
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  
ส าหรับครูต ารวจตระเวนชายแดน 

 
บทคัดย่อ 

 
 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  
ส าหรับครูต ารวจตระเวนชายแดน 

ผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชัชญาภา  วัฒนธรรม 
ระดับการศึกษา  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 
พ.ศ.  2556    
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี ดร.สัญชัย  พัฒนสิทธิ์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ดร.ไพฑูรย์  ศรีฟ้า 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ 
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับครูต ารวจตระเวนชายแดน 2) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมกับคะแนนก่อน   
การฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  และ 3) เพ่ือศึกษาความ      
พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูต ารวจ
ตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปีการศึกษา 
2555 ที่ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
ส าหรับครูต ารวจตระเวนชายแดน สื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
ฝึกอบรม แบบประเมินคุณภาพของสื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  และแบบประเมินความพึงพอใจของ   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อสื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย t-test แบบ dependent samples t-test           
มีผลการวิจัย ดังนี้ 
 
 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม (S3A e-Training Model) ส าหรับ      
ครูต ารวจตระเวนชายแดน มีคุณลักษณะดังนี้ 1. การตั้งเป้าหมายการท างาน (setting) 2. กิจกรรมและการใช้งานระบบ
ทรัพยากร (activities) 3. การกระท า (action) 4. การวัดและการประเมินผล (assessment and reflection) จากการ
ทดลองการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  พบว่ารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม          
มีประสิทธิภาพ 80.56 / 81.33  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งคะแนนผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยรูปแบบ    
การฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ในระดับมาก 
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 The purposes of this research were: 1) to develop the effective Web-Based Training Model using 
the Constructivism for the border patrol police schools, 2) to compare the training achievement of the 
trainees with the scores before receiving the Web-Based Training using Constructivism, and 3) to explore 
the trainees’ satisfaction of the Web-Based Training Model using the Constructivism.   

The research population was 96 border patrol police schools who participated in the training 
program promoting educational quality to the Border Patrol Police School in the academic year 2004 
from 13 schools under Border Patrol Police Sub-Division 13 of Border Patrol Police Bureau of Royal Thai 
Police Total of 96 people. The sample randomly selected by multi–stage sampling method. The first 
step was the cluster random sampling which consisted of two provinces, Kanchanaburi and Ratchaburi. 
The other step was the simple random sampling which comprised 54 students from 8 schools. The data 
were statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation, and t-test dependent samples. 

The research results revealed that: 
1. The Web-Based Training Model using the Constructivism (S3A e-Training Model) for the border 

patrol police schools teachers had the following characteristics: 1) setting work goals, 2) activities and 
resource system using 3) action, and 4) assessment and reflection.  

2. The efficiency of the Web-Based Training Model using the Constructivism met the criteria at the 
level of 80.56 / 81.33. Moreover; the achievement scores of the border patrol police schools teachers 
after receiving the training using the Web-Based Training Model using the Constructivism were 
significantly higher than the scores before receiving the training at the statistical level of .05.  

3. The trainees’ satisfaction of the Web-Based Training Model using the Constructivism was found 
at the high level. 

 



บทน า 
 การฝึกอบรมถือได้ว่าเป็นวิธีการพัฒนา

บุคลากรอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คนมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นเป็นสิ่ง    
ที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างมากส าหรับทุกหน่วยงาน 
รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว (ชาญ สวัสดิ์สาลี, 2539) อีกทั้งยัง
เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม ทักษะ ความช านาญ
เฉพาะด้าน หลักการและทฤษฎีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
หลังจากบุคคลส าเร็จการศึกษามาแล้วซึ่งจะช่วยให้
ได้รับความรู้ในส่วนนี้โดยไม่จ าเป็นต้องกลับมา
ฝึกอบรมอีก  

