
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การพฒันาเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรม
แบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ผู้ศกึษา
ค้นคว้า แบ่งหวัข้อท่ีสําคญัในการเสนอผลการศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง และนําเสนอสาระสําคญั 
จากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเป็นประเดน็สําคญัๆ ดงันี ้

1. การฝึกอบรม 
1.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
1.2 ความสําคญัของการฝึกอบรม 
1.3 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
1.4 วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
1.5 ประเภทของการฝึกอบรม 
1.6 กระบวนการฝึกอบรม 
1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม 

2. เว็บฝึกอบรม  
2.1 ความหมายของเว็บฝึกอบรม 
2.2 ลกัษณะของเว็บฝึกอบรม 
2.3 ประเภทของเว็บฝึกอบรม 
2.4 ข้อดีและประโยชน์ของเว็บฝึกอบรม 
2.5 การออกแบบและพฒันาเว็บฝึกอบรม 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเว็บฝึกอบรม 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม 
 3.1 ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ 

3.2 ทฤษฎีการจดัการเรียนรู้โดยผู้ เรียนนําตนเอง 
3.3 ทฤษฏีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
3.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
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4. ระบบบริหารจดัการเนือ้หา (CMS) และโปรแกรม Joomla 
4.1 ความหมายของระบบบริหารจดัการเนือ้หา 
4.2 องค์ประกอบของระบบการจดัการเนือ้หาเว็บไซต์ 
4.3 ประเภทของระบบการจดัการเนือ้หาเว็บไซต์ 
4.4 การประยกุต์ใช้ CMS ในวงการตา่ง ๆ 
4.5 ความหมายของ Joomla  
4.6 ความสามารถของ Joomla 
4.7 ข้อดีของ Joomla 
4.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบริหารจดัการเนือ้หา (CMS) และ 
      โปรแกรม Joomla  

5. การฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) 
5.1 ความหมายการฝึกอบรมแบบ OJT 
5.2 ประโยชน์ของการฝึกอบรมแบบ OJT          
5.3 วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมแบบ OJT 
5.4 ขัน้ตอนการฝึกอบรมในขณะปฏิบตังิาน 
5.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรมแบบ OJT 

  
1. การฝึกอบรม  
   1.1 ความหมายของการฝึกอบรม  
         การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ หน่วยงาน หรือ
องค์กรต่างๆ และเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร             
ในหน่วยงาน สําหรับความหมายของการฝึกอบรมมีผู้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ดงันี ้  
         พงศ์  หรดาล (2539) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
เพ่ือท่ีจะปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude)           
อนัเหมาะสม จนก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและทศันคติตอ่การปฏิบตัิงานในหน้าท่ี
ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
  สมชาติ  กิจยรรยง และ อรจรีย์ ณ ตะกัว่ทุ่ง (2539, หน้า 13) กลา่วว่า การฝึกอบรม 
คือ กระบวนการในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างทกัษะและแลกเปล่ียนทศันคติ
ตามความมุง่หวงัท่ีกําหนดไว้ อนันําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมซึง่อาจจะเป็นการเรียนการสอน
ในชัน้เรียนหรือในสถานท่ีทํางานก็ได้  
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       วิจิตร อาวะกลุ (2540, หน้า 47) กลา่ววา่ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีช่วยเพิม่พนู
ความถนดั ความรู้ทางธรรมชาติ ทักษะ หรือความชํานาญ ความสามารถของบุคคลให้มีเทคนิค
วิชาการในการทํางาน เพ่ือให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมใหม่ หรือเพ่ือให้เกิดทักษะในการทํางาน   
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง การฝึกอบรมหมายถึง การพัฒนาหรือฝึกฝนอบรมบุคคลให้
เหมาะสมหรือเข้ากบังานหรือการทํางาน 
      พฒันา สขุประเสริฐ (2541, หน้า 4) ได้กลา่วว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
สําคญัท่ีจะช่วยพฒันาหรือฝึกฝนเจ้าหน้าท่ีหรือบคุลากรใหม่ท่ีจะเข้าทํางานหรือปฏิบตัิงานประจํา
อยู่แล้วในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะหรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณ์   
ให้เหมาะสมกับการทํางาน รวมถึงก่อให้เกิดความรู้สึก เช่น ทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบตัิงานอนัจะ
สง่ผลให้บคุลากรแต่ละคนในหน่วยงานหรือองค์กรมีความสามารถเฉพาะตวัสงูขึน้ มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี ทําให้หน่วยงานหรือองค์กรมีประสทิธิภาพท่ีดีขึน้ 

    สภุาณี  เส็งศรี (2543, หน้า 1) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู้ความ
ชํานาญ ความสามารถของบุคคลหรือท่ีเรียกอีกอย่างว่าเป็นการพัฒนาบุคคล กล่าวได้ว่า          
การฝึกอบรม ก็คือ กระบวนการท่ีจะสง่เสริมสมรรถภาพของบคุคล ให้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่าง
มีประสทิธิภาพอนัจะสง่ผลโดยตรงไปยงัผลงานของสถาบนั สงัคม ประชาชน  
        จากความหมายการฝึกอบรม สรุปได้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีจดัขึน้  
เพ่ือปรับปรุง เพิ่มพูนความรู้ พฒันาทกัษะ ความชํานาญ ความสามารถ และทศันคติของบุคคล
หรือบุคลากร เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบตัิงานและภาระหน้าท่ีต่างๆ อนันําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทํางาน ทําให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
มากขึน้ 
   1.2 ความสาํคัญของการฝึกอบรม 
       องค์กรจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพฒันาบคุลากร วิธีการหนึ่งท่ีใช้พฒันาบคุลากร
คือการฝึกอบรม เพราะโดยลําพังองค์กรนัน้จะพัฒนาเองไม่ได้ ถ้าขาดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ         
การฝึกอบรมจงึมีความสําคญัตอ่องค์กรดงัตอ่ไปนี ้(กิตต ิ พชัวิชญ์, 2544, หน้า 447 - 448) 
    1.2.1 สร้างความประทบัใจให้พนกังานท่ีเร่ิมทํางาน เน่ืองจากพนกังานท่ีบรรจใุหม่
เปล่ียนสภาพแวดล้อมจากสงัคมใหม่ มีเพ่ือนใหม่ สถานท่ีใหม่ เคร่ืองมือใหม่ และหน้าท่ีรับผิดชอบ
มากขึน้ ดงันัน้การฝึกอบรมปฐมนิเทศเร่ิมเข้าทํางานจงึมีความสําคญัมาก พนกังานใหม่จะมีเจตคติ
(Attitude) ท่ีดีตอ่หวัหน้า เพ่ือนผู้ ร่วมงาน และหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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  1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้สงูขึน้ พนกังานท่ีทํางานอยู่แล้วระยะหนึ่ง
อาจเกิดความเฉ่ือยชา เม่ือได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
เพิ่มพนูความรู้จากวิทยากรจะเป็นการกระตุ้นให้กระตือรือร้น กระฉบักระเฉงขึน้ 
  1.2.3 เตรียมขยายงานขององค์กร องค์กรต้องมีการพฒันาขยายเครือข่ายของงาน
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในงานขององค์กรระดับหนึ่งย่อมมีความสําคัญต่อการขยายงาน          
ซึ่งองค์กรจําเป็นต้องใช้บุคคลเหล่านีเ้ป็นผู้ นํา ดงันัน้องค์กรจึงต้องอบรมบุคลากรไว้รับการขยาย
งานขององค์กร 
  1.2.4 พฒันาพนกังานขององค์กรให้ทนักบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีประสิทธิภาพ
ในการผลติทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีบทบาทมากขึน้ การนําเทคโนโลยีมาใช้
กบังานจําเป็นต้องอบรมพนกังานให้รู้จกัใช้อปุกรณ์ท่ีทนัสมยั 
  1.2.5 สร้างขวญัและกําลงัใจให้พนกังานขององค์กรให้เกิดความมัน่คงการทํางาน 
พนกังานท่ีทํางานมาระยะหนึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสมควรได้เล่ือน ปรับเปล่ียนตําแหน่ง  
ท่ีสงูขึน้ การไปรับตําแหน่งใหมค่วรมีการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมตวัไปดํารงตําแหน่งนัน้ 
  1.2.6 เพิ่มพนูวิทยาการท่ีเป็นประโยชน์กบัการพฒันาคณุภาพชีวิตพนกังานองค์กร 
องค์กรต้องมีการสมัมนา บรรยายพิเศษ เพ่ือให้ความรู้ท่ีจําเป็นแก่พนกังานในองค์กร 
  1.2.7 ลดงบประมาณคา่วสัดสุญูเปลา่ เน่ืองจากความไม่รู้ท่ีทําให้เกิดการสญูเสียของ
องค์กร 
  1.2.8 สร้างความสามคัคีในหมู่พนกังาน การฝึกอบรมเป็นโอกาสท่ีพนกังานได้พกัอยู่
ร่วมกัน ได้ร่วมกันคิด ร่วมพูด และร่วมทํากิจกรรม สร้างความคุ้นเคยให้พนักงานได้สนิทสนม 
สามคัคีกนั  
  1.2.9 เป็นวิธีการแห่งประชาธิปไตย บรรยากาศการฝึกอบรมส่งเสริมการทํางาน
ร่วมกนั สนบัสนนุการเป็นผู้ นํา และผู้ตาม เคารพในเหตแุละผลซึง่กนัและกนัเพ่ือความถกูต้อง 
  1.2.10 เป็นการสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิต (Lift Long Education) ของบคุคลให้ได้     
มีโอกาสพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
 โดยสรุป ความสําคญัของการฝึกอบรมเป็นกระบวนการสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิตของ
บคุคลท่ีจะต้องเรียนรู้ เพ่ือพฒันาให้เกิดความรู้ ฝึกฝนทกัษะ ความพร้อม ความชํานาญในงานหรือ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และยงัช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมท่ีดีต่อองค์กร   
ท่ีสนบัสนนุการปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้ 
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    1.3 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
           พฒันา สขุประเสริฐ (2541, หน้า 14) ได้สรุปถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมไว้ดงันี ้    
การฝึกอบรมช่วยพฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพสงูขึน้ ในยคุของข้อมลูข่าวสารเทคโนโลยีอนัทนัสมยั
ท่ีสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอและเป็นไปอย่างรวดเร็ว การพฒันาตนให้เหมาะสมกบังาน 
มีความเหมาะสมกบัคนจําเป็นต้องดําเนินอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง ถึงแม้ว่าการฝึกอบรมจะไม่
ช่วยแก้ไขปัญหาในการทํางานได้ทกุเร่ือง แตก่ารฝึกอบรมจะจดัอย่างมีเป้าหมายและมีการวางแผน
ท่ีดีก็ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพของงานได้ ซึง่ในการวดัหรือประเมินดไูด้จากผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้ การลงทนุ
ต่ําลงหรือกําไรท่ีเพิ่มขึน้ 
       ศศิกาญจน์  ทวิสวุรรณ (2545, หน้า 10 - 11) สรุปประโยชน์ของการฝึกอบรมไว้ดงันี ้
ประโยชน์ต่อบุคคลหรือบุคลากร ได้แก่ 1) เกิดความรู้ความชํานาญในวิทยาการใหม่ 2) รู้งาน     
เกิดความมั่นใจในการปฏิบตัิงาน 3) รู้จักองค์กร มาตรฐานการทํางานและนโยบายต่างๆ ของ
หน่วยงาน 4) พร้อมและมัน่ใจท่ีจะปฏิบตัิงาน 5) มีเจตคติท่ีดีต่องานและหน่วยงาน 6) ได้รับการ
เพิ่มพนูความรู้ 7) มีความสขุ ความพอใจ กระตือรือร้นในการทํางาน 8) มีขวญัและกําลงัใจในการ
ทํางาน 9) พร้อมท่ีจะปรับเปลี่ยนงาน โยกย้าย หรือเล่ือนตําแหน่งสงูขึน้ 10) ประสบความสําเร็จ
และก้าวหน้าในการทํางาน 
      ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ 1) ได้บุคลากร ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ             
2) มีบุคลากรท่ีมีเจตคติท่ีดีต่องานและองค์กร 3) บุคลากรรู้ภาระหน้าท่ี มีความรับผิดชอบต่องาน 
4) มีบุคลากรท่ีพร้อมจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5) มีบุคลากรท่ีสามารถปรับปรุง           
การปฏิบตัิงานให้ผลดียิ่งขึน้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือการผลิต ทัง้ในด้านปริมาณและ
คุณภาพ 6) มีบุคลากรท่ีทํางานร่วมกันไดอย่างมีประสิทธิภาพ 7) มีบุคลากรท่ีพร้อมจะปรับตวั    
ให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ขององค์กร 8) บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานได้บรรลผุลตาม
ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 9) ช่วยลดภาระของผู้บริหารในการควบคมุงาน เน่ืองจากบคุลากร
มีความเช่ือมัน่ปฏิบตังิานเองได้ เป็นการประหยดัเวลา งบประมาณและพลงังาน 

    จากประโยชน์ของการฝึกอบรมท่ีกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การฝึกอบรมทําให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากรท่ีเข้ารับฝึกอบรม ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้            
มีทศันคตท่ีิดี ตอ่องค์กรและการปฏิบตังิาน สามารถช่วยลดปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการทํางานได้ 
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมีความก้าวหน้าในการทํางาน และสามารถปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ทัง้ขององค์กรและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
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1.4 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
       ในการจัดการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมเร่ืองใดๆ ก็ตาม จําเป็นต้องมี    

การกําหนดวตัถปุระสงค์ของการอบรม เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ซึง่มีดงันี ้
1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการทํางานให้ดีขึน้ การเข้ารับการฝึกอบรมจะทําให้ได้รับ

ความรู้และยทุธวิธีการสอนใหม ่ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ช่วยให้เกิดความคิดริเร่ิม
และมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบตังิานของตน 

2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เข้าฝึกอบรม และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเกิดความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาแนวทางใหม่ๆ  ในการปรับปรุงคณุภาพในการปฏิบตังิาน และการพฒันาตนเอง 

3. เพ่ือช่วยให้ผู้ เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ช่วยกนั
วางแผน และปรับปรุงวิธีการสอน และวิธีการปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

4. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเกิดเจตคติ ขวญั และกําลงัใจท่ีดี เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง       
ท่ีจะปฏิบตังิานให้ได้ผลดีมีประสทิธิภาพ 

5. เพ่ือพฒันาบรรยากาศการทํางานภายในองค์กรหรือสถานศกึษาให้ดีขึน้ เพราะการ
ฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่ง ท่ีจะทําให้สมาชิกมารวมตัวกัน เพ่ือศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหา            
การปฏิบตังิาน ช่วยพฒันากระบวนการตดิตอ่ส่ือสารภายในให้มีประสทิธิภาพ 

สรุปคือ วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม เพ่ือพฒันาวิธีการปฏิบตัิงานให้มีสมรรถภาพ
สงูขึน้ เพ่ือมุ่งพฒันาการทํางานหรือพฒันาการเรียนการสอน และกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น 
เกิดความสนใจในการปรับปรุงการปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
     1.5 ประเภทของการฝึกอบรม 
        ประเภทของการฝึกอบรมสามารถจําแนกได้หลายประเภทขึน้อยู่กับว่าจะใช้สิ่งใด   
เป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งนกัวิชาการและนกัฝึกอบรมได้จดัประเภทของการฝึกอบรมไว้
แตกตา่งกนั เช่น 
    อุทัย หิรัญโต (2531 : 111–113 อ้างอิงจาก ฉัตรพงศ์ พีระวราสิทธ์ิ. 2549, หน้า  
12-13) ได้จําแนกประเภทของการฝึกอบรม ดงันี ้
    1. การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Introduction or Orientation) มีวตัถปุระสงค์ต้องการให้ผู้
ทํางานใหม่เป็นคนทํางานท่ีมีประโยชน์ในระยะเวลาอนัสัน้ท่ีสุดการฝึกอบรมปฐมนิเทศจึงมกัใช้
เวลาไม่มากนกัในการให้ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบังานในหน้าท่ีความรู้เก่ียวกบัหน่วยงานท่ีทําสิทธิ
และหน้าท่ี สวสัดกิารท่ีจะได้รับตลอดจนนโยบายขององค์กรวา่มีอยา่งไร 
    2. การฝึกอบรมการทํางาน (On The Job Training) การฝึกอบรมประเภทนี ้อาจเรียก
ได้หลายอย่าง เช่น การฝึกอบรมทางเทคนิค และการฝึกอบรมการสอนงาน (Job Instruction 
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Training) วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมประเภทนี ้ได้แก่ การสอนและให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบตัิงานจริง ๆ แก่เจ้าหน้าท่ีชัน้เสมียนพนกังานการฝึกอบรมการทํางานนีนิ้ยมใช้กนัมากใน
วงการธุรกิจ เพราะเป็นการฝึกอบรมท่ีสอนให้คนงานทํางานได้จริง ๆ โดยการฝึกอบรมกัน ใน
โรงงาน จงึมีการเรียกการฝึกอบรมประเภทนีว้า่เป็น Shop Training 
    3. การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีระดบัผู้บงัคบับญัชา (Supervisory Training) โดยทัว่ไปการ
บริหารงานในหน่วยราชการ และองค์กรธุรกิจเอกชนจะแบง่แยกระดบัการทํางานออกเป็น 3 ระดบั 
คือ การบริหารงานระดับสุดยอด การบริหารระดับกลางและการบริหารระดับต้น เจ้าหน้าท่ี
ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัมีหน้าท่ีในการมอบหมายงานควบคมุงาน และวินิจสัง่การในเร่ืองสําคญั ๆ 
จงึจําเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะต้องได้รับการพฒันาเป็นอยา่งดี การจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีระดบั
ผู้บงัคบับญัชา จะต้องจดัให้ตรงกบัความต้องการ (Needs) ของผู้ รับการฝึกอบรมและขององค์กร
นัน้ ๆ ซึง่โดยหลกัการแล้วถือว่า ผู้บงัคบับญัชามีความต้องการในเร่ืองสําคญั 5 ประการ คือความ
รอบรู้งานความรอบรู้ในด้านความรับผิดชอบ ความชํานาญในการนําคม หรือ การใช้ภาวะผู้ นํา 
ความชํานาญในด้านการวางแผน ความชํานาญในด้านการสอนงานผู้ใต้บงัคบับญัชา  
     4. การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีระดับนักบริหารหรือเรียกว่า การพัฒนานักบริหาร           
นกับริหาร นกับริหาร หมายถึงบคุคลท่ีดํารงตําแหน่งสงูสดุในสายการบงัคบับญัชาขององค์กร และ
เป็นผู้ ท่ีมีอํานาจในการวินิจฉยัชีข้าดในเร่ืองนโยบายสําคญั ๆ หรืออีกนยัหนึ่ง นกับริหาร หมายถึง 
บคุคลท่ีทํางานประสบความสําเร็จโดยอาศยับคุคลอ่ืน และเป็นบคุคลท่ีมีวินิจฉยัชีข้าดปัญหา ทัง้ท่ี
เป็นปัญหานโยบาย และปัญหาทางปฏิบตั ิเป็นผู้ใช้อํานาจหน้าท่ีควบคมุให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตาม
วินิจฉยัสัง่การนัน้ ๆ 
  วินยั  ดอนโคตรจนัทร์  (2542, หน้า 37 - 38) กล่าวถึง การจําแนกประเภท            
การฝึกอบรมของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ3 ประเภท คือ 
  1. การฝึกอบรมก่อนเข้าทํางาน เป็นการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้บุคคลมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบตั ิอนัเป็นการเตรียมคนก่อนเข้าทํางาน 
  2. การฝึกอบรมปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมบคุคลท่ีเข้าทํางานใหม่ในหน่วยงาน เช่น 
บรรจใุหม ่ย้ายหรือโอนมาปฏิบตังิานใหม ่เพ่ือให้ทราบนโยบาย ผู้บริหารเพ่ือนร่วมงานและเร่ืองราว
ทัว่ๆ ไปของหน่วยงาน การปฐมนิเทศอาจรวมถึงการฝึกอบรมก่อนการปฏิบตังิานก็ได้ 
  3. การฝึกอบรมระหวา่งการทํางาน เป็นการช่วยปรับปรุง พฒันาความสามารถในการ
ทํางานบุคลากรในโอกาสท่ีนําเอาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่มาใช้ตลอดทัง้มีการโยกย้ายเล่ือนขัน้
และเล่ือนตําแหน่ง 
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  กิตต ิ พชัรวิชญ์ (2533, หน้า 451) ได้สรุปไว้ดงันีคื้อการฝึกอบรมแบง่เป็น 2 ประเภท 
   1. การฝึกอบรมก่อนเข้าทํางาน ได้แก่ 
      1.1 การปฐมนิเทศ 
      1.2 การแนะนํางาน 
   2. การฝึกอบรมระหวา่งการทํางาน ได้แก่ 
      2.1 การฝึกอบรมระหวา่งทํางาน  
      2.2 การฝึกอบรมนอกท่ีทําการ 
  เข็มทอง  แสวง  (2544, หน้า 18 - 21) สรุปประเภทการฝึกอบรมไว้  4 ประเภทคือ 
   1. การฝึกอบรมก่อนเข้าทํางาน เป็นการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมบคุลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งฝึกอบรมก่อนเข้าทํางาน  สามารถดําเนินการโดยหน่วยงาน         
เจ้าสงักดั หรือสถาบนัวิชาชีพอ่ืนๆก็ได้ 
   2. การฝึกอบรมปฐมเทศ เป็นการฝึกอบรมบคุคลท่ีบรรจใุหมห่รือโอนมาปฏิบตัิงาน
ใหม่ เพ่ือการต้อนรับ แนะนํา ชีแ้จงวตัถุประสงค์ เป้าหมายและแนวงานโครงการให้กับบุคลากร   
ในหน่วยงาน 
   3. การฝึกอบรมหลงัเข้าทํางาน เป็นการฝึกอบรมบุคลากรหลงัได้ปฏิบตัิงานใน
องค์กรเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้บคุลากรมีคงวามรู้ ทกัษะและประสงบการณ์เพิ่มขึน้ 
   4. การฝึกอบรมเพ่ือเล่ือนตําแหน่งท่ีสงูขึน้ เป็นการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบตัิงาน ให้กบับคุลากรท่ีได้รับเล่ือนตําแหน่ง เป็นการสร้างความมัน่คงให้กบั
องค์กร ซึง่ฝึกอบรมจะมี 2 ลกัษณะคือ การฝึกอบรมเพ่ือประเมินเข้าสู่ตําแหน่งและการฝึกอบรม
เพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะประสบการณ์ก่อนเข้ารับตําแหน่งใหม ่
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า ประเภทการฝึกอบรมจําแนกตามวตัถปุระสงค์ของ
การฝึกอบรม  ซึง่แยกออกเป็น  2 ลกัษณะดงันี ้
   1. การฝึกอบรมก่อนเข้าทํางานใหม่ เป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่บคุลากรก่อนท่ี
จะปฏิบตังิาน เน่ืองจากสถาบนัการศกึษาไมส่ามารถจดัหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ทุกหน่วยงานได้ หน่วยงานจึงจําเป็นฝึกอบรมบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบตังิานได้อยา่งเหมาะสม ซึง่การฝึกอบรมประเภทนี ้ ได้แก่  การปฐมนิเทศ การทดลอง และการ
ฝึกงาน เป็นต้น 
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   2. การฝึกอบรมหลงัจากการเข้าทํางานใหม่ เป็นการพฒันาความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ได้แก่ การฝึกอบรมเฉพาะเร่ือง การฝึกอบรม
ก่อนเล่ือนตําแหน่ง เป็นต้น 
           การฝึกอบรมบุคลากรต้องทําอย่างต่อเน่ือง และการจัดการฝึกอบรมอาจจัดใน       
ท่ีทํางานหรือนอกท่ีทํางาน อาจเป็นรูปแบบการฝึกอบรมระยะยาว เพ่ือเพิ่มคุณวุฒิ หรือการ
ฝึกอบรมระยะสัน้ เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะในการปฏิบตังิาน  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็น
การเตรียมตวัเพ่ือการปฏิบตัติามแผนการปฏิบตังิานท่ีกําลงัเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะ 
      1.6 กระบวนการฝึกอบรม 
       เน่ืองจากการพฒันาบุคลากรถือเป็นหัวใจสําคญัขององค์กร  การพฒันาบุคลากร   
ให้มีความรู้  ความสามารถ  และมีทกัษะในการปฏิบตัิงานท่ีดี  จึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่ง  ดงันัน้
ผู้ นําองค์กรจึงต้องดําเนินการพฒันาบุคลกรอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบและมีกระบวนการ ดงัมี          
ผู้กลา่วไว้ ดงันี ้
                   สํานกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2542, หน้า 101-102) ได้เสนอวิธีการ
ในการพฒันาบคุลากรไว้ ดงันี ้
  1. การปฐมนิเทศ จดัขึน้สําหรับผู้ ท่ีเข้ารับราชการใหม่ หรือผู้ปฏิบตัิงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานท่ีได้ รับมอบหมายได้  เ ร่ืองการปฐมนิเทศ  คือ  การแนะนําสถานท่ี  ระเบียบ                 
ข้อบงัคบัตา่ง ๆ การจดัองค์กร การรู้จกัผู้ ร่วมงาน และแนวทางการปฏิบตังิานเป็นต้น 
  2. การอบรม  เป็นการปรึกษาหารือ  ชีแ้จงในการตดัสินใจหรือการรวบรวมข้อมลู
ตัง้แต่  3 คนขึน้ไป  วิธีการท่ีใช้  เช่น  การอบรมสมัมนาเพ่ือให้ครูได้ศกึษาสภาพปัจจบุนั  ปัญหา  
และความต้องการ  การวางแผนในการปฏิบตัิงาน  การอบรมประจําเดือนเพ่ือชีแ้จงการปฏิบตัิ
ราชการและเสริมความรู้ต่าง  ๆ การอบรมสายชัน้เป็นการพฒันาความรู้ในแต่ละสายชัน้  สําหรับ                  
การอบรม 
  3. การฝึกอบรม เป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะของ
บคุลากร เพ่ือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในสภาพการณ์ปัจจุบนัและในอนาคต  
  4. การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เป็นการจดัเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่ม
ความสามารถเร่ืองต่างๆ ท่ีบุคลากร มีความต้องการและได้ฝึกปฏิบัติจริง เช่น การอบรม              
เชิงปฏิบตักิาร การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตังิาน  เป็นต้น 
  5. การปฏิบัติจริง เป็นการนําความรู้หรือวิ ธีการใหม่ๆ ให้บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถนําไปทดลองการปฏิบตัิจริง แล้วนําผลมาเสนอท่ีประชมุ เพ่ือให้บคุลากรคนอ่ืนนําไป
ปฏิบตัติาม  
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  6. การศกึษาเอกสาร เป็นวิธีพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรด้วยการอ่าน
หนงัสือท่ีเก่ียวข้อง 
  7. การจดัทําคู่มือการปฏิบตัิงาน เป็นวิธีพฒันาความรู้ และขัน้ตอนการปฏิบตัิของ
บุคลากรด้วยการจดัทําคู่มือการปฏิบตัิงาน ให้บุคลากรในแต่ละงานท่ีเก่ียวข้องได้มีไว้ศึกษาและ
เป็นคูมื่อการปฏิบตังิาน   
  8. การเข้าศกึษาอบรมนอกสงักดั สนบัสนนุให้บคุลากรได้เข้าประชมุอบรมในวิชาการ
ตา่ง ๆ ในหน่วยงานนอกสงักดัจดัเพิ่มเตมิโดยการร่วมออกคา่ใช้จ่ายในการอบรม 
  9. การศกึษาดงูาน เป็นวิธีการพฒันาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยตรง
ประหยัดเวลา  เป็นท่ีช่ืนชอบของบุคลากรท่ีได้เห็นตัวอย่างผลงาน  และให้ความสนใจในการ  
ปฏิบตัติาม  
                   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2544, หน้า 156) สรุปกระบวนการพฒันาบคุลากรของ
สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิไว้เป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
  1. การหาความจําเป็นในการพฒันาบคุลากร หรือปัญหาท่ีต้องการแก้ไขโดยวิธีการ
พฒันาบคุลากร จากการศกึษาผลผลติขององค์กรศกึษาการปฏิบตัิงานของบคุลากรศกึษานโยบาย
แผนงาน และเป้าหมายของงานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมว่ามีสว่นใดท่ีต้องทําการพฒันาหรือแก้ไข
ปัญหา 
  2. การวางแผนการพฒันาบคุลากร 
  3. การดําเนินการพฒันาบคุลากร 
  4. การตดิตามประเมินผลการพฒันาบคุลากร 

