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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี  ้เป็นการพัฒนาเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหาร

จดัการเนือ้หา  ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ได้ผลวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหาร
จัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

1. จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การศกึษา
ค้นคว้าเก่ียวกับองค์ประกอบของเว็บฝึกอบรม จากเอกสาร ตํารา หนงัสือ ตวัอย่างเว็บฝึกอบรม
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ทําให้เกิดความเข้าใจในลกัษณะงาน ปัจจยัท่ี
จําเป็นตอ่การฝึกอบรมผา่นระบบเครือขา่ย และกิจกรรมการเรียนรู้ในเว็บฝึกอบรม 

2. ผลการศกึษาและสํารวจความต้องการของบคุลากร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
เก่ียวกับความต้องการเว็บฝึกอบรม เร่ืองระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรม
แบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จากการตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 60  ชดุ ได้รับคืน 55 ชดุ จากผลการประเมิน พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่สงักัดสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.09  
รองลงมา ได้แก่ สงักดัสํานกังานอธิการบดี จํานวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 27.27 ส่วนรายการ
คา่เฉล่ียต่ําสดุทัง้หมด 4 รายการคือ สงักดัคณะวิทยาการจดัการ, สํานกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สํานักศิลปะและวฒันธรรม, สภามหาวิทยาลยั หน่วยงานละจํานวน 1 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 1.81 ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 78.18 หน่วยงานมีนโยบายสนบัสนนุ สง่เสริมให้บคุลากร
ได้เรียนรู้หรือฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบบริหารจดัการเนือ้หา (Content Management System : 
CMS) และหน่วยงานไม่มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้หรือฝึกอบรมเก่ียวกับ
ระบบบริหารจดัการเนือ้หา (Content Management System : CMS) ร้อยละ 21.81 ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 80 เคยเข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบบริหารจดัการเนือ้หา 
และไม่เคยฝึกอบรมร้อยละ 20 ทัง้นี ้สาเหตสุ่วนใหญ่ของการไม่เคยเข้ารับการอบรมเน่ืองจากไม่มี
เวลาเพียงพอในการเข้ารับการอบรม ร้อยละ 70.45 รองลงมาคือ ไม่ทราบข่าวจากหน่วยงานท่ีจดั
อบรม ร้อยละ 15.49 ส่วนรายการค่าเฉล่ียต่ําสดุคือ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายสงูจากผลการสํารวจ
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ความคิดเห็นในการจดัทําเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา สําหรับบุคลากร ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 96.36 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 3.63 ทัง้นี ้ร้อยละ 87.27     
มีความต้องการใช้เว็บฝึกอบรม และร้อยละ 12.72 ไมต้่องการใช้เว็บฝึกอบรม สําหรับหวัข้อของเว็บ
ฝึกอบรมท่ีประกอบด้วย อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์, ทําความรู้จกั Joomla, จดัการเนือ้หาบนเว็บไซต์, 
การจัดการเมนูเช่ือมโยงข้อมูล, บริหารจัดการ User, การจัดการ Template, เพิ่มความสามารถ
ให้กบัเว็บไซต์ด้วย Extension ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีความเหมาะสมร้อยละ 98.18 และเห็น
ว่าไม่เหมาะสมร้อยละ 1.81 โดยให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มตวัอย่างเว็บท่ีพฒันาด้วยระบบบริหาร
จดัการเนือ้หา จากผลการสํารวจความคิดเห็นสําหรับรูปแบบของการพฒันาเว็บฝึกอบรม เร่ือง 
ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก ข้อความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว 
และวีดีทศัน์และเสียง ร้อยละ 96.36 รองลงมาคือ ข้อความ กราฟิก วีดีทศัน์และเสียง ร้อยละ 
10.90 สว่นรายการค่าเฉลี่ยต่ําสดุคือ ข้อความ กราฟิก และภาพเคล่ือนไหว ร้อยละ 3.63 จากผล
การสํารวจความคิดเห็นสําหรับองค์ประกอบของเว็บฝึกอบรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก  
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนใช้งาน แผนผังเว็บไซต์ คําแนะนําการใช้ ปฏิทิน
กิจกรรม ภาพกิจกรรม เนือ้หาการฝึกอบรม กระดานข่าว แหล่งสืบค้นข้อมูล ห้องสนทนา 
แบบทดสอบก่อนการอบรม แบบทดสอบหลงัการอบรม ติดต่อเรา ผู้ดแูลระบบ สถิติผู้ เข้าชม และ
ผู้ ใช้ออนไลน์ ร้อยละ 60 รองลงมาเลือกหน้าหลกั ข่าวประชาสมัพนัธ์ แผนผงัเว็บไซต์ คําแนะนํา
การใช้ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม เนือ้หาการฝึกอบรม กระดานข่าว ติดตอ่เรา และสถิติผู้ เข้าชม 
ร้อยละ 23.63 สว่นรายการค่าเฉลี่ยต่ําสดุคือ เลือกหน้าหลกั ข่าวประชาสมัพนัธ์ การลงทะเบียนใช้
งาน แผนผงัเว็บไซต์ คําแนะนําการใช้ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม เนือ้หาการฝึกอบรม กระดาน
ขา่ว แหลง่สืบค้นข้อมลู ห้องสนทนา แบบทดสอบก่อนการอบรม แบบทดสอบหลงัการอบรม ค้นหา
ข้อมลู ติดตอ่เรา ผู้ดแูลระบบ สถิติผู้ เข้าชม และผู้ใช้ออนไลน์ ร้อยละ 1.81 จากผลการสํารวจความ
คิดเห็นสําหรับลักษณะของเว็บฝึกอบรม ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก มีเนือ้หา มีการ
ลงทะเบียน มีการปฏิสมัพนัธ์ มีการจดัการฐานข้อมลู และมีสว่นสนบัสนนุการเรียนการสอน ร้อยละ 
94.54 รองลงมา เลือกมีเนือ้หา มีการเก็บสถิติการเข้าใช้ข้อมลูมีการลงทะเบียน มีการปฏิสมัพนัธ์  
มีการจดัการฐานข้อมลู และมีส่วนสนบัสนนุการเรียนการสอน ร้อยละ 3.63 ส่วนรายการค่าเฉล่ีย
ต่ําสดุคือ เลือกมีการปฏิสมัพนัธ์ มีการจดัการฐานข้อมลู และมีส่วนสนบัสนุนการเรียนการสอน  
ร้อยละ 1.81 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการจดักิจกรรมของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการ
เนือ้หามีความเหมาะสมร้อยละ 98.18 และเห็นว่าไม่เหมาะสมร้อยละ 1.81 โดยให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรแจ้งขัน้ตอนการใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT เพิ่มเตมิด้วย 
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3. ผลการสร้างเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรม
แบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

