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การพัฒนารูปแบบเว็บฝึ กอบรมอัจฉริ ยะผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
แบบมีระบบที่ปรึกษา
บัณฑิต รุง่ เจริญพร1* และ ศศิฉาย ธนะมัย2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักแบบมี
ระบบทีป่ รึกษา เปรียบเทียบคะแนนก่อนการฝึ กอบรมกับผลสัมฤทธิ ์หลังฝึ กอบรมของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง และกลุ่มอ่อนบนเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะกับเว็บฝึ กอบรมแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานบริษทั อาร์ซีแอล
จํากัดมหาชนทีย่ งั ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมเรื่องความรูพ้ น้ื ฐานในการขนส่งสินค้าทางทะเลจํานวน 60 คน เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการวิจ ยั ได้แก่เว็บฝึ ก อบรมอัจ ฉริยะเรื่องความรู้พ้นื ฐานในการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ออกแบบตามรูปแบบเว็บ
ฝึกอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบทีป่ รึกษา
ั หาเป็ น หลัก แบบมีร ะบบที่ป รึก ษาประกอบไปด้วย 6
ผลการวิจ ยั พบว่า รูป แบบเว็บฝึ ก อบรมอัจฉริย ะโดยใช้ป ญ
องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 แบบจําลองผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ทําหน้าที่เก็บข้อมูลและประวัตขิ องผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
องค์ประกอบที่ 2 คลังความรู้ ทําหน้าทีจ่ ดั เก็บเนื้อหาทีใ่ ช้ในการฝึ กอบรม องค์ประกอบที่ 3 ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ ทําหน้าที่
วิเ คราะห์ แ บ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ ข้า ฝึ ก อบรมออกเป็ น กลุ่ ม ตามระดับ ความรู้พ้ืน ฐานโดยใช้ ห ลัก การของกฎต้ น ไม้ต ัด สิน ใจ
องค์ประกอบที่ 4 ระบบทีป่ รึกษา ทําหน้าทีใ่ ห้คาํ แนะนําในการทํากิจกรรมทีแ่ ตกต่างกันตามระดับความรูพ้ น้ื ฐานของผู้
เข้าฝึ กอบรมและตรวจสอบการเข้าร่วมทํากิจกรรมของผู้เข้าฝึ กอบรมโดยใช้หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์เอเจนต์
องค์ประกอบที่ 5 ส่วนการฝึกอบรม ทําหน้าทีใ่ นการเสนอเนื้อหาและดําเนินการฝึ กอบรม และองค์ประกอบที่ 6 ส่วน
ติดต่อสื่อสาร ทําหน้าทีค่ วบคุมการปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะ
พบว่ารูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.29) ผลสัมฤทธิ ์หลังฝึ กอบรมของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมที่มรี ะดับความรู้
ต่างกันในเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะแตกต่างกันโดยกลุ่มเก่งมีผลสัมฤทธิ ์สูงทีส่ ุด รองลงมาคือกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน ผู้
เข้าฝึกอบรมบนเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะมีผลสัมฤทธิ ์หลังการฝึ กอบรมสูงกว่าผูเ้ ข้าฝึกอบรมบนเว็บฝึ กอบรมแบบปกติอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คําสําคัญ: การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก เว็บฝึกอบรมอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์เอเจนต์
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The Development of Intelligent Web-based Training Adopting Problem-based
Learning with Counseling System
Bundit Rungcharoenporn1* and Sasichaai Tanamai2
Abstract
The research study aimed to achieve in developing a model of intelligent web-based training adopting
problem-based learning with counseling system, and comparing the training achievement for intelligent with
normal web-based training using test and problem solving scores of a basic knowledge of marine transport
subject. Sixty staffs of RCL Public Company Limited, who never passed the training course were sampling for
the research scope. The research instrument was intelligent web-based training of marine transport subject.