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  สรุปได้ว่า  กระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญ       
ท่ีจะต้องดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  มีระบบ  มีการวางแผนการดําเนินงานอยา่งเดน่ชดัและมีขัน้ตอน  
เพ่ือให้บคุลากรสามารถพฒันากิจกรรมต่างๆ  ให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะส่งผลโดยตรง
ต่อหน่วยงาน   ประกอบด้วย   4   ขัน้ตอนหลัก ๆ   คือ   การหาความจําเป็นในการพัฒนา              
การวางแผน  การดําเนินการพฒันาตามแผนท่ีกําหนดไว้  และการตดิตามผลและประเมินผล 

1.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม 
       จรรยารักษ์  ลําจําปา (2540) ได้นําเสนอรูปแบบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสํานกังานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และนําเสนอรูปแบบการ
ฝึกอบรมจากผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 9 ขัน้ตอนได้แก่ 1) 
การศึกษาความต้องการจําเป็น 2) กําหนดวัตถุประสงค์ 3) กําหนดหลักสูตร 4) การกําหนด
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กลุ่มเป้าหมาย 5) การจดับุคลากร 6) เลือกส่ือประกอบการฝึกอบรม 7) การกําหนดเทคนิคและ
วิธีการ 8) การดําเนินการ 9) การประเมินและตดิตามผล 
 จฬุาพร เหมวรรณวดีกลุ (2542) ได้ศกึษาและเปรียบเทียบความต้องการและปัญหา
ของบคุลากรเก่ียวกบัความรู้จากฐานงานวิจยัด้านฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างได้แก่ บคุลากรฝึกอบรม
ภาครัฐ จํานวน 277 คน รัฐวิสาหกิจ จํานวน 126 คน และภาคเอกชน จํานวน 180 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หัวข้อหลกัและหัวข้อย่อยเก่ียวกับการ
ฝึกอบรมท่ีบคุลากรฝีกอบรมทัง้ 3 กลุ่มต้องการเรียงลําดบัความต้องการ ได้แก่ 1) ความต้องการ
จําเป็นในการฝึกอบรม 2) หลกัสตูรและโครงการฝึกอบรม 3) การประเมินผลและการติดตามผล
ฝึกอบรม บคุลากรฝึกอบรมสว่นใหญ่ระบคุวามต้องการเก่ียวกบัองค์ประกอบของการวิจยัฝึกอบรม
ในระดบัมาก และจากการวิเคราะห์พบว่า บุคลากรฝึกอบรมภาครัฐวิสาหกิจมีปัญหามากกว่า
บคุลากรฝึกอบรมจากภาครัฐและเอกชน 
 วรนชุ เนตรพิศาสลวนิช (2544) ทําการศกึษาวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการฝึกอบรม
ผา่นเครือขา่ยด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบกรณีศกึษา เพ่ือการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  1) 
องค์ประกอบการฝึกอบรม 10 องค์ประกอบ 2) วิธีการฝึกอบรม 3) กิจกรรมการอบรม โดยผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึน้ดังกล่าวพบว่า หลังการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพ         
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม และกลุ่มตวัอย่างร่วมมือทํางานกลุ่มผ่าน
เว็บในสปัดาห์แรกและสปัดาห์ท่ี 10 ของการฝึกอบรมในระดบัปานกลาง และไมแ่ตกตา่งกนั รวมทัง้
ความคดิเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้ พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความพงึพอใจในระดบั
มากในเร่ือง 1) การจดักิจกรรมการร่วมมือ 2) การปฏิสมัพนัธ์กลุม่ผ่านเว็บ 3) การออกแบบรูปแบบ
การฝึกอบรม 4) ความพร้อมของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตในหน่วยงาน 

ศภุกฤตา สายทองคํา (2546) ทําการศกึษาวิจยัเร่ือง การนําเสนอแนวทางการเลือก
วิธีการฝึกอบรมเว็บ พบว่า องค์ประกอบของแนวทางการเลือกวิธีการฝึกอบรมบนเว็บ มี 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 2) ด้านหลกัสตูรและวิธีการฝึกอบรม 3) ด้าน
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างพืน้ฐานขององค์กร 4) ด้านผู้ เข้ารับการอบรม 5) ด้านผู้สอนหรือ
วิทยากร 6) ด้านบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรม ซึ่งเป็ยองค์ประกอบในการเลือกวิธีการ
ฝึกอบรมบนเว็บ 4 ประเภท ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมบนเว็บ 2) ระบบสนบัสนนุ
สมรรถนะการทํางานด้วยอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ 3) การปฏิสมัพนัธ์ต่างเวลาบนเว็บ 4) การ
ปฏิสมัพนัธ์ในเวลาพร้อมกนับนเว็บ 
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สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจดัฝึกอบรมผ่านเว็บ
ฝึกอบรมจะประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนได้แก่ ขัน้เตรียมการฝึกอบรม ขัน้ฝึกอบรม ขัน้ประเมินผล ซึง่ใน
ขัน้เตรียมการจะมีขัน้ตอนทัง้ท่ีเหมือนและแตกต่างกนับางขัน้ตอน ซึง่ขึน้อยู่กบัผู้จดัการฝึกอบรมท่ี
จะวางแผนอย่างไรให้ตรงต่อวตัถปุระสงค์ของการจดัฝึกอบรม และเพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้
จากการเข้าอบรมให้มากท่ีสดุ 

สรุป จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม สรุปได้ว่าการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ 
ทัศนคติ และเจตคติ เพ่ือให้บุคคลนัน้ๆ มีความกระตือรือร้น มีความทันสมัย รู้เท่าทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการทํางานระบบใหม่ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้
ถกูต้องตามระเบียบขององค์กร อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้ดีขึน้ นอกจากนัน้
การจดัฝึกอบรมยงัมีประเภทของการฝึกอบรมสามารถจําแนกได้หลายประเภทขึน้อยู่กับว่าจะใช้   
สิ่งใดเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี  ้เลือกการฝึกอบรมแบบ OJT     
(On The Job Training) การฝึกอบรมประเภทนี ้ อาจเรียกได้หลายอย่าง เช่น การฝึกงานในหน้าท่ี 
การฝึกอบรมขณะปฏิบตัิงานจริง การฝึกอบรมในงาน การฝึกอบรมทางเทคนิค และการฝึกอบรม
การสอนงาน วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมประเภทนี ้ได้แก่ การสอนและให้ความรู้ ความเข้าใจ   
ในการปฏิบตัิงานจริง ๆ แก่พนกังานท่ีฝึกอบรม  เพราะเป็นการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบตังิานจริง 
ณ ท่ีทํางานของผู้ รับการฝึกเอง หรือจะฝึกท่ีใด ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ แต่เน้นต้องฝึกงานในหน้าท่ี
จริง กับอุปกรณ์จริง และในสถานการณ์จริง เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจวิธีการทํางานท่ีถูกต้อง
เหมาะสม โดยให้ผู้ เข้าอบรมทํางานตามปกติ โดยมีผู้คอยกํากบัดแูลให้ปฏิบตัิอย่างถกูต้อง ผู้คอย
กํากบั  อาจเป็นหวัหน้างานหรือครูฝึก โดยทําหน้าท่ีอธิบาย หรือสาธิตเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ ซึ่ง    
ผู้ เข้าอบรมได้รับจากการฝึกปฏิบติัของตนเองเป็นหลกั และเป็นการฝึกบุคลากรให้ทํางานอย่างมี
ความชํานาญในหน้าท่ีของตน จึงเป็นการเพิ่มพนูความสามารถในสายวิชาการ เป็นการเพิ่มระดบั
ความชํานาญให้บคุลากรทํางานอยา่งเป็นระบบ 
 
2. เว็บฝึกอบรม 

2.1 ความหมายของเว็บฝึกอบรม 
       เว็บฝึกอบรม (Web-Based Training) เป็นการประยกุต์ใช้บริการเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต    
ซึง่เป็นการอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมในการใช้คณุสมบตัิต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตมาใช้สนบัสนนุการ
จดัการอบรมและแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุและคุ้มค่ามากท่ีสดุและจากการศึกษา
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เอกสารท่ีเก่ียวข้อง มีนกัวิชาการและนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายของเว็บฝึกอบรมไว้ 
ดงันีคื้อ 
  คลาร์ค (Clark, 1996) ได้ให้คําจํากดัความของการใช้อินเทอร์เน็ตหรือเว็บฝึกอบรม 
(Web-Based Training: WBT) ว่าเป็นการสอนรายบคุคลท่ีส่งข้อมลูเป็นสาธารณะหรือเป็นการ
สว่นตวัด้วยคอมพวิเตอร์ และแสดงผลโดยการแสดงด้วยหน้าจอของเว็บ โดยท่ีไม่ได้ถ่ายทอดข้อมลู
ในแบบคอมพิวเตอร์ฝึกอบรม (CBT: Computer-Based Training) แตเ่ป็นไปตามความต้องการใน
การฝึกอบรม โดยการเก็บข้อมลูในแหล่งจดัเก็บและเข้าถึงข้อมลูได้โดยระบบเครือข่าย โดยท่ีเว็บ
ฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนข้อมลูให้ทนัสมยัได้รวดเร็ว และการเข้าถึงข้อมลูการฝึกอบรมควบคมุ
ได้โดยผู้ออกแบบการฝึกอบรม 
 ดริสคอลล์ (Driscoll, 1997) ได้ให้ความหมายของ อินเทอร์เน็ตเพ่ือการฝึกอบรมเอาไว้
วา่ เป็นการใช้ทกัษะหรือความรู้ตา่งๆ ถ่ายโยงไปสูท่ี่ใดท่ีหนึง่โดยการใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ 

สทีด (Steed, 1999) กลา่วว่าการฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training) บางครัง้ 
เรียกวา่ อินเทอร์เน็ตเพ่ือการฝึกอบรม โดยสามารถทําให้ธุรกกิจเก็บรักษาวสัดเุคร่ืองมือในการสอน
(รวมถึงหลกัสตูร, วีดีโอ, แบบทดสอบและส่ือประสม) ท่ีเป็นศนูย์กลางซึง่สามารถเข้าไปได้ โดยการ
ให้บุคคลติดต่อทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบอินทราเน็ตของบริษัท หรือท่ีใดก็ได้ ณ เวลาใดก็ได้ เป็น
การฝึกอบรมการสอนการเรียนรู้ท่ีสามารถเป็นอิสระจากขอบเขตของห้องเรียนและเวลาเรียน
ห้องฝึกอบรมอย่างเดิม โดยการบรรยายและการนําเสนอหน้าชัน้ได้กลายเป็นประสบการณ์เรียนรู้
แบบส่ือประสม (Multimedia) สําหรับผู้ เรียน 

คลิบี ้(Kilby, 2001) ได้ให้ความหมายเว็บฝึกอบรมว่า เป็นการเรียนทางไกลท่ีนําเสนอ
ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บบราวเซอร์เป็นตวัจดัการ ผู้อบรมสามารถอบรมด้วยตนเองได้
ทกุท่ีทกุเวลาท่ีตนต้องการ 

วิชดุา รัตนเพียร (2542) กลา่ววา่ การเรียนการสอนผา่นเว็บเป็นการนําเสนอโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บเพจ โดยนําเสนอผา่นบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและนําคณุสมบตัิ
ตา่งๆ มาใช้เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนให้มากท่ีสดุ 

กิดานนัท์ มลทิอง (2544) ได้ให้ความหมายว่า การฝึกอบรมผ่านเว็บเป็นการใช้เว็บใน
การเรียนการสอนโดยอาจใช้เว็บเพ่ือนําเสนอบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติ หรือใช้เป็นการ
นําเสนอข้อมลูบางอย่างเพ่ือประกอบการเรียนการสอน รวมทัง้ใช้ประโยชน์จากคณุลกัษณะต่างๆ 
ของการสื่อสารท่ีมีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ต 
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ปรัชญนันท์ นิลสุข (2544) ได้กล่าวว่าเว็บฝึกอบรม เป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ระบบอินเทอร์เน็ตมาออกแบบและจดัระบบเพ่ือการเรียนการสอน สนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดการ
เรียนรู้อยา่งมีความหมาย เช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทกุท่ีทกุเวลา 

จากความหมายของนกัวิชาการและนักการศึกษาสรุปได้ว่า เว็บฝึกอบรม หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดฝึกอบรม ท่ีได้รับการออกแบบอย่างมีระบบโดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการฝึกอบรม ในลักษณะการนําเสนอข้อมูลแบบเช่ือมโยงผ่าน
เวิลด์ไวด์เว็บ โดยใช้ร่วมกบัส่ือประสม (Multimedia) เช่น ภาพ เสียง ภาพประกอบเสียงท่ีสามารถ
เรียนรู้ได้ทกุท่ีทกุเวลาตามต้องการ 

2.2 ลักษณะของเว็บฝึกอบรม 
       การใช้เทคโนโลยีของเว็บและการใช้เว็บบราวเซอร์ในการนําเสนอภายใต้กรอบของ

ระบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรม มีวิธีการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่ายเว็บท่ี
แตกต่างกนัออกไป ซึ่งในประเด็นนีไ้ด้มีนกัวิชาการและนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัลกัษณะและประเภทของเว็บฝึกอบรม ดงัตอ่ไปนี ้

       คลิบี ้(Kilby, 1998) ได้เสนอวา่ ลกัษณะของเว็บฝึกอบรมประกอบด้วย 4 สว่น ดงันี ้
1. สื่อสําหรับนําเสนอ (Presentation media) ได้แก่ 
    1.1 ข้อความ กราฟิก และภาพเคล่ือนไหว (Text, Graphic and Animation) 
    1.2 วีดทิศัน์และเสียง (Video Stream and Sound) 
2. การปฏิสมัพนัธ์ (Interactivity) 
3. การจดัการฐานข้อมลู (Database Management) 
4. สว่นสนบัสนนุการเรียนการสอน (Course Support) ได้แก่ 
     4.1 อิเลก็ทรอนิกส์บอร์ด (Electronic Board) เช่น BBS, Web Board 
     4.2 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
     4.3 การสนทนาผา่นเครือขา่ย (Internet Relay Chat) เช่น Chat room 

       ในส่วนประกอบ 3 ส่วนแรกเป็นส่ือต่างๆ ท่ีใช้ในการนําเสนอโดยใช้หลักการของ
ไฮเปอร์เท็กซ์โดยเน้นการปฏิสมัพนัธ์ พร้อมทัง้มีระบบการจดัการฐานข้อมลูเพ่ือใช้ในการควบคมุ
และจัดการบทเรียนอันได้แก่ การลงทะเบียน การตรวจเช็คข้อมูลส่วนตัวของผู้ เรียนและการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน เป็นต้น ในขณะท่ีส่วนสนบัสนนุการเรียนการสอนเป็นส่วน
อํานวยความสะดวกต่อกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถติดต่อกับผู้ดแูลบทเรียนหรือใช้
สนับสนุนการทํากิจกรรมของบทเรียน เช่น การอภิปรายปัญหาร่วมกันผ่านบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 
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(Electronic Board) รวมทัง้ซกัถามปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการเรียนโดยใช้จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 

โดเฮอร์ตี ้(Doherty, 1998 อ้างอิงใน ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) กลา่วถึงการเรียน 
การสอนหรือเว็บฝึกอบรม อาศยัคณุลกัษณะ 3 ประการ คือ 

1. การนําเสนอ (Presentation) ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อความ ภาพกราฟิก โดยมี            
การนําเสนอ คือ 

   1.1 การนําเสนอแบบส่ือเดียว เช่น ข้อความหรือรูปภาพ 
   1.2 การนําเสนอแบบส่ือคู ่เช่น ข้อความกบัรูปภาพ 
   1.3 การ นํ า เสนอแบบมัลติ มี เ ดี ย  คื อ  ประกอบด้วย ข้อความ  ภาพ น่ิ ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
2. การสื่อสาร (Communication) เป็นลกัษณะสําคญัของอินเทอร์เน็ต โดยมีการ

สื่อสารบนอินเทอร์เน็ตหลายแบบ เช่น 
    2.1 การสื่อสารทางเดียว เช่น การดขู้อมลูจากเว็บเพจ 
    2.2 การสื่อสารสองทาง เช่น การสง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์โต้ตอบกนั 
    2.3 การสื่อสารจากหนึ่งแหล่งไปหลายท่ี เช่น การอภิปรายจากคนเดียวให้คนอ่ืน

ได้รับฟังด้วย หรือการประชมุผา่นคอมพิวเตอร์ (Computer Conferencing) 
    2.4 การส่ือสารหลายแหล่งไปสู่หลายแหล่ง เช่น การใช้กระบวนการกลุ่มในการ

ส่ือสารบนเว็บโดยมีคนใช้หลายคนและคนรับหลายคน 
3. การทําให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ (Dynamic Interactive) เป็นคณุลกัษณะท่ีสําคญัท่ีสดุ

ของอินเทอร์เน็ต ซึง่มี 3 ลกัษณะ คือ 
    3.1 การสืบค้นข้อมลู 
    3.2 การหาวิธีการเข้าสูเ่ว็บ 
    3.3 การตอบสนองของผู้ใช้ตอ่การใช้เว็บ 

บปุผชาต ิทฬัหิกรณ์ (2541) ได้สรุปลกัษณะการใช้การเรียนการสอนผา่นเว็บไว้ดงันี ้
      1. การเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่านเว็บเป็นรูปแบบหนึ่งของการศกึษาทางไกล 

(Distance education) เน่ืองจากมีระบบเครือขา่ยเช่ือมโยงในระยะไกลครอบคลมุทัว่โลก 
2. การเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่านเว็บเป็นการศึกษาต่างเวลาและวาระ 

(Asynchronous Learning) และสามารถกระทําได้ทกุท่ีทกุเวลา 
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3. การเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่านเว็บเป็นการศึกษาแบบกระจายศูนย์ 
(Distributed Education) นัน่คือ การศึกษาไม่จํากัดอยู่ท่ีใดท่ีหนึ่ง ไม่จําเป็นต้องเข้าชัน้เรียน       
แตส่ามารถศกึษาได้ทกุท่ี ด้วยข้อมลูท่ีเหมือนกนัทกุแห่ง 

4. เป็นการศกึษาแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) คือ เป็นความร่วมมือระหว่าง
ผู้ เรียนกบัผู้สอนหรือผู้ เช่ียวชาญ ผู้ เรียนกบัผู้ เรียน โดยการศกึษาผา่นเว็บ 

5. เป็นการศึกษาแบบเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) เพราะเว็บมีการ
เช่ือมโยงไปยงัท่ีตา่งๆ ได้ทัว่โลก สามารถเข้าถึงข้อมลูของท่ีตา่งๆ มากมาย ไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่ีใด
ท่ีหนึ่งเท่านัน้ การตอ่เช่ือมระหว่างหน่วยงานตา่งๆ และโครงการจดัการศกึษาท่ีเน้นระบบเครือข่าย
ทําให้เว็บเป็นเครือขา่ยการเรียนรู้ 

6. เป็นการศกึษาตามความต้องการของผู้ เรียน (Education on Demand) เน่ืองจาก
ข้อมลูภายในระบบเวิลด์ไวด์เว็บมีอยู่มหาศาลนบัเป็นล้านๆ เว็บ ดงันัน้ผู้ เรียนจึงสามารถเลือกเรียน
ได้ตามความต้องการของตนเอง 

7. เป็นการจดัการศกึษาแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) อนัเน่ืองมาจาก
การจดัระบบของเว็บเหมือนกบัการจดัระบบของห้องเรียนหรือห้องฝึกอบรม เพียงแต่เป็นการเรียน
จากหน้าจอภาพ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยกระบวนการท่ีเท่าเทียมกับห้องเรียน หรือห้องฝึก   
อบรมจริง 

มนต์ชยั เทียนทอง (2544, หน้า 74) ได้จําแนกประเภทของเว็บฝึกอบรมออกเป็น              
3 ประเภท ได้แก่ 

1. Embedded WBT เป็นเว็บท่ีนําเสนอด้วยข้อความ และกราฟิกเป็นหลกั จดัว่าเป็น
เว็บพืน้ฐานท่ีพฒันามาจากบทเรียน CBT สว่นใหญ่พฒันาขึน้ด้วยภาษา HTML 

2. IWBT (Interactive WBT) เป็นเว็บท่ีพฒันาขึน้จากเว็บประเภทแรก โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใ ช้เป็นหลัก  นอกจากจะนําเสนอด้วยส่ือต่างๆ  ทัง้ ข้อความ  กราฟิกและ
ภาพเคลื่อนไหวแล้ว การพฒันาบทเรียนในระดบันีจ้ึงต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ยคุท่ี 4 ได้แก่ ภาษา
เชิงวตัถ ุ(Object Oriented Programming) เช่น Visual Basic, Visual C++ รวมทัง้ภาษา HTML, 
Perl เป็นต้น 

3. IMMWBT (Interactive Multimedia WBT) เป็นเว็บท่ีนําเสนอโดยยดึคณุสมบตัิทัง้ 
5 ด้านของมลัติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการปฏิสมัพนัธ์ จดัว่าเป็น
ระดบัสงูสดุ เน่ืองจากการปฏิสมัพนัธ์เพ่ือจดัการทางด้านภาพเคลื่อนไหวและเสียงของบทเรียนโดย
ใช้เว็บบราวเซอร์นัน้มีความยุ่งยากมากกว่าเว็บท่ีนําเสนอแบบใช้งานเพียงลําพัง ผู้พัฒนาเว็บ
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จะต้องใช้เทคนิคต่างๆ เข้าช่วย เพ่ือให้บทเรียนมีปฏิสมัพนัธ์เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบร่ืน 
ภาษาท่ีใช้พฒันาบทเรียนระดบันีไ้ด้แก่ Java Script, ASP และ PHP เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ลกัษณะเว็บประกอบไปด้วย การนําเสนอ ซึง่ประกอบไปด้วย ข้อความ 
ภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศัน์ เสียง โดยการสื่อสารด้วย Web Board, e-Mail, Chat ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อกระบวนการเรียนรู้ให้กบัผู้ เข้ารับอบรมสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถมีการปฏิสมัพนัธ์ตา่งสถานท่ี ตา่งเวลา ระหวา่งกนัได้ 

2.3 ประเภทของเว็บฝึกอบรม 
      อทุยั หิรัญโต (2531 : 111–113 อ้างอิงจาก ฉัตรพงศ์ พีระวราสิทธ์ิ. 2549 : 12-13)       

