
บทที่  3 
 

วธีิดาํเนินการศกึษาค้นคว้า 

 
การพฒันาเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรม

แบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ผู้ศกึษา
ค้นคว้า แบ่งหวัข้อท่ีสําคญัในการเสนอผลการศึกษา เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือพฒันา ทดสอบหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรมและศกึษา
ความพึงพอใจของผู้ ฝึกอบรมท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิค
การฝึกอบรมแบบ OJT ผู้ศกึษาค้นคว้าได้กําหนดการศกึษาตามลําดบัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างและหาประสทิธิภาพของเว็บฝึกอบรม 

  ขัน้ตอนท่ี 2 การนําไปใช้ เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และศึกษา 
                   ความพงึพอใจท่ีมีตอ่เว็บฝึกอบรม ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT 
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ขัน้ตอนที่ 1 
 

 

 
    
        

 
 
 
     
         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 แสดงแผนผงัการวิจยัและพฒันาเว็บฝึกอบรม 

กาํหนดปัญหา 

‐ ออกแบบเวบ็ที่ใช้ฝึกอบรม 

‐ กําหนดจดุประสงค์เนือ้หาและวิธีการนําเสนอ 

‐ ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้หาประสิทธิภาพของเวบ็ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

3) ขัน้พฒันา 
   (Development) 

2) ขัน้ออกแบบ 
   (Design) 

1) ขัน้วเิคราะห์  
    (Analysis) 

- สํารวจความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรม 
- วิเคราะห์ข้อมลู ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
- วิเคราะห์/กําหนดกลุม่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
- วิเคราะห์เนือ้หา องค์ประกอบบทเรียน 
- วิเคราะห์จดุประสงค์ให้สอดคล้องกบัเนือ้หา 

- สร้างเวบ็ฝึกอบรม 
- สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ 

นําเวบ็ฝึกอบรมทดลองแบบ 1:1 (3 คน) 

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 

นําเวบ็ฝึกอบรมทดลองกลุม่ย่อย (9 คน) 

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 

นําเวบ็ฝึกอบรมทดลองภาคสนาม (30 คน) 

หาประสิทธิภาพ 

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 

ผู้ เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบ 
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ขัน้ตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 (ต่อ) 

 
 

5) ขัน้ประเมนิผล 
    (Evaluation) 

นําไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง (30 คน) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัฝึกอบรม 

สร้างแบบประเมินความพงึพอใจ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ตรวจสอบ 

ผู้ เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบ 

ศกึษาความพงึพอใจที่มีตอ่เวบ็ฝึกอบรม 
ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT 

4) ขัน้การนําไปใช้ 
    (Implementation) 
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ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
1. ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาเว็บฝึกอบรม จํานวน 5 ท่าน 
2. บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จํานวน 42 คน แบง่เป็นใช้ในการทดลอง 1:1 

จํานวน 3 คน ทดลองกลุ่มย่อย จํานวน 9 คน ทดลองภาคสนาม จํานวน 30 คน ท่ีมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   
1. แบบสอบถามความต้องการเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา  
2. เว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา 
3. แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา 
4. แบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
5. แบบประเมินเว็บฝึกอบรมสําหรับผู้ เช่ียวชาญ 

การดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
1. แบบสอบถามความต้องการเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา 

ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร โดยมีขัน้ตอนการสร้างตามลาํดบั ดงันี ้ 

1.1 กําหนดขอบเขตของข้อมูล โดยศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงาน และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการสร้างและพัฒนาเว็บฝีกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งพิจารณาจาก
จดุมุง่หมายของการศกึษาค้นคว้า และสมมตฐิานในการศกึษาค้นคว้า 

1.2 เลือกชนิดและรูปแบบของคําถาม นําข้อมูลท่ีได้จากข้อ 1.1 มาประยุกต์ใช้ 
โดยเลือกใช้แบบสอบถามตามลักษณะการตอบทัง้ 2 ชนิด คือ คําถามแบบปลายปิด (Close 
Question) และคําถามแบบปลายปิด (Open End) 

1.3 เขียนข้อคําถามฉบบัร่าง ซึง่มีสว่นประกอบ ดงันี ้
 1.3.1 ข้อมูลพืน้ฐาน ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีของผู้ ท่ีจะเข้ารับ

การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ 
 1.3.2 ข้อมลูเก่ียวกบัความต้องการในการพฒันาเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบ

บริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับ
บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

