จะช่วยให้
เขาสามารถปรับตัวกับงานใหม่ได้ หรือช่วยเพิม่ พูนความรู้
ต่างๆ ให้บุคคลอันเป็ นเป้าหมายของการฝึกอบรมนัน้
3.2 การฝึ กอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training)
ปรัชญนันท์ [7] ได้ให้ความหมายของการฝึ กอบรมผ่าน
เว็บไว้ว่า การฝึ กอบรมโดยใช้เว็บเป็ นสื่อในการนําเสนอ
ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เสนอความคิดเห็น
โดยใช้เครื่องมือผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ ที่ได้รบั การออกแบบ
และจั ด กระบวนการอย่ า งเป็ นระบบเป็ นขัน้ ตอน มี
กระบวนการเหมือนกับการฝึ กอบรมโดยในห้องอบรมแต่
เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างผู้เข้าอบรมกับผู้จดั การอบรม
โดยระบบอินเทอร์เน็ต
มนต์ชยั [8] กล่าวโดยสรุปว่า WBI/WBT เป็ นบทเรียน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอนที่ นํ าเสนอผ่ านเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บเบราเซอร์เป็ นตัวจัดการ ดังนัน้ จึง
มีความแตกต่างจากบทเรียน CAI/CBT ธรรมดาอยู่บา้ งใน
ส่วนของการใช้งาน ได้แก่ ส่วนของระบบการติดต่ อกับ
ผู้ใช้ (User Interfacing System) ระบบการนํ าเสนอ
บทเรียน (Delivery System) ระบบการสืบท่องข้อมูล
(Navigation System) และระบบการจัดการบทเรียน
(Computer-Managed System) เป็ นต้น
Driscoll [9] ได้กล่าวว่า การฝึ กอบรมผ่านเว็บเป็ นการ
ใช้ทกั ษะหรือความรูต้ ่างๆ ถ่ายโยงไปสูท่ ใ่ี ดทีห่ นึ่งโดยการ
ใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็ นช่องทางในการเผยแพร่สงิ่ เหล่านัน้
Kilby [10] ได้นิยามความหมายของการฝึ กอบรมบน
เว็บ ว่ า เป็ น บทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยฝึ ก อบรมซึ่ง ใช้
เทคโนโลยีของเว็บบลาวเซอร์ โดยนําเสนอผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทําให้มปี ฏิสมั พันธ์ทน่ี ่ าสนใจมากยิง่ ขึน้ โดย
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สามารถใช้ร่วมกับสื่อประสม (Multimedia) เช่ น ภาพ
เสียง ภาพประกอบเสียงในการฝึกอบรมได้
3.3 ส่วนประกอบของบทเรียน การสอนผ่านเว็บ/การ
ฝึกอบรมผ่านเว็บ (WBI/WBT)
บทเรียน WBI/WBT ประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังนี้ [8]
3.3.1 สือ่ สําหรับนําเสนอ (Presentation
Media) ได้แก่
(1) ข้อความ กราฟิ ก ภาพนิ่ง และภาพ
เคลื่อนไหว (Text, Graphics and Animation)
(2) วีดทิ ศั น์ และเสียง (Video Stream
and Sound)
3.3.2 การปฏิสมั พันธ์ (Interactivity) คือการ
โต้ตอบที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนในกระบวน
การเรียนรู้
3.3.3 การจัดการฐานข้อมูล (Database
Management) การจัดการเกีย่ วกับบทเรียนเริม่ ตัง้ แต่การ
ลงทะเบียนไปจนถึงการประเมินผลการเรียน
3.3.4 ส่วนสนับสนุ นการเรียนการสอน (Course
Support) คือการบริการต่างๆทีม่ อี ยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่
(1) ระบบการสนั บสนุ นการเรียนการ
สอนแบบไม่พร้อมกัน (Asynchronous Course Support)
คือ ส่วนสนับสนุ นการเรียนการสอนในลักษณะ Off-line
ซึ่งไม่ใช่เวลาจริงของผู้เรียนและบทเรียนในขณะนัน้ ใช้
สําหรับติดต่ อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนหรือผู้ท่ี
เกีย่ วข้องได้แก่
1) กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Board) เช่น BBS, Webboard
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
(2) ระบบการสนับสนุ นการเรียนการ
สอนแบบพร้อมกัน (Synchronous Course Support) คือ
ส่วนสนับสนุ นการเรียนการสอนที่ใช้งานในลักษณะ Online ซึง่ เป็ นเวลาจริงของผูเ้ รียนและบทเรียนทีป่ รากฏอยู่
ในขณะนัน้ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
บทเรียนหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่
1) การสนทนาผ่านเครือข่าย
(Internet Relay Chat) เช่น MSN, ICQ
2) การประชุมทางไกลด้วยวีดทิ ศั น์
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(Video Conferencing)
3) การบรรยายสด (Live Lecture)
4) การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย
เช่น Internet Phone, Net Meeting
3.4 ลักษณะและประเภทของการฝึกอบรมผ่านเว็บ
มนต์ชยั [8] ได้จาํ แนกประเภทของบทเรียนWBI/WBT
ออกเป็ น 3 ประเภท ตามระดับความยากได้แก่
3.4.1 Embedded WBI เป็ นบทเรียนทีน่ ําเสนอ
ด้วยข้อความและกราฟิกเป็ นหลัก จัดว่าเป็ นบทเรียนขัน้
พืน้ ฐานทีพ่ ฒ
ั นามาจากบทเรียน CAI/CBT ส่วนใหญ่พฒ
ั นา
ขึน้ ด้วยภาษา HTML (Hypertext Markup Language)
3.4.2 IWBI (Interactive WBI) เป็ นบทเรียนที่
พัฒนาขึ้นมาจากบทเรียนประเภทแรก โดยเน้ นการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียน นอกจากจะใช้นําเสนอด้วยสื่อทีเ่ ป็ น
ทัง้ ข้อความกราฟิ กและภาพเคลื่อนไหวแล้วการพัฒนา
บทเรียนในระดับนี้จงึ ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 ได้แก่
ภาษาเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) เช่น
Visual Basic, Visual C++ รวมทัง้ ภาษา HTML, Perl
เป็ นต้น
3.4.3 IMMWBI (Interactive Multimedia WBI)
เป็ นบทเรียนบนเว็บ ทีน่ ําเสนอโดยยึดคุณสมบัตทิ งั ้ 5 ด้าน
ของมัลติมเี ดีย ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ
เสี ย ง และการมี ป ฏิ ส ัม พั น ธ์ จั ด ว่ า เป็ นระดั บ สู ง สุ ด
เนื่ องจากการปฏิส ัมพันธ์สํ าหรับจัดการทางด้านภาพ
เคลื่อนไหวและเสียงของบทเรียนโดยใช้เว็บเบราเซอร์นัน้
มีความยุ่ งยากมากกว่ าบทเรียนที่นํ าเสนอแบบใช้งาน
เพียงลําพัง ผู้พฒ
ั นาบทเรียนจําเป็ นต้องใช้เทคนิคต่างๆ
เข้าช่วย เพื่อให้การตรวจปรับจากการมีปฏิสมั พันธ์ของ
บทเรียนเป็ นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น
3.5 ทฤษฎีการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีConstructivist
กระบวนการเรียนการสอนในแนวทฤษฎี Constructivist
จะมีลกั ษณะทีใ่ ห้ผูเ้ รียนสร้างความรูจ้ ากการช่วยแก้ปญั หา
(Collaborative Problem Solving) ซึง่ กระบวนการเรียน
ั หาให้เกิดความขัดแย้งทาง
การสอนจะเริ่มต้นด้วยป ญ
ปญั ญา (Conflict) โดยการจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้ถกปญั หา
ซักค้าน จนกระทังหาเหตุ
่
ผล หรือหลักฐานในเชิงประจักษ์
มาขจัดความขัดแย้งทางปญั ญา ภายในตนเองและระหว่าง
บุคคล [3]
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3.6 แนวคิ ดเกี่ยวกับความคิ ดเห็น
นพมาศ [11] ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า
หมายถึง ความคิดเห็นเป็ นส่วนที่มนุ ษย์ได้แสดงออกมา
โดยการพูดหรือโดยการเขียน ซึง่ เมื่อพูดหรือเขียนออกไป
แล้วทําให้เกิดผล คนส่วนใหญ่ถอื ว่าเป็ นสิง่ แสดงความในใจ
Good C.V. [12] ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้
ว่า ความคิดเห็นหมายถึง ความคิดเห็นเป็ นความรู้สึก
ประทับใจ ความเชื่อ และการตัดสินใจเกีย่ วกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งซึง่ ไม่อาจบอกได้ว่าเป็ นการถูกต้องหรือไม่
4. วิ ธีการวิ จยั
4.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 รวมจํานวนทัง้ หมด 272 คน
4.2 กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุ ตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ ที่ผ่ านการเรียนรายวิชาการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยการสุม่ แบบอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ได้จํานวนนักศึกษาใน
การวิจยั ทัง้ สิน้ 30 คน
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
4.3.1 สื่อการฝึ กอบรมผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรม
จําลองกระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน
4.3.2 แบบทดสอบทักษะปฏิบตั ิจากการฝึ ก
อบรมผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้
พืน้ ฐาน
4.3.3 แบบประเมินทักษะปฏิบตั ิจากการฝึ ก
อบรมผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้
พืน้ ฐาน
วิธกี ารกําหนดคะแนนการประเมินทักษะปฏิบตั ิ
(Rubric Score) แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ [13] ดังนี้
2 หมายถึง ดี
1 หมายถึง พอใช้