The result found that a model of intelligent web-based training composed of 6 components: 1) Trainee
Model Component provides data and records of the trainees, 2) Knowledge Component stores the content
used in the training, 3) Expert Component offers functional analysis to classify the participants into groups
based on their level of related knowledge, 4) Counseling Component guides trainees during the activities
with tips that matched to their knowledge and monitors each trainer’s learning progress. This will assist
trainees to achieve their training objectives more effectively 5) Training Component conducts the training
and 6) Communication Component controls the interaction with the trainees. The model evaluation were
accepted at highly rate (  = 4.29). The achievements of trainees in intelligent web-based training which
classified in each group based on level of basic knowledge had shown with different effect. The group that
had the most basic knowledge tended to outperform the moderated basic knowledge group which also
performed better than group which contained minimum knowledge. An intelligent web-based training produced
better result than a normal web-based training except the group which contained moderated basic knowledge
at the statistical significant level .05.
Keywords: Problem-based Learning, Intelligent Web-based Training, Computer Agent
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1. บทนํา
การใช้ประโยชน์รปู แบบหนึ่งของระบบอินเทอร์เน็ตใน
ด้านการเรียนรูค้ อื ใช้เพื่อการฝึ กอบรมได้แก่เว็บฝึ กอบรม
(Web-based Training) [1] ซึ่งช่วยให้ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตอบสนองการเรียนรู้ได้
หลายรู ป แบบ ทํ า ให้ ไ ม่ เ กิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยในการ
ฝึ กอบรม นํ ามาใช้เพิม่ เติมจากการฝึ กอบรมในห้องอบรม
และสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้ [2][3] ช่วย
พัฒนาบุคลากรทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้มคี วามรู้ ทักษะ
และเจตคติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ทํางาน ใช้ระยะเวลาสัน้ ตรงกับปญั หาและความต้องการ
ขององค์การ [4] นอกจากนัน้ แล้วเว็บฝึ กอบรมยังสามารถ
ั หาการไม่ ม ีเ วลาเข้ า ฝึ ก อบรมของ
นํ า มาช่ ว ยแก้ ป ญ
บุคคลากรได้ [5]
การฝึ ก อบรมบนเว็บ จํ า เป็ น จะต้ อ งใช้รู ป แบบการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองและยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางซึ่งการ
เรียนรูร้ ูปแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ั หาเป็ นหลัก [6] โดยมีงานวิจ ยั
คือการเรียนรู้โดยใช้ป ญ
แสดงให้เห็นว่าการใช้การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักใน
การสอนบนเว็ บ จะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ ด์ ี ข้ึ น
[7][8][9][10]
หากนํ าเอาแนวทางการเรียนรู้น้ี ม า
ประยุกต์ใช้กบั เว็บฝึ กอบรมย่อมจะทําให้การฝึกอบรมบน
เว็บมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ แต่การทีผ่ เู้ รียนจะสามารถ
วิเคราะห์ปญั หาตามการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักได้
อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์และความรู้
พื้ น ฐานของผู้ เ รี ย น หากผู้ เ รี ย นไม่ ม ี ค วามรู้ ห รื อ
ประสบการณ์ ท่ีเ กี่ย วข้อ งเพีย งพอก็จ ะไม่ ส ามารถหา
สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปญั หาได้ ทําให้การเรียนรู้
ไม่ประสบผลตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ [11] หากเว็บ
ฝึกอบรมมีความสามารถให้คาํ ชีแ้ นะแก่ผเู้ ข้าฝึกอบรมทีไ่ ม่
มีค วามรู้ห รือ ประสบการณ์ เพีย งพอย่ อ มจะทํ า ให้ก าร