ได้จําแนกประเภทของการฝึกอบรม ดงันี ้
 1. การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Introduction or Orientation) มีวตัถปุระสงค์ต้องการ    
ให้ผู้ ทํางานใหม ่เป็นคนทํางานท่ีมีประโยชน์ ในระยะเวลาอนัสัน้ท่ีสดุ การฝึกอบรมปฐมนิเทศจึงมกั
ใช้เวลาไมม่ากนกัในการให้ความรู้ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบังานในหน้าท่ีความรู้เก่ียวกบัหน่วยงานท่ีทําสิทธิ
และหน้าท่ี สวสัดกิารท่ีจะได้รับตลอดจนนโยบายขององค์กรวา่มีอยา่งไร 
 2. การฝึกอบรมการทํางาน (On The Job Training) การฝึกอบรมประเภทนีอ้าจเรียก
ได้หลายอย่าง เช่น การฝึกอบรมทางเทคนิค และการฝึกอบรมการสอนงาน (Job Instruction 
Training) วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมประเภทนี ้ได้แก่ การสอนและให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบตัิงานจริง ๆ แก่เจ้าหน้าท่ีชัน้เสมียนพนกังานการฝึกอบรมการทํางานนีนิ้ยมใช้กนัมากใน
วงการธุรกิจ เพราะเป็นการฝึกอบรมท่ีสอนให้คนงานทํางานได้จริง ๆ โดยการฝึกอบรมกนัในโรงงาน 
จงึมีการเรียกการฝึกอบรมประเภทนีว้า่เป็น Shop Training 
 3. การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีระดบัผู้บงัคบับญัชา (Supervisory Training) โดยทัว่ไปการ
บริหารงานในหน่วยราชการ และองค์กรธุรกิจเอกชนจะแบง่แยกระดบัการทํางานออกเป็น 3 ระดบั 
คือ การบริหารงานระดับสุดยอด การบริหารระดับกลางและการบริหารระดับต้น เจ้าหน้าท่ี
ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัมีหน้าท่ีในการมอบหมายงานควบคมุงาน และวินิจสัง่การในเร่ืองสําคญั ๆ 
จงึจําเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะต้องได้รับการพฒันาเป็นอยา่งดี การจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีระดบั
ผู้บงัคบับญัชา จะต้องจดัให้ตรงกบัความต้องการ (Needs) ของผู้ รับการฝึกอบรมและขององค์กร
นัน้ ๆ ซึง่โดยหลกัการแล้วถือว่า ผู้บงัคบับญัชามีความต้องการในเร่ืองสําคญั 5 ประการ คือความ
รอบรู้งานความรอบรู้ในด้านความรับผิดชอบ ความชํานาญในการนําคม หรือ การใช้ภาวะผู้ นํา 
ความชํานาญในด้านการวางแผน ความชํานาญในด้านการสอนงานผู้ใต้บงัคบับญัชา  
 4. การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีระดบันกับริหารหรือเรียกว่า การพฒันานกับริหาร นกับริหาร 
หมายถึง บคุคลท่ีดํารงตําแหน่งสงูสดุในสายการบงัคบับญัชาขององค์กร และเป็นผู้ ท่ีมีอํานาจใน
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การวินิจฉัยชีข้าดในเร่ืองนโยบายสําคญั ๆ หรืออีกนยัหนึ่งนกับริหาร หมายถึง บุคคลท่ีทํางาน
ประสบความสําเร็จโดยอาศยับุคคลอ่ืน และเป็นบุคคลท่ีมีวินิจฉัยชีข้าดปัญหา ทัง้ท่ีเป็นปัญหา
นโยบาย และปัญหาทางปฏิบตัิ เป็นผู้ ใช้อํานาจหน้าท่ีควบคมุให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามวินิจฉยัสัง่
การนัน้ ๆ 
 วินยั  ดอนโคตรจนัทร์  (2542 : 37 - 38)  กลา่วถึง  การจําแนกประเภทการฝึกอบรม
ของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ 3  ประเภท  คือ 
 1. การฝึกอบรมก่อนเข้าทํางาน เป็นการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้บุคคลมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบตั ิอนัเป็นการเตรียมคนก่อนเข้าทํางาน 
 2. การฝึกอบรมปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมบคุคลท่ีเข้าทํางานใหม่ในหน่วยงาน เช่น 
บรรจุใหม่ ย้ายหรือโอนมาปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือให้ทราบนโยบาย ผู้บริหารเพ่ือนร่วมงาน และ
เร่ืองราวทัว่ๆ ไปของหน่วยงาน การปฐมนิเทศอาจรวมถึงการฝึกอบรมก่อนการปฏิบตังิานก็ได้ 
 3. การฝึกอบรมระหว่างการทํางาน เป็นการช่วยปรับปรุงพฒันาความสามารถในการ
ทํางานบคุลากร ในโอกาสท่ีนําเอาเทคโนโลยี และวิธีการใหม่มาใช้ตลอดทัง้มีการโยกย้ายเลื่อนขัน้
และเล่ือนตําแหน่ง 
 กิตต ิ พชัรวิชญ์  (2544 : 451)  ได้สรุปไว้ดงันีคื้อการฝึกอบรมแบง่เป็น  2  ประเภท 
  1. การฝึกอบรมก่อนเข้าทํางาน ได้แก่ 
   1.1 การปฐมนิเทศ 
   1.2 การแนะนํางาน 
  2. การฝึกอบรมระหวา่งการทํางาน ได้แก่ 
   2.1 การฝึกอบรมระหวา่งทํางาน  
   2.2 การฝึกอบรมนอกท่ีทําการ 
 เข็มทอง  แสวง  (2544 : 18 - 21)  สรุปประเภทการฝึกอบรมไว้  4  ประเภทคือ 
  1. การฝึกอบรมก่อนเข้าทํางาน เป็นการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมบคุลากรให้สามารถ
ปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งฝึกอบรมก่อนเข้าทํางานสามารถดําเนินการโดยหน่วยงานเจ้า
สงักดั หรือสถาบนัวิชาชีพอ่ืนๆก็ได้ 
  2. การฝึกอบรมปฐมเทศ เป็นการฝึกอบรมบุคคลท่ีบรรจุใหม่ หรือโอนมา
ปฏิบตัิงานใหม่  เพ่ือการต้อนรับ  แนะนํา  ชีแ้จงวัตถุประสงค์  เป้าหมายและแนวงานโครงการ
ให้กบับคุลากรในหน่วยงาน 
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  3. การฝึกอบรมหลงัเข้าทํางาน เป็นการฝึกอบรมบุคลากรหลงัได้ปฏิบตัิงาน       
ในองค์กรเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้บคุลากรมีคงวามรู้ ทกัษะและประสงบการณ์เพิ่มขึน้ 
  4. การฝึกอบรมเพ่ือเล่ือนตําแหน่งท่ีสงูขึน้  เป็นการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบติังาน  ให้กบับคุลากรท่ีได้รับเล่ือนตําแหนง่  เป็นการสร้างความมัน่คงให้กบั
องค์กร  ซึง่ฝึกอบรมจะมี  2  ลกัษณะคือ  การฝึกอบรมเพ่ือประเมินเข้าสูตํ่าแหน่งและการฝึกอบรม
เพ่ือพฒันาความรู้  ทกัษะประสบการณ์ก่อนเข้ารับตําแหน่งใหม ่
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า ประเภทการฝึกอบรมจําแนกตามวตัถปุระสงค์ของ
การฝึกอบรม  ซึง่แยกออกเป็น  2 ลกัษณะดงันี ้
  1. การฝึกอบรมก่อนเข้าทํางานใหม่ เป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่บคุลากรก่อน 
ท่ีจะปฏิบตัิงาน เน่ืองจากสถาบนัการศกึษาไม่สามารถจดัหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของทุกหน่วยงานได้ หน่วยงานจึงจําเป็นต้องฝึกอบรมบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการฝึกอบรมประเภทนี ้ได้แก่ การปฐมนิเทศ การทดลอง
และการฝึกอบรม เป็นต้น 
  2. การฝึกอบรมหลงัจากการเข้าทํางานใหม่ เป็นการพฒันาความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ได้แก่ การฝึกอบรมเฉพาะเร่ือง การฝึกอบรม
ก่อนเล่ือนตําแหน่ง เป็นต้น 

2.4 ข้อดแีละประโยชน์ของเว็บฝึกอบรม 
     เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้แสดงให้เห็นว่าเป็นส่ือท่ีทรงพลงั ท่ีจะเข้ามาพฒันาใช้ในการ

ฝึกอบรมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่กระทําได้ทัง้ภายในและภายนอกสถานท่ี ทกุแห่งหนทกุสถานท่ี
จะเป็นแหลง่ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการฝึกอบรมได้ เน่ืองจากสามารถเข้าถึงได้ทกุท่ีของหน่วยงานท่ีมี
ระบบนีต้ดิตัง้อยู ่อินเทอร์เน็ตเป็นมิตรกบัผู้ใช้ เข้าถึงข้อมลูได้ง่ายตลอด 24 ชัว่โมง เรียนรู้ในเวลาใด
ก็ได้ มีประสิทธิภาพสงูเม่ือเทียบกบัราคา สามารถอบรมได้ด้วยตนเองทัง้ท่ีทํางานและท่ีบ้าน เป็น
มิติใหม่ของเคร่ืองมือและกระบวนการในการฝึกอบรม (Pollack and Masters, 1997 อ้างอิงใน 
ปรัชญนนัท์ นิลสขุ, 2544) ซึ่งเราสามารถแสดงให้เห็นประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ฝึกอบรมได้แก่ 

1. การฝึกอบรมเข้าถึงทกุหน่วยงานท่ีมีอินเทอร์เน็ตตดิตัง้อยู ่
2. การฝึกอบรมกระทําได้โดยผู้ เข้ารับการอบรมไมต้่องทิง้งานประจําเพ่ือมาอบรม 
3. ไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น คา่ท่ีพกั คา่อาหาร ของวา่ง ฯลฯ 
4. การฝึกอบรมกระทําได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
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5. การจดัฝึกอบรมมีลกัษณะท่ีผู้ เข้าอบรมเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้เกิดขึน้กบัตวัผู้ เข้า
อบรมโดยตรง (Self-Directed) 

6. การเรียนรู้เป็นไปตามความก้าวหน้าของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเอง (Self-Pacing) 
7. สามารถทบทวนบทเรียนและเนือ้หาได้ตลอดเวลา 
8. สามารถซกัถามหรือเสนอแนะ หรือถามคําถามได้ ด้วยเคร่ืองมือบนเว็บ 
9. สามารถแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ เข้ารับการอบรมได้ โดยเคร่ืองมือส่ือสาร  

ในระบบอินเทอร์เน็ตทัง้ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) หรือห้องสนทนา (Chat Room) เป็นต้น 
10. ไมมี่พิธีการ 

       คาลิน (Kalin, 1994); ฮิวล์ (Hill, 1997); เคริกส์ (Kruse, 1997 อ้างอิงใน รังสรรค์      
สกุนัทา, 2546, หน้า 48) กลา่วถึงประโยชน์สําคญัของเว็บฝึกอบรม ไว้ 4 ประการดงันี ้

1. ความมีอิสระด้านเวลาและสถานท่ีมีความสําคญัยิ่ง เน่ืองด้วยลกัษณะของธุรกิจ
ระดบัโลกในปัจจุบนั บรรษัทต่างๆ ได้ขยายครอบคลมุพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์กว้างขวางมาก ความ
ต้องการด้านท่ีจะลดงบด้านการฝึกอบรมและความจําเป็นท่ีจะจัดการฝึกอบรมสําหรับบุคคลให้
เจาะจงมากขึน้ การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและใช้บราวเซอร์ ทําให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนการ
ฝึกอบรมได้ในเวลาใดและสถานท่ีใดก็ได้ 

2. การเผยแพร่ทัว่โลกอยา่งประหยดัและมีความทนัสมยั ซึง่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเข้าถึง
เว็บในปัจจุบันนีแ้พร่หลายมาก การฝึกอบรมผ่านเว็บจัดได้ง่ายโดยเพียงแต่บรรจุบทเรียนการ
ฝึกอบรมไว้ในเคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) และแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบถึงตําแหน่งของเว็บไซต์ 
(URL) และถ้ามีการปรับปรุงเนือ้หาบทเรียนก็สามารถปรับให้ทนัสมยัโดยง่ายดายเพียงปรับเปล่ียน
บนเว็บไซต์ และผู้ เรียนทัง้หมดก็สามารถเห็นและใช้สิง่ท่ีเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

3. การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบและชุดการเรียนด้วยตนเอง ผู้ เรียนจะสามารถเข้าถึงการ
ฝึกอบรมในเวลาท่ีกําหนดเพ่ือมีการโต้ตอบกนัในเวลาพร้อมกนั และมีการพฒันาชดุการเรียนเพ่ือ
ผู้ เรียนจะใช้เรียนด้วยตนเอง 

4. ประสบการณ์การการเรียนรู้แบบกลุ่ม เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ด้วยการสนับสนุนของ
เคร่ืองมือของอินเทอร์เน็ตและเว็บ เช่น e-Mail, Listservs และ Chat Room เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ประโยชน์ของเว็บฝึกอบรม ผู้ เข้าฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาใด 
และสถานท่ีใดก็ได้ท่ีมีอินเทอร์เน็ตติดตัง้อยู่ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทบทวนเนือ้หาได้
ตลอดเวลา สามารถถาม เสนอแนะ และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นด้วยการใช้เคร่ืองมือส่ือสารบนเว็บ 
เช่น e-Mail, Chat, Web Board 
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2.5 การออกแบบและพัฒนาเว็บฝึกอบรม 
      ปัจจบุนัอตัราการเพิ่มขึน้ของประชากรเว็บไซต์ (Website) ในแต่ละวนัมีปริมาณการ

เพิ่มขึน้เป็นเท่าตวั มีทัง้เว็บไซต์ท่ีน่าสนใจและไม่น่าสนใจทัง้ในด้านเนือ้หาและการออกแบบ ดงันัน้
ก่อนท่ีจะทําการสร้างเว็บไซต์ขึน้มาควรท่ีจะต้องพิจารณาถึงรูปแบบและกลวิธีในการนําเสนอเพ่ือ
สร้างเว็บไซต์ให้ดงึดดูความสนใจของผู้ชมและผู้ เรียน (วิยะดา วชิราภากร, 2547) 

      ฮอฟฟ์แมน (Hoffman, 1997) ได้เสนอแนะวา่ ในการออกแบบเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี
ท่ีสดุ ควรอาศยัหลกักระบวนการการเรียนการสอน 7 ขัน้ ดงันี ้

1. การสร้างแรงจงูใจให้กบัผู้ เรียน (Motivating  the Learner) การออกแบบควรเร้า
ความสนใจ โดยการใช้ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สีและเสียงประกอบเพ่ือกระตุ้นผู้ เรียนให้อยาก
เรียนรู้ ควรใช้กราฟิกขนาดใหญ่ไม่ซบัซ้อน การเช่ือมโยงไปยังเว็บอ่ืนต้องน่าสนใจเก่ียวข้องกับ
เนือ้หา 

2. บอกวตัถปุระสงค์ของการเรียน (Identifying What is to be Learned) เพ่ือเป็นการ
บอกให้ผู้ เรียนรู้ลว่งหน้าถึงประเด็นสําคญัของเนือ้หา อาจบอกเป็นวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม หรือ
วตัถปุระสงค์ทัว่ไปโดยใช้คําสัน้ๆ ใช้กราฟิกง่ายๆ เช่น กรอบหรือลกูศรเพ่ือให้การแสดงวตัถปุระสงค์
น่าสนใจยิ่งขึน้ 

3.ทบทวนความรู้เดิม (Reminding Learners of Past Knowledge) เพ่ือเป็นการ
เตรียมพืน้ฐานผู้ เรียนสําหรับรับความรู้ใหม่ การทบทวนไม่จําเป็นต้องเป็นการทดสอบเสมอไปอาจ
ใช้การกระตุ้น ให้ผู้ เรียนนึกถึงความรู้ท่ีได้รับมาก่อนเร่ืองนีโ้ดยใช้เสียงพูด ข้อความ ภาพหรือใช้
หลายๆ อย่างผสมผสานกนัทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของเนือ้หา นอกจากนัน้ผู้ออกแบบควร
ต้องทราบภมูิหลงัของผู้ เรียนและทศันคตขิองผู้ เรียน 

4.ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ (Requiring Active Involvement)              
นกัการศกึษาตา่งเห็นพ้องต้องกนัวา่ การเรียนรู้จะเกิดขึน้เม่ือผู้ เรียนมีความตัง้ใจท่ีจะรับความรู้ใหม่
ผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะกระตือรือร้นจะรับความรู้ได้ดีกว่าผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะเฉ่ือย ผู้ เรียนจะจดจําได้ดี  
ถ้ามีการนําเสนอเนือ้หาดี สัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน ผู้ ออกแบบบทเรียนควรหา
เทคนิคต่างๆ เพ่ือใช้กระตุ้ นผู้ เรียนให้นําความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ รวมทัง้ต้อง
พยายามหาทางทําให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผู้ เรียนกระจ่างชดัมากขึน้ ผู้ออกแบบบทเรียนต้อง
คอ่ยๆ ชีแ้นวทางจากมมุกวา่งแล้วรวบรัดให้แคบลง รวมทัง้ใช้ข้อความกระตุ้นให้ผู้ เรียนคดิ เป็นต้น 

5. ให้คําแนะนําและให้ข้อมลูย้อนกลบั (Providing Guidance and Feedback) การ
ให้คําแนะนําและให้ข้อมลูย้อนกลบัในระหว่างท่ีผู้ เรียนศกึษาอยู่ในเว็บเป็นการกระตุ้นความสนใจ
ของผู้ เรียนได้ดี ผู้ เรียนจะทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนร่วม
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คิดร่วมกิจกรรมในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา การถามการตอบจะทําให้ผู้ เรียนจดจําได้มากกว่าการ
อ่านหรือลอกข้อความเพียงอย่างเดียว ควรให้ผู้ เรียนตอบสนองวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นครัง้คราวหรือตอบ
คําถามได้หลายๆ แบบ เช่น เติมคําลงในช่องว่าง จบัคู ่แบบฝึกหดัแบบปรนยั โดยใช้ความสามารถ
ของโปรแกรม CGI (Common Gateway Interface) ซึ่งเป็นโปรแกรมการปฏิสมัพนัธ์กับ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ 

6. ทดสอบความรู้ (Testing) เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ผู้ ออกแบบ
สามารถออกแบบทดสอบแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ก็ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถ
ประเมินผลการเรียนของตนเองได้ อาจจดัให้มีการทดสอบระหว่างเรียน หรือทดสอบท้ายบทเรียน 
ทัง้นีค้วรสร้างข้อสอบให้ตรงกบัจดุประสงค์ของบทเรียน ข้อสอบ คําตอบและข้อมลูย้อนกลบัควรอยู่
ในกรอบเดียวกนั และแสดงต่อเน่ืองกนัอย่างรวดเร็ว ไม่ควรให้ผู้ เรียนพิมพ์คําตอบยาวเกินไป ควร
บอกผู้ เรียนถึงวิธีตอบให้ชดัเจน คํานงึถึงความแมน่ยําและความเช่ือถือได้ของแบบทดสอบ 

7.การนําความรู้ไปใช้ (Providing Enrichment and Remediation) เป็นการสรุป
แนวคิดสําคญัควรให้ผู้ เรียนทราบว่าความรู้ใหม่มีสว่นสมัพนัธ์กบัความรู้เดิมอย่างไร ควรเสนอแนะ
สถานการณ์ท่ีจะนําความรู้ใหมไ่ปใช้และบอกผู้ เรียนถึงแหลง่ข้อมลูท่ีจะใช้อ้างอิงหรือค้นคว้าตอ่ไป 

  ดงันัน้การออกแบบและพฒันาเว็บฝึกอบรมต้องใช้หลกักระบวนการเรียนการสอน
โดยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ เข้าฝึกอบรมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต้องการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทําให้
เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่เข้าด้วยกนั มีการทดสอบความรู้เพ่ือให้ผู้ เข้าฝึกอบรมสามารถ
ประเมินผลการเรียนของตนเองและมีการแจ้งผลได้อย่างรวดเร็ว และผู้ เข้าฝึกอบรมต้องสามารถนํา
ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

1. องค์ประกอบของการออกแบบเว็บฝึกอบรม 
    กิดานันท์ มลิทอง (2542) ได้กล้าวถึงองค์ประกอบของการออกแบบเว็บเพ่ือเป็น

แนวทางในการออกแบบไว้ ดงันี ้
     1. ขนาดของเว็บเพจ 
         จํากัดขนาดของแฟ้มของแต่ละหน้า โดยการกําหนดขีดจํากัดเป็นกิโลไบต์

สําหรับขนาด "นํา้หนกั" ของแต่ละหน้า ซึง่หมายถึง จํานวนรวมกิโลไบต์ของภาพกราฟิกทัง้หมดใน
หน้าโดยรวมภาพพืน้หลงัด้วยใช้แคช (Cash) ของโปรแกรมค้นผ่าน (Web Browser) โปรแกรมค้น
ผ่านท่ีใช้กนัทกุวนันีจ้ะเก็บบนัทึกภาพกราฟิกไว้ในแคช ซึง่หมายถึงการท่ีโปรแกรมเก็บภาพกราฟิก
ไว้บนฮาร์ดดิสก์ เพ่ือท่ีโปรแกรมจะได้ไม่ต้องบรรจภุาพกราฟิกไว้ในแคช ซึง่หมายถึงการท่ีโปรแกรม
เก็บภาพกราฟิกไว้บนฮาร์ดดสิก์ เพ่ือท่ีโปรแกรมจะได้ไมต้่องบรรจภุาพเดียวกนันัน้มากกว่าหนึ่งครัง้ 
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จงึเป็นการดีท่ีจะนําภาพนัน้มาเสนอซํา้เม่ือใดก็ได้บนเว็บไซต์ นบัเป็นการประหยดัเวลาการบรรจลุง
สําหรับผู้อา่นและลดภาระให้แก่เคร่ืองบริการด้วย 

2. การจดัหน้า 
    2.1 กําหนดความยาวของหน้าให้สัน้โดยการกําหนดจํานวนของข้อความท่ีจะบรรจุ

ในแตล่ะหน้า โดยควรมีความยาวระหวา่ง 200-500 คํา ในแตล่ะหน้า 
    2.2 ใส่สารสนเทศท่ีสําคัญท่ีสุดในส่วนบนของหน้า ถ้าเปรียบเทียบเว็บไซต์กับ

สถานท่ีแห่งหนึ่ง เนือ้ท่ีท่ีมีค่าท่ีสดุจะอยู่ในส่วนหน้าซึ่งก็คือส่วนบนสดุของหน้าจอภาพนัน่เอง ทุก
คนท่ีเข้ามาในเว็บไซต์จะมองเห็นสว่นบนของจอภาพได้เป็นลําดบัแรก ถ้าผู้อา่นไมอ่ยากท่ีจะใช้แถบ
เล่ือนเพ่ือเล่ือนจอภาพลงมาก็จะยงัคงเห็นส่วนบนของจอภาพอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ ถ้าไม่ต้องการ
จะให้ผู้อ่านพลาดสาระสําคญัของเนือ้หา ก็ควรใส่ไว้ส่วนบนของหน้าซึ่งอยู่ภายในประมาณ 300 
จดุภาพ 

 2.3 ใช้ความได้เปรียบของตาราง ตารางจะเป็นสิ่งท่ีอํานวยประโยชน์และช่วยนัก
ออกแบบได้เป็นอย่างมาก การใช้ตารางจะจําเป็นสําหรับการสร้างหน้าท่ีซับซ้อนหรือไม่เรียบ
ธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเราต้องการใช้คอลมัน์ ตารางจะใช้ได้เป็นอย่างดีเม่ือใช้ในการจดั
ระเบียบหน้า เช่น การแบ่งแยกภาพกราฟิก หรือเคร่ืองมือนําทางออกจากข้อความหรือการจดัแบ่ง
ข้อความออกเป็นคอลมัน์ 

3. พืน้หลงั 
  3.1 ความยาก-ง่ายในการอ่าน พืน้หลงัท่ีมีลวดลายมากจะทําให้หน้าเว็บเกิดความ

ยากลําบากในการอ่านเป็นอย่างยิ่ง การใช้สีร้อนท่ีมีความเปรียบต่างสงูจะทําให้ไม่สบายตาในการ
อ่านเช่นกนั ดงันัน้จึงไม่ควรใช้พืน้หลงัท่ีมีลวดลายเกินความจําเป็นและควรใช้สีเย็นเป็นพืน้หลงัจะ
ทําให้เว็บเพจนัน้น่าอา่นมากกวา่ 

3.2 ทดสอบการอา่น การทดสอบท่ีดีท่ีสดุในเร่ืองของความสามารถในการอ่านเม่ือ
ใช้พืน้หลงั คือ ให้ผู้ ใดก็ได้ท่ีไม่เคยอ่านเนือ้หาของเรามาก่อนลองอ่านข้อความท่ีอยู่บนพืน้หลงัท่ี
จดัทําไว้ หรืออีกวิธีหนึง่คือ ทดสอบการอา่นด้วยตนเอง ถ้าอา่นได้แสดงวา่สามารถใช้พืน้หลงันัน้ได้ 

4. ศลิปะการใช้ตวัพิมพ์ 
4.1 ความจํากัดของการใช้ตวัพิมพ์ นักออกแบบจะถูกจํากัดในเร่ืองของศิลปะ  

การใช้ตวัพิมพ์บนเว็บมากกว่าในส่ือสิ่งพิมพ์ โปรแกรมค้นผ่านรุ่นเก่าๆ จะสามารถใช้อกัษรได้เพียง      
2 แบบเท่านัน้ อย่างไรก็ตามโปรแกรมรุ่นใหม่จะสามารถใช้แบบอักษรได้หลายแบบมากขึน้ 
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นอกจากนี ้การพิมพ์ในเว็บจะไมส่ามารถควบคมุช่วงบรรทดั ซึง่เป็นเนือ้ท่ีระหวา่งบรรทดัหรือช่องไฟ
ระหวา่งตวัอกัษรได้ 

4.2 ความแตกต่างระหว่างระบบและการใช้โปนแกรมค้นผ่านโปรแกรม (Web 
Browser) แต่ละตวัจะมีตวัเลือกในการใช้แบบตวัอกัษรท่ีแตกต่างกัน ซึ่งตรงนีผู้้ อ่านสามารถ
เปล่ียนแปลงคา่ตา่งๆ ของแบบตวัอกัษรได้ด้วยตนเอง 

4.3 สร้างแบบการพิมพ์เป็นแนวทางไว้ ถึงแม้จะมีข้อจํากดัในเร่ืองการใช้ตวัพิมพ์
บนเว็บก็ตาม แตน่กัออกแบบก็สามารถระบรุะดบัของหวัเร่ืองและเนือ้หาไว้ได้เช่นเดียวกบัการพิมพ์
ในหนงัสือ 

4.4 ใช้ลักษณะกราฟิกแทนตัวอักษรธรรมดาให้น้อยท่ีสุด ถึงแม้จะสามารถใช้
ลกัษณะกราฟิกแทนตวัอกัษรธรรมดาได้ก็ตาม แตไ่ม่ควรใช้มากเกินกว่า 2-3 บรรทดั ทัง้นีเ้พราะจะ
ทําให้เสียเวลาในการบรรจลุงมากกวา่ปกต ิ

2. การออกแบบองค์ประกอบของเว็บฝึกอบรม 
                       การออกแบบองค์ประกอบ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนของการพฒันาเนือ้หา
องค์ประกอบของมัลติ มี เ ดีย  และเค ร่ืองมือในอินเทอร์ เ น็ตมี  รายละเอียดดัง นี  ้ (วรนุช                 
เนตรพิศาลวนิช, 2544) 

2.1 การพฒันาเนือ้หา ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน การออกแบบการเรียน
การสอน การพฒันาเนือ้หาการสอน 

2.2 องค์ประกอบของมลัตมีิเดีย ได้แก่ตวัหนงัสือและรูปภาพ เสียง วิดีโอ เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในหน้าจอ ได้แก่ ไอคอน รูปภาพ หน้าตา่ง และตวัชีต้า่งๆ เทคโนโลยีสมยัใหม ่

2.3 เคร่ืองมือในอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
      2.3.1 เคร่ืองมือตดิตอ่ส่ือสาร 
              1) Asynchronous เช่น e-Mail, Newsgroup เป็นต้น 
              2) Synchronous เช่น Chat, MUD, Conference เป็นต้น 
      2.3.2 เคร่ืองมือรีโมท เช่น การลอ็กในการโอนย้าย การถ่ายโอนแฟ้มข้อมลู 

  1) เคร่ืองมือการจัดการหน้าจอบนอินเทอร์เน็ต (การเข้าหาข้อมูล
พืน้ฐานและรายงานผา่นเครือขา่ย) ได้แก่ Gopher, Lynx เป็นต้น 

     2) การค้นหาเคร่ืองมือทัว่ๆไป 
     3) คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือสะสม ได้แก่ เคร่ืองมือบนคอมพิวเตอร์ 

Unix, Dos, Window และการจดัหา Gate Way Server, การจดัหาบริการบนอินเทอร์เน็ต 
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      2.3.3 โปรแกรมผู้แตง่ ได้แก่ ภาษาโปรแกรม ดงันี ้
 1) HTML (Hyper makeup language), VRML (Virtual reality 

modeling language java scripting) เป็นต้น 
 2) Common Gate way Interface (CGI) หนทางท่ีปฏิสมัพนัธ์ 

 2.4 การประเมินผลทางอินเทอร์เน็ต (Potter, 1998 อ้างอิงใน ปรัชญนันท์         
นิลสขุ, 2544) ได้เสนอวิธีการประเมินสําหรับการเรียนการสอนด้วยเว็บ ซึง่เป็นวิธีการท่ีใช้ประเมิน
ทางไกลผา่นเว็บของมหาวิทยาลยัจอร์จ เมสนั โดยแบง่การประเมินออกเป็น 4 แบบ คือ 

2.4.1 การประเมินด้วยเกรดในรายวิชา (Course Grades) เป็นการประเมินท่ี
ผู้สอนให้คะแนนกบัผู้ เรียน ซึง่วิธีการนีกํ้าหนดองค์ประกอบของวิชาชดัเจน ได้แก่ 