0 หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การให้ค่าคะแนน แปลความหมายค่าเฉลีย่
นํ้าหนักของแบบประเมินทักษะปฏิบตั เิ ป็ น 3 ระดับดังนี้
1.34 - 2.00 หมายถึง ดี
0.67 - 1.33 หมายถึง พอใช้
0.00 - 0.66 หมายถึง ปรับปรุง
4.3.4 แบบประเมินคุณภาพสื่อการฝึ กอบรม
ผ่านเว็บ เรื่องโปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน
ระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อคุณภาพสือ่ การฝึกอบรม
ผ่านเว็บ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ [14] ดังนี้
5 หมายถึง คุณภาพดีมาก
4 หมายถึง คุณภาพดี
3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง
2 หมายถึง คุณภาพพอใช้
1 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง
เกณฑ์การจัดระดับค่าคะแนนเฉลีย่ มีทงั ้ หมด 5
ระดับ ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก
3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพดี
2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง คุณภาพพอใช้
1.00 – 1.50 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง
4.3.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อการฝึ กอบรมผ่านเว็บ เรื่องโปรแกรมจําลองกระบวน
การผลิตขัน้ พืน้ ฐาน
ใช้มาตราประมาณค่า (Rating Scale) เป็ น 5
ระดับ [15] โดยกําหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง เหมาะสมมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยทีส่ ดุ
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการแปลความหมายของค่าเฉลีย่
เป็ นรายข้อ โดยใช้จุดกึง่ กลางระหว่างชัน้ มีดงั นี้
4.21 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากทีส่ ดุ
3.41 – 4.20 หมายถึง เหมาะสมมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง เหมาะสมน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง เหมาะสมน้อยทีส่ ดุ
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.4.1 ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการฝึ กอบรม
ผ่า นเว็บ เรื่อ ง โปรแกรมจํา ลองกระบวนการผลิต ขัน้
พื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ตามเกณฑ์ 85/85 [16]
4.4.2 หาคุ ณ ภาพของสื่อ การฝึ ก อบรมผ่ า น
เว็บ เรื่องโปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้ พื้นฐาน
โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง ใช้ค่าเฉลี่ย (X�) และส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
4.4.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทําแบบทดสอบ
ทักษะปฏิบตั หิ ลังการฝึ กอบรมผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรม
จําลองกระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้ค่าร้อยละ
4.4.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินทักษะ
ปฏิบตั หิ ลังการฝึ กอบรมผ่านเว็บ เรื่องโปรแกรมจําลอง
กระบวนการผลิตขัน้ พื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
(X�) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.4.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการฝึ กอบรมผ่านเว็บ เรื่อง
โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตพืน้ ฐานโดยใช้ค่าเฉลีย่
(X�) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
5. สรุปผลและอภิ ปรายผลการวิ จยั
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 สื่อการฝึ กอบรมผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรม
จําลองกระบวนการผลิตขัน้ พืน้ ฐาน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 89.27 / 88.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่กี ําหนด 85/85
และผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินคุณภาพสือ่ การฝึ กอบรมผ่านเว็บ
ทัง้ ในด้านเทคนิ คการผลิตสื่อ อยู่ ในระดับดีมาก (X� =
4.74) และด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก (X� = 4.88)
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

