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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 
การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้นี ้เป็นการพฒันาเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการ

เนือ้หา  ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ซึง่สรุปผลการศกึษาค้นคว้าได้ดงันี ้
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

  1. จากการสํารวจความต้องการเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบั
เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร พบว่า บุคลากรมีความต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการเนือ้หา และ
ต้องการใช้เว็บฝึกอบรม 

 2. การสร้างเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรม
แบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ได้เว็บ
ฝึกอบรมโดยภาพรวมมีระดบัคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ซึง่สามารถสรุปผลการประเมินในแตล่ะสว่นได้
ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ส่วนนําบทเรียน มีระดบัคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาก โดยเห็นว่า มีการแจ้ง
วตัถุประสงค์ให้ผู้ เข้าอบรมทราบอย่างชดัเจน, มีการชีแ้จงขัน้ตอน/วิธีการเรียนรู้ให้ผู้ เข้ารับอบรม
ทราบอย่างชดัเจน มีระดบัคณุภาพมากท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมา ส่ือมีการออกแบบให้ใช้ง่าย 
เมนไูมส่บัสน, การนําเข้าสูเ่นือ้หาฝึกอบรมมีความน่าสนใจ, มีรูปแบบการนําเสนอบทเรียนเร้าความ
สนใจ  

ส่วนท่ี 2 ส่วนเนือ้หาของบทเรียน มีระดบัคณุภาพอยู่ในเกณฑ์มาก โดยเห็นว่า อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุทุกรายการ โดยเห็นว่าเนือ้หามีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม, 
จดัโครงสร้างของเนือ้หาชดัเจน, เนือ้หามีความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกันไปตามลําดบัขัน้ตอนของการ
เรียนรู้ มีคณุภาพมากเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมาจํานวนข้อสอบครอบคลมุเนือ้หามีความเหมาะสม, 
สว่นรายการคา่เฉลี่ยต่ําสดุ คือ เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
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สว่นท่ี 3 การออกแบบระบบการเรียนการสอน มีระดบัคณุภาพอยู่ในเกณฑ์มาก โดยเห็น
วา่ การประเมินผลมีความเหมาะสม มีคณุภาพระดบัมาก เป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมาและคา่เฉลี่ยต่ํา
ท่ีสดุ คือ การออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ, ความยาวของการนําเสนอเนือ้หาแต่ละหน่วย
เหมาะสม, เทคนิคการถ่ายทอดเนือ้หาของบทเรียนมีความน่าสนใจ  

สว่นท่ี 4 สว่นการออกแบบและกราฟิก มีระดบัคณุภาพอยู่ในเกณฑ์มากทกุรายการ โดย
เห็นว่า ภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย สอดคล้องกับเนือ้หา รองลงมา รูปแบบ ขนาด สี
ตวัอักษร มีความเหมาะสม อ่านง่าย ชัดเจน, การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม สวยงาม 
น่าสนใจ, วิดีโอคลิปมีความสอดคล้องกบัเนือ้หา ส่วนรายการค่าเฉล่ียต่ําท่ีสดุ คือ วิดีโอคลิปมีการ
ให้ข้อมลูเบือ้งต้นในการรับชม และวิดีโอคลปิสามารถนําเสนอการสาธิตได้ชดัเจน เข้าใจง่าย  

ส่วนท่ี 5 ด้านการออกแบบปฏิสมัพนัธ์ มีระดบัคณุภาพอยู่ในเกณฑ์มากทุกรายการ     
โดยเห็นว่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสนบัสนุนการฝึกอบรมเหมาะสม เช่น กระดานข่าว, ห้องสนทนา      
เป็นต้น รองลงมา เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการโต้ตอบ การให้ผลป้อนกลบัเสริมแรง
หรือการให้ความช่วยเหลือเหมาะสมตามความจําเป็น ส่วนรายการค่าเฉล่ียต่ําท่ีสดุ คือ มีการ
ออกแบบการควบคมุเส้นทางการเดนิบทเรียน (Navigation) สะดวก เข้าใจง่าย  

