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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ีเพื่อ 1) พฒันาบทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรม เร่ืองการใช้

โปรแกรม OpenOffice.org Writer 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม              

3) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรมและคะแนนทดสอบหลงัการฝึกอบรม และ 4) 

สอบถามความพึงพอใจของพนกังาน ท่ีมีต่อการใชบ้ทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรมดงักล่าว 

ประชากรได้แก่พนักงานของบริษัทสํานักพิมพ์วฒันาพานิช จาํกัด จาํนวน 35 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) บทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรม 2) แบบทดสอบ และ 3) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ วเิคราะห์ขอ้มูลโดย ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ z-test 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.23/81.39 ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกาํหนดไว ้ 2) ค่าดชันีประสิทธิผลของบทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรมเท่ากบั 

0.69 3) คะแนนทดสอบหลงัการฝึกอบรมบนเวบ็สูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรมอยา่งมี

นยัสําคญัอยูท่ี่ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ และ 4) พนกังานมีความพึงพอใจต่อ

บทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรมเร่ือง การใชโ้ปรแกรม OpenOffice.org Writer อยูใ่นระดบัมาก 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to develop a lesson for web-based training on 

using OpenOffice.org Writer Program; 2) to analyze  the effectiveness of  web-based training;  3) 

to compare the staffs’ pretest scores and the posttest scores using web-based training; and 4) to 

study the staffs’ satisfaction toward web-based training. 

The samples were 35 Watana Phanit Printing & publishing Co.,Ltd. staffs. The research 

instruments consisted of 1) web-based training, 2) test items, and 3)a set of questionnaires on 

staffs’ satisfaction toward the web-based training. The statistics used were mean, standard 

deviation and z-test 

The results showed that 1) the efficiency of web-based training on using OpenOffice.org 

Writer program was at 84.27/81.25, according to the 80/80 criterion 2) the effectiveness index of 

the web-based training was 0.69 3) the posttest scores were significantly higher than the pretest 

scores at 0.05 statistical levels, 4) the staffs’ satisfaction toward web-based training on using 

OpenOffice.org was at the high level. 

บทนํา 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีทาํใหเ้กิดมีนวตักรรมใหม่ๆเกิดข้ึนมากมาย ส่งผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงถึงวิถีความเป็นอยู่ของสังคมของเรามากข้ึน ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆจึงตอ้ง

เก่ียวพนักบัเทคโนโลยีแทบทุกกิจกรรมเพื่อช่วยให้การทาํงานคล่องตวั รวดเร็ว และไดง้านท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 การพฒันาเทคโนโลยีดังกล่าว จนกลายเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ในการจดัการศึกษา Gates (1995, อา้งถึงใน ธานินทร์  คงศิลา, 2548) ไดก้ล่าววา่การ
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สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนวา่เป็นประสบการณ์สําคญัท่ีสุดทางการศึกษาอยา่งหน่ึง 

ก็คือการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นในห้องเรียนแบบสร้างสรรค์ท่ีสุดในโลกโดยมีคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงสัมพนัธภาพธรรมดาระหว่างกลุ่มนักเรียน 

หรือระหว่างนกัเรียนกบัครูอาจารย ์ด้วยวิธีการสร้างสรรค์แบบร่วมมือกนั ทาํให้การเรียนรู้มิได้

จาํกดัอยู่แต่ในห้องเรียนหรือเพียงแต่อยู่ในความดูแลของครูผูส้อนเท่านั้น และการนาํเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาใชเ้พื่อพฒันาการศึกษาจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

บุปผชาติ  ทฬัหิกรณ์ (2545) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ไวว้า่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้เกิด

สังคมยุคสารสนเทศท่ีมีสรรพส่ิงมากมายให้เรียนรู้ได้ไม่รู้จกัหมดส้ิน การเช่ือมโยงข้อมูลและ

สารสนเทศดว้ยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ อินเทอร์เน็ต ท่ีสร้างการเรียนรู้ให้

