
บทที่  1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมลูได้เข้ามามีส่วนสําคญั
เป็นอย่างมาก สําหรับองค์กร  โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ให้กับบุคคลภายนอก     
ได้รับทราบข้อมลูในรูปแบบของเว็บไซต์ และเน่ืองจากเว็บไซต์เปรียบเสมือนประตหูรือช่องทางแรก
ท่ีบคุคลภายนอกจะรับรู้ข้อมลูข่าวสารขององค์กร  ดงันัน้รูปแบบการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารจึงเป็น
สิ่งสําคญั เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์และยงับ่งบอกถึงภาพลกัษณ์ และศกัยภาพของ
องค์กร (เสกสรรค์  ศิวิลยั, 2553, หน้า 1) การสร้างเว็บไซต์ในปัจจบุนั จึงควรมีระบบบริหารจดัการ
ข้อมลูท่ีดี มีระบบการสร้างและพฒันาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ได้ในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านการดําเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็ว จึงจําเป็นต้องนําระบบบริหารจดัการเนือ้หา (Content Management System : CMS)   
เข้ามาช่วยในการบริหารจดัการเว็บไซต์ โดยพิจารณาจากปัจจยั 3 อย่างคือ ภาษาท่ีใช้พฒันา  
ฐานข้อมลูท่ีใช้  และเคร่ืองเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีต้องการนําระบบไปติดตัง้  ระบบ  ซีเอ็มเอสท่ีได้รับความ
นิยมในปัจจบุนั สว่นใหญ่จะถกูพฒันาด้วยภาษา PHP ร่วมกบัฐานข้อมลู MySQL โปรแกรมจะอยู่
ภายใต้ลิขสิทธ์ิแบบ GPL (General Public License) สามารถดาวน์โหลดมาติดตัง้ใช้งานได้ฟรี 
ตวัอย่างซีเอ็มเอส ท่ีมีผู้ ใช้งานกนัมากในไทย อาทิ เช่น Joomla, Drupal, WordPress, XOOPS, 
PHP-Nuke ท่ีได้รับความนิยมเป็นอนัดบัต้นๆ และมีความสามารถเพียงพอต่อความต้องการของ
องค์กรคือ จูมล่า(Joomla) ด้วยเหตผุลท่ีว่าช่วยประหยดังบประมาณ สามารถพฒันาต่อยอดได้  
ลดระยะเวลาในการพฒันาเว็บไซต์ ใช้งานง่าย รองรับกบัการทํางานหลายๆ คนพร้อมๆ กนัได้ 
เสถียร และปลอดภยั จูมล่า(Joomla) จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานในระดบั
องค์กรทุกขนาด เหมาะสมตัง้แต่ผู้ ท่ียงัไม่มีประสบการณ์พฒันาเว็บไซต์ ไปจนถึงผู้พฒันาเว็บไซต์
อย่างมืออาชีพ นับว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง (ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร, 2553) 

ในยคุปัจจบุนัท่ีเป็นยคุสงัคมฐานความรู้ ปัจจยัสําคญัท่ีจะทําให้องค์กรอยูร่อดอยา่งยัง่ยืน 
ก็คือ คน หรือบุคลากรขององค์กรนัน้ ๆ โดยเฉพาะความรู้ความสามารถและคุณภาพของคน       
ในองค์กรนัน้ ๆ องค์กรใดมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมากกว่า องค์กรนัน้ก็ได้เปรียบกว่า การพฒันา
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บคุลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือจะได้ใช้ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีในการทํางานหรือ
สร้างผลงาน จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง  วิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรก็คือ การฝึกอบรม            
เพ่ือยกระดบัความรู้ความสามารถและเพิ่มทกัษะของบคุลากร เพ่ือให้ทํางานได้อย่างถกูต้อง มีทัง้
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล (หนงัสือพิมพ์ผู้จดัการ, 2553) 

 

เว็บฝึกอบรม (Web Based Training : WBT) เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกอบรม            
โดยฝึกอบรมผา่นเว็บไซต์ และใช้คณุสมบตัติา่งๆ ของอินเทอร์เน็ตมาสนบัสนนุการจดัการเรียนสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และส่งเสริมให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัวิทยากร 
และเพ่ือนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  การพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บให้มี
ประสทิธิภาพและคณุภาพตามความต้องการ หรือตามมาตรฐานคณุภาพนัน้  จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการศึกษาหาความรู้ของมนุษย์โลกยุคปัจจุบันท่ีองค์กรต่างๆ ควรจะนําไปใช้ในการพัฒนา
ศกัยภาพของบุคลากรในองค์กร ซึ่งหากนําหลกัการวิจัยและพฒันามาช่วยในการออกแบบและ
พัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละองค์กรแล้ว จะทําให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ (พนารี   สายพฒันะ, 2551) 