 1.3.3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นคําถามเพ่ือต้องการ
ข้อมลูหรือความคดิเห็นอย่างกว้างๆ เก่ียวกบัเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบั
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เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

1.4 เรียงข้อคําถามและจดัรูปแบบให้ดงู่าย และสะดวกตอ่การตอบคําถาม 
1.5 นําแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ

เหมาะสม 
1.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ การใช้

ภาษา ข้อคําถาม รูปแบบของคําถาม เพ่ือให้เป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ 
1.7 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้สอบถามกบับคุลากรมหาวิทยาลยั

ราชภฏักําแพงเพชร 
2. การสร้างเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการ

ฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) 
     ผู้ศกึษาค้นคว้าได้ดําเนินการพฒันาเว็บ โดยได้ยึดรูปแบบการพฒันาการเรียนการสอน
ตามหลกัของ Generic ID Model (ADDIE) มาใช้ในการออกแบบและพฒันา ซึง่มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
  1. ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) 
  2. ขัน้การออกแบบ (Design) 
  3. ขัน้การพฒันา (Development) 
  4. ขัน้การทดลองใช้ (Implementation) 
  5. ขัน้การประเมินผล (Evaluation) 

โดยลําดบัและขัน้ตอนต่างๆ ต้องคํานึงถึงปัจจยั 3 ประการ คือ เป้าหมาย การปฏิสมัพนัธ์ 
และการทบทวนเนือ้หาในบทเรียน 
 ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) 
 1. กําหนดปัญหา และสํารวจความต้องการในการใช้เว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหาร
จดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จํานวน 60 ชดุ 
 2. วิเคราะห์/กําหนดกลุ่มผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยเลือกกลุ่มบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แบบเจาะจง ซึ่งได้มาจากการสํารวจความต้องการใช้เว็บ
ฝึกอบรม และการรับสมคัรผู้ ท่ีมีความประสงค์ในการใช้เว็บฝึกอบรม โดยต้องมีความรู้พืน้ฐานทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตได้ 
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3. วิเคราะห์เนือ้หา และองค์ประกอบของเว็บฝึกอบรมท่ีได้มาจากแบบสอบถาม กําหนด
เนือ้หาและการใช้เว็บฝึกอบรมจากบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

4. วิเคราะห์จุดประสงค์ กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนือ้หาในแต่ละหน่วยของเว็บ
ฝึกอบรม ให้สอดคล้องตามจดุมุง่หมายของการฝึกอบรม 

เม่ือวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ แล้ว สรุปได้ว่าบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ส่วน
หนึ่งไม่มีเวลาเพียงพอในการเข้ารับการอบรม  เร่ืองระบบบริหารจดัการเนือ้หา โดยผลการสํารวจ
ความต้องการใช้เว็บฝึกอบรม ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้ และมีข้อเสนอแนะให้มีตวัอย่างเว็บไซต์
ของหน่วยงาน Link ไว้ในเว็บฝึกอบรม เพ่ือเป็นตวัอย่างในการพฒันาเว็บไซต์ของหน่วยงานอ่ืนๆ
ภายในมหาวิทยาลยั ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้นําผลการวิเคราะห์ดงักล่าวไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมตอ่ไป 
 ขัน้การออกแบบ (Design)  

ผู้ศกึษาค้นคว้าได้ดําเนินการในขัน้การออกแบบ ดงันี ้
1. กําหนดวตัถปุระสงค์ของแตล่ะหน่วย 
2. ออกแบบเนือ้หาและกิจกรรมการเรียน  โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์และทําให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ ซึง่จะจําแนกเนือ้หาออกเป็น 7 หน่วย ได้แก่ 
    หนว่ยท่ี 1   อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 
    หนว่ยท่ี 2   ทําความรู้จกั Joomla 
    หนว่ยท่ี 3   จดัการเนือ้หาบนเว็บไซต์ 