ตารางที่ 1 ผลการหาคุณภาพของสือ่ การฝึกอบรมผ่าน
เว็บ ด้านเทคนิคการผลิตสือ่ และบทเรียน โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 3 ท่าน
รายการประเมิ น
(X�) S.D ระดับ
1. การเข้าใช้งานและการ
แนะนําการใช้โปรแกรม
2. การนําเสนอเนื้อหา
3. ภาพประกอบและภาษา
4. ตัวอักษรและสี
5. วีดทิ ศั น์
6. การจัดการบทเรียน
7. การมีปฏิสมั พันธ์บนเว็บ

5.00

0

คุณภาพ
ดีมาก

4.67
4.75
4.53
4.83
4.53
4.87

0.29
0.29
0.58
0.29
0.35
0.12

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

รวมระดับคะแนนเฉลี่ย

4.74

0.27

ดีมาก

ตารางที่ 2 ผลการหาคุณภาพของสือ่ การฝึกอบรมผ่าน
เว็บ ด้านเนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน
4 ท่าน
รายการประเมิ น
(X�) S.D ระดับ
1. เนื้อหามีความเหมาะสม
กับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
2. การจัดเรียงลําดับเนื้อหา
ถูกต้องตามขันตอนและ
้
ต่อเนื่อง
3. การนําเสนอเนื้อหา
สามารถเข้าใจได้งา่ ย
4. การนําเสนอเนื้อหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. ภาษามีความถูกต้อง
6. ภาพประกอบเนื้อหาทําให้
เข้าใจง่าย
7. เนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่
สามารถใช้งานได้งา่ ย
8. เนื้อหามีปริมาณเพียงพอ
ต่อการนําเสนอ
9. การเชือ่ มโยงของเนื้อหา
10. กิจกรรมการฝึกปฏิบตั ิ
11. รูปแบบการวัดประเมินผล
12. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

4.75

รวมระดับคะแนนเฉลี่ย
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คุณภาพ
0.50 ดีมาก

5.00

0

ดีมาก

5.00

0

ดีมาก

5.00

0

ดีมาก

4.50
4.75

0.58
0.50

ดีมาก
ดีมาก

5.00

0

5.00

37

5.1.2 คะแนนการประเมินทักษะปฏิบตั ิของ
นักศึกษา หลังจากการฝึกอบรมผ่านเว็บอยู่ในระดับดี (X�
= 1.85)
ตารางที่ 3 ผลการประเมินทักษะปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
จากการฝึกอบรมผ่านเว็บ จํานวน 30 คน
รายการประเมิ น
(X�) S.D ระดับ
1. กระบวนการสร้างแบบจําลอง
2. กระบวนการเตรียมระบบ
จําลองส่วน Flowchart View
3. กระบวนการเตรียมการรัน
ระบบจําลอง
4. การสร้างแอนิเมชันบน
่
แบบจําลอง
5. รายงานผลทีไ่ ด้จากแบบ
จําลอง

2.00
1.76

คุณภาพ
0
ดี
0.31
ดี

1.92

0.19

ดี

1.89

0.16

ดี

1.80

0.37

ดี

ระดับค่าเฉลี่ยรวม

1.85

0.21

ดี

5.1.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี ่ อการ
ฝึ ก อบรมผ่ า นเว็บ คิด เป็ น คะแนนเฉลี่ย อยู่ ใ นระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ดุ X� =(4.60)
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ จํานวน 30 คน
รายการประเมิ น
(X�) S.D ระดับความ
1. ด้านการใช้งาน