การฝึกอบรมผ่าน เว็บถือเป็นรูปแบบ   
การฝึกอบรมหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจในวงการศึกษา  
ทุกระดับ ชั้นของประเทศเป็นการสนองตอบต่อ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
การใช้เว็บฝึกอบรม (web-based training) จึงถือ
ได้ว่ า เป็นการสอนรายบุคคลที่ ส่ งข้อมูล เป็น
สาธารณะหรือเป็นการส่วนตัวด้วยคอมพิวเตอร์
และแสดงผลโดยการแสดงด้วยหน้าจอของเว็บ 
โดยการเก็บข้อมูลในแหล่งจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยระบบเครือข่ายโดยเว็บฝึกอบรมสามารถ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็วและการเข้าถึง
ข้อมูลการฝึกอบรมควบคุมได้โดยผู้ออกแบบการ
ฝึกอบรมซึ่ งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  คือ เป็น
กิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียน โดยเน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาศัย
การบูรณาการระหว่างความรู้เดิมที่มีอยู่กับสิ่งที่พบ
เห็น  ให้ได้รับประสบการณ์ตรงได้ลงมือปฏิบัติและ
มีการน าเสนอข้อมูลด้วยตนเองซึ่งครูเป็นที่ปรึกษา
ให้ค าแนะน าและคอยอ านวยความสะดวก     
(นันทิยา บุญเคลือบ และคณะ, 2540) 

จากการส ารวจและการสัมภาษณ์และจาก
ผลการจัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  13 
ประจ าปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา พบว่าสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ครูต ารวจตระเวนชายแดนประสบ
ความส าเร็จในการฝึกอบรมในห้องเรียนน้อยกว่า  
ที่ควร คือ หลังจากที่กลับมาจากการฝึกอบรม  
ต่างคนต่างแยกย้ายไปยังโรงเรียนที่ตนเองสังกัด 
ทุกคนก็มีภาระหน้าที่ของตนเองจึงท าให้ไม่มีโอกาส
ที่จะรวมกลุ่มกันทบทวนเนื้อหาวิชาที่ได้ฝึกอบรม
เพ่ิมเติมไป บางท่านก็ลืมเนื่องจากในขณะฝึกอบรม
อาจเกิดข้อค าถามหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ภารกิจในกระบวนการฝึกอบรมได้ครบจึงท าให้เกิด
ความเบื่อหน่าย ไม่อยากจะฝึกฝนหรือทบทวน
เนื้อหาเพ่ิมเติมเพราะไม่ทราบว่าจะต้องติดต่อ
วิทยากรหรือผู้ สอนอย่ างไร อีกทั้ งยั งขาดสื่ อ
ฝึกอบรมสมัย ใหม่หรื อสื่ อดิจิตอลที่ สามารถ  
ทบทวนเองได้  

จากสาเหตุและความส าคัญดังกล่าว ท าให้
ผู้ วิจัยสนใจศึกษาวิจัยเ พ่ือพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ส าหรับ
ครู ต า รวจตระ เวนชายแดน   ตามหลั กการ
กระบวนการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
ซึ่งครูต ารวจตระเวนชายแดนสามารถฝึกอบรม 
ผ่านเว็บและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จริง โดย
ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม (Martin, 1994)  

ผู้ วิ จั ยจึ งคาดหวั งว่ าอนาคตข้างหน้ า
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดน จะกลายเป็นหน่วยงานที่มี
การพัฒนาครูต ารวจตระเวนชายแดนด้วยการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บ ครูต ารวจตระเวนชายแดน
สามารถน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้จาก
ก า รฝึ ก อบ ร ม ไปป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ส ร้ า ง ห นั ง สื อ



 

อิ เล็ กทรอนิ กส์ เ พ่ือการ เรี ย นการสอน ตาม
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม รวมทั้ ง เป็นการ       
ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นแนวทางใน
การเผยแพร่รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บกับ     
ครูต ารวจตระเวนชายแดน ที่มีลักษณะสอดคล้อง
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ไปสู่โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนอ่ืนทั่วประเทศเพ่ือให้ก้าวทันต่อ
ความเจริญก้าวหน้าในยุคของโลกท่ีไร้พรมแดน 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.เพ่ือสร้างรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่มีประสิทธิภาพส าหรับ 
ครูต ารวจตระเวนชายแดน 

2.เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของ
การฝึกอบรมกับคะแนนก่อนการฝึกอบรมของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเว็บตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึม 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร ได้ แก่  ครู ต ารวจตระเวน
ชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดน ที่  13 กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
โรง เรี ยนต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี       
การ ศึกษา 2555 จ านวน 13 โรงเรียน รวม
ทั้งหมด 96 คน  