เว็บฝึกอบรมท่ีผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึน้ประกอบด้วยหน้าจอแรกหรือท่ีเรียกว่าโฮมเพจมี
ส่วนของข่าวประชาสมัพนัธ์  คําแนะนําการใช้ รายละเอียดเก่ียวกับหลกัสูตร  โครงสร้างเนือ้หา 
ตารางการฝึกอบรม  

เมน ูประกอบด้วยเมนูสําหรับลงทะเบียนอยู่ทางซ้ายมือมองเห็นได้ชดัเจน ถดัลงมาเป็น
เมนูหลกั ประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่ หน้าแรก ความเป็นมา คําแนะนําการใช้ ปฏิทินกิจกรรม 
แหลง่สืบค้นข้อมลู ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม ตดิตอ่ผู้จดัทํา ผู้ดแูลระบบ แผนผงัเว็บไซต์ 

เม่ือ Login เข้าสูร่ะบบ เม่ือทําการลงทะเบียนเข้าสูเ่ว็บฝึกอบรม จะพบหน้าเลือกเมนกูาร
ทํางาน ระหว่างเลือกแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม และเข้าสูเ่นือ้หาฝึกอบรม สําหรับกรณีเข้าใช้งาน
ครัง้แรก ให้เลือกทําแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม มีทัง้หมด 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 