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

3. นําเนือ้หามาออกแบบบทเรียนและกิจกรรมระหว่างฝึกอบรม โดยผู้ศึกษา
ค้นคว้าออกแบบให้มีการสง่ผลงานในการฝึกอบรม ออกแบบแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม ซึง่
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการเสริมแรงจากผลงานการฝึกปฏิบตัิชิน้งาน และคะแนนในการทํา
แบบฝึกหดัท้ายหน่วย ระหว่างทํากิจกรรมผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถขอรับคําแนะนําจากพ่ีเลีย้ง
หรือวิทยากรโดยใช้กระดานข่าว  ห้องสนทนา สามารถค้นหาข้อมลู เพ่ือสืบค้นข้อมลูและส่ือต่างๆ 
เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ของตนเอง จากนัน้นําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา
ความเหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนํา  
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4. ทําการออกแบบและกําหนดแผนผงัโครงสร้างเว็บ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเข้าไป
ยงัสว่นหลกัๆของเว็บไซต์ได้อยา่งสะดวกทกุท่ี 
 ขัน้การพัฒนา (Development)  
  1. นําแผนผงัโครงสร้างท่ีได้ออกแบบไว้มาดําเนินการสร้างและพฒันาเว็บฝึกอบรม 
เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) 
สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร โดยใช้เคร่ืองมือและโปรแกรม Joomla ในการ
สร้างเว็บไซต์ โปรแกรมออกแบบด้านกราฟิก โปรแกรมสําหรับถ่ายโอนข้อมูล และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่ระบบอินเทอร์เน็ต  
  2. นําเว็บฝึกอบรมเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุง และนําเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา และด้านเว็บฝึกอบรมเพ่ือทําการตรวจสอบและ
ประเมินเว็บฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ ในด้านหวัข้อย่อยของบางหน่วยควรรวมกันเพ่ือให้เนือ้หากระชบั 
และเพิ่มเตมิแบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียน เพ่ือช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทบทวนความรู้
และฝึกปฏิบตัิก่อนสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อคณุภาพ
ของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The 
Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ขัน้ทดลองใช้ (Implementation) 

ผู้ศกึษาค้นคว้าได้ทําการทดลองใช้ ดงันี ้
1. นําเว็บฝึกอบรมท่ีได้ไปทดลองประเมินขัน้ต้น โดยการทดสอบกบับคุลากร แบบ 

1:1 (One to One Testing) จํานวน 3 คน ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างแตมี่คณุลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ท่ี
จะทําการทดลองจริง เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงส่ือในด้านการออกแบบ ด้านภาษา สี ภาพ ขนาด
ตวัอกัษร เนือ้หา กิจกรรม รูปแบบการนําเสนอ ลกัษณะปฏิสมัพนัธ์ ประเมินโดยการสมัภาษณ์ และ
การสังเกต พบว่า ด้านภาษาท่ีใช้เหมาะสม สีท่ีใช้ดูแล้วสบายตา วิดีโอมีความชัดเจน แต่มี
ภาพประกอบในแต่ละหัวข้อน้อยเกินไป ทําให้ขาดความน่าสนใจ และปรับปรุงโดยการเพิ่ม
ภาพประกอบในแต่ละหวัข้อบทเรียนทุกหวัข้อ ขนาดของตวัอกัษรเล็กมองเห็นไม่ชดัเจน ปรับปรุง
โดยการเพิ่มขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ขึน้ หน้าเว็บเพจยาวเกินไป โดยปรับขนาดเว็บให้สัน้ลงกว่าเดิม 
จากนัน้นําผลการทดลองมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข 
  2. นําไปทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Testing) จํานวน 9 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างแต่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีทําการทดลองจริง เพ่ือหาประสิทธิภาพของเว็บ
ฝึกอบรม โดยให้ศกึษาพร้อมกนั ผลท่ีได้คือ 81.44/82.22 ประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 
 



77 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการ
เนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร กลุ่มย่อย 
 

จํานวนผู้  
ฝึกอบรม 

คะแนนเฉล่ียรายหน่วย รวมคะแนน  คะแนน  

 รายหน่วย ร้อยละ หลงัเรียน ร้อยละ 

   1        2        3         4         5       6         7       
 10       10      10      10       10      10      40    (100 คะแนน) (E1) (30 คะแนน) (E2) 
9 คน   8.2      8.0     8.1     8.1      8.1     8.1    32.7      81.44 81.44     24.67 82.22 

 
ประสทิธิภาพของการทดลองกลุม่ยอ่ย 81.44/82.22 
 
  5. นําไปทดลองภาคสนาม (Field testing) จํานวน 30 คน ท่ีมีคุณลกัษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีจะทําการทดลองจริง โดยจัดอบรมเป็นกลุ่มเหมือนจริงทุกประการ เพ่ือหา
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการ
เนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ภาคสนาม 
 

จํานวนผู้  
ฝึกอบรม 

คะแนนเฉล่ียรายหน่วย รวมคะแนน  คะแนน  

 รายหน่วย ร้อยละ หลงัเรียน ร้อยละ 

   1       2        3         4       5         6        7        
 10      10      10      10      10      10       40    (100 คะแนน) (E1) (30 คะแนน) (E2) 