   การสอบ 30% 
   การมีสว่นร่วม 10% 
   โครงงานกลุม่ 30% 

2.4.2 การประเมินรายคู ่(Peer Evaluation) เป็นการประเมินกนัเองระหว่างคู่
ของผู้ เรียนท่ีเลือกจบัคู่กนัในการเรียนทางไกลด้วยกัน ไม่เคยพบกันหรือทํางานด้วยกันโดยให้ทํา
โครงงานร่วมกันให้ติดต่อกนัผ่านทางเครือข่าย และสร้างโครงงานเป็นเครือข่ายท่ีเป็นแฟ้มสะสม
งาน โดยแสดงเครือขา่ยให้นกัเรียนคนอ่ืนๆ ได้เห็น และจะประเมินผลรายคูจ่ากโครงงาน 

2.4.3 การประเมินต่อเน่ือง (Continuous Evaluation) เป็นการประเมินท่ี
ผู้ เรียนต้องสง่งานทกุๆ สปัดาห์ให้กบัผู้สอน โดยผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะและตอบกลบัทนัที ถ้ามีสิ่ง
ท่ีผิดพลาดกบัผู้ เรียนก็จะแก้ไข และประเมินตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาของวิชา 

2.4.4 การประเมินท้ายผู้ เรียน (Final Course Evaluation)เป็นการประเมินผล
ปกตขิองการสอนท่ีผู้ เรียนนําสง่ผู้สอนโดยการทําแบบสอบถาม สง่ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
เคร่ืองมืออ่ืนใดบนเครือข่ายตามแต่จะกําหนด เป็นการประเมินตามแบบการสอนปกติท่ีจะต้อง
ตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสมัฤทธ์ิการเรียนของผู้ เรียน 

      กล่าวสรุป การออกแบบองค์ประกอบเว็บฝึกอบรมประกอบไปด้วย 1. การพัฒนา
เนือ้หาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และการออกแบบการเรียนการสอน 2. องค์ประกอบของมลัติมีเดีย 
การนําเสนอข้อมลูด้วยตวัหนงัสือ ภาพ เสียง และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสมกบัเนือ้หาและ
ผู้ เรียน 3. เคร่ืองมือในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีสามารถช่วยให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ได้
สะดวก รวดเร็ว เช่น e-Mail, Chat, Search ฯลฯ รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช้วดัและประเมินผลการ
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ฝึกอบรม ตลอดจนโปรแกรมต่างๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
เพ่ือให้การฝึกอบรมมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 3. กระบวนการออกแบบและการพัฒนาเว็บฝึกอบรม 
          เว็บฝึกอบรมจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนัน้ ยงัต้องขึน้อยู่กับกระบวนการ

ออกแบบและพฒันาเว็บเพจเพ่ือการเรียนการสอน ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นหวัใจสําคญั หลกัสําคญัใน
การออกแบบและพฒันาเว็บให้มีประสิทธิภาพนัน้ มีนกัการศึกษาและนกัวิชาการหลายท่านได้ให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอน ดงันี ้

ดริสคอลล์ (Driscoll, 1998) ได้กล่าวถึงรูปแบบการออกแบบและพฒันาระบบ
สําหรับการฝึกอบรม มีขัน้ตอนดงันี ้

1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน ในขัน้ตอนนีมี้การกําหนดขอบเขตของ
โครงการ การตัง้วตัถปุระสงค์ของการเรียน การกําหนดผู้ เรียน และการกําหนดสิ่งแวดล้อมในการ
นําเสนอซึง่ผู้ออกแบบต้องแน่ใจวา่เว็บฝึกอบรมนีมี้ความเหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน 

2. การเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมในการนําเสนอเว็บฝึกอบรม 
3. การออกแบบบทเรียน 
4. การสร้างพิมพ์เขียว หรือโครงสร้างของเว็บ 
5. การประเมินผลเว็บ เพ่ือทําการปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้จริง 

        ไบเลย์ และไบรท์ (Bailey and Blyhe, 1998) ได้เสนอกระบวนการในการออกแบบ
เว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ร่างเค้าโครงแนวคดิเบือ้งต้นในด้านการนําเสนอ การเช่ือมโยงและจดัเรียงเนือ้หา 
2. การวางแผนผงัแสดงโครงสร้างของเว็บไซต์ โดยทัว่ไปจะมีโครงสร้างอยู่ 3 ลกัษระ 

คือ โครงสร้างแบบเส้นตรง (Linear) ซึง่กําหนดเส้นทางเดียวให้แก่ผู้ เรียนคือ เร่ิมจากหน้าแรกไปสู่
หน้าตอ่ๆไป โครงสร้างแบบลําดบัขัน้ (Hierarchical) ซึง่จะแบง่ระดบัความสําคญัของข้อมลูลดหลัน่
กนัลงมาเป็นขัน้ๆ และโครงสร้างแบบแตกก่ิง (Branching) ซึง่จะมีเส้นทางท่ีแตกตา่งกนัในการเข้า
สูเ่นือ้หาแตล่ะสว่น 

3. เขียนแผนโครงเร่ือง โดยแสดงรายละเอียดท่ีจะมีอยู่ในแต่ละหน้า ไม่ว่าจะเป็น
ตวัอกัษร เสียง วีดทิศัน์ และกราฟิก 

ควินแลน (Quinlan, 1997) เสนอวิธีดําเนินการ 5 ขัน้ตอนเพ่ือการออกแบบและ
พฒันาการเรียนการสอนผา่นเว็บท่ีมีประสทิธิภาพ คือ 

1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน รวมทัง้จดุแข็งและจดุออ่นของผู้ เรียน 
2. กําหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ และกิจกรรม 
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3. เลือกเนือ้หาท่ีจะใช้นําเสนอพร้อมกับหางานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและช่วย
สนบัสนนุเนือ้หา 

4. วางโครงสร้างและจดัเรียงลําดบัข้อมลูรวมทัง้กําหนดสารบญั เคร่ืองมือ การเข้าสู่
เนือ้หา (Navigational Aids) โครงร่างหน้าจอและกราฟิกประกอบ 

5. ดําเนินการสร้างเว็บไซต์โดยอาศยัแผนโครงเร่ือง 
ดลิลอน (Dillon,1997) ได้ให้แนวคดิเก่ียวกบัขัน้ตอนในการสร้างบทเรียนท่ีมีลกัษณะ

เป็นส่ือหลายมิติ Hypermedia ซึง่หลกัการนีส้ามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการออกแบบและพฒันา
เว็บเพ่ือการเรียนการสอน มีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศกึษาเก่ียวกบัผู้ เรียนและเนือ้หาท่ีจะนํามาพฒันา เพ่ือกําหนดวตัถปุระสงค์และ
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน 

2. วางแผนเก่ียวกับการจัดรูปแบบโครงสร้างของเนือ้หา ศึกษาคุณลักษณะของ
เนือ้หาท่ีจะนํามาใช้เป็นบทเรียนวา่ควรจะนําเสนอในลกัษณะใด 

3. ออกแบบโครงสร้างเพ่ือการเข้าถึงข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ออกแบบควร
ศกึษาทําความเข้าใจกับโครงสร้างของบทเรียนแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากลกัษณะผู้ เรียนและ
เนือ้หาวา่โครงสร้างลกัษณะใดจะเอือ้อํานวยตอ่การเข้าถึงข้อมลูของผู้ เรียนได้ดีท่ีสดุ 

4. ทดสอบรูปแบบเพ่ือหาข้อผิดพลาด จากนัน้ทําการปรับปรุงแก้ไขและทดสอบซํา้
อีกครัง้จนแน่ใจวา่เป็นบทเรียนท่ีมีประสทิธิภาพก่อนท่ีจะนําไปใช้งาน 

ฮิรูมิ และเบอร์มเูดส (Hirumi and Bermudez, 1996) เสนอกระบวนการในการ
ออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนผา่นเว็บไซต์ไว้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. วิเคราะห์ทรัพยากรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
2. ออกแบบการเรียนการสอน 
3. พฒันาเว็บเพจโดยใช้เผยโครงเร่ือง (Storyboard) ช่วยในการสร้างและกําหนด

โครงสร้างของข้อมลู 
4. นําเว็บไปใช้ในการเรียนการสอน 
5. ประเมินผลการใช้งาน 
จากกระบวนการออกแบบและพฒันาเว็บ จะเห็นได้ว่าเป็นแนวทางท่ีใกล้เคียงกัน

บ้างในบางขัน้ตอน ผู้ศกึษาค้นคว้าจงึสรุปขัน้ตอนออกได้เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การวิเคราะห์(Analyze) เป็นขัน้ตอนแรกของการออกแบบและพฒันา ซึ่งมี

ความสําคญัมาก เน่ืองจากเป็นพืน้ฐานสําหรับการวางแผนในขัน้ตอนอ่ืนๆ ต่อไป โดยผู้สอนหรือ
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ผู้ออกแบบจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหรือการอบรมทัง้หมด 
ได้แก่ วิเคราะห์ผู้ เรียนและความต้องการของผู้ เรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรียน วิเคราะห์
เนือ้หาและวตัถปุระสงค์ วิเคราะห์งานและกิจกรรม วิเคราะห์ส่ือและช่องทาง เลือกวิธีการและสิ่งท่ี
เหมาะสมในการอบรมผา่นเว็บ (WBT) 

2. การออกแบบ (Design) เป็นการนําผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีสําคญั
จากขัน้ตอนแรกมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการเรียนการสอน โดยเร่ิมจากการกําหนด
วตัถปุระสงค์ของการเรียน กําหนดและออกแบบเนือ้หา กิจกรรม ออกแบบวิธีการประเมินผล วาง
โครงสร้างของเว็บไซต์ วิธีการเข้าสู่เนือ้หา (Navigation) วิธีการสร้างความสนใจ และออกแบบ
ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ จากนัน้จึงทําการเขียนพิมพ์เขียวหรือแผนโครงเร่ือง เพ่ือกําหนด
รายละเอียดแตล่ะหน้า 

3. พฒันา (Develop) ดําเนินการผลิตเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการอบรม ซึง่ในการพฒันานี ้
ต้องมีการกําหนดรายละเอียดของกิจกรรม การวางแผนและพฒันาสื่อ การพฒันาแบบวดัและการ
ประเมินผล 

4. นําไปใช้ (Implement) เป็นการนําเว็บไซต์ท่ีได้รับการพฒันาแล้วไปใช้ในการ
อบรมจริง โดยในขัน้นีอ้าจเป็นเพียงแค่การทดลองในลกัษณะนําร่อง (Pilot Testing) ซึ่งใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งเพียงแคไ่มก่ี่คน หรืออาจจะนําไปใช้กบักลุม่ใหญ่เลยก็ได้ขึน้อยู่กบัความต้องการของผู้สอน
และความเหมาะสม 

5. ประเมินและปรับปรุง(Evaluate and Improve) เป็นขัน้ตอนสดุท้ายท่ีจะช่วยให้
เว็บท่ีได้รับการพัฒนามามีประสิทธิภาพดีขึน้ โดยประเมินจากการนําไปใช้ว่ามีประสิทธิภาพ
เพียงใดและมีสว่นใดท่ียงับกพร่อง ทัง้นีก้ารประเมินสามารถประเมนิได้จากผู้ เรียนโดยพิจารณาจาก
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้และความคิดเห็นท่ีมีตอ่การอบรมโดยการใช้เว็บฝึกอบรม รวมทัง้ประเมิน
จากความคดิเห็นจากผู้สอนหรือผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้นําผลท่ีได้รับไปปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

2.6 งานวิจัยเก่ียวข้องกับเว็บฝึกอบรม 
      บุญเรือง เนียมหอม (2540) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทาง

อินเทอร์เน็ต ในระดบัอุดมศึกษา พบว่า 1. ในสภาพการจดัการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบนัการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมและบริการของอินเทอร์เน็ต ผู้สอนเป็นผู้ควบคมุ ตรวจสอบ 
ติดตามการเรียนของผู้ เรียน และเตรียมความพร้อมทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนทางอินเทอร์เน็ตมี
การใช้ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ และเวิล์ดไวด์เว็บ ในการเรียนการสอนมากท่ีสดุ ใช้รูปแบบการเรียน
การสอนตามทศันะนกัจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม การเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
เว็บไซต์ประกอบด้วยหน้าโฮมเพจ เว็บเพจประกาศขา่ว ประมวลรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน
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และเว็บเพจทรัพยากรสนบัสนุน  2. ระบบการเรียนการสอนประกอบด้วย 12 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
กําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนรายวิชา การวิเคราะห์ผู้ เรียน การออกแบบเนือ้หา
รายวิชา การกําหนดวิธีเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมผู้สอน การ
ดําเนินการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมบริการของอินเทอร์เน็ต การสร้างเสริมทักษะ และการจัด
กิจกรรมสนับสนุน การควบคุมตรวจสอบ และติดตามการเรียน การประเมินผลสมัฤทธ์ิของการ
เรียน การประเมินผลการสอน ข้อมลูป้อนเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 

      รังสรรค์ สกุันทา (2546) ทําการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมผ่าน
เว็บแบบมีสว่นร่วมตามแนวคดิการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสําหรับบคุลากรขององค์กรธุรกิจ พบว่า 
รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บแบบมีส่วนร่วมท่ีพฒันาขึน้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) องค์ประกอบ
ของการฝึกอบรมผ่านเว็บ 12 องค์ประกอบ 2) การมีส่วนร่วมของผู้ เรียนในกระบวนการฝึกอบรม
ผา่นเว็บทัง้ 3 ขัน้ได้แก่ ขัน้การออกแบบ ขัน้การพฒันา ขัน้การนําไปใช้และการประเมินผล โดยผล
การทดลองใช้โครงการฝึกอบรมผ่านเว็บพบว่า กลุม่ทดลองท่ีมีความสามารถระดบักลางและระดบั
ต่ํามีผลสมัฤทธ์ิ พฤตกิรรมการเรียนสว่นใหญ่ และความพงึพอใจด้านการมีสว่นร่วมในขัน้ตอน การ
ออกแบบและขัน้การพฒันา สงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

พรรณพิมล เพียรรุ่งโรจน์ (2547) ทําการศกึษา เร่ือง การนําเสนอรูปแบบการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับครูประถมศกึษา สงักดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พบว่ากิจกรรมในการจดัการฝึกอบรมควรเป็นการศกึษาด้วยตนเองและกลุ่มย่อย ปัจจยัท่ี
สนบัสนนุในการฝึกอบรม คือ มีแหล่งความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายทัง้ใน
และนอกเครือข่ายอบรม มีการสนบัสนนุบนอินเตอร์เน็ต เช่น e-Mail, Web Board, Webpage, 
Chat, Search และการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกนั และรูปแบบการฝึกอบรม
ประกอบด้วย 1) ขัน้เตรียมการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ประกอบด้วยองค์ประกอบการฝึกอบรม     
10 องค์ประกอบ ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม หลกัสตูรการฝึกอบรม ลกัษณะการทํางาน/
กิจกรรม คุณสมบัติของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ส่ือประกอบการฝึกอบรม วิธีการปฏิสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประเมิน ผลการฝึกอบรม การติดตามผลการฝึกอบรม 2) ขัน้ฝึกอบรม 
ประกอบด้วย ขัน้ก่อนการฝึกอบรม เป็นการแนะนํารูปแบบการฝึกอบรม กลุม่สมัพนัธ์ การฝึกทกัษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ ขัน้ระหว่างฝึกอบรม เป็นการนําเสนอเนือ้หาการฝึกอบรม การทํากิจกรรมการ
ฝึกอบรม และขัน้ประเมินผลการฝึกอบรม เป็นการทํารายงานบุคคลและงานกลุ่ม การประเมิน
รูปแบบการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย สว่นกิจกรรมการฝึกอบรม ได้แก่ 2.1) กิจกรรมการฝึกอบรมผ่าน
เครือข่าย ประกอบด้วยการฝึกปฏิบตัิผ่านเครือข่าย การส่งอีเมล์ การสนทนากบัสมาชิกกลุ่มเวลา
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เดียวกันผ่านเว็บ ค้นหาทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย การตัง้กระทู้  ฯลฯ       

2.2) กิจกรรมการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การอภิปรายปัญหาการฝึก
ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การประเมินผลงาน 3) ขัน้ติดตามผลเป็นการติดตามผล
การฝึกอบรมทัง้ในด้านทฤษฎีและด้านทกัษะ โดยใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์ 

วิยะดา วชิราภากร (2547) ได้ทําการวิจยัเร่ือง การพฒันาเว็บฝึกอบรม เร่ือง การวิจยั
ในชัน้เรียน ผลการวิจยัพบว่า เว็บฝึกอบรม เร่ือง การวิจยัในช้นเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก และมีประสทิธิภาพ 87.07/88.50 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ และผู้ ท่ีเข้าร่วมการอบรมด้วย
เว็บฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรมมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ 

สคุนธา จารุเพ็ง (2552) ได้ทําการวิจยัเร่ือง การพฒันาเว็บฝึกอบรม เร่ือง การสร้าง
วิดีโอคลิปประกอบการเรียนรู้ สําหรับนกัศกึษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี มีจดุมุ่งหมายเพ่ือ          
1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง การสร้างวิดีโอคลิปประกอบการเรียนรู้          
2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิจากการฝึกอบรมของนกัศกึษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีก่อนและ
หลงัการฝึกอบรม เร่ือง การสร้างวิดีโอคลปิประกอบการเรียนรู้  3) ศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษา
ท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง การสร้างวิดีโอคลิปประกอบการเรียนรู้  4) เปรียบเทียบคะแนนทักษะ
ปฏิบตัิของนกัศึกษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีท่ีใช้กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตวัอย่างในการ
ทดลอง คือ นกัศกึษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช พิษณุโลก ชัน้ปีท่ี 3 ผลการวิจยั
พบว่า 1) เว็บฝึกอบรม เร่ือง การสร้างวิดีโอคลิปประกอบการเรียนรู้  มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก และมีประสทิธิภาพ 81.09/80.33 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 2) นกัศกึษาท่ีเข้าฝึกอบรม  ด้วย
เว็บฝึกอบรม เร่ือง การสร้างวิดีโอคลิปประกอบการเรียนรู้  มีผลสมัฤทธ์ิหลงัการฝึกอบรมสงูกว่า
ก่อนฝึกอบรมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 3) ความคดิเห็นของนกัศกึษาวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีท่ีมีตอ่เว็บฝึกอบรม พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก   4) ผลการ
วดัทกัษะปฏิบตัขิองนกัศกึษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 

อจัฉรา พฒันาศิริรักษ์ (2544) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การฝึกอบรมบนเว็บเพ่ือการ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ในองค์กรเอกชน ผลการวิจยัพบวา่ องค์กรเอกชนได้นํารูปแบบการฝึกอบรม
บนเว็บมาใช้เพ่ือการนําไปใช้เพ่ือสอนงาน การฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการจดัฝึกอบรมให้กบัพนกังาน และเพ่ือการให้ข้อมลูด้านการดําเนินธุรกิจขององค์กรและ
การฝึกอบรมบนเว็บขององค์กรส่วนใหญ่จะใช้ระบบอินทราเน็ตขององค์กร โดยใช้ช่ือว่า               
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e-Learning ซึง่บทเรียนมีลกัษณะการสร้างโปรแกรม 2 ลกัษณะ คือ การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยฝึกอบรมมาขึน้บนเว็บ และการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมบนเว็บขึน้ใหม่ ผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการควบคมุดแูลและพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมบนเว็บคือ ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ ซึง่เป็นผู้สรร
หาคดัเลือกเนือ้หาวิชาต่างๆ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมบน
เว็บ ปัญหาสําคัญของการฝึกอบรมบนเว็บคือ ปัญหาด้านความล่าช้าของโปรแกรมท่ีต้องใช้
เวลานานมากในการเข้าศึกษาบทเรียน ปัญหาพนักงานไม่มีเวลาในการเข้าศึกษาบทเรียน 
เน่ืองจากบทเรียนยงัไม่มีความอิสระในด้านของสถานท่ีในการเข้าฝึกอบรม และปัญหาการขาด
กระบวนการในการบริหารจัดการฝึกอบรมบนเว็บท่ีเป็นระบบ แนวโน้มการฝึกอบรมบนเว็บใน
อนาคตพบว่าองค์กรมีแนวโน้มในการนําการฝึกอบรมบนเว็บมาใช้ในองค์กรมากขึน้ และบทเรียน
จะมีความเป็นอิสระทางด้านเวลา และสถานท่ีในการฝึกอบรม รูปแบบของบทเรียนจะมีความเป็น
ส่ือประสมมากขึน้ เพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนให้มากขึน้ รวมถึงจะมีการประเมินผลการเรียนรู้
และเช่ือมโยง ผลการฝึกอบรมบนเว็บเข้ากบัระบบสารสนเทศขององค์กร   

ดิสคอล(Driscoll, 1999) ได้กล่าวถึงการนําเว็บมาใช้ในฝึกอบรมประกอบด้วย 2
ประเภท คือแบบท่ีไมเ่ป็นตวัหนงัสืออยา่งเดียวและแบบมลัติมีเดีย โดยการฝึกอบรมแบบตวัหนงัสือ
อย่างเดียวและแบบมัลติมีเดีย โดยการฝึกอบรมแบบตัวหนังสืออย่างเดียว มีเคร่ืองมือ ได้แก่ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-Mail), กระดานข่าว(Bulletin Boards) การถ่ายโอนโปรแกรม (Software 
Downing) ในขณะท่ีการฝึกอบรมแบบมัลติมีเดีย มี 4 ชนิด คือ การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web 
Computer Based Training) การฝึกอบรมในหน่วยงาน (Web Based Employee Performance 
Support: EPSS) การฝึกอบรมในห้องท่ีเหมือนจริงต่างเวลากัน (Asynchronous Virtual 
Classroom) และการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรมเรียนในเวลาเดียวกัน (Synchronous Virtual 
Classroom) 

ฮนัท์ (Hunt, 1999) ได้ศกึษาความคิดเห็นของผู้ ดําเนินการฝึกอบรมผ่านเว็บเก่ียวกบั
สมรรถนะท่ีจําเป็นตอ่การออกแบบการฝึกอบรมผา่นเว็บ พบวา่สมรรถนะท่ีมีความสําคญัอย่างมาก
ต่อการออกแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บในระดบัมากกว่า 70% มี 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและ
พฒันา (82%) และเร่ืองความเข้าใจเร่ืองการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ (74%) ซึง่สอดคล้องกบัความคิดเห็น
ของคณะผู้ เช่ียวชาญของสมาคมอเมริกนัเพ่ือการฝึกอบรมและการพฒันา (American  Society for 
Training and Development : ASTD) ท่ีจดัให้สมรรถนะด้านความเข้าใจเร่ืองการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่
มีความสําคญัอย่างมาก (Piskurich and Sanders, 1998) นอกจากนีย้งัมีสมรรถนะด้านอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสําคญัอยา่งมากตอ่การออกแบบการฝึกอบรมผา่นเว็บ ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านการบริหาร
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การออกแบบและการพฒันาเทคโนโลยีการเรียนรู้ ด้านการบริหารโครงการ ด้านวิธีการนําเสนอ 
และด้านการออกแบบวิธีการสอน เป็นต้น 

ฮเวลเลน (Whalen, 1999) ได้ศกึษากรณีทางธุรกิจเก่ียวกบัการฝึกอบรมของบริษัทใน
การประยกุต์ใช้วิธีการเรียนผ่านเว็บ พบว่า การฝึกอบรมผ่านเว็บเป็นประโยชน์มากต่อการบริหาร
เพราะมีข้อได้เปรียบในแง่การแข่งขนัเชิงธุรกิจ ทําใหบคุลากรระดบัผู้จดัการ 200 คน ในกลุ่มงาน
บริการการบริหารงานเครือข่ายของบริษัท Bell Canada ท่ีเข้ารวมในโครงการการฝึกอบรมแบบ
ใหมนี่มี้ความพงึพอใจในการได้รับสารสนเทศท่ีทนัสมยั เพราะมีความสะดวกในการเรียนในสถานท่ี
และเวลาท่ีเหมาะสม สามารถวางแผนการเรียนด้วยตนเองและเหมาะสมกับลกัษณะการทํางาน
ของตน การฝึกอบรมผ่านเว็บช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายกว่าการฝึกอบรมแบบชัน้เรียน แต่มีอปุสรรค
บางประการท่ีเกิดขึน้คือ บคุลากรต้องการให้อพัเกรดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
ปัญหาด้านแบนด์วิดท์ขององค์กรท่ีแม้เป็นเครือขา่ยอินทราเน็ตก็มีข้อจํากดับางประการท่ีต้องลงทนุ
อพัเกรดเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ปัญหาด้านเนือ้หาท่ีมีความซบัซ้อนยากตอ่ความเข้าใจ
ในบางเร่ืองท่ีบคุลากรมีความต้องการ ดงันัน้ฝ่ายฝึกอบรมต้องมีผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบการ
เรียนการสอน เพ่ือช่วยพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรม 

คาน (Khan, 2001) ได้ทําการศกึษาวิจยันําเสนอการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีอาศยั Web Based Instruction สรุปได้ดงันี ้1. การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา 2. ผู้ ท่ีอยู่ในยุคข้อมูล
ข่าวสาร มีความต้องการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 3. เว็บเป็นตวั
เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการสอนของครู งานวิจยัได้สรุปลกัษณะเด่นของ Web based 
Instruction ไว้ดงันี ้มีลกัษณะการปฏิสมัพนัธ์ เป็นมลัติมีเดีย ซึง่ออกแบบให้ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกันสามารถเรียนรู้ได้จากส่ือท่ีหลากหลาย (Device, Distance and Time 
Independence) ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ไม่มีข้อจํากัด
ทางด้านระยะทาง (Globally Accessible) ข้อมลู ข่าวสาร องค์ความรู้ตา่งๆ มีอยู่มากมาย ซึง่ทกุ
คนสามารถเข้าถึงได้ (Can be Accessible by Anyone from Anywhere) การพฒันาแหลง่เรียนรู้
เสมือนบนเครือข่ายสามารถใช้ภาษาท่ีง่ายและเป็นมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว้ (Uniformilyword – 
Wid) เช่น HTML (Hyper Text Markup Language) 

      สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเว็บฝึกอบรม จะเห็นได้ว่ากระบวนการออกแบบเว็บ
ฝึกอบรมมีความสําคญัอยา่งมากตอ่การออกแบบเว็บฝึกอบรม ได้แก่ ด้านการออกแบบและพฒันา 
ด้านการสื่อสาร ด้านวิธีการนําเสนอ ด้านการออกแบบวิธีการเรียนการสอน ด้านเนือ้หาการ
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ฝึกอบรม และการออกแบบเว็บฝึกอบรมท่ีดีทําให้ผู้ เข้าอบรมสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย     
ได้ทกุท่ี ทกุเวลา 
        จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า การออกแบบเว็บฝึกอบรมเป็นการ
พฒันาการฝึกอบรมผ่านเว็บ ซึง่อาศยัหลกัการออกแบบ และการพฒันาเว็บท่ีถกูต้องตามหลกัการ
ออกแบบจะมีรูปแบบการพฒันาท่ีมีขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน คือ 1. ขัน้การวิเคราะห์ 2. ขัน้การออกแบบ 
3. ขัน้การพฒันา 4. ขัน้การดําเนินการ 5. ขัน้การประเมินผลทัง้ 5 ขัน้ตอน จะใช้เป็นกรอบในการ
กําหนดโครงสร้างภายนอก ส่วนรายละเอียดจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่เป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ของการอบรม สว่นการออกแบบองค์ประกอบของเว็บฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยสว่น
ของเนือ้หา มลัตมีิเดียและเคร่ืองมือการตดิตอ่ส่ือสารในอินเทอร์เน็ต 
 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม 