กลุ่ มตั วอย่ า ง เป็ นครู ต า รวจตระ เวน
ชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่  13 กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ที่ เข้ารับ   
การฝึกอบรมตามโครงการส่ ง เสริมคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ประจ าปีการศึกษา 2555  กลุ่มตัวอย่างได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage 
Sampling) ขั้นตอนแรกเป็นการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  
โดยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ประกอบด้วย 2 
จังหวัดคือจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี 
แล้วสุ่มมาหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดกาญจนบุรี  มี       
11 โรงเรียน จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) ได้โรงเรียนมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 8 โรงเรียน รวมทั้งหมด 54 คน  
 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา 

1. ตัวจัดกระท า คือ รูปแบบการฝึกอบรม
ผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  

2. ผลของตัวจัดกระท า คือ 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม 
2.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการ 

ฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัค  

ติวิซึม  หมายถึง การฝึกอบรมที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ สร้ างความรู้ จาก
การศึกษาสภาพแวดล้อมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยอาศัยการบูรณาการระหว่างความรู้ เดิมที่มี   
อยู่กับความรู้ใหม่ที่พบจากสถานการณ์ที่ก าหนด 
ท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน าเสนอข้อมูลและอธิบายองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการได้เป็นผลให้    
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนมโนมติ  
โดยผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการฝึกอบรมประกอบด้วย  



 

องค์ประกอบที่ 1 การตั้งเป้าหมายการ
ท างาน (setting) ขั้นนี้จะมีลักษณะเป็นการแนะน า
บทเรียน กิจกรรมจะประกอบไปด้วยการซักถาม
ปัญหา การทบทวนความรู้ เดิม  การก าหนด
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการฝึกอบรมและเป้าหมาย
ที่ต้องการหรือการก าหนดวัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรม เป็นการก าหนดเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ทราบว่าจะต้องท าอย่างไรเพ่ือให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ 

องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมและการใช้งาน
ระบบทรัพยากร (activities) ในขั้นตอนนี้กิจกรรม
หรือกระบวนการฝึกอบรมจะมีการน าความรู้ที่
รวบรวมมาแล้วในขั้นการตั้งเป้าหมายการท างาน 
มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาอยู่ เป็นการพัฒนา
ความคิดในรูปของการอธิบายและใช้ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการสื่อสาร ความร่วมมือและ
การใช้เทคโนโลยี กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการอ่านและน าข้อมูลมา
อภิปราย 

องค์ประกอบที่ 3 การกระท า (action) 
ขั้นนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้
แนวคิดที่มีอยู่แล้วมาจัดความสัมพันธ์กับหัวข้อที่
ก าลังจะฝึกอบรมให้เป็นหมวดหมู่ถ้าเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการทดลอง การส ารวจ การสืบค้นด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งเทคนิคและความรู้
ทางการปฏิบัติจะด าเนินไปด้วยตัวผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเอง โดยผู้สอนมีหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะน า
หรือผู้ เริ่มต้นในกรณีที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไม่
สามารถหาจุดเริ่มต้นได้ 

องค์ประกอบที่  4 การวัดและการ 
ประเมินผล (assessment and reflection) เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายจากการฝึกอบรมโดยผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ตรวจสอบว่า     
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปลี่ยนความคิดมโนมติ และ

เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือไม่  ประเมินผลจากการปฏิบัติจริ ง  การ
แก้ปัญหาและการใช้ค าถามมโนมติที่ตนเองได้
เรียนรู้มาแล้วโดยการประเมินด้วยตนเองว่ามีความ
สอดคล้องถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