ฝึกอบรมบนเว็บฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ ์มากขึน้
ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้ ป ั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence Learning System) [12] เป็ นแนวคิดหนึ่งที่
พัฒ นาคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ส ามารถจํ า ลองความคิ ด ให้
คล้ายคลึงกับความคิดมนุ ษย์ ช่วยให้ผู้พฒ
ั นาหลักสูตร
พัฒนาการเรียนบนเว็บผนวกรวมเครื่องมือการวินิจฉัย
การเรียนรู้ สนับสนุ นการมีปฏิสมั พันธ์แบบเรียลไทม์ ทํา
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ให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีส่ งู ขึน้ [13][14] หาก
ประยุกต์นําระบบการเรียนรูป้ ญั ญาประดิษฐ์มาสร้างเว็บ
ฝึ ก อบรมที่ม ีค วามสามารถในการชี้แ นะแนวทางการ
แก้ปญั หาตามความรูพ้ น้ื ฐานทีแ่ ตกต่างกันได้ยอ่ มจะทําให้
การฝึ กอบรมบนเว็บตามแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้
ปญั หาเป็ นหลักนัน้ สามารถใช้ได้กบั ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมทุกคน
ถึงแม้วา่ จะไม่มคี วามรูพ้ น้ื ฐานทีเ่ พียงพอก็ตาม
ด้วยเหตุผลความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรดังที่
กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาและสร้าง
รูปแบบเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็ นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับความรู้
พืน้ ฐานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลเพื่อช่วยพัฒนา
บุคลากรในองค์การทางด้านพาณิชยนาวีให้มปี ระสิทธิภาพ
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากหัวใจหลักของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
จําเป็ นต้องพึ่งพาการขนส่งทางทะเลเป็ นหลัก แต่ธุรกิจ
การเดินเรือและกองเรือพาณิชย์ของไทยยังมีขนาดเล็ก
และล้าหลัง จากข้อมูล Review of Maritime Transport
2010 ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 26 จาก 35 อันดับ
แรก โดยมีขนาดกองเรือเล็กกว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
หลายประเทศ [15]
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่าน
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบทีป่ รึกษา
2.2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนการฝึ กอบรมกับ
ผลสัมฤทธิ ์ในการฝึ กอบรมของผู้เข้าฝึ กอบรมกลุ่มเก่ง
ปานกลางและอ่ อ นบนเว็บ ฝึ ก อบรมอัจ ฉริย ะผ่า นการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบทีป่ รึกษา
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ในการฝึกอบรมของผู้
เข้าฝึ กอบรมกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อนบนเว็บฝึ กอบรม
อัจฉริยะผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบ
ทีป่ รึกษากับผูเ้ ข้าฝึกอบรมบนเว็บฝึกอบรมแบบปกติ
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อนเมื่อ
ฝึกอบรมบนเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษามีผลสัมฤทธิ ์หลัง
ฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนฝึกอบรม
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3.2 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อนเมื่อ
ฝึกอบรมบนเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษามีผลสัมฤทธิ ์หลัง
ฝึกอบรมสูงกว่าผูเ้ ข้าฝึกอบรมบนเว็บฝึกอบรมแบบปกติ
4. ขอบเขตการวิ จยั
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุ่มที่ 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ด้านการฝึกอบรม ด้านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก
ด้ า นระบบการสอนแบบอั จ ฉริ ย ะ ด้ า นการวัด และ
ประเมินและผูเ้ ชี่ยวชาญที่มคี วามรูเ้ รื่องการขนส่งสินค้า
ทางทะเลจํานวน 9 ท่าน
กลุ่มที่ 2 พนักงานบริษทั อาร์ซแี อลจํากัด
มหาชนจํานวน 101 คนทีย่ งั ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมใน
หัว ข้ อ ความรู้ พ้ื น ฐานในการขนส่ ง สิน ค้ า ทางทะเล