เมนเูข้าสูเ่นือ้หาฝึกอบรม ด้านขวามือมีเมนยูอ่ยของหน่วยการเรียน หน้าละ 2 หน่วย  
เนือ้หาฝึกอบรม จะประกอบด้วยหวัข้อย่อยของบทเรียนท่ีเป็นเนือ้หา รูปภาพ วีดีโอคลิป

ประกอบการเรียนรู้ แสดงเรียงด้านขวามือครัง้ละ 2 หน่วยการเรียน หลงัเรียนรู้เนือ้หาจบแต่ละ
หน่วย จะมีแบบฝึกหดัท้ายหน่วย  

แบบฝึกหดัท้ายหน่วย  มีทัง้หมด 7 ชดุ เป็นแบบข้อเขียนและปฏิบตัทํิาชิน้งาน 
เม่ือเรียนรู้เนือ้หาฝึกอบรมไปจนถึงหวัข้อสดุท้ายของหน่วยท่ี 7 จะมีแบบทดสอบหลงั

ฝึกอบรม เป็นแบบเลือกตอบ มีทัง้หมด 30 ข้อ แบบทดสอบก่อนและหลงัเป็นชดุเดียวกนั เม่ือทํา
เสร็จส่งคําตอบ จะให้ข้อมูลย้อนกลับทันที ผู้ เข้าอบรมจะรู้ว่าได้คะแนนเท่าไรจากการทํา
แบบทดสอบในครัง้นี ้

การปฏิสมัพนัธ์ เป็นปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเว็บกับผู้ เข้าฝึกอบรม มีการติดต่อด้วยการถาม
ตอบจากกระดานขา่ว (Web Board) ห้องสนทนา (Chat) ติดตอ่ผู้จดัทํา (Contact) เป็นปฏิสมัพนัธ์
ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งผู้ เข้าฝึกอบรมกบัวิทยากรหรือผู้ รู้ และผู้ เข้าฝึกอบรมกบับทเรียน 

4. การหาประสิทธิภาพเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการ
ฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร    
ผลการวิเคราะห์มีดงันี ้
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประเมิน 
             ประสิทธิภาพเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิค 
             การฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
             ราชภฏักาํแพงเพชร โดยผู้เช่ียวชาญ 
 

รายการประเมิน 
N=5 

ระดบัคุณภาพ 
X  S.D. 

ส่วนนําของบทเรียน 
1. การนําเข้าสูเ่นือ้หาฝึกอบรมมีความนา่สนใจ 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

2. สื่อมีการออกแบบให้ใช้งา่ย เมนไูมส่บัสน 4.40 0.55 มาก 
3. มีรูปแบบการนําเสนอเนือ้หาบทเรียนเร้าความ
สนใจ 

3.60 0.55 มาก 

4. มีการแจ้งวตัถปุระสงค์ให้ผู้ เข้าอบรมทราบอยา่ง
ชดัเจน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

5. มีการชีแ้จงขัน้ตอน/วิธีการ การเรียนรู้ให้ผู้ เข้าอบรม
ทราบอยา่งชดัเจน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

ส่วนเนือ้หาของบทเรียน 
6. เนือ้หามีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการ
ฝึกอบรม 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสดุ 

7. จดัโครงสร้างของเนือ้หาชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
8. เนือ้หามีความสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองเป็นไปตามลําดบั
ขัน้ตอนของการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

9. เนือ้หามีความยากงา่ยเหมาะสมกบั 
ผู้ เข้ารับฝึกอบรม 

4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

10. จํานวนข้อสอบครอบคลมุเนือ้หาและ 
มีความเหมาะสม 

4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

ส่วนการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
11. มีการออกแบบการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

12. ความยาวของการนําเสนอเนือ้หา 
แตล่ะหนว่ยเหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 
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ตาราง (ต่อ) 
 

   

รายการประเมิน 
N=5 

ระดบัคุณภาพ 
X  S.D. 