 
รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ หมายถึง 

โครงสร้างขององค์ประกอบย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และปฏิสัมพันธ์กันภายในรูปแบบการฝึกอบรม 
ผ่านเว็บ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การออกแบบ 
การพัฒนา วิธีการส่ง การทดสอบและการเผยแพร่
ลักษณะของการฝึกอบรมจะได้รับการออกแบบ
และจัดกระบวน การอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน 
โดยใช้คุณลักษณะและคุณสมบัติของทรัพยากรบน
เครือข่ายในการออกแบบและการใช้เว็บเป็นสื่อใน
การน าเสนอข้อมูลการฝึกอบรมและใช้เครื่องมือ 
ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว การ
พูดคุยสนทนา การค้นหาบนเครือข่าย การถ่านโอน
แฟ้มข้อมูลในการสร้างกิจกรรมร่วมกันเองใน
ลักษณะของเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยข้อความ 
รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว โดยที่ผู้เข้ารับ
การฝึ กอบรมสามารถใช้ เ ว็ บ เพจ ในการท า
แบบฝึกหัดและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ได ้

ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกอบรม
ผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง 
คุณภาพของบทเรียนผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติ
วิซึม เรื่อง การสร้างสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งวัดโดยใช้แบบทดสอบที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ผ่านการหาคุณภาพของ
เครื่องมือแล้ว โดยได้ก าหนดเกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพ 80/80 (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2521) 

80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละของคะแนนในการท าแบบฝึกหัดของ      
ครูต ารวจตระเวนชายแดนทุกคน      



 

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละของคะแนนที่ครูต ารวจตระเวนชายแดน 
ทุกคนท าให้ได้หลังจากฝึกอบรมบทเรียนแล้ว 

 
ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม หมายถึง 

สาระเนื้อหาที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเว็บ ตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึม โดยดูจากผลต่างของคะแนน
ที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมกับ
คะแนนที่ ได้จากการท าแบบทดสอบหลังการ
ฝึกอบรม ซึ่งวัดความรู้ด้วยแบบทดสอบผ่านเว็บ 
และ สาระเนื้อหาที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเว็บ
ตามแนวคอนสตรัค   ติวิซึม ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรม ที่ก าหนดได้หลังจากได้รับ
การฝึกอบรมในเนื้อหาที่ได้เรียนรู้แล้ว ซึ่งวัดโดย   
ดูจากกระบวนการปฏิบัติและผลงานของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้
จนส าเร็จของงานออกมาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกอบรม

ผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  หมายถึง 
ความรู้สึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อรูปแบบ
การฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ใน
ลักษณะความพึงพอใจหรือความคิดเห็น ซึ่งเป็นผล
มาจากกระบวนการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอน
สตรัคติวิซึมโดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในงานทั่วไปของแฮคแมนและโอลด์
แมน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2532; อ้างอิงมา
จาก Hackman and Oldham, 1975) เพ่ือวัด
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบ
มาตราประเมินค่า 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจ
มากที่สุด มีความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจ
น้อย มีความพึงพอใจปานกลาง และมีความ      
พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ครูต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึง 
ต ารวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นข้าราชการต ารวจ
ตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนและเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลของการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
ผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ส าหรับครู
ต ารวจตระเวนชายแดน” คือ ได้รูปแบบการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้
ฝึกอบรมครูต ารวจตระเวนชายแดน และได้แนว
ทางการฝึกอบรมและเผยแพร่รูปแบบการฝึกอบรม
ผ่านเว็บส าหรับครูต ารวจตระเวนชายแดนที่มี
ลักษณะสอดคล้องตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ไปสู่
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอื่น ๆ ทั่วประเทศ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1.รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนว

คอนสตรัคติวิซึม ส าหรับครูต ารวจตระเวนชายแดน 
2.สื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอน

สตรัคติวิซึม   
3.แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการ

ฝึกอบรม 
4.แบบประ เมินคุณภาพของสื่ อกา ร

ฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม   



 

5.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีต่อสื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึม   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   

ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับ
ดังต่อไปนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ในการการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือหารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึม การประเมินความเหมาะสม 
ความสอดคล้องของรูปแบบ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลังจากผู้ เชี่ยวชาญ มีการวิพากษ์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 ท่าน และน ามาวิเคราะห์หา
ค่าความสอดคล้องของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึมเสร็จเรียบร้อยแล้ว น า
รูปแบบดังกล่าวให้ผู้ เชี่ยวชาญรับรองรูปแบบ     
อีกครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  ให้
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ก่อนน าไปทดลองใช้ 
ผู้วิจัยมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
 2.1 การประเมินความคุณภาพของ
สื่อฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม โดย
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.2 การประเมินความสอดคล้องของ
เนื้อหาการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัค   
ติวิซึม เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย
การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