แบ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งมี ร ะบบโดย
พิจารณาจากคะแนนทดสอบวัดความรูพ้ น้ื ฐานก่อนการ
ฝึกอบรมออกเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่มควบคุม
30 คน แต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยผู้เข้า ฝึ กอบรมกลุ่ม
เก่ง 10 คน กลุม่ ปานกลาง 10 คน และกลุม่ อ่อน 10 คน
4.2 เนื้อหาในการสร้างเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่าน
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษา
คือ ความรูพ้ น้ื ฐานในการขนส่งสินค้าทางทะเล
5. ขัน้ ตอนการวิ จยั
การพัฒ นารูป แบบเว็บ ฝึ ก อบรมอัจ ฉริย ะผ่ า นการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษาเป็ น
การวิจยั เชิงพัฒนา (Research & Development)
ขัน้ ตอนการวิจยั ออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะ
ั หาเป็ น หลัก แบบมีร ะบบที่
ผ่ า นการเรีย นรู้โ ดยใช้ป ญ
ปรึกษา ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้อง
และกํ า หนดกรอบแนวคิด ในการพัฒ นารู ป แบบเว็บ
ฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก
แบบมีระบบทีป่ รึกษา
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2. กําหนดโครงร่างของรูปแบบประกอบไปด้วยคํา
จํ า กัด ความ วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย องค์ ป ระกอบ
กระบวนการ บทบาทผู้ดําเนิ นการฝึ กอบรมและผู้เข้า
ฝึกอบรม และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล
3. นํ าโครงร่างของรูปแบบไปปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ด้านการฝึ กอบรม ด้านการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก ด้านระบบการสอนแบบอัจฉริยะ
และด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบโดยใช้ก าร
สัม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งและปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
คําแนะนํา
4. ประเมินคุณภาพของรูปแบบเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะ
ผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักโดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพของรูปแบบตามหลักการของ Likert Scale โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่านประเมินคุณภาพ ประกอบไป
ด้ว ย ผู้ เ ชี่ย วชาญด้า นเทคโนโลยีก ารศึก ษา ด้า นการ
ั หาเป็ นหลัก ด้า น
ฝึ กอบรม ด้านการเรียนรู้โดยใช้ป ญ
ระบบการสอนแบบอัจ ฉริย ะและด้ า นการวัด และการ
ประเมินผล
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาผลของเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะ
ตามรูปแบบเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรู้โดยใช้
ั หาเป็ น หลัก แบบมีร ะบบที่ป รึก ษาในเรื่อ งความรู้
ปญ
พืน้ ฐานในการขนส่งสินค้าทางทะเล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี้
1. สร้ า งเว็ บ ฝึ ก อบรมตามรู ป แบบเว็บ ฝึ ก อบรม
ั หาเป็ น หลัก แบบมี
อัจ ฉริย ะผ่ า นการเรีย นรู้โ ดยใช้ป ญ
ระบบที่ปรึกษาเรื่องความรู้พ้นื ฐานในการขนส่งสินค้า
ทางทะเลและเว็บฝึกอบรมแบบปกติในหัวข้อเดียวกัน
1.1 กําหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์และพฤติกรรม
ที่ต้องการจะวัดโดยมุ่งเน้ นให้เนื้อหาของการฝึ กอบรม
สอดคล้องกับการทํางานขององค์กรและจําเป็ นต่อการ
ทํางานของพนักงาน
1.2 กําหนดกิจกรรมของการฝึ กอบรมโดยสร้าง
ั หาให้ส อดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ ใ นการ
เป็ นโจทย์ป ญ
ฝึ กอบรม กิ จ กรรมในแต่ ละบทประกอบไปด้ ว ย
แบบฝึ กหัดทดสอบความรูห้ ลังการฝึ กอบรมและกิจกรรม
กลุ่มในการแก้ไขปญั หาโดยให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมศึกษาโจทย์
ปญั หาทีไ่ ด้รบั ค้นคว้าหาข้อมูลและอภิปรายผลในกลุม่
1.3 สร้า งกฎต้น ไม้ต ัด สิน ใจในการทํา งานของ
เว็บฝึกอบรมอัจฉริยะส่วนผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้า
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