30 คน 8.0      8.0     8.1     8.0       8.0    8.1    34.7        83.07 83.07     24.4   85.67 

 
ประสทิธิภาพของการทดลองภาคสนาม 83.07/85.67 
  
 ขัน้ประเมินผล (Evaluation) 
 ประเมินโดยการสมัภาษณ์ การสงัเกต แล้วรวบรวมข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแก้ไขจนได้เว็บฝึกอบรมท่ีมีประสทิธิภาพ 
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 3. การสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม
เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job 
Training) สาํหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 
  3.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
  3.2 วิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ของเนือ้หาสาระแตล่ะหน่วย 
  3.3 สร้างแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ 
จาก 7 หน่วยการเรียนรู้ โดยให้ครอบคลมุเนือ้หาและจดุประสงค์การเรียนรู้แตล่ะหน่วย  
  3.4 นําแบบทดสอบท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา พิจารณาความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนือ้หากบัแบบทดสอบแล้วนํามาหาคา่ดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป เป็นแบบทดสอบท่ีมีความตรงในการวดัตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณา ดงันี ้
 + 1   ถ้าแน่ใจวา่จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมกบัเนือ้หามีความสอดคล้อง 
            0  ถ้าไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับเนือ้หามีความสอดคล้อง 
     หรือไม ่
          - 1   ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับเนือ้หาไม่มีความสอดคล้อง      
ได้แบบทดสอบ 
  3.5 นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับบุคลากรท่ีไม่มีความรู้ เร่ือง ระบบบริหาร
จดัการเนือ้หา โดยสอนเนือ้หาวิธีการสร้างให้กบับคุลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน และ
ให้ทําแบบทดสอบ 
  3.6 คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบท่ีมีความยาก
ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และหาค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบท่ีมีค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 จํานวน 30 ข้อ (ดงัตาราง 18 ภาคผนวก ช) 
  3.7 นําแบบทดสอบมาหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั มีคา่เท่ากบั 0.96 
  3.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับจริงบนเว็บฝึกอบรม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูตอ่ไป 

4. การสร้างแบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียน 
4.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบฝึกหดัระหวา่งฝึกอบรมวดัผลการเรียนรู้ 
4.2 วิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ของเนือ้หาสาระแตล่ะหน่วย 
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4.3 สร้างแบบฝึกหดัเป็นแบบอตันยั จาก 7 หน่วยการเรียน แบง่ออกเป็นข้อเขียน 
และส่งชิน้งานสลบักันตามความเหมาะสม โดยให้ครอบคลุมเนือ้หาและจุดประสงค์การเรียนรู้    
แตล่ะหน่วย (ดงัภาคผนวก ง) 

4.4 นําเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ แล้วปรับปรุงแก้ไข 
4.5 นําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา    

เพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์การเรียนรู้กบั
แบบทดสอบท่ีมีความตรงในการวดัตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 

4.6 คดัเลือกและปรับปรุงแบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียน โดยหน่วยท่ี 1 – 6 เป็น
แบบข้อเขียนและสง่ชิน้งาน หน่วยละ 10 คะแนน สว่นหน่วยท่ี 7 เป็นแบบข้อเขียนและส่งชิน้งาน       
40 คะแนน รวมทัง้หมดมีแบบฝึกหดัจํานวน 13 ข้อ 100 คะแนน 

4.7 จดัพิมพ์แบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียนฉบบัจริงบนเว็บฝึกอบรม เพ่ือใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
      5. การสร้างแบบประเมินเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา 
ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร (สาํหรับผู้เช่ียวชาญ) 
 ผู้ศกึษาค้นคว้าได้ดําเนินการตามลําดบัดงันี ้

 5.1 ศึกษาการสร้างแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) เพ่ือใช้ประเมินเว็บฝึกอบรมท่ีผู้ศกึษาค้นคว้าสร้างขึน้ 

 5.2 สร้างแบบประเมินเว็บฝึกอบรมโดยแบง่เป็น 6 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี  1  สว่นนําของบทเรียน 
สว่นท่ี  2  สว่นเนือ้หาของบทเรียน 
สว่นท่ี  3  สว่นการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
สว่นท่ี  4  สว่นประกอบด้านกราฟิกและการออกแบบ 
สว่นท่ี  5  ด้านการออกแบบปฏิสมัพนัธ์ 
สว่นท่ี  6  สว่นเทคนิคด้านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