2.3 การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย 
(p) ด้านค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม 

2.4 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของสื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัค   

ติวิซึม  ตามเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ 80/80 โดย
วิเคราะห์จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับ
ก า ร ฝึ ก อบ รมทั้ ง ก ลุ่ ม ที่ ไ ด้ จ า กก า ร วั ด ด้ ว ย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม 
หลังจากฝึกอบรมด้วยสื่อฝึกอบรมผ่านเว็บตาม 
แนวคอนสตรัคติวิซึมที่สร้างขึ้น และจ านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการฝึกอบรมหลังจากฝึกอบรมด้วยสื่อการ
ฝึกอบรมผ่ านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิ ซึ ม  
สามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์วัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ 
และตอบค าถามแต่ละข้อถูกต้องไม่น้อยกว่ า    
ร้อยละ 80 
  ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้สื่อการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เพ่ือ
ตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
  3.1 ความก้าวหน้าทางการฝึกอบรม
ผ่ านเว็บตามแนวคอนสตรัคติ วิซึ ม  โดยการ
ด าเนินการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2538) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการฝึกอบรม หลังจากใช้สื่อการฝึกอบรมผ่าน
เว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ด้วย t-test แบบ 
dependent samples ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

3.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการใช้สื่อการฝึกอบรม
ผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม โดยวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่าน
เว็บตามแนวคอนสรัคติวิซึม ส าหรับครูต ารวจ
ตระเวนชายแดน เป็นการวิจัยและพัฒนาทาง



 

การศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนของการวิจัยประกอบด้วย 2 
ระยะในการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสรัค    
ติวิซึมที่พัฒนาขึ้นและผ่านวิพากษ์ การตรวจสอบ
ของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขา
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 9 ท่าน ผลปรากฏว่ารูปแบบ
ดังกล่าวประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.1.1 องค์ประกอบที่ 1 การตั้ง    
เป้า หมายการท างาน (setting) ประกอบด้วย  
เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการฝึกอบรมของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมด้านพุทธพิสัย ประกอบด้วย       
4 ด้าน 1) ด้าน Introduction การน าเข้าสู่
กระบวนการฝึกอบรม 2) ด้าน identify the 
problem การแยกประเด็นกับปัญหา 3) ด้าน 
define expectation ก า ร ด า เ นิ น ต า ม วั ต ถุ 
ประสงค์การเรียนรู้ 4) ด้าน situation การท า
ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา  

        1.1.2 องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรม
และการใช้งานระบบทรัพยากร (activities) โดยผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้สร้างความรู้ เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการบูรณาการระหว่าง
คว ามรู้ เ ดิ มที่ มี อยู่ กั บค ว าม รู้ ใ ห ม่ ที่ พบจาก
สถานการณ์ที่ก าหนด ประกอบด้วย 3 ด้าน 1) 
ด้าน solving การแก้ปัญหา 2) ด้าน searching 
การสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 3) ด้าน 
sharing the techniques การมีส่วนร่วมการใช้
เทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง  

 1.1.3 องค์ประกอบที่ 3 การ
กระท าท่ีมีปฏิสัมพันธ์การในการฝึกอบรม (action)  
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้าน interaction 
(web blog, chat, messenger, web board, e-
mail,twitter, facebook) ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์
การในการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) 
ด้าน searching การสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่ง

ต่างๆ และ 3) ด้าน discussion อภิปรายแจ้งชัด
ปัญหา  ได้ แก่  ก า รฝึ กอบรมผ่ าน เครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตที่จ าเป็นต้องมีการถกปัญหาและ
อภิปรายร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการ
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์โต้ตอบกัน เช่น web blog, 
chat,messenger,web board, e-mail, twitter, 
facebook แล้วแต่รูปแบบของปัญหาที่อภิปรายให้
ได้ข้อสรุปร่วมกัน  