เกิดได้อย่างกวา้งขวางและกระจายไปทุกระดบั ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอธัยาศยั เว็บมี

บทบาทสําคญัในการทาํให้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นระบบเปิดและกระจายจากศูนยก์ลาง สร้าง

มิติใหม่ของการเรียนรู้ท่ีไม่จ ํากัดเวลาและสถานท่ี ผู ้เ รียนมีบทบาทเป็นผู ้แสวงหาสามารถ

แลกเปล่ียนความรู้และติดต่อส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็วเรียนรู้การเลือกบริโภคขอ้มูล สังคมยุค

สารสนเทศจึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) จดัเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ ถนอมพร ตนัพิพฒัน์ (2539) อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาทอยา่ง

มากต่อสังคม เพราะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อกนัทัว่โลก และใช้มาตรฐาน

เดียวกนัในการรับส่งขอ้มูลก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและสามารถรับส่งขอ้มูลไดใ้นรูปแบบ

ต่างๆ ความสามารถดงักล่าวจึงก่อให้เกิดการเช่ือมโยงของกิจกรรมดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 

การเมืองและการศึกษา ดงัท่ี กิดานนัท ์มลิทอง (2542) กล่าววา่ อินเทอร์เน็ตมีความสําคญักบัวิถีชีวิต

ของคนเป็นอยา่งมาก ต่างก็ไดรั้บประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตดว้ยกนัทั้งส้ิน จึงสามารถนาํมาใช้ให้

เกิดประโยชน์กบัการศึกษาไดห้ลายรูปแบบ  
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การพฒันาบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม (Web-based Training) ก็เป็นการจดักิจกรรมการ

ฝึกอบรม โดยใช้เว็บเป็นส่ือกลาง ผ่านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการฝึกอบรมอีกวิธี

หน่ึงท่ีช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเรียนรู้และฝึกทกัษะต่างๆ ได้ทุกท่ี ทุกเวลา อย่างไม่มี

ขีดจาํกัด สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ ทาํให้ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความ

สะดวกสบายอย่างมากในการอบรม ไม่ทาํให้เกิดความเบ่ือหน่าย และยงัลดปัญหาความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลได ้นอกจากน้ียงัสามารถใช้สอนเสริมหรือทบทวนความรู้เพิ่มเติมจากการฝึกอบรม

ทัว่ไปได้เป็นอย่างดี มีการวดัผลประเมินผลการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นๆ โดยใช้พื้นฐานการ

จดัการฐานขอ้มูลบนเว็บมาจดัเก็บไว ้เป็นการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้วยตนเอง ผูเ้ขา้รับการ

อบรมสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลางานได้ ในอีกด้านหน่ึง ผูส้อนยงัสามารถสร้าง

หลักสูตรการอบรมใหม่เพิ่มข้ึน หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงเน้ือหาในการฝึกอบรม เพิ่มเติม

แบบฝึกหดั หรือแบบทดสอบไดทุ้กช่วงเวลาท่ีมีโอกาสอีกดว้ย (วาสนา  สังขพ์ุม่, 2550) 

ในปี พ.ศ. 2552 บริษทัสํานกัพิมพ์วฒันาพานิช จาํกดั ได้นาํโปรแกรม OpenOffice.org 

Writer มาใชใ้นการทาํงานเอกสารแทนโปรแกรม Microsoft Word  (บนัทึกขอ้ความเลขท่ี วพ.