 5.3 นําแบบประเมินเว็บฝึกอบรมไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบพิจารณาความ
เหมาะสม และทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
  5.4 นําแบบประเมินให้ผู้ เช่ียวชาญ ตรวจสอบหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่
0.5 ขึน้ไป เป็นข้อคําถามท่ีมีความเหมาะสมในการประเมิน 
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  5.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินเว็บฝึกอบรม 
  5.6 จดัพิมพ์แบบประเมินเว็บฝึกอบรมฉบบัสมบรูณ์เพ่ือเก็บข้อมลูตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. นําเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบเว็บฝึกอบรม จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบและประเมินคณุภาพ 
  2. นําเว็บฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ไป ทดลอง 1:1, ทดลองกลุม่ย่อย, ทดลองภาคสนาม 
โดยให้ผู้ เข้าอบรมทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน และแบบทดสอบหลังฝึกอบรม เพ่ือหา
ประสทิธิภาพของเว็บฝึกอบรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การคํานวณหาประสทิธิภาพของเว็บฝึกอบรมโดยใช้เกณฑ์ 80/80 
  2. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมินท่ีให้คา่ความคดิเห็นดงันี ้คือ 

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ    5   คะแนน 
   มีความเหมาะสมมาก     4   คะแนน 

มีความเหมาะสมปานกลาง 3   คะแนน 
มีความเหมาะสมน้อย      2   คะแนน 
มีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 1   คะแนน 

3. กําหนดเกณฑ์การประเมินจากคา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงันี ้
   คา่เฉลี่ย   4.50-5.00  หมายถึง  เว็บฝึกอบรมมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
   คา่เฉลี่ย   3.50-4.49  หมายถึง  เว็บฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก 

คา่เฉลี่ย   2.50-3.49  หมายถึง  เว็บฝึกอบรมมีความเหมาะสมปานกลาง 
   คา่เฉลี่ย   1.50-2.49  หมายถึง  เว็บฝึกอบรมมีความเหมาะสมน้อย 
   คา่เฉลี่ย   1.00-1.49  หมายถึง  เว็บฝึกอบรมมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 
ขัน้ตอนที่ 2 การนําไปใช้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และศึกษา 
ความพงึพอใจที่มีต่อเว็บฝึกอบรม ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT  

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
ประชากร ได้แก่ บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จํานวน 30 คน โดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากบคุลากรท่ียินดีสมคัรเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   
1. เว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา 
2. แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม 
3. แบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
4. แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้าฝึกอบรม 

การดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา 

ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

ผู้ศกึษาค้นคว้าได้ดําเนินการตามลําดบั ดงันี ้
1. ศกึษาการสร้างแบบประเมินแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) เพ่ือ

ใช้ประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่เว็บฝึกอบรม 
2. รวบรวมข้อมลูและสร้างแบบประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่เว็บฝึกอบรม ซึง่จําแนกเป็น 
 2.1 ด้านปัจจยันําเข้า 
 2.2 ด้านกระบวนการ 
 2.3 ด้านการผลติ 
3. นําแบบประเมินไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม และทําการ

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
4. นําแบบประเมินท่ีได้รับการแก้ไขแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ก) 

ตรวจสอบหาคา่ความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป  
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 
6. จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรมฉบบัสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูล

ตอ่ไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ตดิตอ่ผู้ เข้าฝึกอบรมเพ่ือนดัหมายเวลาในการฝึกอบรม 
2. นําเว็บฝึกอบรมไปใช้อบรมกบัผู้ เข้าฝึกอบรม จํานวน 30 คน 
3. ทดสอบความรู้ของผู้ เข้าฝึกอบรมโดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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4. ให้ผู้ เข้าอบรมทําแบบประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่เว็บฝึกอบรม และสมัภาษณ์ความพงึ
พอใจท่ีมีต่อเทคนิคการฝึกอบรมภายหลงัจากการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหาร
จดัการเนือ้หา 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 ในการดําเนินการฝึกอบรม ผู้ศึกษาค้นคว้าใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วนั วนัละ         
2 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ให้ปฏิบตัิงานปกติ แตใ่นระหว่าง 2 ชัว่โมงท่ีฝึกนัน้ จะปฏิบตัิงานตามขัน้ตอน
ท่ีวิทยากรหรือพ่ีเลีย้งกําหนด ซึง่มีรายละเอียดกิจกรรม ดงันี ้
 