 

เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) เป็นวิธีพฒันาบคุลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถอยา่งเป็นรูปธรรม ซึง่เป็นการฝึกอบรมระหวา่งการปฏิบตังิานจริง ณ ท่ีทํางาน
ของผู้ รับการฝึกเอง หรือจะฝึกท่ีใด ขึน้อยู่กับสถานการณ์ แต่เน้นต้องฝึกงานในหน้าท่ีจริง            
กบัอปุกรณ์จริง และในสถานการณ์จริง เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจวิธีการทํางานท่ีถกูต้องเหมาะสม 
โดยให้ผู้ เข้าอบรมทํางานตามปกติ โดยมีผู้ คอยกํากับดูแลให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ผู้ คอยกํากับ    
อาจเป็นหวัหน้างานหรือครูฝึก โดยทําหน้าท่ีอธิบาย หรือสาธิตเพิ่มเตมิจากการเรียนรู้ ซึง่ผู้ เข้าอบรม
ได้รับจากการฝึกปฏิบตัขิองตนเองเป็นหลกั และเป็นการฝึกบคุลากรให้ทํางานอย่างมีความชํานาญ     
ในหน้าท่ีของตน จึงเป็นการเพิ่มพนูความสามารถในสายวิชาการ เป็นการเพิ่มระดบัความชํานาญ
ให้บคุลากรทํางานอยา่งเป็นระบบ (สายณัห์  พานิช, 2548, หน้า 40-41) 

 

ประโยชน์ของการทํา OJT นัน้ทําให้ประหยดังบประมาณ เพราะผู้ รับการฝึกไมต้่องทิง้งาน 
และยงัคงทํางานท่ีตนต้องรับผิดชอบอยู่เช่นเคย ทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง และครูฝึกก็จะใช้      
ผู้ ชํานาญกว่าในท่ีทํางานเดียวกัน  ทําหน้าท่ีเป็นครูฝึก จึงไม่ต้องเสียค่าตอบแทน และเป็นการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ให้มีความรู้ความชํานาญ(Knowledge and Skill) ในการ
ปฏิบตัิงานอย่างแท้จริง(สายณัห์  พานิช, 2548, หน้า 27) อีกทัง้ยงัใช้ในการสร้างบรรยากาศการ
ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้ หรือท่ีเรียกว่า Knowledge Sharing เพ่ือลดช่องว่างความรู้ของ
คนในองค์กรให้มากท่ีสดุ(อาภรณ์ ภูว่ิทยพนัธุ์, 2553)  
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องค์กรส่วนใหญ่มีการทํา OJT มาตลอดเวลา แต่เป็นลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ เช่น 
หวัหน้างานสอนงานลกูน้องในหน่วยงานของตนเอง การถ่ายทอดงานระหว่างเพ่ือนร่วมงานกนั 
แบบครูพกัลกัจํา ทําให้ไม่รู้สึกว่าเป็นการฝึกอบรม แต่เป็นการสอนเพ่ือให้อีกคนหนึ่งได้เรียนรู้กับ
การทํางานนัน้ การทํา OJT ในหน่วยงานมีประโยชน์กบัทกุคนในหน่วยงาน ทําให้บคุลากรเข้าใจใน
ความรู้ ทกัษะ ขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีตรงกนั สามารถปฏิบตัิงานแทนกนัได้ ทําให้เกิดความคล่องตวั
ในการทํางาน สง่ผลท่ีดีตอ่องค์กร (Sunshine, 2552)  