4.62

0.49

2. ด้านเนื้อหาและเทคนิค

4.49

0.59

4.54

0.56

ดีมาก

3. รูปภาพประกอบและ
พืน้ หลัง
4. ด้านตัวอักษร

4.58

0.51

0

ดีมาก

5. ด้านวีดทิ ศั น์

4.64

0.51

4.50
5.00
5.00
5.00

0.58
0
0
0

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

6. ด้านการเข้าถึงข้อมูล
และการเชือ่ มโยง
7. ประโยชน์และการ
นําไปใช้

4.60

0.49

4.75

0.44

4.88

0.18

ดีมาก

ระดับค่าเฉลี่ยรวม

4.60

0.51

คิ ดเห็น
เหมาะสม
มากทีส่ ุด
เหมาะสม
มากทีส่ ุด
เหมาะสม
มากทีส่ ุด
เหมาะสม
มากทีส่ ุด
เหมาะสม
มากทีส่ ุด
เหมาะสม
มากทีส่ ุด
เหมาะสม
มากทีส่ ุด
เหมาะสม
มากที่ สดุ
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.2.1 การหาคุณภาพของสือ่ การฝึ กอบรมผ่านเว็บ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน โดยแบ่งเป็ นด้านเทคนิค
การผลิตสื่อและบทเรียนและด้านเนื้อหาโดยภาพรวมแล้ว
อยู่ในระดับดีมาก (X� = 4.74) และ (X� = 4.88) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อทัง้ นี้เนื่องมาจากผูว้ จิ ยั ได้สร้างสื่อ
การฝึ กอบรมผ่านเว็บทีน่ ํ าเสนอโดยยึดคุณสมบัติ 5 ด้าน
ของมัลติมเี ดีย ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ
เสียง และการมีปฏิสมั พันธ์ซง่ึ สอดคล้องกับ มนต์ชยั [8] ที่
ได้จําแนกประเภทของบทเรียน WBI/WBT การฝึ กอบรม
ผ่านเว็บ ทีน่ ําเสนอโดยยึดคุณสมบัติ 5 ด้านของมัลติมเี ดีย
ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง และการมี
ปฏิสมั พันธ์
5.2.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการ
ฝึ กอบรมผ่านเว็บพบว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 85/85 โดยคะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาทัง้ หมดที่ทํา
แบบฝึกหัดหลังการฝึกอบรมผ่านเว็บ คิดเป็ นร้อยละ 89.27
และคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้ หมดที่ทําแบบทดสอบ
ทักษะปฏิบ ัติหลังการฝึ กอบรมผ่ านเว็บ คิดเป็ นร้อยละ
88.09 ทัง้ นี้เนื่องมาจากจัดการทางด้านเนื้อหา การจัดวาง
องค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมลงตัว ทําให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรูไ้ ด้เป็ นอย่างดี มีการบรรยายประกอบเนื้อหา
ในแต่ละหัวข้อ อีกทัง้ ยังสอดแทรกสื่อวีดทิ ศั น์ ทีม่ ที งั ้ เสียง
และภาพเคลื่ อ นไหว ประกอบการฝึ ก อบรม ทํ า ให้ มี
ปฏิสมั พันธ์ท่นี ่ าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Kilby,
Tim [10] ทีไ่ ด้นิยามความหมายของการฝึ กอบรมบนเว็บว่า
เป็ นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยฝึ กอบรมซึ่งใช้เทคโนโลยี
ของเว็บเบราว์เซอร์ โดยนําเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทําให้มีปฏิสมั พันธ์ท่นี ่ าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้
ร่วมกับสื่อประสม (Multimedia) เช่น ภาพ เสียง ภาพ
ประกอบเสียงในการฝึ กอบรมได้ และมีแบบฝึ กหัดในแต่ละ
หน่ วยการฝึ กอบรม เพื่อทบทวนบทเรียนและเนื้ อหาได้
ตลอดเวลา อีกทัง้ ยังสามารถซักถามหรือเสนอแนะ หรือ
ถามคําถามได้ ด้วยเครื่องมือบนเว็บ สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นระหว่ างผู้เข้ารับการอบรมได้ โดยเครื่องมือ
สื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต คือ ห้องสนทนา ซึง่ สอดคล้อง
กับปรัชญนันท์ [7]
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5.2.3 ผลการประเมินทักษะปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
ทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
(X� = 1.85) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษามีความรู้เพิม่ มากขึน้ หลังการฝึ กอบรมผ่านเว็บ
เนื่องมาจากการฝึ กให้นักศึกษาสามารถทีจ่ ะแก้ปญั หาทาง
ด้านวิศวกรรมการผลิต ซึ่งผู้วจิ ยั ได้กําหนดสถานการณ์ท่ี
เป็ นปญั หามาให้ในแบบฝึกหัดและแบบทดสอบตามแนวทาง
ทฤษฎี Constructivist ที่ผู้เรียนสามารถค้นหาวิธกี ารแก้
ปญั หาโดยการนํ าสารสนเทศเข้ามาช่วยโดยใช้ขอ้ มูลที่ได้
รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มอี ยู่แล้วมาช่วย
แก้ปญั หาตามสถานการณ์ทก่ี ําหนดให้ ซึง่ ผลการประเมิน
คะแนนจากการทําแบบทดสอบทักษะปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
อยู่ในระดับดี ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาสนา [13] ได้