13. เทคนิคการถ่ายทอดเนือ้หาของบทเรียนมีความ
น่าสนใจ 

4.00 0.00 มาก 

14. การประเมินผลมีความเหมาะสม 4.20 0.45 มาก 
ส่วนประกอบด้านกราฟิกและการออกแบบ 
15. การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม สวยงาม 
น่าสนใจ 

 
3.80 

 
0.45 

 
มาก 

16. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย สอดคล้อง
กบัเนือ้หา 

4.20 0.84 มาก 

17. วิดีโอคลปิมีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 3.80 1.30 มาก 
18. วิดีโอคลปิมีการให้ข้อมลูเบือ้งต้นในการรับชม 3.60 1.14 มาก 
19. วิดีโอคลปิสามารถนําเสนอการสาธิตได้ชดัเจน 
เข้าใจง่าย 

3.60 0.89 มาก 

20. รูปแบบ ขนาด สีตวัอกัษร มีความเหมาะสม  
อา่นง่าย ชดัเจน 

4.00 0.00 มาก 

ด้านการออกแบบปฏิสัมพนัธ์    
21. เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการโต้ตอบ 4.20 0.84 มาก 
22. มีการออกแบบการควบคมุเส้นทางการเดนิ
บทเรียน(Navigation) สะดวก เข้าใจง่าย    

4.20 0.84 มาก 

23. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสนบัสนนุการฝึกอบรม
เหมาะสม เช่น กระดานขา่ว,ห้องสนทนา เป็นต้น 

4.40 0.55 มาก 

24. การให้ผลป้อนกลบัเสริมแรงหรือการให้ความ
ช่วยเหลือเหมาะสมตามความจําเป็น 

4.20 0.45 มาก 

27. วิดีโอคลปิสามารถแสดงผลได้รวดเร็ว 3.60 1.14 มาก 
28. ความสามารถในการเช่ือมโยงเอกสารถกูต้อง 
เหมาะสม 

4.20 0.45 มาก 
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ตาราง (ต่อ) 
 

   

รายการประเมิน 
N=5 

ระดบัคุณภาพ 
X  S.D. 

29. ความเหมาะสมของแหลง่สนบัสนนุการเรียน 4.20 0.45 มาก 
30. มีระบบสืบค้นข้อมลูท่ีสะดวก 4.00 0.71 มาก 

รวมทัง้หมด 4.16 0.34 มาก 
 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า การประเมินคณุภาพโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อ
เว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job 
Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จํานวน 5 ท่าน ทัง้ 6 ส่วน พบว่า      
ผลการประเมินคณุภาพเว็บฝึกอบรมในแตล่ะสว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ส่วนนําของบทเรียน ผลการประเมินคณุภาพ พบว่า อยู่ในระดบัมาก และมาก
ท่ีสดุ โดยเห็นว่า มีการแจ้งวตัถุประสงค์ให้ผู้ เข้าอบรมทราบอย่างชดัเจน ,มีการชีแ้จงขัน้ตอน/วิธี 
การเรียนรู้ให้ผู้ เข้ารับอบรมทราบอย่างชัดเจน มีระดบัคุณภาพมากท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึ่ง ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 5.00 รองลงมา ส่ือมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนไูม่สบัสน มีระดบัคณุภาพมากเป็นอนัดบั
หนึ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 รองลงมา การนําเข้าสูเ่นือ้หาฝึกอบรมมีความน่าสนใจ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.00 สว่นรายการคา่เฉลี่ยต่ําสดุคือ มีรูปแบบการนําเสนอบทเรียนเร้าความสนใจ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
3.60 

ส่วนท่ี 2 ส่วนเนือ้หาของบทเรียน ผลการประเมินคณุภาพ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ        
ทกุรายการ โดยเห็นวา่เนือ้หามีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม, จดัโครงสร้างของ
เนือ้หาชัดเจน, เนือ้หามีความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกันไปตามลําดบัขัน้ตอนของการเรียนรู้ มีคณุภาพ
มากเป็นอนัดบัหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 รองลงมาจํานวนข้อสอบครอบคลุมเนือ้หามีความ
เหมาะสม คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.80 สว่นรายการคา่เฉลี่ยต่ําสดุ คือ เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสมกบั
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.60 