การดําเนินการฝึกอบรมให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ สามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการทํางานให้สามารถนําความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบตัิ
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยอาศยัพืน้ฐานของทฤษฎีดงันี ้

3.1 ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ 
   ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ (Information Processing) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี

เป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ของผู้ เรียนทัง้ปริมาณและวิธีการประมวลสารสนเทศ การอธิบายการ
เรียนรู้ โดยนักจิตวิทยา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นกลุ่มท่ีเรียกตนเองว่าเป็น Pure 
Information Processing Theorist ได้อธิบายการเรียนรู้ของมนษุย์จากการใช้คอมพิวเตอร์จําลอง
แบบ (Simulate) ประกอบด้วย ขัน้ตอนหลกั คือ (1) การรับข้อมลูเข้า (Input) โดยใช้อปุกรณ์รับ
ข้อมลู (2) รหสัปฏิบตัิการ โดยใช้สว่นชดุคําสัง่หรือ Software สัง่ให้ทํางาน (3) การแสดงผลสง่ออก 
(Output) กลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มสอง เป็นกลุ่มนกัจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม ซึ่งอธิบายการประมวล
สารสนเทศตามแนวทางของทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม กลุม่ท่ีสาม นกัจิตวิทยาพทุธิปัญญานิยมท่ีได้นํา
แนวทางของทฤษฎีพทุธิปัญญานิยมมาอธิบายการประมวลสารสนเทศหรือข้อมลูข่าวสาร ซึ่งเป็น
ทฤษฎีท่ีจะใช้อธิบายทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ 

 ความคดิพืน้ฐานของนกัจิตวิทยาพทุธิปัญญานิยมและทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ
ความคิดพืน้ฐานในการใช้การประมวลสารสนเทศตามทัศนะของนักจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยม      
มีดงัตอ่ไปนี ้

 1. ในการเรียนรู้สิ่งใดก็ตามผู้ เรียนสามารถควบคมุอตัราความเร็วของการเรียนรู้และ
ขัน้ตอนของการเรียนรู้ได้ 
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 2. การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ของผู้ เรียน ทัง้ทางด้านปริมาณและคณุภาพ 
ซึ่งหมายความว่า นอกจากผู้ เรียนจะเพิ่มจํานวนของสิ่งท่ีเรียนรู้ ผู้ เรียนจะสามารถเรียบเรียงและ
รวบรวมให้เป็นระเบียบเพ่ือจะเรียกใช้ในเวลาท่ีต้องการได้ (สรุางค์ โค้วตระกลู, 2541 อ้างอิงใน      
วิยะดา วชิราภากร, 2547, หน้า 43) 

 สรุปทฤษฎีการประมวลสารสนเทศเป็นทฤษฎีท่ีผู้ เรียนประมวลจากระบบสารสนเทศ 
จาการเรียนรู้โดยคอมพิวเตอร์ ซึง่หลกัการคือ ผู้ เรียนสามารถควบคมุอตัราความเร็วและขัน้ตอนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ด้วยวิธีนีจ้ะเป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ของผู้ เรียนทัง้ในด้าน
ปริมาณและคณุภาพ และยงัสามารถเพิ่มความรู้ใหม ่เพ่ือเรียกใช้ในเวลาท่ีต้องการได้สามารถเรียบ
เรียงและรวบรวมข้อมลูท่ีเกิดขึน้ให้เป็นระเบียบได้ดี 

3.2 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนําตนเอง 
 นกัการศกึษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของจดัการเรียนรู้โดยผู้ เรียนนําตนเอง ท่ีมา

จากภาษาองักฤษวา่ Self-Directed Learning ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 โนวลส์ (Knowles,1975) กลา่ววา่ จดัการเรียนรู้โดยผู้ เรียนนําตนเองเป็นกระบวนการ

ท่ีบุคคลมีความคิดริเร่ิมในการวินิจฉัย ความต้องการเรียนรู้ การวางเป้าหมายและแผนการเรียน
อยา่งมีระบบ การแสวงหาแหลง่ทรัพยากร เลือกและนํามาประยกุต์เป็นกลวิธีในการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียน โดยจะได้รับหรือไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนก็ตาม 

สเคเจอร์ (Skager,1978) กล่าวว่า จดัการเรียนรู้โดยผู้ เรียนนําตนเอง เป็นการพฒันา 
การเรียนรู้และประสบการณ์การเรียน และความสะดวกในการวางแผนการปฏิบตัิ และการ
ประเมินผลของกิจกรรมการเรียนทัง้ในลกัษณะท่ีเป็นเฉพาะบคุคลและในฐานะเป็นสมาชิกของกลุม่
การเรียนท่ีร่วมมือกนั 

ทิศนา  แขมมณี (2552) หลกัการการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนนําตนเอง สามารถช่วย
ฝึกฝนให้ผู้ เรียนพึ่งพาตนเองและพฒันาตนเองได้ การนําตนเองและพึ่งพาตนเองจะช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดแรงจงูใจภายใน ซึง่สามารถกระตุ้นความต้องการท่ีจะเรียนรู้ และช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง
มีจุดหมายอนัจะส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี ได้มาก และจดจําได้นานขึน้ รวมทัง้นําไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึน้ด้วย โดยมีตวับ่งท่ีท่ีจะบอกถึงความสําเร็จของการใช้รูปแบบการจดัการเรียน
การสอนโดยผู้ เรียนนําตนเองคือ 

 1. ผู้ เรียนมีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนอง 
 2. ผู้ เรียนมีการวินิจฉยัความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง (Learning Needs) 
 3. ผู้ เรียนมีการตัง้เป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Goals) 
 4. ผู้ เรียนมีการเลือกวิธีเรียนด้วยตนเอง (Learning Strategies) 
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 5. ผู้ เรียนมีการแสวงหาความรู้ (Learning Resources) รวบรวมข้อมลู และ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยตนเอง 

 6. ผู้ เรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Evaluation) 
 7. ผู้สอนมีการสนบัสนุน ส่งเสริมให้คําแนะนํา และความช่วยเหลือแก่ผู้ เรียนใน

ขัน้ตอนตา่งๆ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น 
 8. ผู้สอนมีการวดัผลประเมินผลโดยใช้ผลการประเมินของตนเองและของผู้ เรียน

มาประกอบกนั 

ชิกเกอริงและแกมสนั (Chickering and Gamson, 1987) ได้พดูถึงหลกัการสอนใน
ระดบัปริญญาตรีท่ีดี 7 ประการ วา่ครูท่ีมีประสทิธิภาพต้องมีหลกัการสอนท่ีดี 7 ประการคือ 

1. กระตุ้นให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน (Encourages Contacts 
Between Students and Faculty) 

2. พฒันาความสมัพนัธ์แบบเอือ้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน และความร่วมมือกันใน
กลุม่เรียน (Develops Reciprocity and Cooperation Among Students) 

3. ใช้เทคนิคการสอนท่ีฉับไว น่าสนใจ เหมาะกับวยัของผู้ เรียน (Uses Active 
Learning Techniques) 

4. ให้ข้อมลูย้อนกลบัทนัที (Gives Prompt Feedback) 
5. เน้นเร่ืองกําหนดเวลาในการทํางาน (Emphasizes Time on Task) 
6. สื่อสารกับผู้ เรียนเร่ืองความคาดหวังท่ีมีอยู่สูง (Communicates High 

Expectations) 
7. เคารพความสามารถและวิธีการเรียนท่ีหลากหลาย (Respects Talents and 

Ways of Learning) 
คาร์ (Carre, 1994) ได้เสนอรูปแบบจดัการเรียนรู้โดยผู้ เรียนนําตนเอง ซึง่มีสว่นประกอบ 
 7 ประการ ดงันี ้
1. เป็นโครงการการเรียนรู้รายบคุคล เน่ืองจากผู้ เรียนมีความสามารถแตกตา่งกนั 
2. สามารถทําสญัญาการเรียน เป็นข้อตกลงระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน โดยอยู่บน

พืน้ฐานความต้องการของผู้ เรียนท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายและหลกัการของสถาบนัการศกึษา 
3. กําหนดเวลาสรุปสิง่ท่ีได้เรียนรู้กบัผู้สอน 
4. ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ อํานวยความสะดวก เป็นแหลง่ความรู้ คอยให้คําแนะนํา 
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5. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเปิด จัดเตรียมสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้
เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ เช่นห้องสมดุ ศนูย์ส่ือการศกึษา แหลง่ความรู้สนบัสนนุตา่งๆ 

6. การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนตลอดเวลา เพราะผู้ เรียนอยูใ่นสงัคมจําเป็นต้องตดิตอ่
กบัคนอ่ืนตลอดเวลา 

     7. การประเมินผล ผู้ สอนจะต้องติดตาม สังเกตการณ์ผู้ เรียนตลอดเวลา เพ่ือ
ตดิตามประเมินความก้าวหน้าในการเรียน และให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน 
                   จากแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบจดัการเรียนรู้โดยผู้ เรียนนําตนเอง จะเห็นว่าเป็นรูปแบบ  
ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนทางเว็บหรืออินเทอร์เน็ต ทัง้นีผู้้ เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบสงูในการนํา
และควบคุมตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนผู้ สอนจะเป็นผู้ อํานวยความสะดวก จัดหา
ทรัพยากร แหล่งข้อมูลให้พร้อม และจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ทัง้ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ สอน และ
ระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัเอง ดงันัน้จดัการเรียนรู้โดยผู้ เรียนนําตนเอง จงึเป็นแนวคดิหนึง่ท่ีสนบัสนนุใน
การศกึษาค้นคว้านี ้

3.3 ทฤษฏีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
    การฝึกอบรมบุคคลท่ีเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีพฒันาการทัง้ทางรางกาย 

จิตใจ  อารมณ์ และสงัคมท่ีสมบรูณ์เตม็ท่ี มีความสามารถวางแผนการปฏิบตังิานของตวัเองและทํา
ตามขัน้ตอนตามแผนนัน้ได้ ดงันัน้ การจดัอบรมจึงต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรู้
เก่ียวกบัผู้ ใหญ่ (อรุณี สําเภาทอง 2538 อ้างอิงใน Knownles, 1989) นกัทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้
ของผู้ ใหญ่ เช่ือว่ามนษุย์เม่ือโตขึน้จึงกําหนดชีวิตของตวัเองมากขึน้ และมนษุย์มีความพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ เพราะชีวิตตา่งก็ประสบกบัปัญหาตาง ๆ มาก โนลส์ ได้กลา่วถึงสมมติฐานท่ีเป็นพืน้ฐานใน
การจดัการศกึษาผู้ใหญ่ไว้ 4 ประการ ดงันี ้

1. มโนภาพตอ่ตนเอง (Self-Concept) บคุคลเม่ือเจริญเติบโตและมีวฒุิภาวะมโนภาพ
ตอ่ตนเองจะเคลื่อนจากการพึ่งผู้ อ่ืนเต็มท่ีไปเป็นการนําตนเอง จะให้ผู้ อ่ืนยอมรับการควบคมุและ
การนําตนเอง ซึง่ถ้าหากสถานการณ์ใดท่ีไมไ่ด้รับโอกาสท่ีจะควบคมุและนําตนเอง เขาจะเกิดความ
ตงึเครียด และมีปฏิกิริยาในลกัษณะตอ่ต้าน 

2. ประสบการณ์ (Experlence) บุคคลเม่ือมีวุฒิภาวะยิ่งรืน้ก็ยิ่งประสบการณ์
กว้างขวางมากขึน้ มีพืน้ฐานความรู้กว้างขวางท่ีจะรองรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ ดงันัน้ การจดัการ
ฝึกอบรมควรจะดึงประสบการณ์ของผู้ เข้ารับการฝืกอบรมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

3. ความพร้อม (Readiness) ผู้ใหญ่มีความพร้อมท่ีจะเรียนเม่ือเขารู้สกึวา่สิง่นัน้จําเป็นตอ่ 
บทบาทและสถานภาพทางสงัคมของเขา 



 44 

4. แนวโน้มตอ่การเรียนรู้ (Orientation to Learnlng) ผู้ใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะยดึปัญหา
เป็นศนูย์กลางของการเรียนแเละต้องการนําความรู้นัน้ไปใช้ได้ทนัทีในปัจจุบนั ไม่ใช่รอไปใช้ใน
อนาคต ดงันัน้การกําหนดหวัข้อท่ีจะใช้ในการฝึกอบรมจะต้องตรงกบัปัญหา และความต้องการของ
ผู้ เข้ารับการอบรม 

ผู้ ใหญ่ไม่ว่าจะอายมุากแค่ไหนก็มีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ แต่ลกัษณะธรรมชาติ
ของผู้ ใหญ่ไม่เหมือนเด็ก ดงันัน้ วิธีการให้ความรู้แก่ผู้ ใหญ่จึงแตกตา่งจากเด็ก หลกัสําคญัท่ีต้อง
พิจารณาในการจดักิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ คือ 

1. การเรียนรู้ขึน้อยูก่บัประสบการณ์เดมิในอดีต ผู้ใหญ่จะนําประสบการณ์เดมิท่ี
แตกตา่งกนัมาใช้ในการเรียนรู้ของตนเอง 

2. การเรียนรู้เกิดขึน้จากการมีสว่นร่วม ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีเม่ือมีสว่นร่วมในกิจกรรมได้ 
ปฏิบตัจิริง ซึง่ก่อให้เกิดความสนใจในการท่ีจะเรียนรู้สิง่ใหม ่

3. ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีเม่ือมีแรงจงูใจทําให้เขาสนใจ และมีความต้องการท่ีจะเรียน 
4. ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีเม่ือสิ่งท่ีเรียนนัน้มีความจําเป็น และมีประโยชน์สามารถนําไปใช้

ได้ทนัที และเม่ือบทเรียนนัน้สมัพนัธ์กับสภาพปัญหาท่ีมีอยู่จริงในสงัคม การได้มีโอกาสฝึก
แก้ปัญหาจะทําให้การเรียนรู้เพิ่มพนูขึน้ 

5. ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดี เม่ือได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความถนดัและเวลาของตนได้
อยา่งเตม็ท่ี 

6. ผู้ ใหญ่จะเรียนได้ดีในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นกนัเอง และมีอิสระเสรีในการ
กระทํา 

7. ประสทิธิภาพของการเรียนรู้ขึน้อยูก่บัการประเมินผลการเรียนสม่ําเสมอ ซึง่จะทําให้
ทราบว่าจะก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายมากน้อยแค่ไหน ควรปรับปรุงอย่างไร เป็นการทบทวน
วตัถปุระสงค์ในการเรียนของผู้ใหญ่ 

8. ผู้ใหญ่ต้องการการแนะแนว มิใช่การสอน บอกให้จํา หรือทําแบบทดสอบ 
9. การเรียนรู้ของผู้ ใหญ่สามารถเพิ่มนขึน้จากความรู้ ความคิดใหม่ ๆ หลากหลาย

ความท้าทายและมีโอกาสศกึษาได้ด้วยตนเอง สิง่เหลา่นีจ้ะช่วยเร้าให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้มากขึน้ 
10.การเรียนการสอนผู้ ใหญ่ ควรใช้วิธีหลากหลายอย่างหลายรูปแบบ ตามความ

เหมาะสม และตามวัตฤประสงค์ของการเรียนรู้ และควรเป็นการสร้างความสําเร็จในการเรียน
บทเรียนต้น ๆ ให้กบัผู้ เรียนท่ีมีพืน้ฐานความรู้น้อย เพ่ือสร้างความภมูิใจ มัน่ใจในการศกึษาบทเรียนท่ี
ยากตอ่ไป 
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สรุปได้ว่า การจดัการฝึกอบรมเป็นการดําเนินการจดัการศกึษาให้แก่ผู้ ใหญ่ ดงันัน้จึง
ต้องคํานึงถึงหลกัการสําคญัในการจดัการฝึกอบรม ในการอบรมบคุลากรมหาวิทยาลยัจะต้องให้
เข้าอบรมมีเสรีภาพในการเลือกเร่ืองท่ีสนใจ เวลาท่ีใช้ในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้ใช้ประสบการณ์
และศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ท่ี เร่ืองท่ีจะใช้ในการฝึกอบรมควรเป็นสิง่ท่ีเป็นประโยชน์สําหรับผู้ เข้า
อบรมและให้ผู้ เข้าอบรมได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมฝึกอบรม ได้ฝึกอบรม ได้ฝึกปฏิบตัิ และได้รับข้อมลู
ป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ในเชิงบวก การชมเชยและการทําให้ผู้ เข้าอบรมเกิดความพอใจใน
ความสําเร็จจะทําให้เกิดกําลงัใจ มีความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปใช้
ในการปรับปรุงคณุภาพการทํางานของตนเอง 

3.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางจติวิทยา 
   แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันี ้(พระมหาเนาวรัตน์ หอมขจร, 2548, หน้า 36) 
   1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories) เป็นทฤษฎีซึง่เช่ือว่า จิตวิทยาเป็น

เสมือนการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนษุย์ (Scientific Study of Human Behavior) 
และการเรียนรู้ของมนษุย์เป็นสิ่งท่ีสามารถสงัเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก นอกจากนีย้งัมีแนวคิด
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง (Stimulus and Response) ซึง่เช่ือว่าการ
ตอบสนองของสิง่เร้าของมนษุย์จะเกิดขึน้ควบคูก่นัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และเช่ือวา่การเรียนรู้ของ
มนุษย์เป็นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทํา (Operant Conditioning) ซึ่งมีการเสริมแรง 
(Reinforcement) ลกัษณะการเรียนของพฤติกรรมนิยมนีจ้ะต้องเกิดขึน้ตามลําดบัท่ีแน่ชดั การท่ี
ผู้ เรียนจะบรรลวุตัถปุระสงค์ได้นัน้จะต้องเรียนตามขัน้ตอนเป็นวตัถปุระสงค์ๆ ไป ผลท่ีได้จากการ
เรียนในขัน้แรกจะเป็นขัน้พืน้ฐานในการเรียนขัน้ตอ่ๆไปในท่ีสดุ 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive Theory) เกิดขึน้จากแนวคิดของ
ชอมสกี ้(Chomsky) ท่ีไม่เห็นด้วยกบัสกินเนอร์ (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมมนษุย์ไว้ว่า
เสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอมสกีเ้ช่ือว่าพฤติกรรมมนุษย์นัน้เป็นเร่ืองของภายในจิตใจ 
มนุษย์ไม่ใช่ผ้าขาวท่ีเม่ือใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีนัน้ มนุษย์มีความนึกคิดและความรู้สึก
ภายในท่ีแตกตา่งกนัออกไป ดงันัน้การออกแบบการเรียนการสอนก็ควรท่ีจะคํานึงถึงความแตกตา่ง
ด้วย ในช่วงนีมี้ความคิดตา่งๆ เกิดขึน้มากมาย เช่น แนวคิดเก่ียวกบัการจํา ได้แก่ ความจําระยะสัน้ 
ความจําระยะยาว และความคงทนของการจํา แนวคิดเก่ียวกบัการแบง่ความรู้ออกเป็น 3 ลกัษณะ 
คือ ความรู้ในลกัษณะท่ีเป็นขัน้ตอน (Procedural Knowledge) ซึง่ได้แก่ความรู้ในลกัษณะเป็นการ
อธิบาย (Declarative Knowledge) ซึง่ได้แก่ความรู้ท่ีอธิบายว่าคืออะไร และความรู้ในลกัษณะท่ี
เป็นเง่ือนไข (Conditional Knowledge) ซึง่ได้แก่ความรู้ท่ีอธิบายว่า เม่ือไร ทําไม ซึง่ความรู้ทัง้ 2 
ประเภทหลงันีไ้ม่ต้องการลําดบัการเรียนรู้ท่ีตายตวั ทฤษฎีปัญญานิยมทําให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับ
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การออกแบบการเรียนท่ีทําให้ผู้ เรียนมีอิสระมากขึน้ในการควบคมุการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการมีอิสระมากขึน้ในการเลือกลําดบัของการนําเสนอเนือ้หาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน 

นอกจากทฤษฎีท่ีกล่าวมาแล้ว ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง (2547, หน้า 20-22) ยงักล่าวถึง
หลกัการทางจิตวิทยาการศกึษา ซึง่ประกอบไปด้วย 

1. หลกัการรับรู้ เกิดจากการกระตุ้นจากสิ่งเร้าท่ีเหมาะสม มนษุย์จะเลือกรับรู้ในสิ่งท่ี
ตนเองสนใจ การออกแบบจึงต้องใช้สิง้เร้าให้เหมาะสมกับเพศ วัย สติปัญญา ความพร้อม 
ความสามารถ และความสนใจ 

2. หลกัการจํา การท่ีมนษุย์จะสามารถเรียนรู้สิ่งใดแล้วสามารถจําและนําไปปฏิบตัิได้ 
ผู้ เรียนจะต้องจัดเก็บความรู้นัน้ไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ และการทําซํา้หลายครัง้ จะช่วยให้
สามารถจําและนําไปปฏิบตัิได้อย่างถกูต้อง การออกแบบจึงต้องมีเนือ้หาท่ีให้ข้อมลูซํา้ได้เพ่ือช่วย
ในการจดจํา 

3.หลกัการมีสว่นร่วม การเรียนรู้เกิดจากการทํา การมีปฏิกิริยาโต้ตอบ จงึต้องออกแบบ
ให้ผู้ เรียนมีการโต้ตอบกบัโปรแกรม 

4. หลกัการถ่ายโอนการเรียนรู้ การถ่ายโอนท่ีดีนัน้ ต้องมีความใกล้เคียงกบัสิง่แวดล้อม 
หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง การออกแบบจงึต้องมีความใกล้เคียงกบัสถานการณ์จริงให้ได้มากท่ีสดุ 
ซึง่ผู้ออกแบบควรศกึษาสภาพความเป็นจริงมาประกอบด้วย 

5. หลกัการสร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจทําให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้ แบ่งได้ 2 
ลกัษณะ คือ แรงจงูใจภายนอก เช่น คา่จ้าง รางวลั การตชิม เป็นต้น และแรงจงูใจภายใน เช่นความ
สนใจ อยากรู้ อยากเรียน เป็นต้น แรงจงูใจภายในสามารถสร้างแรงจงูใจได้ด้วยการมีกิจกรรมท่ีท้า
ทาย การให้ผู้ เรียนรู้เป้าหมายของการเรียน หรือสามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเองเป็นการ
เสริมแรงอย่างหนึ่ง การนําเสนอสิ่งแปลกใหม่ก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็นมากขึน้ 

จากการศกึษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาสรุปได้ว่า การนําทฤษฎีทางจิตวิทยามา
ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน จะเป็นส่วนท่ีช่วยให้การออกแบบประสบผลสําเร็จ แต่การ
ออกแบบควรคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย และได้นําหลกัการทางจิตวิทยามาใช้ใน
การออกแบบ ได้แก่ หลกัการรับรู้ หลกัการจํา หลกัการมีสว่นร่วม หลกัการถ่ายโอนความรู้ หลกัการ
สร้างแรงจงูใจ ซึง่นําไปสูก่ารเรียนรู้และเกิดความคดิสร้างสรรค์ 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ใดก็ตามไม่สามารถระบุได้ว่าวิธีใดดีท่ีสดุ 
แต่สามารถใช้ผสมผสานกนั เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์สงูสดุ และผู้วิจยันําทฤษฎีดงักล่าวมาใช้
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รวมกนั โดยทําการออกแบบการเรียนการสอน ด้านเนือ้หาบทเรียน กิจกรรม ระยะเวลาในการเรียน
หรือวางแผนการฝึกอบรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เข้าอบรม คือบุคลากร      
ซึง่จะทําให้ผู้ เข้าอบรมมีแรงจงูใจและเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนําไปใช้ได้จริง 
จดจําสิง่ท่ีเรียนรู้ได้ดีและนาน 
 
4. ระบบบริหารจัดการเนือ้หา (CMS) และโปรแกรม Joomla 

การพฒันาระบบงานสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กร ใน
ปัจจบุนัทําได้หลายวิธี วิธีหนึ่งท่ีปฏิบตัิได้ง่ายและได้รับความนิยมคือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซึง่มี
ขายตามศนูย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ไป หรือดาวน์โหลดได้ฟรีจากอินเตอร์เน็ต โปรแกรม
สําเร็จรูปดงักลา่วได้แก่ โปรแกรมควบคมุสินค้าคงคลงั โปรแกรมระบบบญัชี โปรแกรมบริหารงาน
บคุคล  เป็นต้น รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับใช้สร้างหรือพฒันาเว็บไซต์ หรือเรียกว่าระบบ
บริหารจดัการเนือ้หา โดยคนทัว่ไปนิยมเรียกสัน้ ๆ วา่ CMS เพ่ือความเข้าใจเก่ียวกบั CMS มากขึน้ 

ผู้ศกึษาค้นคว้าจึงได้นําเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ือง CMS ในหวัข้อ ความหมายของ
ระบบบริหารจดัการเนือ้หา องค์ประกอบของ CMS ประเภทของ CMS และลกัษณะเด่น 
(Features) ของ CMS รวมทัง้การประยกุต์ใช้งาน CMS ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ความหมายของระบบบริหารจัดการเนือ้หา 
      ปรัชญนนัท์  นิลสขุ (2553) กล่าวถึงความหมายของ CMS ว่า ระบบบริหารจดัการ

เนือ้หา (Content  Management System : CMS) คือ ระบบการจดัการเนือ้หาของผู้สอน เพ่ือ
ผู้ เรียนจะได้นําไปศกึษาโดยไมต้่องมีระบบการจดัการเตม็รูปแบบเข้ามาช่วย  

      ดร.วรัท  พฤกษากลุนนัท์ (2553) กลา่วว่า Joomla (อ่านออกเสียงว่า "จมูลา่") เป็น
ซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์สําเร็จรูปจดัเป็น CMS โดยมีลิขสิทธ์ิเป็นโอเพ่นซอร์ส ทกุคนทัว่โลกสามารถ
นําไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีระบบจัดการรูปแบบและเนือ้หาของเว็บไซต์ท่ีสามารถ
ประยกุต์ใช้ตามรูปแบบท่ีต้องการได้ง่าย นํามาจดัทําเว็บไซด์ได้ในหลายๆ รูป เช่น เว็บท่า เว็บ Blog 
เว็บ e-Commerce ใช้งานง่าย ไม่ซบัซ้อน เหมาะสมตัง้แต่ ผู้ ท่ียงัไม่มีประสบการณ์พฒันาเว็บไซต์ 
ไปจนถึงผู้พฒันาเว็บไซต์มืออาชีพ มีรูปแบบในการจดัทํา Package ทําให้สามารถติดตัง้หรือ    
ถอดถอนการตดิตัง้ได้โดยง่าย 