 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ได้ดําเนินการพฒันาเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร 
และกิจกรรมของหน่วยงานแก่บคุคลตา่ง ๆ ทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยัฯ มาเป็นเวลาหลายปี ใน
การพฒันาเว็บไซต์ตัง้แต่เร่ิมแรกถึงปัจจุบนั  ส่วนใหญ่ออกแบบเว็บไซต์ในลกัษณะเป็น Static 
Page คือหน้าเว็บไซต์ท่ีถกูสร้างและใสเ่นือ้หาเข้าไปโดยตรง หากต้องการแก้ไข ผู้ ทําการแก้ไขข้อมลู
ต้องมีความรู้เก่ียวกบัโปรแกรมท่ีใช้แก้ไข หรือต้องมีความรู้เก่ียวกบั HTML บ้างพอสมควร เป็นผล
ให้การพฒันาเนือ้หาเว็บไซต์ทําได้ช้า และหน่วยงานส่วนใหญ่ ยงัขาดบคุลากร ทําหน้าท่ีพฒันา
เว็บไซต์โดยตรง หรือมีบคุลากรแตข่าดความเช่ียวชาญในการพฒันาเว็บไซต์ขัน้สงูไมส่ามารถเรียนรู้
และพฒันาตอ่ยอดได้ด้วยตนเอง เน่ืองจากมีความรู้พืน้ฐานและประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั จึงเป็น
ภาระงานให้กับบุคลากรภายในฝ่ายงานพฒันาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สํานกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง และให้คําปรึกษาอยู่เป็นประจํา ตลอดจนต้อง
พฒันาเว็บไซต์แทนหน่วยงานท่ียงัขาดบคุลากร ทําให้งานประจําลา่ช้า และอาจเกิดความเสียหาย 

 

จากการสอบถามผู้บริหาร ผู้พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัฯ และจาก
ประสบการณ์ในการพฒันาเว็บไซต์ในมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรของผู้ศกึษาค้นคว้า ทําให้
ทราบปัญหา และมีความสนใจจะแก้ไขปัญหาดงักล่าว ด้วยการพฒันาเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบ
บริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ซึ่งผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถซกัถาม เสนอแนะได้ 
โดยใช้เคร่ืองมือบนเว็บไซต์ แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นร่วมกบัวิทยากร หรือระหว่างผู้ เข้าร่วม 
รับการฝึกอบรมด้วยกันเอง สามารถติดต่อกันได้โดยตรงผ่านระบบส่ือสารบนเว็บไซต์ ทบทวน
ความรู้จากเว็บฝึกอบรมได้ตลอดเวลา อนัจะนํามาซึง่การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศขององค์กร
ให้มีประสทิธิภาพ อีกทัง้เพิ่มคณุคา่บคุลากรและองค์กรเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา       

ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร   
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบ

บริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร   

3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบั
เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร   

 
ความสาํคัญของการศึกษาค้นคว้า 

1. ได้เว็บฝึกอบรม เ ร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรม          
แบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร   

2. สามารถใช้เป็นกระบวนการพฒันาบคุลากร ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผลการศึกษาค้นคว้านีจ้ะเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บฝึกอบรม ในเร่ืองอ่ืนๆ              

ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
            ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม 
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
จํานวน 345 คน  

2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า ได้แก่ บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
ท่ีมีความพร้อมด้านทรัพยากรท่ีสนบัสนนุในการใช้เว็บฝึกอบรม จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
แบง่เป็นหน่วยการเรียนรู้ 7 หน่วย ได้แก่ 

   หนว่ยท่ี 1   อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 
   หนว่ยท่ี 2   ทําความรู้จกั Joomla 
   หนว่ยท่ี 3   จดัการเนือ้หาบนเว็บไซต์ 

 หนว่ยท่ี 4   การจดัการเมนเูช่ือมโยงข้อมลู 



 5 

 หนว่ยท่ี 5  บริหารจดัการ User 
 หนว่ยท่ี 6   การจดัการ Template 
 หนว่ยท่ี 7  เพิม่ความสามารถให้กบัเว็บไซต์ด้วย Extension 

 

ขอบเขตด้านตวัแปร 
  ตวัแปรท่ีศกึษา คือ 
 1. ความต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร เก่ียวกับความต้องการ
ด้านเนือ้หาการฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT 
(On The Job Training) เพ่ือการสร้างเว็บไซต์ตรงกบัความต้องการ 
 2. ความพงึพอใจของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่เวบ็ฝึกอบรม และประสทิธิภาพของเว็บฝึกอบรม 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการศกึษาค้นคว้า ปีการศกึษา 2553 (ระหวา่งเดือน มิถนุายน พ.ศ.2553– 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
 

 

ขัน้ตอนที่ 2 การนําไปใช้ เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
ศึกษาความพงึพอใจที่มีต่อเว็บฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
 ประชากร ได้แก่ บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จํานวน 30 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้สนใจท่ีทําการสมัครผ่านเว็บไซต์ และจาก
แบบสอบถามความต้องการเว็บฝึกอบรม 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ผู้ ศึกษาค้นคว้าได้สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา 

ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) จํานวน 7 หน่วย เพ่ือใช้ในการ
ฝึกอบรม หน่วยการเรียนรู้ 7 หน่วย ดงันี ้
   หนว่ยท่ี 1   อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 
   หนว่ยท่ี 2   ทําความรู้จกั Joomla 
   หนว่ยท่ี 3   จดัการเนือ้หาบนเว็บไซต์ 