ทําวิจยั เรื่อง การฝึ กอบรมบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับครูโรงเรียนมวกเหล็ก
วิทยา ผลการประเมินทักษะปฏิบตั ขิ องผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
อยู่ในระดับดี
5.2.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการฝึ ก
อบรมผ่ า นเว็บ พบว่ า นั ก ศึก ษามีค วามคิด เห็น อยู่ ใ น
ระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด (X� = 4.60) แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษามีความตื่นตัวในการเรียนรู้ และผู้วจิ ยั ได้สร้าง
สื่อ การฝึ ก อบรมผ่ า นเว็บ โดยใช้เ ทคนิ ค ช่ ว ยจู ง ใจให้
ผู้เรียนต้องการเข้ามาเรียนในเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น โดย
การออกแบบตามหลักการของ ถนอมพร [17] ซึง่ มีการ
จัดการทางด้านเนื้อหา มีการเรียงลําดับเนื้อหา การจัด
หมวดหมู่เนื้อหา มีการบรรยายอธิบายขัน้ ตอนการใช้
งาน อีก ทัง้ ยัง ได้ส อดแทรกสื่อ ประสมที่มีท ัง้ ภาพนิ่ ง
กราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบการบรรยาย สื่อ
วีดิ ท ัศ น์ การใช้ ต าราง ลํ า ดับ เลขเพื่ อ ทํ า ให้ เ นื้ อ หา
สามารถเข้าใจได้ง่าย
6. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิ จยั
6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
6.1.1 การจัดการฝึ กอบรมผ่านเว็บ ควรเตรียม
ความพร้อมในเรื่องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็ น
ั หาหรือตอบ
อย่ างดี กล่ าวคือ ถ้ าระบบเครือข่ ายมีป ญ
สนองต่อการใช้งานช้าจะทําให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมรูส้ กึ รําคาญ
และไม่สนใจทีจ่ ะฝึกอบรมต่อไป
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6.1.2 การฝึ กอบรมผ่านเว็บเป็ นรูปแบบการ
ฝึ กอบรมที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลควร
ให้ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้ศกึ ษาด้วยตัวเองเต็มศักยภาพและ
ตามความสามารถของแต่ ละบุคคล ไม่ควรจํากัดเวลา
และสถานทีเ่ พื่อการเรียนรู้
6.1.3 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุ น
การสร้างสื่อประกอบการฝึ กอบรมผ่านเว็บ และการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึ กอบรมผ่านเว็บ
และการเรียนการสอนมากยิง่ ขึน้ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ผู้
เข้าฝึกอบรมและผูเ้ รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูต้ ่อไป
6.1.4 แบบทดสอบสําหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ
ควรมีหลากหลายวิธี เช่น แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบ
ที่เป็ นตัวเลือก เพื่อเป็ นการทดสอบความรู้ของผู้เข้าฝึ ก
อบรม และทําให้ผู้เข้าอบรมสามารถแสดงความรู้ความ
สามารถจากการฝึกอบรมได้อย่างเต็มที่
6.1.5 ควรเพิม่ ตัวอย่างและแบบฝึ กหัดในแต่ละ
หัวข้อย่อยให้มากขึน้ โดยใช้กรณีศกึ ษาทีผ่ ู้เรียนเข้าใจได้
ั หาที่
ง่ า ย และสามารถประยุ กต์ แ นวคิด ในการแก้ป ญ
แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมได้
6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
6.2.1 ควรมีการสร้างสื่อการฝึ กอบรมผ่านเว็บ
ในหลักสูตร โปรแกรมจําลองสถานการณ์ขนั ้ พืน้ ฐานขัน้ สูง
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตรทัง้ หมด และสามารถ
นําไปใช้ในในหลักสูตรฝึกอบรมให้กบั บุคคลทัวไป
่ รวมทัง้
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขา วิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ทีม่ กี ารเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไป
6.2.2 ควรมีการศึกษาถึงสภาพปญั หา ในการ
ใช้งานสื่อการฝึ กอบรมผ่านเว็บทัง้ ในด้านระบบเครือข่าย
และผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ทัง้ นี้เพื่อนํ าไปปรับปรุงและทําให้เกิด
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
7. กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรังเศส
่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทีไ่ ด้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร ให้ความ
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ร่ ว มมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล และให้ คํ า แนะนํ าในการ
ดําเนินการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นอย่างดี
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