สมชาย หลิมศิโรรัตน์ (ออนไลน์: 2547) ได้ให้คําอธิบายเก่ียวกบั CMS ไว้กว้างขึน้โดย
บอกว่า Content นัน้ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อความเพียงอย่างเดียว จะเป็นข้อมลูใด ๆ ก็ได้ เช่น ท่ีอยู่
รายช่ือหนงัสือ ภาพยนตร์ เพลง สถิติจํานวนลกูค้า ราคาสินค้า ผลการทดลอง และระบบต้อง
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สามารถจัดการกับข้อมูลท่ีหลากหลายรูปแบบได้สะดวก เพ่ือช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถสร้าง 
ถ่ายทอด หรือประมวลผลสิง่ท่ีต้องการออกมาได้ดีขึน้ 
 บญุเลิศ อรุณพิบลู (ออนไลน์: 2550) ได้ให้ความหมายท่ีสัน้ และกระชบัคือ เป็นระบบ
ท่ีได้พฒันา คิดค้นขึน้มา เพ่ือช่วยลดทรัพยากรในการพฒันา (Development) และบริหาร 
Management) เว็บไซต์ ซึง่ทรัพยากรในท่ีนีห้มายถึง กําลงัคน เวลา และคา่ใช้จ่าย 

      จากเว็บไซต์ จูมล่าไทยคลบัดอทคอม กล่าวว่า ระบบบริหารจัดการเนือ้หา(Content 
Management System: CMS) คือ ระบบท่ีพฒันาคิดค้นขึน้มา เพ่ือช่วยลดทรัพยากรในการพฒันา
(Development) และบริหาร (Management) เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกําลงัคน ระยะเวลา 
และเงินทอง ท่ีใช้ในการสร้างและควบคมุดแูลเว็บไซต์ ส่วนใหญ่มกันําเอาภาษาสคริปต์(Script 
Languages) ตา่งๆมาใช้ เพ่ือให้วิธีการทํางานเป็นแบบอตัโนมตัิ ไม่ว่าจะเป็น PHP, Perl, ASP, 
Python หรือภาษาอ่ืนๆ(แล้วแต่ความถนดัของผู้พฒันา) ซึง่มกัต้องใช้ควบคู่กนักบัโปรแกรมเว็บ
เซร์ิฟเวอร์(เช่น Apache) และดาต้าเบสเซร์ิฟเวอร์(เช่น MySQL) 

จากเว็บไซต์  ซีเอ็มเอสไทยแลนด์ดอทคอม กลา่วว่า ระบบการจดัการเนือ้หา(Content  
Management System: CMS)  คือ ระบบท่ีนํามาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสําเร็จรูป 
โดยในการใช้งาน CMS นัน้ผู้ ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้าง
เว็บไซต์ได้ โดยท่ีตวั CMS เองมีโปรแกรมประยกุต์ แบบพร้อมใช้งานอยู่ภายในมากมายอาทิ ระบบ
จดัการบทความและข่าวสาร(News and Story) ระบบจดัการบทวิจารณ์ (Review), ระบบจดัการ
สมาชิก(Member) ระบบสืบค้นข้อมลู(Search) ระบบจดัการไฟล์ดาวน์โหลด(Download), ระบบ
จัดการป้ายโฆษณา(Banner), ระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบสถิติความนิยมในเว็บไซต์ 
(Analysis, Tracking and Statistics) เป็นต้น 
                  จากความหมายข้างต้น  สรุปได้ว่า ระบบการจัดการเนือ้หา คือระบบซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ท่ีถกูประดษิฐ์ คดิค้น หรือสร้างขึน้มา เป็นแบบเว็บแอพพลเิคชัน่ เพ่ือช่วยให้การจดัการ 
การพฒันารูปแบบและเนือ้หาเว็บไซต์ ให้ทําได้โดยสะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยดัทัง้กําลงัคน เวลา 
และคา่ใช้จ่าย 
 4.2 องค์ประกอบของระบบการจัดการเนือ้หา 
 อํานาจ สคุนเขตร์ (2552) กล่าวว่า ระบบจดัการเนือ้หาหรือ CMS มีองค์ประกอบ 3 
สว่น ดงันี ้

 1. แมแ่บบ (Templates/Theme) เป็นสว่นท่ีเปรียบเสมือนหน้าตา หรือเสือ้ผ้า ท่ีถือเป็น
สีสรรของเว็บไซต์ (Look&Feel) มีรูปแบบท่ีกลมกลืนกนัตลอดทัง้ไซต์ 
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 2. ภาษาสคริปต์หรือภาษา HTML หรือภาษา PHP หรือภาษาอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการควบคมุ
การทํางานทัง้หมดของระบบ 
 3. ฐานข้อมลู สําหรับจดัเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาและการแสดงผลของเว็บไซต์ 

       พงษ์ศกัดิ์  อภิลกัขิตพงศ์ (2552) กล่าวว่า องค์ประกอบของระบบบริหารจดัการ
เนือ้หาหรือ CMS ใดๆ ก็ตาม อยา่งน้อยจะต้องมีองค์ประกอบอยู ่3 สว่นด้วยกนั จึงจะทําหน้าท่ีเป็น 
CMS ได้อยา่งสมบรูณ์ นัน่คือ 

       1. เคร่ืองมือจดัการเนือ้หา (Content Management Application : CMA) มีหน้าท่ี
จดัการเนือ้หาทุกชนิดบนหน้าเว็บเพจไปตลอดอายขุองเนือ้หานัน้ เร่ิมตัง้แต่การสร้าง การรักษา 
และการลบทิง้ออกไปจากท่ีจดัเก็บข้อมลู ซึง่อาจจะเป็นในไฟล์ฐานข้อมลู หรือแยกออกมาเป็นไฟล์
ตา่งหาก อย่างเช่น รูปประกอบต่างๆ ก็ได้ กระบวนการจดัการเนือ้หาโดยธรรมชาติแล้วจะอยู่ใน
แบบท่ีเป็นลําดบัขัน้ตอนและสําเร็จลงได้ด้วยการทํางานตามลําดบังาน (Workflow) ด้วยเช่นกนั   
ในสว่นของ CMA ยงัช่วยให้นกัเขียนของเว็บไซต์ท่ีไม่มีความรู้ในภาษา HTML ภาษาสคริปต์ หรือ
โครงสร้างของเนือ้หาเว็บไซต์ สามารถสร้างเนือ้หาได้โดยง่าย ช่วยให้งานในการสร้างและดแูล
เนือ้หาของเว็บไซต์ไมต้่องการความรู้ระดบัของเว็บมาสเตอร์อีกตอ่ไป การดแูลเนือ้หาของเว็บไซต์ใน
เวลาหนึง่ๆ อาจจะมีผู้ดแูลเนือ้หาเข้ามาทํางานพร้อมๆ กนัหลายๆ คนก็ได้  

       2. เคร่ืองมือจดัการข้อมลูของเนือ้หา (Metacontent Management Application : 
MMA) ข้อมลูของเนือ้หา (Metacontent) หรือข้อมลูของข้อมลู (Metadata) เป็นข้อมลูท่ีใช้อธิบาย
ข้อมลูอีกทีหนึ่ง เช่นข้อมลูท่ีอธิบายว่า “เนือ้หา” ชิน้หนึ่งถกูสร้างขึน้เม่ือไหร่ โดยใคร ถกูจดัเก็บไว้ท่ี
ไหน ถกูใช้งานบนหน้าเว็บเพจไหน และจดัวางบนหน้าเว็บเพจนัน้อยา่งไร เป็นต้น การจดัการข้อมลู
ของเนือ้หายงัช่วยให้การควบคมุเวอร์ชัน่ของชิน้ส่วนเนือ้หาต่างๆ บนเว็บไซต์ เป็นเร่ืองท่ีง่ายขึน้
กว่าเดิมอีกด้วย MMA เป็นแอปพลิเคชั่นท่ีใช้สําหรับจัดการวงจรทัง้หมดของ Metacontent 
เช่นเดียวกนักบั CMA ท่ีจดัการกบัวงจรชีวิตของเนือ้หาเว็บไซต์ (Content) ทัง้หมดนัน้เอง 

       3. เคร่ืองมือนําเสนอเนือ้หา (Content Delivery Application : CDA) มีหน้าท่ีดงึ
ชิน้ส่วนเนือ้หา ออกมาจากท่ีเก็บ และจดัเรียงลงบนหน้าเว็บเพจด้วยรายละเอียดจาก MMA เพ่ือ
นําเสนอต่อผู้ เข้าชมเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ ใช้งาน CMS สร้างเว็บไซต์มกัจะไม่ค่อยได้ยุ่ง
เก่ียวกบั CDA มากนกั นอกจากขัน้ตอนการตดิตัง้และการกําหนดรูปแบบการแสดงผล หลงัจากนัน้
ก็ปล่อยให้ CDA ทํางานไปตามกระบวนการ นัน้คือ ข้อมลูของเนือ้หา เป็นสิ่งท่ีบอกตอ่ CDA ว่า 
อะไรคือสิ่งท่ีจะต้องนํามาแสดง และถกูแสดงอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น การจดัวาง สี ช่องว่าง ฟอนต์ 
ลิงก์ และอ่ืนๆ ซึง่จะเห็นได้ว่า ผู้ดแูลสามารถเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะได้อย่างยืดหยุ่น โดยการ
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เปล่ียนเฉพาะในสว่นของข้อมลูเนือ้หา ไม่ต้องไปปรับเปล่ียนท่ีตวัเนือ้หาโดยตรง คณุสมบตัิข้อนีทํ้า
ให้เว็บไซต์สามารถเปล่ียนดีไซน์ทัง้หมดได้ทัง้กบัเนือ้หาท่ีสร้างมานานแล้ว และกบัเนือ้หาท่ีกําลงัจะ
สร้างขึน้ใหม ่โดยไมก่ระทบตอ่การทํางานทัง้หมดของเว็บไซต์ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบระบบจัดการเนือ้หาหรือ CMS ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
เคร่ืองมือจดัการเนือ้หา (CMA) ทําหน้าท่ีจดัการ สร้าง จดัเก็บ และทําลาย เนือ้หาทกุชนิดในหน้า
เว็บเพจ, เคร่ืองมือจดัการข้อมลูของเนือ้หา (MMA) ทําหน้าทีจดัการข้อมลูท่ีใช้อธิบายข้อมลูอีกที
หนึ่ง และเคร่ืองมือนําเสนอเนือ้หา (CDA) ทําหน้าท่ีแสดงผลชิน้ส่วนของเนือ้หาต่างๆ ขึน้หน้าเว็บ
เพจ 

4.3 ประเภทของระบบการจัดการเนือ้หาเว็บไซต์ 
      เราสามารถแบง่ประเภทของระบบการจดัการเนือ้หาเว็บไซต์ ออกเป็นประเภทตา่ง ๆ 

ได้หลายวิธี ขึน้อยูก่บัจดุสนใจท่ีเราต้องการศกึษา ในท่ีนีไ้ด้แบง่ตามลกัษณะของการได้ CMS มาใช้ 
งาน แบง่ตามลกัษณะของการใช้งาน และแบง่ตามภาษาท่ีใช้ในการพฒันา CMS 

1. แบง่ตามลกัษณะการได้ CMS มาใช้งาน การได้รับ CMS เพ่ือนํามาใช้งานตา่ง ๆ จะ
ได้มา 2 แบบ ได้แก่ได้มาแบบไมต้่องเสียคา่ใช้จ่าย และได้มาแบบต้องเสียคา่ใช้จ่าย 

(1) แบบท่ี 1 ได้มาแบบไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่าย โดยการขอรับซีดี CMS สําหรับการ
ตดิตัง้ระบบจากกลุม่หรือชมรมท่ีใช้ CMS ในการพฒันางาน เช่น ชมรมผู้ใช้ Moodle ชมรมผู้ใช้ 
PHP-Nuke ชมรมผู้ใช้ Mambo หรือใช้วิธีการดาวน์โหลด CMS ประเภท Open Source จาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ มาใช้งาน รายช่ือของ CMS ท่ีเป็น Open Source เช่น Drupal, Joomla, 
WordPress, XOOPS, PHP-Nuke เป็นต้น โปรแกรม CMS แบบนีมี้ข้อดี คือไม่ต้องเสียเงินซือ้
โปรแกรม สามารถแก้ไขปรับแตง่ระบบเพิ่มเตมิได้ มีผู้ใช้งานจํานวนมาก และมีเว็บไซต์ท่ีจะนําเสนอ
ความรู้ใหม่ ๆ และให้คําแนะนําในการใช้งานเม่ือประสบปัญหา เช่น เว็บไซต์ cmsthailand.com 
joomla.org เป็นต้น สว่น ข้อเสียของ CMS แบบนี ้คือ โปรแกรมมีขนาดใหญ่ มีโมดลู และลกัษณะ
เดน่ตา่ง ๆ จํานวนมาก บางสิ่งเกินความจําเป็นกบัระบบงานท่ีกําลงัพฒันา ข้อเสียอีกประการหนึ่ง
คือผู้ใช้งานจะต้องท่ีมีความรู้ด้านเทคนิคในการจดัการกบั CMS นัน้ ๆ จงึจะใช้งานได้ มีผู้ให้ข้อคดิท่ี
ดีบางประการสําหรับผู้ ใช้ CMS ประเภท Open Source หรือใช้โปรแกรม Open Source ประเภท
อ่ืน ๆ ในการพฒันางาน ซึง่คณุอคัรวฒุิ ตําราเรียง ผู้จดัการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ บริษัทดิจิแลนด์ 
(ประเทศไทย)จํากดั ซึง่เป็นคนไทยคนหนึ่งในทีมงาน Mambo Steering Committee: MSC ได้ให้
สมัภาษณ์ไว้ในคอลมัน์ IT-Exclusive ของเว็บไซต์หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจําวนัท่ี 15 เม.ย.49 สรุป
ได้ว่า การใช้ Open Source นัน้ผู้พฒันาจะต้องยอมรับในสิทธิทางปัญญาของผู้ ท่ีพฒันามาก่อน 
ด้วยการไม่กระทําการลบช่ือคนท่ีพฒันามาก่อน แล้วใส่ช่ือของตนเองเข้าไป อีกประการหนึ่งคือ 
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Open Source ถึงแม้จะเป็นของฟรีไม่ต้องจ่ายเงินในการซือ้โปรแกรมมาใช้งาน แตค่วรต้องจ่าย
คา่บริการสําหรับบคุคลท่ีเขาได้ให้คําแนะนําและช่วยทําระบบงานของเราให้ประสบผลสําเร็จ 

(2) แบบท่ี 2 ได้มาแบบต้องเสียคา่ใช้จ่าย CMS แบบนีจ้ะเรียกว่า Commercial 
CMS Products การได้มาซึง่ CMS ประเภทนีจ้ะต้องใช้เงินในการจดัซือ้ หรือจ้างบริษัท Software 
ในการพฒันาระบบตามความต้องการขององค์กรหรือผู้ ใช้งาน หน่วยงานราชการหรือบริษัทใหญ่ ๆ 
หลายแห่งของไทยและตา่งประเทศ ได้นํา CMS แบบนีม้าใช้ในพฒันาเว็บไซต์ขององค์กร ตวัอย่าง 
ช่ือทางการค้า CMS แบบต้องเสียค่าใช้จ่ายของต่างประเทศได้แก่ Microsoft CMS, Lotus 
Workplace WCMS, WEB500 CMS เป็นต้น และช่ือทางการค้า CMS แบบต้องเสียคา่ใช้จ่ายของ
ไทยได้แก่ Ready Planet, Easy Web Time เป็นต้น การจะเลือกซือ้ CMS แบบต้องเสียคา่ใช้จ่าย
ชนิดใดมาใช้งานต้องด ู Features ท่ีมีอยู่ และความเหมาะสมกบัองค์กรท่ีจะนํามาใช้งาน สําหรับ
ราคา CMS ประเภทท่ีต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้นัน้ เฉพาะของตา่งประเทศนัน้มีราคาตัง้แต ่
ราคาต่ํา ( < $ 5,000) ราคาปานกลาง ($ 5,000 - $ 15,000) และราคาสงู ( > $ 15,000) โดยราคา
จะขึน้อยูก่บัขนาด และประสทิธิภาพของระบบ CMS นัน้ ๆ (Wikipedia, www, 2007) 

คา่ใช้จ่ายของ Commercial CMS Products จะมีราคาทัง้แบบจ่ายครัง้เดียว หรือ
ต้องจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี ซึ่งข้อดีของ CMS ประเภทนีคื้อสามารถใช้งานได้ตามความ
ต้องการ ข้อเสียคือ ไมส่ามารถปรับปรุง แก้ไข ตวัโปรแกรมได้ 

2. แบง่ตามลกัษณะการใช้งาน จะมีช่ือเรียก CMS ประเภทนีต้ามลกัษณะการนําไปใช้
งานจริง เช่น ใช้เพ่ือจดัการเนือ้หาเว็บไซต์ทัว่ ๆ ไปเรียกวา่ CMS Portal ใช้เพ่ือจดัการด้านระบบการ
จดัการเรียนการสอน เรียกว่า CMS e-Learning หรือเรียกว่า LMS (Learning Management 
System) ใช้เพ่ือจดัการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า CMS e-Commerce ใช้เพ่ือจดัการ
เนือ้หาระบบสารานกุรมออนไลน์ เรียกว่า CMS Wiki ใช้เพ่ือจดัการระบบบนัทึกความรู้ และ
ประสบการณ์สว่นบคุคล เรียกว่า CMS Blog ฯลฯ ซึง่จะมีช่ือโปรแกรม ในกลุม่ของ CMS แตล่ะ
ประเภทดงันี ้

(1) CMS Portal ได้แก่ โปรแกรม Joomla, PHP-Nuke, PostNuke, Mambo, 
(2) CMS e-Learning ได้แก่โปรแกรม Moodle, ATutor 
(3) CMS e-Commerce ได้แก่โปรแกรม osCommerce, PhpShop, Zen-Chart 
(4) CMS Wiki ได้แก่โปรแกรม Mediawiki, Wikipedia, Wackowiki 
(5) CMS Blog ได้แก่โปรแกรม Blogsphere, WordPress, DruPal 
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3. แบง่ตามภาษาท่ีใช้ในการพฒันา การพฒันา CMS จะใช้ภาษาในการพฒันาระบบ
แตกตา่งกนั ซึง่สว่นใหญ่จะใช้ภาษาสคริปต์ฝ่ัง Server ในการพฒันาและติดตอ่กบัฐานข้อมลูของ
ระบบ ซึง่ภาษาท่ีนิยมใช้ในการพฒันา CMS ได้แก่ ภาษา PHP, Perl, Python, Java และ Asp     
เป็นต้น 

1. ใช้ภาษา PHP ในการพฒันาได้แก่ PHP-Nuke, PostNuke, MyPHPNuke, 
Mambo, phpWebSite, Drupal, TikiWiki, Typo3, Back-End, Xaraya, MySource 

2. ใช้ภาษา Perl ในการพฒันาได้แก่ Slashdot, Bricolage, Mason, WebMake, 
TWiki, Scoop, CallistoCMS, Apache AxKit 

3. ใช้ภาษา Python ในการพฒันาได้แก่ Plone, Zope, squishdot, XIST 
4. ใช้ภาษา Java ในการพฒันาได้แก่ Jboss, OpenCMS, Red Hat CCM, 

Cofax, JPublish, Apache Cocoon 
5. ใช้ภาษา Asp ในการพฒันาได้แก่ DotnetNuke 

    สรุปได้วา่ เราสามารถแบง่ประเภทของระบบการจดัการเนือ้หาเว็บไซต์ ออกเป็นประเภท
ตา่ง ๆ ได้หลายวิธี ขึน้อยู่กบัความสนใจ ในท่ีนีแ้บง่เป็น 3 ประเภท คือ 1. แบง่ตามลกัษณะของ  
การได้ CMS มาใช้งาน  2. แบง่ตามลกัษณะของการใช้งาน และ 3. แบง่ตามภาษาท่ีใช้ในการ
พฒันา CMS 

4.4 การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการต่าง ๆ 
ในปัจจบุนัมีการนํา CMS ไปประยกุต์ใช้งานเป็นจํานวนมาก กบัหน่วยงานของทาง

ราชการและเอกชน โดยใช้ทัง้ท่ีเป็นแบบ Open Source และ Commercial ได้แก่ 
1. ใช้ในสถาบนัการศกึษา สถานท่ีท่องเท่ียว เว็บหนงัสือพิมพ์ ธุรกิจตา่ง ๆ เป็นต้น 
2. ใช้ในหน่วยงานของรัฐบาล ในงานการข่าว การประชาสมัพนัธ์ หรือนําเสนอผลงาน 

เช่น ในการจดัทําเว็บของ กองบนิตา่ง ๆ องค์การบริหารสว่นตําบล เทศบาล เป็นต้น 
3. ใช้สร้างเว็บไซต์สว่นตวั เช่น เว็บสว่นบคุล ชมรม สมาคม ตา่ง ๆ 
4. ใช้สร้างเว็บไซต์ธุรกิจ SME เช่น การขายสนิค้าโอทอป 
5. ใช้ทําเป็นระบบ Intranet ในหน่วยงาน ซึง่การท่ีจะเลือกใช้ CMS ชนิดใดนัน้ควร

ขึน้อยูก่บัลกัษณะงานท่ีทํา ความเหมาะสมตอ่องค์กร และบคุลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอ 
(ซีเอ็มเอสไทยแลนด์ดอทคอม, www, 2550) 

จากการศึกษาระบบบริหารจัดการเนือ้หา  สรุปได้ว่าการนํา CMS มาใช้เพ่ือการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านเว็บไซต์นัน้ ผู้ ใช้ทุกกลุ่มควรให้ความสําคญักบัการศึกษาเรียนรู้การใช้
งาน CMS นัน้ๆ อย่างจริงจงั ซึง่จะช่วยให้สามารถเลือกใช้ CMS ได้อย่างเหมาะสมกบังาน และ
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ความต้องการ นอกจากนีค้วรหมัน่ตดิตามเทคโนโลยีอยูต่ลอดเวลา เพ่ือนําเทคโนโลยีท่ีได้มาอพัเดต
เว็บไซต์ของตนเองให้มีความปลอดภยั ทนัสมยั และพร้อมสําหรับความต้องการท่ีเพิ่มมากขึน้ใน
อนาคต 

4.5 ความหมายของ Joomla  
      จากเว็บไซต์ จมูล่าไทยคลบัดอทคอม กล่าวว่า Joomla คือระบบท่ีช่วยในการจดัการ

เนือ้หา(Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพ่ือช่วยในการอํานวยความสะดวก 
ลดขัน้ตอน และความยุ่งยากในการบริหารจดัการเว็บไซต์ โดยท่ี ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในด้าน
การเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจดัทําเว็บไซต์ด้วยตวัเองได้        

      จากเว็บไซต์  เบสคิเฟิร์สเอสทีดอทคอม กลา่ววา่ Joomla คือ โปรแกรม Open Source 
ท่ีเป็น CMS ซึง่ถกูพฒันาด้วยภาษาสคริปต์ PHP และ JavaScript ทํางานร่วมกบัไฟล์ฐานข้อมลู 
MySQL และภาษาจดัการข้อมลู XML เป็นระบบจดัการข้อมลูของเว็บไซต์ท่ีอยู่ในรูปแบบของ Web 
portal เป็นหลกั พร้อมกบัความสามารถปรับแต่งให้แสดงผลในรูปแบบของ บล็อก ( Blog ) เว็บ
บอร์ด ( Web Board ) และร้านค้าออนไลน์ ( Online Shopping Cart ) ได้โดยง่ายดาย Joomla 
เป็น CMS แบบซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธ์ิแบบ GNU/GPL สามารถนําไปใช้งานและดดัแปลง
การใช้งานได้ฟรี สามารถนําไปสร้างเป็นเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ภายในองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รองรับได้ทัง้เว็บไซต์ส่วนตวัแบบง่ายๆ ไปจนถึงเว็บไซต์ขององค์กรท่ีให้บริการเว็บ
แอปพลเิคชัน่ท่ีซบัซ้อน      

     จากเว็บไซต์ โนอาทคลบัดอทคอม กล่าวว่า "จมุล่า" เป็นระบบท่ีนํามาช่วยในการสร้าง
และบริหารเว็บไซต์แบบสําเร็จรูป ท่ีเรียกกนัในช่ือ CMS (Content Management System)              
มีซอฟต์แวร์ Open Source มีลิขสิทธ์ิแบบ GPL ผู้ใช้สามารถนําไปติดตัง้ใช้งานได้ฟรี ในการใช้งาน 
Joomla ผู้ ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้แบบมือ
อาชีพ  
           จากความหมายข้างต้น  สรุปได้ว่า Joomla เป็นระบบบริหารจดัการเนือ้หา หรือ CMS 
(Content Management System) แบบโอเพ่นซอร์ส ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการบริหาร
จดัการข้อมลูบนเว็บไซต์ พร้อมกบัมีเคร่ืองมือสําหรับการบริหารจดัการเนือ้หาและองค์ประกอบ
ตา่งๆ บนเว็บ มีการออกแบบระบบบริหารจดัการมาให้ใช้งานได้ง่าย ทําให้ผู้ ใช้งานสามารถติดตัง้
และเปิดเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ ช่วยประหยดัเวลาในการดูแลรักษาเว็บไซต์ และลด
คา่ใช้จ่าย เหมาะกบัองค์กรทกุขนาด 
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4.6 ความสามารถของ Joomla   
       สาธิต ชยัวิวฒัน์ตระกลู (2551) กลา่วถึงความสามารถของ Joomla ไว้ดงันี ้

           เราสามารถนํา Joomla ไปใช้งานได้หลากหลาย ตัง้แตเ่ว็บไซต์เลก็ๆ ไปจนถงึเว็บไซต์
ขนาดใหญ่ท่ีมีกลุม่ผู้ใช้จํานวนมาก มาใช้งานร่วมกนั ยกตวัอยา่งเช่น 

  1. เวบ็ไซต์สว่นตวัหรือบลอ็ก 
 2. เว็บไซต์องค์กร หน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชนตา่งๆ 
 3. เว็บไซต์อินทราเน็ตสําหรับใช้งานภายในองค์กร 
 4. เว็บไซต์ e-Commerce 
 5. เว็บไซต์พอร์ทลั (portal) 
 6. เว็บไซต์ชมุชน 
 7. เว็บแอพพลิเคชั่นตัง้แต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น ระบบบริหารจัดการ

เอกสาร แบบฟอร์มตา่งๆ, ห้องแสดงภาพ, ฟอรัม(Forum), แชตรูม(Chatroom), ปฏิทินนดัหมาย, 
ระบบแจ้งประกาศขา่วสาร เป็นต้น 

จากหวัข้อดงักลา่ว สรุปได้ว่าความสามารถของ Joomla นอกจากตวัอย่างท่ีกลา่วมา
ข้างต้นแล้ว ยงัสามารถนํา Joomla ไปประยกุต์ใช้งานเว็บไซต์ในลกัษณะอ่ืนๆ ได้ไม่จํากดั เรียกได้
วา่มีความสามารถท่ีจะรองรับงานเว็บไซต์ได้ทกุรูปแบบ 

4.7 ข้อดขีอง Joomla   

      สาธิต ชยัวิวฒัน์ตระกลู (2551) กลา่วถึงข้อดี ไว้ดงันี ้

   1. ใช้งานได้ฟรี  Joomla  
       เป็น CMS แบบโอเพ่นซอร์ส ผู้ ใช้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพฒันาเว็บไซต์รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดแูลรักษา
ลงได้ 
 2. ขัน้ตอนการตดิตัง้เข้าใจง่าย  