ส่วนท่ี 3 การออกแบบระบบการเรียนการสอน ผลการประเมินคณุภาพ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก ทุกรายการ โดยเห็นว่า การประเมินผลมีความเหมาะสม มีคุณภาพระดับมาก เป็น
อนัดบัหนึ่ง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.20 รองลงมาและคา่เฉลี่ยต่ําท่ีสดุ คือ การออกแบบการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ, ความยาวของการนําเสนอเนือ้หาแตล่ะหน่วยเหมาะสม, เทคนิคการถ่ายทอดเนือ้หาของ
บทเรียนมีความน่าสนใจ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.00 
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สว่นท่ี 4 ส่วนการออกแบบและกราฟิก ผลการประเมินคณุภาพ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 
ทกุรายการ โดยเห็นวา่ ภาพประกอบสามารถส่ือความหมาย สอดคล้องกบัเนือ้หา มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.20 รองลงมา รูปแบบ ขนาด สีตวัอกัษร มีความเหมาะสม อา่นง่าย ชดัเจน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.00 
การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ ,วิดีโอคลิปมีความสอดคล้องกบัเนือ้หา   
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 ส่วนรายการค่าเฉล่ียต่ําท่ีสดุ คือ วิดีโอคลิปมีการให้ข้อมลูเบือ้งต้นในการ
รับชม และวิดีโอคลปิสามารถนําเสนอการสาธิตได้ชดัเจน เข้าใจง่าย มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.60 

สว่นท่ี 5 ด้านการออกแบบปฏิสมัพนัธ์ ผลการประเมินคณุภาพ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 
ทกุรายการ โดยเห็นว่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสนบัสนนุการฝึกอบรมเหมาะสม เช่น กระดานข่าว, 
ห้องสนทนา เป็นต้น มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมา เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการ
โต้ตอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 การให้ผลป้อนกลบัเสริมแรงหรือการให้ความช่วยเหลือเหมาะสม
ตามความจําเป็น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ส่วนรายการค่าเฉล่ียต่ําท่ีสดุ คือ มีการออกแบบการ
ควบคมุเส้นทางการเดนิบทเรียน (Navigation) สะดวก เข้าใจง่าย มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.60 
 สว่นท่ี 6 สว่นเทคนิคด้านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ผลการประเมินคณุภาพ พบว่า อยู่ในระดบั
มาก ทุกรายการ โดยเห็นว่า ความสามารถในการเช่ือมโยงเอกสารถูกต้อง เหมาะสม, ความ
เหมาะสมของแหลง่สนบัสนนุการเรียนรู้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมา บทเรียนสามารถแสดง
ผลได้อย่างรวดเร็ว, มีระบบสืบค้นข้อมลูท่ีสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 สว่นรายการคา่เฉล่ียต่ํา
ท่ีสดุ คือ การเก็บช่ือและคะแนนผู้ เข้าอบรมมีความเหมาะสม และวีดีโอคลิปสามารถแสดงผลได้
รวดเร็ว มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.60 

สรุป ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อคุณภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหาร
จดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.16 

5. ในการหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกับ
เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร นัน้ ผู้ศกึษาค้นคว้านําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหาร
จัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ตามเกณฑ์ 80/80 
 

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     7.6     8.1     7.8     7.7     8.1    34.7        82.16 82.17     25.73  85.78 

        

* ประสทิธิภาพ 82.17/85.78 
 

จากตาราง 5 พบว่า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการ
เนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร พบว่าคะแนนการทําแบบฝึกหดัท้ายหน่วย จํานวน 7 หน่วย 
ปรากฎดงันี ้

รวมคะแนนเฉล่ียแบบฝึกหดัท้ายหน่วย       (E1) = 2465 คดิเป็นร้อยละ 82.17 
และคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบหลงัฝึกอบรม     (E2) = 772  คดิเป็นร้อยละ 85.78 
แสดงให้เห็นวา่บทเรียนมีประสทิธิภาพ        ( E1 / E2 )  =  82.17/85.78 เ ป็ น ไ ป ต า ม   