042/2552 ของส่วนงานสนบัสนุนเทคโนโลยีและสารสนเทศ, 2552) ซ่ึงเป็นโปรแกรมประมวลผล

คาํท่ีใชใ้นการสร้างงานส่ิงพิมพเ์หมือนกนั มาใช้ในการทาํงานประจาํวนัแลว้พนกังานก็เกิดปัญหา

การใชง้านโปรแกรมดงักล่าว เน่ืองจากเคร่ืองมือต่างๆ ในการใชง้านแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยใชอ้ยู่

เป็นประจาํอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Word  อาทิเช่น การตั้งค่าหน้ากระดาษ, การจดัรูปแบบ

เอกสาร, การใส่เลขหนา้ใหแ้ก่เอกสาร และการสั่งพิมพเ์อกสาร เป็นตน้  

จากสถิติการขอใช้บริการเร่ืองสอบถามการใช้งานโปรแกรม ของส่วนงานสนับสนุน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในบริษทัปรากฏว่าใน 1 สัปดาห์มีการขอใช้บริการดงักล่าวมากกว่า    

30 คร้ัง (ส่วนงานสนบัสนุนเทคโนโลยีและสารสนเทศ, 2553) และจากการสํารวจความตอ้งการจดั

อบรมของส่วนงานฝึกอบรมและพฒันาส่ือจดัทาํข้ึนในเดือน มกราคม พ.ศ. 2553 ปรากฏวา่จาํนวน

พนกังานท่ีตอ้งการให้มีการจดัอบรมคิดเป็น  70%  ตอ้งการอ่านคู่มือการใช้ดว้ยตนเอง 20% และ
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ตอ้งการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 10% ของจาํนวนผูใ้ช้โปรแกรมทั้งหมด (บนัทึกขอ้ความเลขท่ี 

02030200-T008/53 ของส่วนงานฝึกอบรมและพฒันาส่ือ, 2553) โดยพนกังานกลุ่มน้ีประกอบไป

ดว้ยพนกังานส่วนหน่ึงท่ีเคยเขา้รับการฝึกอบรมในแบบปกติซ่ึงมีวิทยากรบรรยายมาแลว้แต่ก็ไม่

สามารถใชง้านโปรแกรมดงักล่าวไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง  และอีกส่วนหน่ึงเป็นพนกังานใหม่ท่ี

หมุนเวียนเขา้ออกอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งการจดัอบรมในแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง มีการจดั

รอบรมหลายรอบ เน่ืองจากพนกังานแต่ละส่วนงานมีความเร่งด่วนของงานในช่วงเวลาท่ีแตกต่าง

กนั  นอกจากน้ีการจดัอบรมแบบปกติในเน้ือเร่ืองเดิมซํ้ าๆ กนัหลายคร้ัง จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อ

บริษทัมากนกั อาจทาํให้บริษทัตอ้งสูญเสียเวลาในการปฏิบติังานของพนกังานไปและอาจทาํให้

พนกังานเกิดความเบ่ือหน่ายได ้ ส่วนงานฝึกอบรมและพฒันาส่ือจึงไดท้าํการสํารวจอีกคร้ังในช่วง

เดือน มกราคม 2554     ผลปรากฏวา่มีพนกังานท่ีตอ้งการให้มีการจดัอบรมบนเวบ็มากถึง 75% และ

ตอ้งการให้มีการฝึกอบรมแบบปกติเพียง 25% เท่านั้น (บนัทึกขอ้ความเลขท่ี 02030200-T008/54 

ของส่วนงานฝึกอบรมและพฒันาส่ือ, 2554) เน่ืองจากพนกังานใหเ้หตุผลวา่เป็นช่วงท่ีมีงานเร่งด่วน   

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปัญหาการฝึกอบรมพนักงาน ผูว้ิจยัทาํการพฒันา

บทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรม เร่ืองใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer ข้ึน เพื่อให้พนกังานมีความรู้

ความเขา้ใจและมีทกัษะในการใชโ้ปรแกรม OpenOffice.org Writer นอกจากน้ียงัจะใชเ้ป็นแนวทาง

ในการฝึกอบรมบนเวบ็ท่ีมีประสิทธิภาพในหลกัสูตรต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อ 

1. พฒันาบทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรม เร่ืองการใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer สําหรับ

พนกังานบริษทัสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
 

2.  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เร่ืองการใช้โปรแกรม

OpenOffice.org Writer สาํหรับพนกังานบริษทัสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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3.  เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรมและคะแนนทดสอบหลงัการฝึกอบรม