1.1.4 องค์ประกอบที่ 4 การวัด
และประเมินผล (assessment and reflection) 
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 1) evaluation (การวัด
และประเมินผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์) ได้แก่ 
เป็นการประเมินผลการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกิจกรรมของการฝึกอบรมและ
การน าไปใช้งานการรวบรวมข้อมูลที่ ได้จาก     
การฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมถึงการ
รายงานผลการฝึกอบรม และ 2) reflect หมายถึง 
ผลป้อนกลับ การติดตามผล เพ่ือการประเมินผล
และปรับปรุงให้การฝึกอบรมบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ 
ทั้งหมดในระบบ  

1.2 รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตาม
แนวคอนสรัคติวิซึม ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด คือ 80.56 / 81.33 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ฝึกอบรมหลังจากการฝึกอบรมตามรูปแบบการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสรัคติวิซึม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่า สื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสรัคติ
วิซึมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความก้าวหน้าทางการฝึกอบรม ตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

3. ครูต ารวจตระเวนชายแดนมีความ    
พึงพอใจในระดับมาก หลังจากที่ได้ฝึกอบรมผ่าน
สื่อฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสรัคติวิซึม เรื่อง

90 

90 



 

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น โดยให้
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.56 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสรัคติวิซึม 
ส าหรับครูต ารวจตระเวนชายแดน ผู้ วิ จั ยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป  

1.1 เนื่องจากลักษณะของรูปแบบการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสรัคติวิซึม มีการน า
โ ป ร แก ร ม ปร ะ เ ภท ก ร า ฟิ ก แ ละ โ ป รแ ก ร ม 
Multimedia มาจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เมื่อ
ครูต ารวจตระเวนชายแดนมีการเข้าใช้งานพร้อมๆ 
กันหลายคนอาจเกิดความล่าช้าในการเรียกใช้งาน
โปรแกรม ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้สึกเบื่อในการโหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ในบ้างกรณีและในการโหลดผลงานของตนเอง บาง
คนที่ใส่รูปภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่มีความยาว
มาก อาจต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
เสนอแนะให้ใช้งานผ่านเว็บแบบระบบความเร็วสูง 
จะส่งให้ผลเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 

1.2 การจัดท าเว็บไซต์การฝึกอบรมผ่าน
เว็บตามแนวคอนสรัคติวิซึม ควรพิจารณาเลือก           
ผู้ให้บริการเครื่องบริการแม่ข่ายที่มีความน่าเชื่อถือ
สูง มีประสบการณ์ มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ 
เทคนิคต่างๆ ในการให้บริการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ บนเว็บ มีความเร็วสูงในการรับข้อมูล ส่งผ่าน
ข้อมูล ในการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้วิจัยประสบปัญหา
เครือข่ายล่มและระบบขัดข้อง ข้อมูลบางอย่างต้อง
ใช้เวลาส่งและรับนาย ซึ่งท าให้เสียเวลาในระหว่าง
การฝึกอบรม เกิดปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในบางช่วงเวลา 

1.3 ก า รฝึ กอบรมผ่ าน เ ว็ บตามแนว    
คอนสรั คติ วิ ซึ ม  จะ เป็ นการ ฝึ ก ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ        
การฝึกอบรมมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการ
เรียนรู้รวมทั้งสามารถควบคุมและจัดสรรเวลาใน
การฝึกอบรมด้วยตนเอง ดังนั้น ส่วนสนับสนุนการ
ฝึกอบรมที่ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อกับ
ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สอน เช่น web 
blog, chat, messenger, web board, e-mail, 
twitter, facebook ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้
ผู้สอนติดต่อกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่าง
สม่ าเสมอ  

1.4 การจัดการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนว
คอนสรัคติวิซึม เป็นการสร้างผลงานที่ ให้ เกิด
ความรู้ด้วยตนเอง โดยต้องอาศัยสื่อวัสดุเทคโนโลยี
เพ่ือมาสร้างชิ้นงานภายใต้สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องมีเวลาในปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบผ่านเครื่องมือสื่อสารบนเว็บและกระตุ้นให้ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดความอยากรู้ ค้นหา
ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

1.5 ควรน าแนวทางทฤษฏีคอนสรัคติวิซึม 
ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะ
เนื้อหา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยอาจจะใช้เต็ม
รูปแบบหรือบางส่วนเพ่ือปรับกระบวนการคิดของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้คุ้นเคยกับการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง 
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