ฝึ ก อบรมออกเป็ น กลุ่ ม เก่ ง ปานกลาง และอ่ อ น ตาม
คุ ณ ลัก ษณะของผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมและให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ทางด้านพาณิชยนาวีรบั รอง
1.4 สร้ า งแผนการให้ คํ า ปรึ ก ษาในการทํ า
กิจกรรมแก้ไขโจทย์ปญั หาสําหรับระบบที่ปรึกษาของ
เว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะและนํ าแผนการให้คําแนะนําไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเนื้อหารับรอง
1.5 สร้างเงื่อนไขการตรวจสอบเข้าฝึ กอบรมและ
การทํากิจกรรมของผู้เข้าฝึ กอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์
เอเจนต์เป็ นตัวตรวจสอบ
1.6 ประเมินคุ ณภาพของเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะ
ผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ด้านการฝึ กอบรม ด้านระบบการ
สอนอัจฉริยะ ด้านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก ด้าน
พาณิชยนาวี และด้านการวัดและการประเมินจํานวน 9
ท่าน ใช้แบบประเมินคุณภาพทีส่ ร้างตามรูแปบบ Likert
Scale
2. ขัน้ ทดลอง ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี้
2.1 นําเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะทีส่ ร้างขึน้ ทดลองใช้
กับ กลุ่ ม ทดลองที่ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ีคุ ณ ลัก ษณะ
ใกล้เ คีย งกับ ประชากร ครัง้ ที่ 1 ทดลองกับ พนั ก งาน
จํานวน 3 คน และครัง้ ที่ 2 ทดลองกับพนักงานกลุ่มเล็ก
จํานวน 30 คนที่ประกอบไปด้วยผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกลุ่มเก่ง
ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 10 คน เพื่อตรวจสอบความ
บกพร่องและปรับปรุงแก้ไข
2.2 นําเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลอง
กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจํ า นวน 60 คน ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม
ทดลอง 30 คนฝึกอบรมโดยเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะแบบมี
ระบบที่ปรึก ษา และกลุ่มควบคุม 30 คนฝึ กอบรมโดย
เว็บฝึกอบรมแบบปกติ โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
2.2.1 จัดปฐมนิเทศเพือ่ เตรียมความพร้อมใน
การฝึ กอบรมโดยผู้วจิ ยั แจ้งวัตถุ ประสงค์การฝึ กอบรม
ขัน้ ตอนการใช้เ ว็บ ฝึ ก อบรม วิธีก ารฝึ ก อบรมบนเว็บ
รวมทัง้ การทํากิจกรรมบนเว็บให้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมรับทราบ
2.2.2 ทดสอบวัด ความรู้ก่ อ นการฝึ ก อบรม
ของผูเ้ ข้าฝึกอบรมในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
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2.2.3 ดําเนินการฝึ กอบรมบนเว็บฝึ กอบรม
อัจฉริยะตามแผนการฝึกอบรมทีก่ าํ หนดไว้
2.2.4 ทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ ห์ ลัง การฝึ ก
อบรมในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลการวิจยั
6. ผลการวิ จยั
6.1 รูปแบบเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรูโ้ ดย
ั หาเป็ นหลั ก แบบมี ร ะบบที่ ป รึ ก ษาหมายถึ ง
ใช้ ป ญ
องค์ ป ระกอบ กระบวนการ บทบาทของผู้ดํ าเนิ น การ
ฝึ กอบรมและผู้เข้าฝึ กอบรมรวมทัง้ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลการฝึ กอบรมบนเว็บ โดยมีการประยุกต์ใช้การ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักมาเป็ นส่วนประกอบเพื่อให้ผู้