ตาราง 3 ขัน้ตอนการดาํเนินการฝึกอบรม 
 

สัปดาห์ที่                          รายละเอียดกิจกรรม 
      1   - รับฟังคําชีแ้จง และพบกลุม่ครัง้ท่ี 1  ณ อาคารศนูย์ภาษาและคอมพวิเตอร์  

  ชัน้ 6  มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
- ทําแบบทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม 
- ศกึษาเนือ้หา และภาคปฏิบตัโิดยเรียนรู้ด้วยตนเอง ในหนว่ยท่ี 1 และ 2 

- ทําแบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียน 

        2 
 

- ศกึษาเนือ้หาภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตัโิดยเรียนรู้ด้วยตนเองในหน่วยท่ี 3 และ 4 
  ณ ท่ีทํางานของผู้ รับการฝึกเอง 
- ทําแบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียน 

 
        3 

- ศกึษาเนือ้หาภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตัโิดยเรียนรู้ด้วยตนเองในหน่วยท่ี 5 และ 6 
  ณ ท่ีทํางานของผู้ รับการฝึกเอง 
- ทําแบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียน 

        4 - ศกึษาเนือ้หาภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตัโิดยเรียนรู้ด้วยตนเองในหน่วยท่ี 7 และ
พฒันาเว็บไซต์ของหนว่ยงาน ตามข้อกําหนดท่ีตัง้ไว้ ณ ท่ีทํางานของผู้ รับการฝึกเอง 
- ทําแบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียน 

         - พบกลุม่ครัง้ท่ี 2 ทําแบบทดสอบความรู้หลงัฝึกอบรม และแบบประเมินความพงึ
พอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีตอ่เว็บฝึกอบรม และความพงึพอใจของผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมท่ีมีตอ่เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT 
- รับมอบเกียรตบิตัร ของท่ีระลกึ และถ่ายรูปร่วมกนั ณ อาคารศนูย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์  ชัน้ 6  มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

 



83 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบผลความแตกต่างของคะแนนของความรู้ก่อนและหลงัฝึกอบรมของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใช้เว็บฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้ ด้วยการทดสอบคา่ที t-test dependent 
2. เปรียบเทียบคะแนนแบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียนกบัเกณฑ์  
3. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมินความพงึพอใจท่ีให้คา่ดงันี ้คือ 

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ    5   คะแนน 
มีความเหมาะสมมาก     4   คะแนน 
มีความเหมาะสมปานกลาง 3   คะแนน 
มีความเหมาะสมน้อย      2   คะแนน 
มีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 1   คะแนน 

4. กําหนดเกณฑ์การประเมินจากคา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงันี ้
   คา่เฉลี่ย   4.50-5.00  หมายถึง  เว็บฝึกอบรมมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
  คา่เฉลี่ย   3.50-4.49  หมายถึง  เว็บฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก 

คา่เฉลี่ย   2.50-3.49  หมายถึง  เว็บฝึกอบรมมีความเหมาะสมปานกลาง 
  คา่เฉลี่ย   1.50-2.49  หมายถึง  เว็บฝึกอบรมมีความเหมาะสมน้อย 
  คา่เฉลี่ย   1.00-1.49  หมายถึง  เว็บฝึกอบรมมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิจยั 
1. การหาประสทิธิภาพของเว็บฝึกอบรม ท่ีสร้างขึน้โดยใช้ E1/E2 โดยใช้สตูร

คํานวณหาประสทิธิภาพดงันี ้(ชยัยงค์  พรหมวงศ์, 2527) 
 
 

 สูตร  
             

และ 
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 โดยท่ี  E1 หมายถงึ  ประสทิธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไว้ในบทเรียน คดิเป็นร้อยละ 
      ของคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝึกหดัท้ายหนว่ยการเรียน 

 E2 หมายถงึ  ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ คดิเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
                           การทําแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 

              x  หมายถงึ  คะแนนรวมของจากการทําแบบฝึกหดัท้ายหน่วยการเรียน 
   f   หมายถงึ  คะแนนรวมจากการทดสอบหลงัเรียนเนือ้หา 
     A หมายถงึ  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัท้ายหนว่ยการเรียน 
     B หมายถงึ  คะแนนเตม็จากแบบทดสอบหลงัอบรม 
     N หมายถงึ  จํานวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
 2. การคํานวณหาคา่ร้อยละ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ t-test dependent 
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูสถิตเิบือ้งต้น (ปกรณ์ ประจนับาน, 2550) 
 