 ส่วนท่ี 6 ส่วนเทคนิคด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีระดบัคณุภาพอยู่ในเกณฑ์มากทุก
รายการ โดยเห็นว่า ความสามารถในการเช่ือมโยงเอกสารถกูต้อง เหมาะสม, ความเหมาะสมของ
แหลง่สนบัสนนุการเรียนรู้ รองลงมา บทเรียนสามารถแสดงผลได้อยา่งรวดเร็ว, มีระบบสืบค้นข้อมลู
ท่ีสะดวก สว่นรายการคา่เฉลี่ยต่ําท่ีสดุ คือ การเก็บช่ือและคะแนนผู้ เข้าอบรมมีความเหมาะสม และ
วีดีโอคลปิสามารถแสดงผลได้รวดเร็ว  

  3. ประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการ
ฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

       1. ประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิค
การฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
มีประสทิธิภาพ 82.17/85.78 สงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร              
ท่ีฝึกอบรมผ่านเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT 
(On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม มีความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง 
ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับ
บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร  

จากการดําเนินการศึกษาค้นคว้า การพัฒนาฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการ
เนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร การฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อเว็บฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก   
ซึง่สามารถสรุปผลการประเมินในแตล่ะด้านดงันี ้

3.1 การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า
ข้อความและภาพส่ือความหมายได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย, เนือ้หาและไฟล์ดิจิตอลประกอบการ
อบรมมีความเหมาะสม, การออกแบบเมนูและส่วนนําทาง (Navigation) เข้าใจง่าย และสะดวก, 
การออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมมีความเหมาะสม, จํานวนแบบทดสอบและแบบฝึกหดัมีความ
เหมาะสมกบัเนือ้หา และบทเรียนมีการออกแบบให้สามารถใช้งานง่าย  

3.2 การประเมินด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า      
การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ , มีการแจ้งวัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรมชัดเจน, เนือ้หามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และการแสดงผลเนือ้หา
บทเรียนรวดเร็วฉบัไว , มีการทบทวนสรุปและเน้นให้เห็นสว่นท่ีสําคญัในแตล่ะบทเรียน 

3.3 การประเมินด้านผลผลิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยเห็นว่า ความรู้   
ท่ีได้รับจากการอบรมด้วยเว็บฝึกอบรมสามารถนําไปสูก่ารปฏิบตั ิและพฒันาเว็บไซต์ขององค์กรได้, 
ได้รับแนวคิด/แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการเนือ้หา จากตัวอย่างท่ีได้
นําเสนอ มีระดบัความพงึพอใจ , มีความพงึพอใจในการอบรมด้วยเว็บฝึกอบรม 

 
อภปิรายผลการศึกษาค้นคว้า 

  จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การพฒันาเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจัดการ
เนือ้หา ร่วมกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ครัง้นี ้สามารถอภิปรายผลดงันี ้

1. การพฒันาเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรม
แบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร                   
มีประสิทธิภาพ 82.17/85.78 ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากผู้ศกึษาค้นคว้า ได้สร้างและพฒันาอย่าง
มีระบบ ตามหลกัการ Generic ID Model (ADDIE) ซึ่งมี 5 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้การวิเคราะห์ 
(Analysis) 2) ขัน้การออกแบบ (Design) 3) ขัน้การพฒันา (Development) 4. ขัน้การทดลองใช้ 
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(Implementation) และ 5) ขัน้การประเมินผล (Evaluation) โดยนําเอาทฤษฎีการเรียนรู้ การ
จดัการ และสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบบทเรียน และออกแบบส่ือ มีการศึกษา
ความต้องการ จัดลําดบัเนือ้หาอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้อง จากความรู้พืน้ฐานไปสู่ทักษะการ
ปฏิบตัจิริง   