เกณฑ์การหาประสทิธิภาพของหน่วยการเรียนท่ีกําหนดไว้ 80/80 
ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่าเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการ

ฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด สามารถใช้
จดัฝึกอบรมได้ 

 
ขัน้ตอนที่ 2 การนําไปใช้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ

ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิค
การฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาํแพงเพชร 

ผู้ศกึษาค้นคว้าได้วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ 
OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร นําเสนอ ได้ดงันี ้
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ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวนคน(N) ค่าเฉล่ีย( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ค่า 
t-test 

ทดสอบก่อนอบรม 30 คน 16.90 4.47 11.73* 
ทดสอบหลงัอบรม 30 คน 25.37 2.20  

 
*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการฝึกอบรม เร่ือง 
ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับ
บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของบคุลากรมหาวิทยาลยั
ราชภฏักําแพงเพชร หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ผู้ ศึกษาค้นคว้าได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ฝึกอบรมท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง 
ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรมท่ีได้สร้างขึน้กบับคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จํานวน 30 
คน หลงัการฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรมท่ีได้สร้างขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ด้านปัจจัย
นําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ ปรากฏผลดงันี ้
 
ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง 
            ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job 
            Training) สาํหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ด้านปัจจัยนําเข้า 
 

รายการประเมิน 
N=30 ระดบั 

ความพงึพอใจ X  S.D. 
ด้านปัจจยันําเข้า 
 1. การนําเข้าสูบ่ทเรียนมีความน่าสนใจ 3.70 0.47 มาก 
 2. เนือ้หาและไฟล์ดจิิตอลประกอบการอบรม 

มีความเหมาะสม 
4.67 0.48 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
N=30 ระดบั 

ความพงึพอใจ X  S.D. 
3. การออกแบบเว็บเพจมีความสวยงาม  

เร้าความสนใจ 
4.13 0.35 มาก 

4. การออกแบบเมนแูละสว่นนําทาง 
(Navigation) เข้าใจง่าย และสะดวก 

4.00 0.00 มาก 

  5. ข้อความและภาพส่ือความหมายได้
ชดัเจน และเข้าใจง่าย 

4.70 0.47 มากท่ีสดุ 

  6. การออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

  7. มีแหลง่สนบัสนนุการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 3.57 0.50 มาก 
  8. จํานวนแบบทดสอบและแบบฝึกหดั 

มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 
4.00 0.00 มาก 

  9. บทเรียนมีการออกแบบให้สามารถ 
ใช้งานง่าย 

4.00 0.00 มาก 

รวม 4.09 0.10 มาก 

 
จากตาราง 7 พบว่าความพึงพอใจของผู้ ฝึกอบรมท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหาร

จดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ด้านปัจจยันําเข้า โดยส่วนรวมมีการแปรผล ในระดบัความพึง
พอใจมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.09 
 โดยมีการแปรผลในระดบัความพึงพอใจมาก และมากท่ีสดุ โดยเห็นว่า ข้อความและภาพ
ส่ือความหมายได้ชดัเจน และเข้าใจง่าย มีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ เป็นอนัดบัหนึ่ง มีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 4.70 รองลงมาเนือ้หาและไฟล์ดจิิตอลประกอบการอบรมมีความเหมาะสม มีระดบัความพงึ
พอใจมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.67 และเรียงคะแนนตามลําดบั สว่นรายการท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ําท่ีสดุ 
ได้แก่ การออกแบบเมนูและส่วนนําทาง (Navigation) เข้าใจง่าย และสะดวก, การออกแบบ
กิจกรรมการฝึกอบรมมีความเหมาะสม, จํานวนแบบทดสอบและแบบฝึกหดัมีความเหมาะสมกบั
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เนือ้หา และบทเรียนมีการออกแบบให้สามารถใช้งานง่าย มีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.00 

 
ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง 
            ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job 
            Training) สาํหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร  ด้านกระบวนการ 
 