     เพียงแคค่ลิกไม่ก่ีครัง้ ก็สามารถติดตัง้และใช้งาน Joomla ได้ทนัที ด้วยโครงสร้างท่ี
ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ผู้ ใช้งาน Joomla ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม
ด้านภาษาตา่งๆ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง อีกทัง้ยงัสามารถนํา Joomla ไปประยกุต์สร้าง
เว็บไซต์ได้ทกุประเภท 

 3. มี Extension เสริมการทํางานท่ีหลากหลาย  
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     Joomla ถือเป็น CMS ท่ีมีextension เสริมการทํางานเยอะเป็นอนัดบัต้นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นคอมโพเนนต์, โมดูล, ปลั๊กอิน และเทมเพลตต่างๆ โดยมีกลุ่มผู้พัฒนาทั่วโลกร่วมกันสร้าง 
extension เหล่านีสํ้าหรับการใช้งานร่วมกบั Joomla โดยเฉพาะ อีกทัง้ extension ส่วนใหญ่ก็
สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไมมี่คา่ใช้จ่าย 
 4. มี Community ขนาดใหญ่ 
    เน่ืองจากเป็น CMS ท่ีได้รับความนิยมสงู Joomla จึงมีกลุม่ผู้ ใช้งานขนาดใหญ่ท่ีมี
จํานวนเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ คอยให้ความช่วยเหลือ ผู้ ฝึกอบรมจึงมัน่ใจได้ว่าเม่ือใช้ Joomla แล้ว ไม่
โดดเด่ียวแน่นอน เพราะมีผู้ ใช้งานอีกเป็นจํานวนมากท่ีใช้ Joomla เช่นเดียวกัน และพร้อมจะให้
ความช่วยเหลือในรูปแบบตา่งๆ เช่น ผ่านทางฟอร่ัมของ Joomla เอง, ผ่านทางระบบ mailing list 
หรือการรวมตวัของกลุม่ผู้ใช้ตา่งๆ ซึง่มีการจดักิจกรรมพบปะกนัเป็นระยะๆ 
 5. มีความปลอดภยัสงู  
     เน่ืองจาก Joomla เป็น CMS ท่ีได้รับความนิยมใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย ดงันัน้
โอกาสท่ีผู้ ไม่มีประสงค์ดีจะเข้ามาโจมตีเว็บไซต์ท่ีสร้างด้วย Joomla ก็มีมากขึน้เช่นกัน ทางทีม
พฒันา Joomla ตระหนกัตอ่ปัญหานี ้จึงมีการอพัเดตข้อมลูทางด้าน Security อย่างสม่ําเสมอ ซึง่
รวมไปถึงการออกเวอร์ชัน่หรือ patch ท่ีมีการแก้ไขช่องโหวต่า่งๆ 
 6. รองรับกบัการทํางานหลายๆ คนพร้อมกนั ด้วยระบบจดัการผู้ใช้งานท่ีมี
ประสทิธิภาพ โดยการแยกกลุม่ผู้ใช้งานเวบ็ไซต์ออกเป็นกลุม่ 

 7. ไมต้่องยดึตดิกบัคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ 
 8. มีสงัคมออนไลน์ท่ีมีข้อมลูช่วยเหลือจํานวนมาก 
 9. มีผู้พฒันาภาษาไทยอย่างเป็นทางการ คือทีมงาน Joomlacorner.com ผู้พฒันา
ภาษาไทยอยา่งเป็นทางการ  
  10. สมบรูณ์ด้วยโปรแกรมเสริมท่ีหลากหลาย 

 กลา่วโดยสรุปได้ว่า Joomla เป็น CMS แบบ Open Source ท่ีได้รับความนิยมเป็น
อนัดบัต้นๆ และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย  และเป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีความทันสมยัทัง้เทคโนโลยี 
และการออกแบบ สามารถนํามาพฒันาตอ่ยอดได้ มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ทําให้ Joomla ได้รับ
ความนิยมมากในปัจจบุนั มีกลุม่ผู้ ใช้งาน Joomla ท่ีรวมตวักนัเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 
มี Extension เสริมการทํางานเป็นจํานวนมากท่ีสามารถนําไปประยกุต์สร้างเว็บไซต์ได้ทกุรูปแบบ
ช่วยให้ผู้ ดูแลเว็บสามารถสร้างเว็บไซต์  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงเนือ้หาได้สะดวกขึน้                    
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มีประสิทธิภาพ    อีกทัง้ยงัช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสร้างและบํารุงรักษา สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ เข้าอบรม และสามารถนําไปใช้ได้จริง 

4.8 งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับระบบบริหารจัดการเนือ้หา (CMS) และโปรแกรม 
Joomla 

      ศศิธร คงทอง (2547) ได้ศกึษาเก่ียวกบั การประยกุต์ใช้ CMS ในการพฒันาระบบ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศกึษาวารสารสงขลานครินทร์ ฉบบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจยั
ได้นํา CMS Mambo มาประยกุต์ใช้แทนระบบงานเดิมท่ีใช้บริการของเจ้าหน้าท่ีเดินเอกสาร บริษัท
ขนส่ง หรือไปรษณีย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยเจ้าหน้าท่ีสํานกังานวารสารสงขลา
นครินทร์ ฉบบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจดัการและควบคมุระบบงาน  

      ลภสัรดา ชุ่มจํารัส (2550) ได้ศกึษาเก่ียวกบั การประยกุต์ใช้ระบบจดัการข้อมลูเว็บไซต์
แบบ CMS สําหรับงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี: กรณีศกึษาวิทยาลยัเทคนิคสตลู โดยใช้โปรแกรม
โอเพ่นซอร์ส Mambo มาใช้แก้ปัญหาความไม่สะดวกด้านการประสานงานเก่ียวกบัการดําเนินการ
ฝึกงานและนํามาใช้เสนอและเผยแพร่ข้อมลูหรือแบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกงาน ผลการ
ทดลองใช้งานเว็บไซต์ระยะเวลา 1 เดือน ได้รับการรับตอบจากจํานวนผู้ ใช้งานเว็บไซต์จํานวน 
2,000 ครัง้  

      ลกัขณา ฉุ้นทิง้ (2550) ได้ศกึษาเก่ียวกบั การประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์แมมโบ้สําหรับฝ่าย
กิจการนกัศกึษา: กรณีศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี เข้ามาช่วยในการบริหารข้อมลูเว็บไซต์ของฝ่ายกิจการนกัศกึษา ซึง่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความลา่ช้าการแจ้งขา่วประชาสมัพนัธ์ และมีการเพิ่มโมดลูและโปรแกรมเสริมช่วยเพ่ือให้
เว็บไซต์สวยงามน่าใช้ และดงึดดูให้นกัศกึษาเข้าใช้งาน หรือตดิตามข้อมลูมากขึน้ 

      ธนพล ตัง้ตรงกิจเจริญ (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การพฒันาแม่แบบเว็บไซต์
โรงเรียนด้วยระบบจดัการเนือ้หา จมูลา่! โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาโครงสร้างและองค์ประกอบ
เว็บไซต์ท่ีเหมาะสมของโรงเรียนในสงักดั กระทรวงศกึษาธิการ และเพ่ือออกแบบแม่แบบเว็บไซต์
ของโรงเรียนในสงักดั กระทรวงศกึษาธิการ โดยนําเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และแม่แบบ
เว็บไซต์ท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ โดยใช้ระบบจดัการเนือ้หา จมูล่า! 
เพ่ือลดปัญหาความยุ่งยากซํา้ซ้อนในการออกแบบและบริหารจดัการเว็บไซต์ กระบวนการวิจยัเร่ิม
จากการศึกษาทฤษฎีการจงูใจนกัศึกษาให้ยอมรับและใช้ระบบการเรียนผ่านเว็บไซต์ ทฤษฎีการ
ออกแบบโครงสร้างและเว็บเพจท่ีเหมาะสม และการจดัวางเนือ้หาให้อ่านง่ายโดยเน้นการออกแบบ
ให้เป็นมิตรต่อผู้ ใช้เป็นหลกั ในด้านการจัดกลุ่มเนือ้หาและเมนูนัน้ผู้ วิจัยได้ทําการสํารวจจาก
เว็บไซต์โรงเรียนทัว่ประเทศ ด้วยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบลําดบัขัน้ ได้โรงเรียนจํานวน 28 โรง ผลการ
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สํารวจและสงัเคราะห์ปรากฏว่า จํานวนเมนท่ีูเหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 5-9 รายการ โครงสร้าง
เว็บไซต์ท่ีเหมาะสมควรประกอบด้วย 1) สว่นหวั ประกอบด้วยสญัลกัษณ์ ช่ือ เคร่ืองมือค้นหา และ 
Breadcrumb Navigation 2) สว่นเนือ้หา ประกอบด้วยคอลมัน์ซ้ายเพ่ือจดัวางเมน ู คอลมัน์ตรง
กลางจะนําเสนอเนือ้หาและข่าวสารของเว็บไซต์ และคอลมัน์ทางด้านขวา ซึง่ผู้พฒันาจะเลือกใช้
หรือไม่ก็ได้ 3) สว่นท้าย เพ่ือแสดงข้อมลูลิขสิทธ์ิและสถานท่ีติดตอ่ ทัง้นีเ้ม่ือนําแม่แบบไปสร้างด้วย
ระบบจดัการเนือ้หา จมูลา่! แล้วพบว่าสามารถลดเวลาในการจดัหน้าโฮมเพจ ออกแบบโครงสร้าง 
จดัหาองค์ประกอบ และจดัวางเนือ้หาของผู้พฒันาเว็บไซต์ได้ 
      สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบริหารจดัการเนือ้หา(CMS) และโปรแกรม Joomla 
จะเห็นได้ว่า CMS จะช่วยจดัการเว็บไซต์ตัง้แตก่ารเร่ิมสร้างเนือ้หา การนําเนือ้หาหาเก่ามาใช้งาน
ใหม่ และการลบเนือ้หาท่ีไม่ต้องการ ซึง่การจดัการเนือ้หาเว็บไซต์จะเป็นในรูปแบบอตัโนมตัิ เป็น
การช่วยลดภาระของผู้บริหารเว็บไซต์ มีเวลาท่ีจะดแูลเว็บไซต์ในสว่นอ่ืนๆ แทนท่ีจะมุ่งอยู่กบัการ
สร้างเนือ้หาและจดัการเนือ้หาเพียงอย่างเดียวได้ การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบจดัการเนือ้หา ด้วย
โปรแกรม Joomla เข้ามาช่วยในการพฒันาและบริหารเว็บไซต์ ผู้พฒันาเว็บไซต์สามารถสร้างและ
บริหารข้อมลูบนเว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวก 
 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า สามารถนําระบบจดัการเนือ้หา CMS 
Joomla มาประยกุต์ใช้กบัเว็บไซต์หน่วยงานภายในองค์กร เพ่ือนําเสนอข่าวสาร บริหารข้อมลู
เว็บไซต์องค์กร แทนการสร้างเว็บไซต์แบบเดิมท่ีต้องใช้เวลา และทกัษะความชํานาญเฉพาะด้าน    
ซึง่จะช่วยลดกระบวนการท่ีซํา้ซ้อน และเวลา ในการสร้างเว็บไซต์ โดยเราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้
โดยไม่ต้องมีทกัษะด้านเทคนิค หรือความรู้ในการบริหารจดัการ เพราะ CMS จะจดัการทกุอย่าง
แทนเราได้ทัง้หมด 

 
5. การฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) 

5.1 ความหมายการฝึกอบรมแบบ OJT 
      อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ์ (2553) กลา่วว่า การฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน เป็นเคร่ืองมือ

การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานท่ีจริง เป็นการให้คําแนะนําเชิงปฏิบัติใน
ลกัษณะตวัต่อตวั (One-on-One) หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ในพืน้ท่ีการทํางาน ในช่วงเวลาการทํางาน
ปกติ ซึง่ OJT นัน้จะออกแบบเพ่ือเน้นประสิทธิภาพการทํางานในลกัษณะการพฒันาทกัษะเป็น
พืน้ฐาน (Skill – Based) ให้พนกังานเข้าใจและสามารถปฏิบตัิงานได้ด้วยตนเอง อีกทัง้องค์การ
สมยัใหมม่กัจะใช้เคร่ืองมือ OJT ในการสร้างบรรยากาศการถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้ หรือท่ี
เรียกวา่ Knowledge Sharing เพ่ือลดช่องวา่งความรู้ของคนในองค์การให้มากท่ีสดุ 
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ทัง้นีก้ารฝึกอบรมในขณะทํางานสามารถดําเนินการโดยผู้บงัคบับญัชาหรือพนกังาน
คนอ่ืนๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ เคร่ืองมือพฒันานีม้กันํามาใช้สําหรับพนกังานใหม่ท่ีเพิ่ง
เข้ามาทํางาน สบัเปล่ียน โอนย้าย เล่ือนตําแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ 
ผู้บงัคบับญัชาจะมีหน้าท่ีทํา OJT ให้กบัพนกังานตามลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือสอนให้พนกังาน
ทราบและเรียนรู้เก่ียวกับคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน (Procedure) วิธีการปฏิบตัิงาน (Work 
Instruction) คู่มือการทํางาน (Manual) ระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางาน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการรักษาองค์ความรู้ และคงไว้ซึง่มาตรฐานการ
ทํางาน แม้ว่าจะเปลี่ยนพนักงานท่ีรับผิดชอบ แต่บริษัทยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานต่อไปได้ ทําให้บริษัทมีการควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ เช่น 
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นต้น พบว่า
เคร่ืองมือ OJT มกันิยมใช้กนัมากในการพฒันาพนกังาน อีกทัง้ผู้ตรวจสอบ (Auditor) จากองค์การ
ภายนอกมกัสอบถามถึงแผนการพฒันาความสามารถของพนกังานด้วยแนวทาง OJT ขององค์การ
เสมอ 

วิชยั โถสวุรรณจินดา (2550) กล่าวว่า การฝึกอบรมในงานเป็นการฝึกอบรมชีแ้นะไป
พร้อมๆ กบัการทํางานอย่างมีแบบแผน โดยหวัหน้างานจะต้องถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ตลอดจน
ทศันคติและแนวคิดเก่ียวกบังานให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา โดยผ่านการฝึกปฏิบตัิจริง ณ สถานท่ีทํางาน
โดยท่ีการฝึกอบรมในงานเป็นการพฒันาพนกังานท่ีมีลกัษณะเป็นการถ่ายทอดตวัต่อตวั หวัหน้า
งานจึงสามารถชีแ้นะ สัง่สอน ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้แก่พนกังานได้อย่างละเอียด
โดยตรง หวัหน้างานและพนกังานจงึมีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด มีความสนิทสนมและไว้วางใจ
กนั ทัง้ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานด้วย 

      สายณัห์  พานิช (2548) กลา่ววา่ การฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) เป็น
การฝึกการปฏิบตัิงานจริง โดยมีผู้ ชํานาญงานทําหน้าท่ีเป็นครูฝึก คอยดแูลการฝึกอบรมของผู้ เข้า
รับการฝึกอบรม ซึง่การฝึกอบรมแบบ On The Job Training จะไม่เน้นการเรียนทฤษฎีมากนกั    
แต่มุ่งเน้นไปในทางฝึกปฏิบตัิ ทําให้การฝึกอบรมลกัษณะนี ้ มีความสามารถในการสร้างความรู้
ความเข้าใจ เหมาะกบัการปฏิบตัิงานโดยตรง เห็นผลในระยะสัน้ค่อนข้างชดัเจน ต้นทนุต่ํา แตไ่ม่
ควรให้มีจํานวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมากเกินไป เพราะอาจจะทําให้เกิดการดแูลของผู้ ฝึกสอนไม่
ทัว่ถึง เกิดการบกพร่องในการปฏิบตังิานได้ 

      จากหวัข้อดงักลา่ว สรุปได้ว่า การฝึกอบรมแบบ OJT เป็นการฝึกปฏิบตัิในสถานท่ีจริง 
โดยมีหวัหน้างาน หรือ พนกังานผู้ เช่ียวชาญมาให้คําชีแ้นะและสอนงาน การฝึกอบรมลกัษณะนี ้
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ได้รับการยอมรับว่าจะเพิ่มศกัยภาพของพนกังานให้สงูขึน้ เพราะพนกังานมีโอกาสเรียนรู้มากขึน้ 
จากผู้ ท่ีมีความรู้ ความชํานาญในเร่ืองนัน้ ๆ โดยตรง คอยสอน และฝึกพนกังานท่ีผ่านหลกัสตูรนีจ้ะ
ทราบถึงหน้าท่ี และเข้าใจในงานท่ีตนเองได้รับมอบหมาย 

5.2 ประโยชน์ของการฝึกอบรมแบบ OJT 
      สายณัห์  พานิช (2548) กล่าวว่า การประชาสมัพนัธ์ในองค์กรนอกจากจะให้ทราบ

วตัถปุระสงค์ของ OJT แล้ว ควรจะเน้นประโยชน์ให้เห็นอยา่งชดัเจนอีกวา่ 
1. เป็นการให้ประสบการณ์จริงในการฝึก การพฒันาคนให้สามารถปฏิบตัิงานได้จริง 

ให้เกิดความชํานาญจริง ควรจะได้ฝึกกบัอปุกรณ์จริง ณ ท่ีทํางานจริง อนัเป็นประสบการณ์จริงดงัมี
คํากล่าวว่า “ไม่ควรฝึกว่ายนํา้บนกระดานดํา” การฝึกว่ายนํา้ต้องโดดลงไปว่ายในนํา้จริงๆ จึงจะ
ออกหนังสือรับรองได้ว่าว่ายนํา้ได้จริง หากมาสอนว่ายนํา้กันในชัน้เรียนแล้วสอบวิธีว่ายนํา้ด้วย
ข้อสอบ แล้วให้ประกาศนียบตัรรับรองการว่ายนํา้ได้ใบรับรองนัน้ก็ไม่ต่างอะไรกบัเศษกระดาษชิน้
หนึง่ 

คําว่า ประสบการณ์นัน้มาจากไหน? 
การสอน คือ การจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุให้แก่นกัเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

ได้เร็วและถาวรท่ีสดุ ดงันัน้การจะเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและถาวรท่ีสดุนัน้ ไม่มีวิธีใดดีไปกว่าการได้
สมัผสักบัของจริง ดงันัน้ การ OJT ท่ีเป็นการคลํากบัอปุกรณ์จริง จึงทําให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วและ
ถาวรท่ีสดุ 

2. เป็นการฝึกให้ผลการฝึกเป็นรูปธรรมและชดัเจน การ OJT เป็นการฝึกงานกบังาน
จริง ณ ท่ีทํางานนัน้จริง และมีการฝึกอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน ตามหวัข้อการฝึก (MPT) ท่ีสายวิชาการ
กําหนดไว้อย่างชดัเจน ผลการฝึกนัน้ ทําได้หรือไม่ได้ ทําไม่ได้ตรงขัน้ตอนใดจะเห็นได้อย่างชดัเจน 
ทําให้สามารถรู้ได้ว่าควรจะให้ฝึกซํา้ต่อไป และเน้นหนกัท่ีขัน้ตอนใดท่ีเคยเป็นจดุอ่อนอย่างจริงจงั 
และฝึกอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองเดียวกนัต่อไปจนเกิดความชํานาญ เม่ือจะจบการฝึก จะมีการวดัและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ คือ วัดและประเมินความชํานาญออกมาเป็นตัวเลข 4,3,2,1 และ 
ขณะเดียวกนัก็จะวดั และประเมินผลค่าระดบัความรู้ในการปฏิบตัิงานครัง้นัน้ออกมาทนัทีด้วย ผล
การประเมินจะปรากฏออกมาเป็นตวัอกัษร A,B,C,D เม่ือนําทัง้สองตวัมาวางเรียงกนั เช่น การฝึก
ใน MPT นีไ้ด้คา่ 4B แสดงว่ามีความชํานาญในการปฏิบตัิมาก แตมี่ความรู้ในเร่ืองหลกัและเหตผุล
ในการปฏิบตัอิยูร่ะดบัมีความรู้ดี ความเป็นรูปธรรมในการฝึก และ ผลการประเมินถือว่ามีประโยชน์
ตอ่ผู้บริหารอยา่งยิ่งท่ีจะสามารถเลือกสรรบคุลากรไปใช้งานได้ตรงกบัความรู้ความสามารถตอ่ไป 

3. เป็นการประหยดังบประมาณในการเปิดหลกัสตูร การ OJT จะใช้จ่ายประมาณ 
150 บาทต่อคนเท่านัน้ เน่ืองจากไม่มีค่าตอบแทนทรัพยากร เพราะใช้ครูฝึกในสํานกังานเดียวกัน 
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ไม่ต้องให้ผู้ เข้ารับการฝึกทิง้งานประจํา แม้บางครัง้จะทิง้งานประจําบ้าง แต่ก็ไปเพิ่มงานให้กบัจุด
ฝึกงาน หากจะเป็นการลกุไปฝึกงานท่ีจุดทํางานของอุปกรณ์ใด ก็ไม่ไกลจากท่ีปฏิบตัิงานจริงนกั 
และการ OJT ก็จะกระทําการสอนการฝึกกนัเพียงวนัละไม่เกิน 2 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ให้ปฏิบตัิงาน
ปกติ แต่ในระหว่าง 2 ชัว่โมงท่ีฝึกนัน้ จะปฏิบตัิงานตามขัน้ตอนท่ีครูฝึกกําหนด และมีการวดัการ
ประเมินผลทกุระยะท่ีอยู่ในชัว่โมงการฝึก จึงมีผู้กลา่วว่า การ OJT นอกจากจะเสียงบประมาณใน
การพฒันาบคุลากรต่ําแล้วยงัทําให้มีผลผลติในการปฏิบตังิานขณะนัน้สงูอีกด้วย 

4. เป็นการไม่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีอ่ืนจะต้องให้ทัง้
วิทยากรและผู้ รับการพัฒนาทิง้งาน และทิง้ไปทัง้วัน และนานๆวันอีกด้วย ทําให้ขาดแคลน
คนทํางานอย่างแน่นอน บางงานทิง้ไม่ได้ จําเป็นต้องมีพนกังานปฏิบตัิอยู่ตลอด ในท่ีสดุพนกังานผู้
นัน้จะไม่มีโอกาสได้พฒันาเลย ไม่เคยปรับเปล่ียนพฤติกรรมเลย แต่การ OJT กระทําได้สอง
ลกัษณะภายในสํานกังานเดียวกนั ฝ่ายเดียวกนั กองเดียวกนั หรืองานเดียวกนั คือ จะฝึก ณ จดุท่ี
ครูฝึกปฏิบตังิาน ถ้าเลือกลกัษณะแรก ครูฝึกก็มีคนมาช่วยปฏิบตังิาน ถ้าเลือกลกัษณะสองผู้ รับการ
ฝึกก็มีคนมาช่วยปฏิบตังิาน ดงันัน้จะเห็นวา่จะไมทํ่าให้ขาดแคลนคนทํางานเลย 

จากหวัข้อดงักลา่ว สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการฝึกอบรมแบบ OJT นัน้ให้ผลการฝึก
เป็นรูปธรรมและชดัเจน เพราะได้สมัผสักบัของจริง จึงทําให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วและถาวรท่ีสดุอีก
ทัง้มีต้นทุนต่ํา เป็นหนึ่งในการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการทํางาน และเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างฐานความรู้ขององค์กร 

5.3 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแบบ OJT 
      สายณัห์  พานิช (2548) กลา่วว่า วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมแบบ OJT เป็นการฝึก

บคุลากรให้ทํางานอยา่งมีความชํานาญในหน้าท่ีของตน จงึมีวตัถปุระสงค์ดงันีคื้อ 
 1. เพิ่มพูนความสามารถในสายวิชาการ การปฏิบตัิงานในองค์กรได้แบ่งงานกันทํา

เป็นเร่ืองๆ เป็นสายๆ เพ่ือมิให้งานก้าวก่าย และซํา้ซ้อนกนั ง่ายต่อการบริหารการควบคมุ และการ
ตรวจสอบ ลกัษณะงานอาจไม่เหมือนกนัชดัเจนนกั การแบง่งานจึงถือความคล้ายคลงึกนัให้อยู่ใน
สายงานเดียวกัน การแบ่งสายงานนัน้เพ่ือให้หัวหน้าสายวิชาการแต่ละสายงานรับผิดชอบ ดูแล
บุคลากรในสายงานของตน ตลอดจนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนา และการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสายงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ เช่น สายวิชาการธุรการ แผนงาน บคุคล 
การเงิน พัสดุ บํารุงรักษา สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและเคร่ืองกล ตลอดจนการบริการ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดงันัน้ แตล่ะสายวิชาการต้องดแูลบคุลากรของตนท่ีทํางานอยู่ทัง้ใน และนอก
สายวิชาการ ให้มีความรู้ ความชํานาญ ดงันัน้ การ OJT จึงเป็นการเพิ่มพนูความสามารถในสาย
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วิชาการท่ีจะดูแลควบคุม ติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรในสาย รวมทัง้การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีด้วย 

      2. เพิ่มระดบัความชํานาญ เม่ือมีการบรรจุบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง ไม่ว่าจะมีความรู้ 
ความสามารถตรงกบัตําแหน่งหรือไมก็่ตาม การทํางานครัง้แรกอาจขาดความชํานาญ จําเป็นต้องมี
การ OJT และเม่ือทํางานมาสกัระยะหนึง่ ความเหน่ือยหนา่ยเรือ้รังจะทําให้ความกระตือรือร้นลดลง 
อาจเกิดการทํางานลดัขัน้ตอน ยิ่งปล่อยไว้นานบุคลากรจะย่ิงเกิดความเบ่ือหน่ายต่องานมากขึน้ 
เม่ือมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา บคุลากรประเภทนีจ้ะไม่ยอมเรียนรู้ และเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ในท่ีสดุ
จะนําความตกต่ํามาสูอ่งค์กร การทํา OJT จะเป็นการเพ่ิมระดบัความชํานาญให้บคุลากรทํางาน
อยา่งเป็นระบบ และมีความกระตือรือร้นมากขึน้ 

      3. เพิ่มความรู้ความชํานาญตามมาตรฐานงาน งานทุกอย่างต้องมีการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบตัิว่า สูงสดุควรเป็นเท่าใด ต่ําสุดควรเป็นเท่าใด และมีเกณฑ์ชีว้ดัชดัเจนว่า ดี
มาก ดี พอใช้ ความสามารถในการทํางานของคนก็เหมือนเคร่ืองจกัรท่ีจะบอกขนาดของคณุภาพ 
และปริมาณของผลผลิตได้ ดังนัน้ คนในองค์กรใดก็ตาม ถ้าปล่อยให้ทํางานไปเร่ือยๆ ไม่มีการ
พฒันาอยา่งเป็นขัน้ตอน ผลการทํางานจะต่ํากวา่มาตรฐานท่ีกําหนดไว้เสมอ การศกึษาฝึกอบรมจะ
เป็นแรงกระตุ้นให้มาอยู่ ณ จดุท่ีเป็นมาตรฐาน ดงันัน้ การรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ถือว่าสําคญัท่ีสดุ 
ดงันัน้ การ OJT เป็นการพิจารณาคนตามหวัข้อมาตรฐานการฝึกความชํานาญ (MPT) มีระดบัคา่
ความรู้ความชํานาญระบุไว้ชัดเจน เพ่ือพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
                  4. สามารถปฏิบตังิานได้ตามตําแหน่ง หมายถึงวา่เม่ือมีการบรรจ ุโยกย้าย เล่ือนระดบั 
ยืมตวัไปใช้งาน ลกัษณะนีเ้ป็นการเปล่ียนงานใหม่ แม้จะอยู่ในสายวิชาการเดิมก็ตาม ความใหม่
ของภารกิจจะเกิดขึน้ หากไม่มีการฝึกงานตามท่ีจะรับมอบหมายก่อน จะเกิดการลองผิดลองถกูใน
งานอย่างแน่นอน กว่าจะรู้ว่าถูกหรือผิด กว่าจะรู้ว่าวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุทําอย่างไร อาจจะเสียเวลา
มากเกินไป ดงันัน้ ควรจะมีการฝึกงานให้ก่อนจะย้ายไปทํางานในตําแหน่งนัน้ ๆ หรือหากว่ามีการ
ย้ายเล่ือนตําแหน่งใหม่ โดยใช้เวลาให้พอเหมาะกับภารกิจเบือ้งต้นก่อน แล้วหาเวลาและโอกาส 
OJT สว่นลกึๆ ตอ่ไป  

     จากความหมายของวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมแบบ OJT จากท่ีกลา่วมา สรุปได้ว่า 
วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมแบบ OJT เป็นการเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถให้กบั
บุคลากรขององค์กร เพิ่มระดับความรู้ความชํานาญให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน สามารถ
ปฏิบตังิานได้ตรงตามตําแหน่ง ง่ายตอ่การบริหารการควบคมุ และการตรวจสอบจนสามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ และทนัตอ่สภาวะการเปล่ียนแปลงของสงัคมและเศรษฐกิจ 
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5.4 ขัน้ตอนการฝึกอบรมในขณะปฏิบัตงิาน 
 ไพโรจน์ หลวงพิทกัษ์ (2543) กลา่ววา่ ขัน้ตอนการทํา OJT มี 5 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ตรวจสอบ และเตรียมการ ขัน้ตอนนีเ้ป็นหน้าท่ีของผู้ ให้การฝึกอบรม เช่น หวัหน้า

งาน หรือผู้ เช่ียวชาญ นัน่คือ ตรวจสอบ เพ่ือดวู่าผู้ เข้าอบรมเป็นใคร รับผิดชอบในสว่นงานไหน พืน้
ความรู้เป็นอยา่งไร ผู้ ท่ีจะเข้ารับการอบรมมีข้อบกพร่อง หรือยงัขาดความรู้ความเข้าใจตรงสว่นใด ,
เตรียมการสอน เคร่ืองมือ วสัดอุุปกรณ์ วตัถดุิบให้สอดคล้อง และครบตามจํานวนผู้ เข้ารับการ
อบรม ,จัดสถานท่ีให้เพียงพอต่อผู้ เข้ารับการอบรม เพ่ือให้การอบรมได้มาตรฐานเดียวกัน,           
ถ้าต้องการเน้นให้พนกังานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทุกคนแล้ว ผู้อบรมควร
พิจารณาวา่ จะสอนเน้นเร่ืองไหน และเตรียมการตรงสว่นนัน้  

2. การเตรียมความพร้อมให้ผู้ เข้ารับการอบรม ถ้าเป็นพนกังานท่ีรับเข้ามาใหม่ ผู้อบรม
ควรแจ้งรายละเอียดให้พนกังานทราบลว่งหน้าก่อนมีการฝึกอบรม เพ่ือให้พนกังานได้ศกึษาและหา
ปัญหาในส่วนท่ีเขายงัไม่เข้าใจ, ถ้าเป็นพนกังานเก่า ผู้อบรมต้องแจ้งรายละเอียดเช่นกนั เพ่ือให้
พนกังานทราบและได้ปรับตวัให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะรับการอบรม, กระตุ้นให้พนกังานท่ีจะเข้ารับ
การอบรมเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้งาน เช่น ถ้าพนกังานทํายอดการผลิต หรือยอดขายได้
เพิ่มขึน้ จากเป้าท่ีกําหนด และงานมีประสทิธิภาพ องค์กรจะมีเงินรางวลัให้ เป็นต้น  

3. การสอนงานในสิ่งท่ีพนกังานจะต้องนําไปปฏิบตัิ ทัง้ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง และขัน้ตอน
ตา่ง ๆ ผู้สอนจะต้องอธิบายเป็นลําดบัขัน้ว่า อะไรต้องทําก่อนหรือหลงั ถ้าพนกังานทําผิดขัน้ตอน 
จะเกิดผลเช่นไร และจะมีแนวทางอย่างไร เพ่ือป้องกนัไม่ให้พนกังานทําผิดขัน้ตอน, ชีใ้ห้เห็นถึง
ปัญหา ข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ ท่ีเคยเกิดขึน้ เพ่ือให้พนกังานได้ระมดัระวงั และร่วมหาวิธีปฏิบตั ิ
รวมถึงแนวทางการแก้ไข, ต้องสอนงานให้ครบถ้วน ชดัเจน สามารถนําไปปฏิบตัิได้ทนัที, เม่ือจบ
การสอนในแต่ละจุด ผู้สอนต้องทดสอบความเข้าใจของผู้ เข้ารับการอบรม ถ้าผู้ เข้ารับการอบรม
เข้าใจตรงกนัหมดทกุคนแล้วผู้สอนจงึคอ่ยผา่นไปยงัจดุตอ่ไป, มีการตัง้คําถาม และรับคําถามจากผู้
เข้ารับการอบรม, สอนเทคนิคต่างๆ ให้พนักงานทุกคนทราบโดยเท่าเทียม และเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั  

4. ลงมือปฏิบตัิ เป็นขัน้ตอนให้ผู้ เข้าอบรมทดลองทําเอง เพ่ือทดสอบว่า แต่ละคนมี
ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ผู้สอนต้องคอยตัง้คําถามตลอด เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึน้ เพราะบางงานจะมีขัน้ตอนมาก ผู้สอนควรคอยกระตุ้นด้วยการถามว่า ต้องทําอะไรก่อน ทํา
ทําไม ทําอย่างไร ทําเม่ือไร และท่ีไหน ผู้สอนต้องดดู้วยว่า พนกังานทําถกูต้องหรือไม่ระหว่างให้
ทดลองทํา ถ้าพนกังานทําผิดให้แก้ไข และทําใหม่จนกว่าจะผ่าน การลงมือปฏิบตัิควรจะใช้สถานท่ี
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ทํางานจริง หรือห้องฝึกปฏิบตัจํิาลองท่ีใกล้เคียงของจริงมากท่ีสดุ วิธีนีเ้ม่ือพนกังานไปทํางานจริงจะ
เกิดความเคยชิน และทํางานได้ 

5. การตดิตามประเมินผล หลงัจากจบการฝึกอบรมแล้ว หวัหน้างานควรมอบหมายให้
พนกังานปฏิบตัิงานเอง แต่ในระยะเวลาแรก หวัหน้างานจะต้องติดตามผลอย่างใกล้ชิด คอยให้
คําปรึกษาแนะนําในจุดต่างๆ ท่ีพนกังานยงัติดขดั หรือยงัทําไม่ได้ จนเม่ือหวัหน้างานแน่ใจว่า 
พนกังานทํางานได้ดีพอ หวัหน้างานจงึควบคมุตามปกต ิ 

     อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ์ (2550) กล่าวว่า การทํา OJT มีขัน้ตอนและหลกัปฏิบตัิใน
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้ตอนการสํารวจ ผู้บงัคบับญัชาสํารวจและดวู่างานใดจําเป็นต้องให้พนกังาน  
มีความรู้ เพ่ือปฏิบตังิานได้อยา่งถกูต้อง ทกัษะใดจําเป็นสําหรับการทํางานนัน้ ๆ รวมทัง้สํารวจดวู่า
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงานเป็นใคร เป็นพนักงานใหม่ หรือพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์การทํางานแล้ว  

2. ขัน้ตอนการวางแผน ผู้บงัคบับญัชากําหนดขอบเขต วางแผนระยะเวลา ระบุ
ความคาดหวงั แผนการดําเนินงาน เป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีต้องการ สถานท่ีท่ีต้องการฝึกปฏิบตัิงาน
จริง รวมทัง้การจดัเตรียมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีจําเป็นในการฝึกอบรมในขณะปฏิบตังิาน 

3. ขัน้ตอนการส่ือสาร ผู้บงัคบับญัชาจะต้องแจ้งให้พนกังานทราบถึงจดุประสงค์
และเป้าหมายท่ีชดัเจนก่อนท่ีจะมีการจดัฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงานจริงเพ่ือให้พนกังานได้ศึกษา
และจดัเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ และการสอบถามหรือซกัถามในประเดน็ในสว่นท่ียงัไม่เข้าใจ
ไว้ลว่งหน้า 

4. ขัน้ตอนการนําไปปฏิบัติ ในช่วงการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานนัน้
ผู้บงัคบับญัชา ท่ีทําหน้าท่ีสอนพนกังานจะต้องอธิบายขัน้ตอนในรายละเอียดอย่างช้า ๆ และมีการ
สาธิตวิธีการทํางานอยา่งเป็นขัน้ตอน 

5. ขัน้ตอนการประเมิน ผู้บงัคบับญัชาประเมิน ติดตามผลการทํางานอย่างใกล้ชิด 
ให้ข้อมลูป้อนกลบักบัพนกังานทนัที และข้อแนะนํา หากเกิดความผิดพลาด 

จากหวัข้อดงักลา่ว สรุปได้ว่า การทํา OJT มีขัน้ตอนและหลกัปฏิบตัิอยู่ 5 ขัน้ตอน
ประกอบด้วยขัน้ตอนการสํารวจ วางแผน ขัน้ตอนการสื่อสาร การนําไปปฏิบตัิ และขัน้ตอนการ
ประเมิน เพ่ือพฒันาศกัยภาพบคุลากรและเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานให้มากยิ่งขึน้ 
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5.5. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมแบบ OJT 
        เอือ้พนัธ์ เพ็ชราภรณ์ (2538) ได้ทําการศกึษาเร่ือง การพฒันาฝีมือแรงงานด้วยการ

ฝึกอบรมแบบ On The Job Training : กรณีศกึษาธุรกิจซ่อมรถยนต์ ผลการวิจยัพบว่า ใน
อตุสาหกรรมซ่อมรถยนต์พบว่า การอบรมแบบไม่เป็นระบบหรือ OJT มีประสิทธิภาพมากเพราะ
การเรียนรู้ทุกอย่างเกิดจากการได้ทดลองปฏิบตัิจากของจริง การเรียนรู้จะเร่ิมจากงานท่ีง่ายไปสู่
งานท่ียาก และพบหลกัฐานเชิงประจักษ์ว่ามีปัญหาหลายประการในการอบรม ซึ่งสามารถสรุป
สาเหตุของปัญหาได้ คือ เร่ืองการศึกษาของคนงานและปัญหาการเรียนรู้แบบ OJT ท่ีไม่เป็น
ขัน้ตอนในกิจการขนาดเลก็ เน่ืองจากเจ้าของอูไ่มมี่เวลาฝึกคนงาน อยา่งไรก็ตาม หากคนงานมัน่ใจ
วา่ตนมีฝึมือช่างแล้วแตน่ายจ้างไมย่อมขึน้เงินเดือนให้ คนงานจะแก้ปัญหาด้วยการลาออกจากงาน 
กิจการซ่อมรถยนต์จึงไม่มีปัญหาความล้มเหลวของตลาดฝึกอบรมตามข้อคาดการณ์ ยกเว้นบาง
กรณีเท่านัน้ ดงันัน้ การท่ีตลาดฝึกอบรมแบบทัว่ไปเป็นตลาดแข่งขนั นายจ้างไม่สามารถเอาเปรียบ
คนงานได้ และนอกจากนัน้นายจ้างยงัต้องมีการจูงใจเพ่ือป้องกนัคนงานท่ีมีฝีมือไม่ให้ลาออกไป
ทํางานท่ีอ่ืนอีกด้วย ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขจะต้องมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
โดยการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาทัง้สายสามัญและสายอาชีพ และร่วมมือกับกิจการขนาด
กลางและเล็กในการสร้างระบบขัน้ตอนการอบรมแบบ OJT โดยการสนบัสนนุเงินทนุและสง่ครูช่าง
เข้าไปสอนในกิจการ รวมถึงการสนบัสนุนทางด้านเทคโนโลยีให้กิจการขนาดกลางและเล็ก และ
ประชาสมัพนัธ์การอบรมโดยหน่วยงานของรัฐบาลให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง เพ่ือส่งเสริมให้
กิจการขนาดกลางและเลก็สามารถแขง่ขนัในอตุสาหกรรมได้ในอนาคต 

 สมโชค เฉตระการ (2552) ได้ทําการศกึษา เร่ือง แนวทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
ของการพัฒนาอา ชีพทอผ้า ไหมตามโครงการหนึ่ ง ตํ าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ใน เขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผลการวิจยั พบว่า 1. ชมุชนท่ีกลุม่อาชีพทอผ้าไหมตัง้อยู่ทัง้หมดมี
ประวตัิความเป็นมา และมีการถ่ายทอดภมูิปัญญาเก่ียวกบัการทอผ้าไหมสู่รุ่นลกูหลานทัง้สิน้ 2. 
แนวทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของการพัฒนาอาชีพทอผ้าไหม เร่ิมต้นจากมีการสืบทอดภูมิ
ปัญญาด้านการทอผ้าไหมสู่รุ่นลกูหลานในระดบัครัวเรือน มีการรวมตวัเป็นกลุ่มอาชีพ โดยอาศยั
แรงจูงใจจากภายในครัวเรือน กลุ่มอาชีพ และโรงเรียนในชุมชน รวมกับแรงจูงใจจากภายนอก 
โดยเฉพาะจากนโยบาย การจัดระบบและกลไกช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล ทําให้เกิด
กระบวนการในการเรียนรู้และมีการพฒันากลุม่ให้มีความเข้มแข็งขึน้เป็นลําดบั  โดยการเรียนรู้นัน้มี
รูปแบบดําเนินการในระดบัครัวเรือน ระดบักลุม่อาชีพ และระดบัโรงเรียน มีภมูิปัญญาชาวบ้านด้าน
การทอผ้าไหมเป็นกําลงัหลกัในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยใช้วิธีการสอนภาคทฤษฎี
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ด้วยการบอก อธิบายให้ท่องจํา ให้ดตูวัอย่างของจริง และเรียนรู้ภาคปฏิบตัิด้วยการปฏิบตัิจริงท่ี
กลุม่อาชีพในชมุชนในลกัษณะของ  On The Job Training  

ประเวศ รัตนวงศ์ (2553) ได้ทําการศกึษาเร่ือง รายงานโครงการพฒันาครูนกัวิจยั
การสอนคิด เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
อดุรธานี เขต 3 อําเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ผลการพฒันาสรุป ดงันี ้1. ขณะนีมี้การ
ประกาศใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 การกําหนดสมรรถนะสําคญั
ของผู้ เรียน  5 สมรรถนะหนึ่งในนัน้ คือ ความสามารถในการคิด ถือว่าเป็นเป้าหมายสําคญัในการ
พฒันาผู้ เรียน จึงต้องมีการเตรียมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบตัิท่ีชดัเจนแก่ผู้บริหารและ
ครูในสถานศกึษา 2. ควรมีการปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาครูใหม่ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาควร
สร้างความเข็มแข็งและสนบัสนนุให้โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้งานการสอนจากครูท่ีเป็นต้นแบบ ครู
แกนนําในการสร้างเครือข่าย ควรปรับวิธีการฝึกอบรมครูโดยเน้นการสาธิตรูปแบบวิธีการต่างๆให้
ครูได้ปฏิบตัิมากขึน้ การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยให้การฝึกอบรมครูได้แพร่หลายขึน้ 3. 
วิธีการพฒันาครูให้ประสบความสําเร็จ ควรเน้นการพฒันาครูทัง้โรงเรียน ใช้รูปแบบเน้นโรงเรียน
เป็นฐาน (Site-Based Development) พฒันาขณะปฏิบตัิงานในโรงเรียน (On The Job Training) 
และการนิเทศท่ีได้ผลควรใช้ “การชีแ้นะ (Coaching)” ให้การชีแ้นะทัง้กลุม่ย่อยและรายบคุคล ครู
กบัศกึษานิเทศก์เรียนรู้ร่วมกนั ใช้วิธีการจดัการความรู้ (KM : Knowledge Management) มาใช้
เพ่ือให้เกิดการพฒันาตอ่ยอดและยัง่ยืน การสร้างความศรัทธา การยอมรับ ร่วมคิด ร่วมทํางาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งเรียกว่าเป็นกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ จึงมีความจําเป็นท่ีต้องมีการ
ปรับปรุงการนิเทศ โดยนํากระบวนการกลัยาณมิตรนิเทศมาใช้ในการปฏิบตังิานทกุระดบั  

         เจริญ แจ่มใส (2550) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ระบบ
กระจายสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา สําหรับคน
พิการ สงักดัศนูย์การศกึษาพิเศษประจําจงัหวดัสมทุรสาคร ผลการวิจยัพบว่า 1. การวางแผน 
(Planning) การประชมุครูศนูย์ฯ และการตอบแบบสอบถาม พบวา่ครูศนูย์ฯท่ีมีประสบการณ์ในการ
สอนเด็กพิเศษ ระยะเวลา 1 - 5 ปี ร้อยละ 50 และ 6 -10 ปี ร้อยละ 50 คณุวฒุิ /ประสบการณ์
ทางการศกึษาพิเศษ มีวฒุิทางการศกึษาพิเศษโดยตรง ร้อยละ 16.67 ได้รับวฒุิบตัรการอบรมครู
การศกึษาพิเศษของ ก.ค. ร้อยละ 33.33 มีประสบการณ์การศกึษา อบรม ดงูาน ร้อยละ 50 ความ
ต้องการพฒันาความรู้ เรียงลําดบัดงันี ้เร่ืองระบบกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา สําหรับคนพิการ ร้อยละ 83.33 เร่ืองการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมร้อยละ 66.67 เร่ืองการจดัทําแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล ร้อยละ 50 เร่ือง
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เนือ้หาสาระหลกัสตูรสําหรับคนพิการ ร้อยละ 50 และเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สําหรับ
คนพิการ ร้อยละ 50   2. การปฏิบตัิ (Action) การวดัความรู้ในระบบกระจายสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา สําหรับคนพิการ ก่อนและหลงัการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการ ปรากฏว่า ครูศนูย์ฯมีความรู้เพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีการดําเนินการ
จดัทําตามระบบกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศกึษา สําหรับคนพิการ ร้อยละ 50 การดําเนินการเป็นไปตามระบบฯ พบว่าดําเนินการได้ครบ
องค์ประกอบ ร้อยละ 66.67 ความสอดคล้องของระบบฯ พบว่า ร้อยละ 33.33 ไม่คอ่ยมีความ
สอดคล้องกนั การนําระบบฯไปใช้สอนคนพิการ มีครูนําไปใช้สอนได้ทกุขัน้ตอน ร้อยละ 50  3. การ
สงัเกตผล (Observation) จากการสงัเกตผล พบวา่ ครูศนูย์ฯ มีความรู้ และสามารถนําความรู้ระบบ
กระจาย สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา สําหรับคน
พิการ ไปดําเนินการให้บริการทางการศกึษาสําหรับคนพิการได้ 4. การสะท้อนผล (Reflection) 
จากการให้ความรู้ ระบบกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศกึษา สําหรับคนพิการ ผู้บริหารนําครูศนูย์ฯท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาฝึกอบรม โดยการสอนแนะงาน
ขณะฝึกปฏิบตัิงานปฏิบตัิการ (On The Job Training) เพ่ือให้เกิดความชํานาญและสามารถนํา
ระบบกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา สําหรับ
คนพิการ ไปใช้สอนคนพิการได้ผลจากการอบรมเชิงปฏิบตัิการระบบกระจายสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา สําหรับคนพิการ โดยการวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการ และการสอนแนะงานระหว่างปฏิบตัิการ ทําให้ครูศนูย์ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถดําเนินการตามระบบ ฯ ระบบฯมีองค์ประกอบท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน และแตล่ะองค์ประกอบ
มีความสอดคล้องกันจึงอาจกล่าวได้ว่าวิธีการพฒันา ทําให้ครูศนูย์ฯมีความรู้เพิ่มขึน้ในระบบ
กระจายสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา สําหรับ       
คนพิการ 

จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้ศกึษาค้นคว้าได้นํามาเป็นแนวทางในการ
พฒันา 3 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านการออกแบบกระบวนการวิจยั  มีขัน้ตอนดงันี ้1) กําหนดปัญหา  2) สํารวจความ
ต้องการของผู้ เข้ารับการอบรม และวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
วิเคราะห์/กําหนดกลุ่มผู้ เข้ารับการฝึกอบรม วิเคราะห์เนือ้หา องค์ประกอบบทเรียน วิเคราะห์
จุดประสงค์ให้สอดคล้องกับเนือ้หา 3) ออกแบบเว็บท่ีใช้ฝึกอบรม กําหนดจุดประสงค์เนือ้หาและ
วิธีการนําเสนอ ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้หาประสิทธิภาพของเว็บ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและ
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ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ และนํามาปรับปรุงแก้ไข 4) นําเว็บฝึกอบรมทดลองแบบ 1:1 (3 คน) 
ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข  นําเว็บฝึกอบรมทดลองกลุ่มย่อย (9 คน)  ประเมินผลและปรับปรุง
แก้ไข และนําเว็บฝึกอบรมทดลองภาคสนาม (30 คน) จากนัน้ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือหา
ประสิทธิภาพเว็บฝึกอบรมทัง้ 3 ครัง้ 5) นําไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง (30 คน) เพ่ือเปรียบเทียบผลก่อน
และหลังฝึกอบรม 6) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ และนํามาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อเว็บ
ฝึกอบรม 

2. ด้านการออกแบบกระบวนการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ได้ใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ 
OJT มีขัน้ตอนและหลกัปฏิบตัิอยู่ 5 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 1) ขัน้ตอนการสํารวจ 2) วางแผน 3) 
ขัน้ตอนการสื่อสาร 4) การนําไปปฏิบตั ิ5) ขัน้ตอนการประเมิน และได้ใช้เคร่ืองมือในการให้คะแนน
แบบรูบริค (Rubrics or Scoring Rubrics) ซึง่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้านตา่ง ๆ ท่ีใช้พิจารณาชิน้งานหรือ
การปฏิบตั ิ(ดงัภาคผนวก ง) 

3. ด้านการออกแบบเคร่ืองมือในการวิจยั ได้ทําการออกแบบดงันี ้ 
 3.1 แบบสอบถามความต้องการเว็บฝึกอบรม โดยมีขัน้ตอนการสร้างตามลําดบั ดงันี ้

1) กําหนดขอบเขตของข้อมลู 2) เลือกชนิดและรูปแบบของคําถาม 3) เขียนข้อคําถามฉบบัร่าง 4) 
เรียงข้อคําถามและจดัรูปแบบ 5) นําแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสม 6) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 7) นําแบบสอบถาม
ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้สอบถามกบับคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

 3.2 เว็บฝึกอบรม (WBT) โดยได้ยดึรูปแบบการพฒันาการเรียนการสอนตามหลกัของ 
Generic ID Model (ADDIE) มาใช้ในการออกแบบและพฒันา ซึง่มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้1) ขัน้การ
วิเคราะห์ 2) ขัน้การออกแบบ 3) ขัน้การพฒันา 4) ขัน้การดําเนินการ 5) ขัน้การประเมินผล 

 3.3 แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน เพ่ือหา
ประสทิธิภาพของเว็บฝึกอบรม โดยให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินผล  

 3.4 แบบประเมินเว็บฝึกอบรม ได้ดําเนินการตามลําดบัดงันี ้1) สร้างแบบประเมินแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) เพ่ือใช้ประเมินเว็บฝึกอบรม 2) สร้างแบบประเมิน
เว็บฝึกอบรมโดยแบ่งเป็น 6 สว่น ดงันี ้ ส่วนท่ี  1  ส่วนนําของบทเรียน ส่วนท่ี  2 สว่นเนือ้หาของ
บทเรียน ส่วนท่ี  3  สว่นการออกแบบระบบการเรียนการสอน ส่วนท่ี  4  สว่นประกอบด้านกราฟิก
และการออกแบบ ส่วนท่ี  5  ด้านการออกแบบปฏิสมัพนัธ์ ส่วนท่ี  6  ส่วนเทคนิคด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 3) นําแบบประเมินเว็บฝึกอบรมไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบพิจารณาความ
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เหมาะสม และทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 4) นําแบบประเมินให้ผู้ เช่ียวชาญ ตรวจสอบหา
ค่าความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป เป็นข้อคําถามท่ีมีความเหมาะสมในการประเมิน 5) 
ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินเว็บฝึกอบรม 6) จดัพิมพ์แบบประเมินเว็บฝึกอบรมฉบบัสมบรูณ์เพ่ือเก็บ
ข้อมลู 

 3.5 แบบสอบถามความพงึพอใจ ได้ดําเนินการตามลําดบั ดงันี ้1) ศกึษาการสร้างแบบ
ประเมินแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) เพ่ือใช้ประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่
เว็บฝึกอบรม 2) รวบรวมข้อมลูและสร้างแบบประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่เว็บฝึกอบรม ซึง่จําแนก
เป็นด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ  และด้านการผลิต 3) นําแบบประเมินไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม และทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 4) นําแบบ
ประเมินท่ีได้รับการแก้ไขแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่านตรวจสอบหาคา่ความสอดคล้อง (IOC) 
ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 5) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 6) จดัพิมพ์แบบ
ประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่เว็บฝึกอบรมฉบบัสมบรูณ์เพ่ือเก็บข้อมลู  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีและจติวทิยาที่เกี่ยวข้องในการสร้างเว็บ
ฝึกอบรม 
    - ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ 
    - ทฤษฎีการจดัการเรียนรู้โดยผู้ เรียนนําตนเอง 
    - ทฤษฏีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
    - ทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 

เนือ้หาความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเนือ้หา  
       หน่วยที่ 1   อินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ 
       หน่วยที่ 2   ทําความรู้จกั Joomla 
       หน่วยที่ 3   จดัการเนือ้หาบนเว็บไซต์ 
       หน่วยที่ 4   การจดัการเมนเูชื่อมโยงข้อมลู 
       หน่วยที่ 5   บริหารจดัการ User 
       หน่วยที่ 6   การจดัการ Template 
       หน่วยที่ 7   เพิ่มความสามารถให้กบัเวบ็ไซต์ 
                        ด้วย Extension 

ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมแบบ OJT  
(On The Job Training) 
   - ความหมายการฝึกอบรมแบบ OJT 
   - ประโยชน์ของการฝึกอบรมแบบ OJT          
   - วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมแบบ OJT 
   - ขัน้ตอนการฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน 

  - ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
ด้วยเว็บฝึกอบรม  
  - ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ที่มีต่อเว็บฝึกอบรม เรื่อง ระบบบริหารจดัการ
เนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT  

เวบ็ฝึกอบรม เรื่อง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา 
ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The 
Job Training) สาํหรับบุคลากรมหาวทิยาลัย 
ราชภฏักาํแพงเพชร 

กระบวนการหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม  

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิการศกึษาค้นคว้า 
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