นําแนวคิด ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ ทฤษฎีการจดัการเรียนรู้โดยผู้ เรียนนําตนเอง
ทฤษฏีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา มาเป็นแนวทางในการออกแบบและ
พฒันาเว็บฝึกอบรม โดยยดึเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT และสง่เสริมปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมกบัสิ่งแวดล้อม ผู้ เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง วิทยากร เนือ้หา และแหล่งเรียนรู้ผู้ อ่ืน   
ซึง่สอดคล้องกบั ปรัชญนนัท์ นิลสขุ, (2542 หน้า 84) ; Pollack and Masters, (1997); สรรรัชต์  
ห่อไพศาล, (2544 หน้า 95); Khan, (1997) กล่าวว่า การจดัฝึกอบรมมีลกัษณะท่ีผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางสามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ การเรียนรู้เกิดขึน้กับตวัผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยตรง ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเลือกเรียนได้ตามท่ีต้องการ มีความยืดหยุ่นและ
สะดวกสบาย ไม่มีข้อจํากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี การเรียนรู้เป็นไปตามความก้าวหน้าของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทบทวนบทเรียน และเนือ้หาได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ สามารถ
ซกัถาม เสนอแนะ ถามคําถาม หรือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ เข้ารับการอบรมได้ ซึ่งทําให้ผู้
เข้ารับการอบรมเกิดความรู้สึกเป็นอิสระ ไม่วิตกต่อความรู้สึกของผู้ อ่ืน จึงมีความสบายใจในการ
เรียนรู้ 

การออกแบบเว็บฝึกอบรมนี ้ได้ออกแบบหน้าจอให้มีความสวยงาม ดสูบายตา สีพืน้หลงั
เป็นสีเทาเข้มและสีขาว มีเส้นตดัเป็น 4 สีประกอบไปด้วย สีชมพ ูสีฟ้า สีส้ม และสีเขียว เพ่ืออํานวย
ความสะดวก และรองรับความพึงพอใจของผู้ ใช้ท่ีมีความชอบในเร่ืองสีแตกต่างกัน มีจัดวาง
ตําแหน่งการลงทะเบียนไว้ด้านซ้าย อยู่ในระดบัท่ีมองเห็นได้ง่าย ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัของการอ่าน
และกวาดสายตาของคนไทยท่ีอา่นหนงัสือจากด้านซ้ายไปขวา สอดคล้องกบัถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) 
เลาหจรัสแสง (2545, หน้า 174) ท่ีกล่าวว่า โดยธรรมชาติการมองของคนคือการมองจากซ้ายไป
ขวา และบนลงล่าง ดงันัน้การออกแบบควรคํานึงถึงธรรมชาติการอ่านของผู้ เรียน วางสิ่งสําคญัท่ี
ต้องการสื่อสารกับผู้ เรียนก่อนไว้ด้านบนซ้าย มีคําต้อนรับและคําแนะนําสําหรับการฝึกอบรมให้     
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทําความเข้าใจได้ท่ีหน้าแรก และหน้าคําแนะนําการใช้  ออกแบบเมนใูห้ใช้
งานง่าย ไม่สบัสน ซึง่สว่นประกอบหลกับนสดุประกอบด้วย เมนบูน(จะแสดง หลงัเข้าสูร่ะบบแล้ว) 
กราฟิก และข้อความซึ่งจะปรากฏอยู่ในทุกๆ หน้า เพ่ือแสดงให้ผู้ เรียนรู้ว่ากําลังอยู่ในเว็บไซต์
เดียวกนั ระบบนําทางหลกัจะอยู่ด้านบน และด้านซ้ายมือ ใช้ได้ทัง้สองตําแหน่ง ส่วนท่ีเป็นเนือ้หา
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และอ่ืนๆ เมนูเนือ้หาการอบรมจะแสดงหน่วยหลกัด้านซ้ายมือ ส่วนรายละเอียดย่อยแต่ละบท 
แสดงด้านขวามือ แสดงครัง้ละ 2 บท ในด้านเนือ้หาท่ีเป็นรูปแบบตวัอกัษร มีขนาด สี ท่ีชดัเจน อ่าน
ง่าย  นอกจากเป็นข้อความให้อ่านแล้วยงัมีวิดีทศัน์แสดงขัน้ตอนการติดตัง้ ผู้ เข้ารับการอบรม
สามารถฝึกปฏิบตัติามได้ และมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เข้ารับการอบรมกบับทเรียน 