รายการประเมิน 
N=30 ระดบั 

ความพงึพอใจ X  S.D. 
ด้านกระบวนการ 
1. มีการแจ้งวตัถปุระสงค์การฝึกอบรมท่ีชดัเจน 4.80 0.41 มากท่ีสดุ 
2. มีการแจ้งขัน้ตอน/วิธีการเรียนรู้ท่ีชัดเจน

เข้าใจง่าย 
4.83 0.38 มากท่ีสดุ 

3. เนือ้หามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

4.83 0.38 มากท่ีสดุ 

4. ใช้เทคนิคการนําเสนอเนือ้หาบทเรียนท่ี
น่าสนใจ 

4.00 0.00 มาก 

5. รูปแบบการนําเสนอ และการตอบสนองมี
ความหลากหลาย 

4.00 0.00 มาก 

6. ส่ือสนบัสนนุการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 
เช่น การติดต่อผู้ ฝึกอบรม,กระดานข่าว
,แหลง่ข้อมลู 

4.80 0.41 มากท่ีสดุ 

7. การแสดงผลเนือ้หาบทเรียนรวดเร็วฉบัไว 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 
8. ความสามารถในการเช่ือมโยงเอกสารทัง้

ภายใน และภายนอก 
4.00 0.00 มาก 

9. มีการทบทวนสรุปและเน้นให้เห็นสว่นท่ี
สําคญัในแตล่ะบทเรียน 

3.60 0.50 มาก 

10. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเข้ารับการอบรมมีสว่น
ร่วมในการเรียนรู้ 

4.90 0.31 มากท่ีสดุ 

รวม 4.46 0.13 มาก 
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จากตาราง 8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง 
ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับ
บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ด้านกระบวนการ โดยส่วนรวมมีการแปรผล ในระดบั
ความพงึพอใจมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.46 
 โดยมีการแปรผลในระดบัความพึงพอใจมาก และมากท่ีสดุ  โดยเห็นว่า การเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนเข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด เป็นอนัดบัหนึ่ง             
มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.90 รองลง มีการแจ้งวตัถปุระสงค์การฝึกอบรมชดัเจน, เนือ้หามีความสอดคล้อง
กับวตัถุประสงค์การเรียนรู้ และการแสดงผลเนือ้หาบทเรียนรวดเร็วฉับไว มีระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.83 และเรียงคะแนนตามลําดบั สว่นรายการท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ําท่ีสดุ ได้แก่ 
มีการทบทวนสรุปและเน้นให้เห็นสว่นท่ีสาํคญัในแตล่ะบทเรียน คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.60 
 

ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง 
           ระบบบริหารจัดการเนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job  
           Training) สาํหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ด้านผลผลิต 

 

รายการประเมิน 
N=30 ระดบั 

ความพงึพอใจ X  S.D. 
ด้านผลผลิต 
1. ช่วยให้ทา่นเข้าใจแนวทางในการพฒันา

เว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจดัการเนือ้หา 
4.20 0.41 มาก 

2. ท่านได้รับแนวคดิและแนวทางในการพฒันา
เว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจดัการเนือ้หา จาก
ตวัอยา่งท่ีได้นําเสนอ 

4.60 0.50 มากท่ีสดุ 

3. สามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ใช้ในการพฒันางานของท่าน 

4.57 0.50 มากท่ีสดุ 

4. ความ รู้ ท่ี ไ ด้ รับจากการอบรมด้วย เว็บ
ฝึกอบรมสามารถนําไปสู่การปฏิบัติ และ
พฒันาเว็บไซต์ขององค์กรได้ 

4.63 0.49 มากท่ีสดุ 

5. โดยภาพรวมของการอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม
ท่านได้รับประโยชน์ในระดบั 

4.50 0.51 มากท่ีสดุ 
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รายการประเมิน 
N=30 ระดบั 

ความพงึพอใจ X  S.D. 
6. ท่านมีความพงึพอใจในการอบรมด้วยเว็บ

ฝึกอบรมในระดบั 

4.40 0.50 มาก 

รวม 4.48 0.28 มาก 
รวมทัง้หมด 4.33 0.10 มาก 

 