 หนว่ยท่ี 4   การจดัการเมนเูช่ือมโยงข้อมลู 
 หนว่ยท่ี 5  บริหารจดัการ User 
 หนว่ยท่ี 6   การจดัการ Template 
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 หนว่ยท่ี 7   เพิม่ความสามารถให้กบัเว็บไซต์ด้วย Extension 
 

 ขอบเขตด้านตวัแปร 
     ตวัแปรท่ีศกึษา คือ 

1. ผลสมัฤทธ์ิจากการฝึกอบรม  
2. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรม ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรม 

แบบ OJT  
  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
      ระยะเวลาดําเนินการทดลองใช้ และปรับปรุงเว็บฝึกอบรม ระหว่างเดือน ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 – กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 
   

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เว็บฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมโดยผู้ศกึษาค้นคว้า พฒันาเว็บฝึกอบรมด้วยการใช้
เว็บเป็นส่ือในการนําเสนอข้อมลู การสืบค้นข้อมลู การอภิปราย เสนอความคิดเห็น การออกแบบ
และจดักระบวนการอยา่งเป็นระบบ  มีกระบวนการเหมือนกบัการฝึกอบรมในห้องอบรม  
  ระบบบริหารจัดการเนือ้หา หมายถึง เคร่ืองมือช่วยในการพฒันา บริหารจดัการ
เว็บไซต์สําเร็จรูป โดยผู้ ใช้ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ระบบสามารถบริหารจัดการ
เนือ้หา บริหารจดัการสิทธิ ระบบฐานข้อมลู ระบบสืบค้นและสว่นขยายความสามารถของระบบใน
รูปแบบโปรแกรมเสริม 

 การพัฒนาเว็บฝึกอบรม  หมายถึง การสร้างเว็บสําหรับฝึกฝนเฉพาะด้าน โดยให้มี
ประสิทธิภาพ 80/80 โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนําเสนอ ผ่านทางเวิร์ล ไวด์ เว็บ ในรูปแบบการ
ฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job 
Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ซึ่งได้แบ่งเนือ้หาออกเป็น 7 หน่วย 
ประกอบด้วย 1) อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์  2) ทําความรู้จกั Joomla 3) จดัการเนือ้หาบนเว็บไซต์  
4) การจัดการเมนูเช่ือมโยงข้อมูล 5) บริหารจดัการ User 6) การจดัการ Template 7) เพิ่ม
ความสามารถให้กบัเว็บไซต์ด้วย Extension 

 เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) หมายถึง กระบวนการพฒันา 
บุคลากรด้วยการฝึกปฏิบตัิงานจริง จากสถานท่ีจริง และมีการฝึกอย่างเป็นขัน้เป็นตอน โดยมี
บุคลากรของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร เป็น     
พ่ีเลีย้ง (Mentor) ในการถ่ายทอดงานและแลกเปล่ียนความรู้ผ่านเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหาร
จดัการเนือ้หา แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
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บุคลากร หมายถึง บคุคลท่ีปฏิบตังิานสายสนบัสนนุ ได้แก่ ตําแหน่งนกัวชิาการ ตําแหน่ง
ปฏิบตักิารวิชาชีพ ตําแหน่งธุรการ และตําแหน่งอ่ืนท่ีคณะกรรมการมหาวิทยาลยัฯ กําหนด ท่ีสมคัร
เข้ารับการฝึกอบรม 

ประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม หมายถึง ผลของคะแนนแบบฝึกหดัระหว่างฝึกอบรม
และหลงัฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ซึ่งกําหนดเกณฑ์ไว้ท่ี 80/80 
โดย 
 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียของคะแนนแบบฝึกหดัระหว่างการฝึกอบรมของ
บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ท่ีฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการ
เนือ้หา ซึง่ได้จากแบบฝึกหดัในแตล่ะหน่วยการเรียน คดิเป็นร้อยละ 80 

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
หลังการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หาท่ีผู้ ศึกษาค้นคว้าสร้างขึน้      
คดิเป็นร้อยละ 80 

ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง ระดบัความคิดเห็น ความรู้สกึชอบ
หรือไมช่อบของบคุลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีตอ่เว็บฝึกอบรม 

ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ผลคะแนนของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีได้จากการทําแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม 
 
สมมตฐิานการศกึษาค้นคว้า 

1. ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิค
การฝึกอบรมแบบ OJT  หลงัฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนฝึกอบรม 

2. ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับฝึกอบรมท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการ
เนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป 
 