ส่วนการออกแบบบทเรียน แต่ละหน่วยมีเมนูท่ีง่ายต่อการเข้าถึงบทเรียน โดยแบ่ง
ออกเป็นหวัข้อย่อย ทําให้เนือ้หาในแต่ละหน้ากระชบั ไม่ยาวจนเกินไป  แล้วผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเลือกเรียนได้ตามท่ีตนเองสนใจได้อย่างรวดเร็ว เนือ้หาและกิจกรรมมีความสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลมุขอบข่ายเนือ้หาสาระ การออกแบบกิจกรรมมีความหลากหลาย 
ระหวา่งเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคดิเห็นผา่นกระดานข่าว และห้องสนทนา ทําให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เข้ารับอบรมด้วยกันเอง และผู้ เข้ารับการอบรมกับวิทยากร            
มีแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมเพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของตนเอง และมีเกียรติบตัรเม่ือเสร็จ
สิน้การฝึกอบรม เป็นการจําลองสถานการณ์การอบรมตามปกต ิเพ่ือเสริมแรงและจงูใจ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบุคลากรหลังเข้ารับการฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหาร
จดัการเนือ้หา สงูกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม และมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ท่ีเป็นเช่นนีไ้ด้เพราะผู้ศึกษาค้นคว้า ใช้หลกัการและ
ขัน้ตอนการออกแบบและพฒันาอยา่งเป็นระบบตามหลกัการของ Generic ID Model (ADDIE) ซึง่
มีความสอดคล้องและเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการทํางานและสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และได้รับการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญในด้านเนือ้หา ด้านการวิจัย และด้านการ
ออกแบบและพฒันาเว็บ 

3. ระดบัความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหาร
จดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร พบว่า เว็บฝึกอบรมนีมี้ความเหมาะสมด้านปัจจยันําเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.33  
และการฝึกอบรมโดยการใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT โดยภาพรวม ช่วยประหยดังบประมาณ 
เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ให้มีความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงาน สร้าง
บรรยากาศการถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้  ลดช่องว่างความรู้ของคนในองค์กร และช่วยให้
คนในองค์กรได้แก้ไขปัญหาร่วมกนัซึง่สอดคล้องกบัความเห็นของอาภรณ์  ภู่วิทยพนัธุ์ และสายณัห์  
พานิช 
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ทัง้นีเ้ป็นเพราะได้รับคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญ และอาจารย์ท่ีปรึกษา การออกแบบและ
พฒันาเคร่ืองมือการศึกษาค้นคว้าท่ีครบขัน้ตอนตามหลกัการ และใช้เคร่ืองมือประเมินในแต่ละ
ขัน้ตอนอย่างละเอียด จึงทําให้การพฒันาเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกับ
เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร มีประสทิธิภาพเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ผู้ศกึษาค้นคว้ามีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการศกึษาค้นคว้าไปใช้ 
  1.1 ในการนําเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรม

แบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ไปใช้จริง 
ควรกําหนดคุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีนํามาใช้ในการฝึกอบรม เพ่ือสามารถรองรับ
โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างเว็บฝึกอบรมนี ้ท่ีสําคญัต้องมีการเช่ือมโยงกบัเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต พร้อม
ทัง้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเองก็ควรจะต้องมีความรู้และทักษะพืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทําให้การฝึกอบรมด้วยเว็บฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล        
มากยิ่งขึน้ 