เข้าฝึ กอบรมเกิดการเรียนรูด้ ้วยตนเองตามวัตถุประสงค์
ั หาและทรัพ ยากรที่
ของการฝึ ก อบรมจากโจทย์ ป ญ
นํ าเสนอไว้บนเว็บฝึ กอบรมโดยมีระบบที่ปรึกษาของเว็บ
ฝึ ก อบรมทํ า หน้ า ที่ใ ห้ คํ า แนะนํ า หรือ คํ า ชี้แ นะในการ
กิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามระดับความรูพ้ ้นื ฐานของผู้
เข้าฝึกอบรมหากผูเ้ ข้าฝึกอบรมต้องการความช่วยเหลือ
ความเป็ นอัจฉริยะของรูปแบบเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะ
ประกอบไปด้วยความสามารถในการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้
เข้าฝึกอบรมตามระดับความรูพ้ น้ื ฐาน การให้คาํ แนะนําที่
เหมาะสมกับระดับความรูพ้ น้ื ฐานของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม และ
การตรวจสอบการเข้า ฝึ ก อบรม การทํ า กิ จ กรรมของ
ผู้เข้าร่วมอบรมและแจ้งเตือนให้ผู้เข้าฝึ กอบรมเข้ามาทํา
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบของรูปแบบเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่าน
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษา
ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้
1. แบบจําลองผู้เข้าฝึ กอบรม (Trainee Model
Component) จัด เก็ บ ข้อ มู ล ของผู้ เ ข้า ฝึ ก อบรมได้ แ ก่
ประวัติ ประสบการณ์ ก ารทํ า งาน คะแนนทดสอบวัด
ระดับความรูพ้ ้นื ฐาน กลุ่มของผู้เข้าฝึ กอบรมตามระดับ
ความรู้ พ้ืน ฐาน ข้อ มู ล การเข้ า ฝึ ก อบรมและการทํ า
กิจกรรม
2. คลังความรู้ (Knowledge Component) จัดเก็บ
ความรู้ ท่ี จ ะใช้ ใ นการฝึ ก อบรม ได้ แ ก่ เนื้ อ หาและ
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กิจกรรมของการฝึ กอบรม คําแนะนําในการทํากิจกรรม
และแบบทดสอบในการฝึกอบรม
3. ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert Component) วิเคราะห์
ผู้เข้า ฝึ ก อบรมว่ า มีค วามรู้พ้ืน ฐานอยู่ใ นระดับใด และ
แบ่งกลุ่มเป็ นผู้เข้าฝึ กอบรมที่ม ีความรู้พ้นื ฐานในระดับ
มาก (กลุ่ มเก่ ง) ปานกลาง (กลุ่ มปานกลาง) และน้ อย
(กลุ่มอ่อน) โดยใช้กฎต้นไม้ตดั สินใจ
(Rule-Based
Decision Tree) คุณลักษณะทีน่ ํามาใช้ในการสร้างกฎ
ต้นไม้ตดั สินใจ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่
จบการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้อง ผล
คะแนนทดสอบวัดระดับความรูพ้ น้ื ฐาน
4. ระบบที่ปรึกษา (Counseling Component) ให้
คํ า ปรึ ก ษากั บ ผู้ เ ข้ า ฝึ กอบรมโดยใช้ เ ทคนิ คของ
คอมพิวเตอร์เอเจนต์ในการทํางาน แบ่งออกเป็ นเอเจนต์
ให้คําแนะนํ า (Guidance Agent) ทําหน้าทีใ่ ห้คําแนะนํ า
หรือคําถามชีน้ ําทีเ่ หมาะสมกับระดับความรูพ้ น้ื ฐานของผู้
ั หาหากผู้ เ ข้า
เข้า ฝึ ก อบรมขณะทํ า กิจ กรรมแก้ ไ ขป ญ
ฝึ กอบรมต้องการความช่วยเหลือ และเอเจนต์ตรวจสอบ
การทํากิจกรรม (Activity Monitoring Agent) ทําหน้าที่
ตรวจสอบการเข้าฝึ กอบรมและการทํากิจกรรมของผู้เข้า
ฝึ กอบรมโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็ น 2 ด้านได้แก่
การตรวจสอบการเข้าร่วมทํากิจกรรมของผู้เข้าฝึ กอบรม
และการตรวจสอบระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทํากิจกรรม

รูปที่ 2 การทํางานของเอเจนต์ตรวจสอบการทํา
กิจกรรม
5. ส่วนการฝึกอบรม (Training Component)
ดําเนินการฝึ กอบรมโดยนํ าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมของ
การฝึกอบรมให้กบั ผูเ้ ข้าฝึกอบรม ขัน้ ตอนในการฝึกอบรม
แสดงในรูปที่ 3

รูปที่  การทํางานของส่วนการฝึกอบรม
รูปที่ 1 การทํางานของเอเจนต์ให้คาํ แนะนํา

_14-0646(001-186).indd 104
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เครื่องมือต่าง ๆ ในเว็บฝึกอบรม (กระดานสนทนา ห้อง
สนทนา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
กระบวนการฝึกอบรม เป็ นกระบวนการทีผ่ ดู้ าํ เนินการ
ฝึ ก อบรมจะต้ อ งดํ า เนิ น การจัด ทํ า ควบคู่ ไ ปกั บ การ
ฝึ ก อบรมบนเว็ บ ฝึ ก อบรมอัจ ฉริย ะ ประกอบไปด้ ว ย
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 จัดการปฐมนิเทศก่อนการฝึ กอบรมบน
เว็บ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึกอบรมได้ทาํ ความ
รู้จ ัก กัน สอนการใช้ง านเว็บ ฝึ ก อบรมอัจ ฉริย ะโดยใช้
ั หาเป็ น หลัก แบบมีร ะบบที่ป รึก ษาและเครื่อ งมือ ที่
ปญ
จัด เตรี ย มไว้ ใ นในเว็ บ ฝึ ก อบรม ระยะเวลาในการ
ปฐมนิเทศ 1 วัน
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูเ้ ข้าฝึกอบรมทําแบบทดสอบวัดความรู้
ก่อนการฝึกอบรมผ่านทางเว็บฝึกอบรม
ขัน้ ตอนที่ 3 ผูเ้ ข้าฝึกอบรมฝึกอบรมบนเว็บฝึ กอบรม
ในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมกลุ่มแก้ไขปญั หา โดยใช้
ระยะเวลาทัง้ หมดประมาณ 10-12 สัปดาห์
ขัน้ ตอนที่ 4 ผู้เ ข้า ฝึ ก อบรมทํา แบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ ์ของการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม
6.2 ผลการประเมิ น รู ป แบบเว็ บ ฝึ ก อบรมแบบ
ั หาเป็ น หลัก แบบมี
อัจ ฉริย ะผ่า นการเรีย นรู้โ ดยใช้ป ญ
ระบบทีป่ รึกษาแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ
หัวข้อการประเมิ น
คุณภาพ
คําจํากัดความ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
องค์ประกอบ
กระบวนการฝึกอบรม
บทบาทผูด้ าํ เนินการ
ฝึกอบรมและผูเ้ ข้าฝึกอบรม
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
ประเมินผล
คะแนนรวม





4.47
4.40
4.40
4.21
4.60

0.52
0.50
0.55
0.54
0.55

4.33

0.64

3.89
4.29

0.55
0.56

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมากทีส่ ดุ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ระบบการสอนแบบอัจ ฉริย ะและด้ า นการวัด และการ
ประเมินผลพบว่ารูปแบบเว็บฝึ กอบรมแบบอัจฉริยะผ่าน
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักมีคุณภาพในระดับดีมาก
โดยมีคะแนนเฉลีย่   4.29
6.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการฝึ กอบรมกับ
ผลสัมฤทธิใ์ นการฝึ กอบรมของผู้เข้าฝึ กอบรมกลุ่มเก่ ง
กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนบนเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่าน
ั หาเป็ นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษา
การเรียนรู้โดยใช้ป ญ
พบว่าผูเ้ ข้าฝึกอบรมกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน
มี ผ ลสัม ฤทธิ ห์ ลั ง การฝึ ก อบรมสู ง กว่ า คะแนนก่ อ น
ฝึกอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ก่อนการฝึกอบรม
และผลสัมฤทธิ ์หลังฝึกอบรมบนเว็บฝึกอบรม
อัจฉริยะในกลุม่ เก่ง ปานกลาง และ อ่อน
กลุ่ม
เก่ง