จากตาราง 9 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ ฝึกอบรมท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหาร
จดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ด้านผลผลิต โดยสว่นรวมมีการแปรผล ในระดบัความพึงพอใจ
มาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.48 

โดยมีการแปรผลในระดบัความพงึพอใจมาก และมากท่ีสดุ โดยเห็นว่า ความรู้ท่ีได้รับจาก
การอบรมด้วยเว็บฝึกอบรมสามารถนําไปสูก่ารปฏิบตัิ และพฒันาเว็บไซต์ขององค์กรได้ มีความพึง
พอใจมากท่ีสดุ เป็นอนัดบัหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 รองลงมา ได้รับแนวคิด/แนวทางในการ
พฒันาเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการเนือ้หา จากตวัอย่างท่ีได้นําเสนอ มีระดบัความพึงพอใจ  
มากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 และเรียงลําดบั ส่วนรายการท่ีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสดุ ได้แก่ มีความพึง
พอใจในการอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม ในระดบัมาก คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.40 

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ทําศึกษาความพึงพอใจของผู้ ฝึกอบรมท่ีมีต่อเทคนิคการฝึกอบรมแบบ 
OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ด้วยการสงัเกต 
และสมัภาษณ์บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จํานวน 30 คน หลงัการฝึกอบรมด้วยเว็บ
ฝึกอบรมท่ีได้สร้างขึน้ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT โดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือ         
ขัน้สํารวจ ขัน้การวางแผน ขัน้การส่ือสาร ขัน้การนําไปปฏิบตัิ และขัน้การประเมินผล ปรากฏผล
ดงันี ้

จากการสงัเกต และสมัภาษณ์ พบว่า ขัน้สํารวจ โดยจากการสอบถามความต้องการเว็บ
ฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่า “ ช่วยให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในการกําหนด
เนื้อหา รูปแบบการฝึกอบรม ”  ขัน้การวางแผน  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่า “ เทคนิคน่าสนใจ 
เพราะช่วยให้  ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนในการวางแผนรูปแบบการฝึกอบรม” ขัน้การส่ือสาร   
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่า “ มีกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสม ตั้งแต่กระบวนการชี้แจง
จุดประสงค์ เป้าหมาย รวมทัง้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมไดมี้ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัผ่านเว็บฝึกอบรม ”  ขัน้
การนําไปปฏิบตัิ  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่า “ วิทยากรหรือพีเ่ลี้ยงที่ทําหนา้ทีส่อนพนกังานได้
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อธิบายขั้นตอนในการฝึกอบรม และมีการสาธิตวิธีการทํางานอย่างเป็นขั้นตอน”  ขัน้การ
ประเมินผล  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่า “ มีระบบการประเมินผลที่เหมาะสม ทําให้ทราบถึง
ความกา้วหนา้ดา้นความรู้ และทกัษะหลงัฝึกอบรม ช่วยใหบ้คุลากรเข้าใจในความรู้ ทกัษะขัน้ตอน
การปฏิบติัที่ตรงกนั สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้ส่งผลให้เกิดความคล่องตวัในการทํางาน และ
ส่งผลทีดี่ต่อองค์กร ”  ซึง่สอดคล้องกบัความเห็นของอาภรณ์  ภูว่ิทยพนัธุ์ และสายณัห์  พานิช 

 
สรุป 
ความพึงพอใจของผู้ ฝึกอบรมท่ีมีตอ่เว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบั

เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความ 
พงึพอใจมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.33 

ผลการสงัเกต และสมัภาษณ์การฝึกอบรมโดยการใช้เทคนิคแบบ OJT โดยภาพรวม เห็นวา่ 
ช่วยประหยดังบประมาณ เพราะผู้ รับการฝึกไม่ต้องทิง้งาน และยงัคงทํางานท่ีตนต้องรับผิดชอบอยู่
ตามปกติ  การใช้วิทยากรหรือพ่ีเลีย้ง ท่ีเป็นผู้ ชํานาญกว่าในท่ีทํางานเดียวกนั  เป็นการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร  ให้มีความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศ             
การถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้  ลดช่องวา่งความรู้ของคนในองค์กร  

 
 