  1.2 ในการนําเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรม
แบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ไปใช้จริง 
ควรมีผู้ ดูแลระบบ ผู้ เช่ียวชาญ หรือวิทยากร คอยควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษาแก่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมอยู่ตลอดเวลา หรืออย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่งในแต่ละวัน เพ่ือตอบคําถามใน
กระดานข่าว และแจ้งช่วงเวลานัน้ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้ ท่ีสนใจ
จะได้เข้ามาซักถามและขอคําแนะนํา ซึ่งจะทําให้เว็บฝึกอบรมนีมี้ความน่าสนใจและเป็นท่ี
แพร่หลายมากยิ่งขึน้ 

 1.3 ในการนําเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรม
แบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ไปใช้งานจริง
ควรมีการพฒันาในด้านเนือ้หาสาระ ความรู้ให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะควรมีตวัอย่างของ
เว็บไซต์ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางประกอบการพฒันา
เว็บไซต์ได้ ซึง่จะทําให้เว็บฝึกอบรมนีมี้ความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 
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  1.4 การใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT นัน้ การสอนไม่ได้สิน้สดุหลงัการอบรม แต ่   
ผู้ เป็นหวัหน้างานจะต้องให้คําชีแ้นะสอนงานอยู่เสมอ เพ่ือหาจดุอ่อน จดุแข็ง ปัญหาและอปุสรรค
ของการทํางาน แล้วนํามาแก้ไขร่วมกนั 

1.5 ในการนําเว็บฝึกอบรม เร่ือง ระบบบริหารจดัการเนือ้หา ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรม
แบบ OJT (On The Job Training) สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ไปใช้จริงควร
มีการประสานความร่วมมือกับผู้ บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การฝึกอบรมนีเ้ป็นการพัฒนา
ศกัยภาพของบคุลากรในมหาวิทยาลยัฯ ซึง่จะเป็นแรงจงูใจ เพ่ือให้เวบ็มีความหมายตอ่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมมากขึน้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการศกึษาค้นคว้าครัง้ตอ่ไป 

      2.1 ควรพฒันาบทเรียนตามมาตรฐานของ e-Learning เช่น มาตรฐาน SCORM  
      2.2 ควรทําการศึกษาวิเคราะห์ผู้ เรียนอย่างละเอียด ทัง้อายุ พืน้ฐานความรู้ ความ
ต้องการ ประสบการณ์การฝึกอบรม และประสบการณ์ในการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือใช้ในกําหนดรูปแบบการฝึกอบรมท่ีเน้นให้ผู้ เข้ารับการอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง และเทคนิคการ
ฝึกอบรมแบบ OJT (On The Job Training) 
  2.3 ลกัษณะของผู้ ฝึกสอนหรือพ่ีเลีย้งท่ีดีสําหรับการใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ OJT 
(On The Job Training) ผู้ ฝึกสอนหรือพ่ีเลีย้งควรมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้1) เป็นผู้ มีความสามารถ
ในการทํางาน เข้าใจวิธีการและวิธีปฏิบตัิอย่างถกูต้อง 2) สามารถถ่ายทอดและให้ผลย้อนกลบั
(Feedback) ได้ 3) รักการสอน  4) มีความรู้ความชํานาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 5)
ช่างสงัเกต 6) มีความกระตือรือร้น 7) มีความสามารถในการถ่ายทอด 8) รู้จกักาลเทศะ 9) มีความ
อดทน 10) ให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สร้างความแตกต่าง เพ่ือให้             
ผู้ ฝึกอบรมกล้าแสดงออก กล้าซกัถาม และกล้าเสนอความคิดเห็น และกล้าเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ใกล้ชิด 11)มีลกัษณะการเป็นผู้ นํา 12)เป็นท่ียอมรับของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
  2.4 ควรมีการสร้างและพฒันาเว็บฝึกอบรมในหลกัสตูรอ่ืนๆ ให้แพร่หลายในกลุ่ม
บุคลากร และองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือจะได้นําไปใช้เป็นส่ือในการอบรม และเป็นการพัฒนาบุคลากร
ตลอดเวลาตามความต้องการของผู้ จัดและผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรม  ตลอดจนเป็นการเพิ่ม
ประสทิธิภาพให้กบับคุลากรได้ด้วย 
 
 