คะแนน
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ปานกลาง ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
อ่อน
หลังฝึกอบรม

X
.
.
.
.
.
.

S.D.
.
.
.
.
.
.

t
.

p
.*

.

.*

. .*

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิใ์ นการฝึ กอบรม
ของผู้เข้าฝึ กอบรมกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน
บนเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ น
หลัก แบบมีร ะบบที่ ป รึก ษากับ ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมบนเว็ บ
ฝึ กอบรมแบบปกติ พบว่าผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกลุ่มเก่งและกลุ่ม
อ่อนที่ฝึกอบรมบนเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่านการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษามีผลสัมฤทธิ ์
หลังฝึ กอบรมสูงกว่าผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน
บนเว็บฝึ กอบรมแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ยกเว้นผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกลุ่มปานกลาง ดังแสดง
ในตารางที่ 3

ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7
ท่านได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการ
ั หาเป็ นหลัก ด้า น
ฝึ กอบรม ด้านการเรียนรู้โดยใช้ป ญ
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์หลัง
การฝึกอบรมของผูเ้ ข้าฝึกอบรมบนเว็บ 2 แบบ
ในกลุม่ เก่ง ปานกลาง และ อ่อน
กลุ่ม

การ
ฝึ กอบรม
เว็บแบบปกติ
เก่ง
เว็บอัจฉริยะ
ปานกลาง เว็บแบบปกติ
เว็บอัจฉริยะ
เว็บแบบปกติ
อ่อน
เว็บอัจฉริยะ

X

S.D.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

t

p

. .*
. .
. .*

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7. อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญพบว่ า
รูป แบบมีคุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับ มากและผู้เ ชี่ย วชาญมี
ความเห็น ว่า การที่ม ีร ะบบที่ป รึก ษาและเอเจนต์ ค อย
ตรวจสอบการเข้า ฝึ กอบรมของผู้เข้า ฝึ กอบรมช่วยให้
การฝึกอบรมบนเว็บมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับ ผลสัม ฤทธิห์ ลัง การฝึ ก อบรมในเว็บ ฝึ ก อบรมแบบ
อัจฉริยะที่สูงกว่าก่อนฝึ กอบรม ดังนัน้ ระบบที่ปรึกษาที่
ให้คําแนะนํ าระหว่างการฝึ กอบรม ช่วยลดช่องว่างของ
ปญั หาในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ [16] ทีพ่ บว่าการทีผ่ เู้ รียนได้รบั คําถาม
ชี้นําจะช่วยให้การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักบนเว็บ
นัน้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
8. ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
8.1 ศึกษาวิจยั และพัฒนาเว็บฝึ กอบรมอัจฉริยะผ่าน
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบทีป่ รึกษาที่
สามารถให้คําแนะนําในการทํากิจกรรมการแก้ปญั หาใน
ระดับรายบุคคล
8.2 ศึก ษาวิจ ัยเพิ่ม เติมในการพัฒ นาเว็บฝึ กอบรม
อัจฉริยะผ่านการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักแบบมีระบบ
ที่ ป รึ ก ษาในกรณี ท่ี ร ะดับ ความรู้ ข องผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรม
เปลี่ยนไปจากเดิมที่เริม่ เข้ามาฝึ กอบรมบนเว็บฝึ กอบรม
อัจฉริยะ
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