โดยการใชบ้ทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรม เร่ืองการใชโ้ปรแกรม OpenOffice.org Writer สําหรับพนกังาน

บริษทัสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

4.  สอบถามความพึงพอใจของพนกังานบริษทัสํานกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั ท่ีมีต่อการใช้

บทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เร่ืองการใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer สําหรับพนกังานบริษทั

สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั  

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi experimental research) ประเภท One-

Group-Pretest-Posttest Design (Fitz-Gibbon, อา้งถึงใน ซาฟีนา หลกัแหล่ง, 2552) ประชากรในการ

วิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานบริษทัสํานกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั ท่ีใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานกังาน

เป็น โปรแกรมชุด OpenOffice.org มีจาํนวน 5 ส่วนงาน จาํนวน 35 คน 

เค ร่ืองมื อ ท่ีใช้ในการวิจัย คือ  บทเ รียนบนเว็บ ฝึกอบ รม เ ร่ืองการใช้โปรแกรม 

OpenOffice.org Writer ท่ีดาํเนินการสร้างโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Captivate 5 สําหรับบนัทึกการ

ทาํงานของหน้าจอและใช้ในการสาธิตการใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org Writer และใช้

โปรแกรม Moodle ในการสร้างหน้าเว็บเพื่อการฝึกอบรม รวมทั้งแบบทดสอบเร่ือง การใช้

โปรแกรม OpenOffice.org Writer เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ ใชใ้น

การทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม นอกจากน้ียงัมีแบบสอบถามความพึงพอใจของพนกังานท่ีมี

ต่อการใชบ้ทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรมเคร่ืองมือวิจยัดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพอยูใ่นระดบั 

ดีมาก และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก  

การวิเคราะห์ขอ้มูลไดใ้ช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ z-test ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ผลการวจัิย 

การพฒันาบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เร่ือง การใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer   

สาํหรับพนกังานบริษทัสาํนาํพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวจิยัดงัน้ี 

1. การหาคุณภาพของบทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรม เร่ืองการใช้โปรแกรม OpenOffice.org 

Writer สําหรับพนกังานบริษทัสํานกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดัโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านไดป้ระเมินเวบ็

ฝึกอบรม มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก (      = 4.75)  

2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เร่ืองการใช้โปรแกรม 

OpenOffice.org Writer สาํหรับพนกังานบริษทัสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั มีค่าเท่ากบั 0.69  

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรมและคะแนนทดสอบหลงัการ

ฝึกอบรมบนเวบ็เร่ืองการใชโ้ปรแกรม OpenOffice.org Writer คะแนนทดสอบหลงัการฝึกอบรมสูง

กว่าคะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4. พนกังานท่ีเขา้รับการฝึกอบรมบนเวบ็ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.17) ต่อ

การฝึกอบรมดว้ยบทเรียนบนเวบ็เร่ือง การใชโ้ปรแกรม OpenOffice.org Writer 

ข้อวจิารณ์ 

จากผลการวิจยั เร่ืองการพฒันาบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม เร่ือง การใช้โปรแกรม 

OpenOffice.org Writer สามารถนาํมาอภิปรายได ้ดงัน้ี  

บทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรมมี สามารถนาํไปใชท้ดลองไดค้ะแนนแบบฝึกหดัระหวา่งฝึกอบรม

คิดเป็นร้อยละ 84.23 ส่วนคะแนนสอบหลงัฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 81.39 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเป็นไป

X 



วารสารศึกษาศาสตร์ปริทศัน์ ปีท่ี     ฉบบัท่ี    

8 
 

ตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 เน่ืองจากบทเรียนบนเวบ็ไดผ้า่นขั้นตอนการพฒันาตามลาํดบัอยา่งมีระบบ

คือ ไดมี้การประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ จนไดบ้ทเรียนบนเวบ็ท่ีมีคุณภาพในระดบั ดีมาก การ

ออกแบบบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม ผูว้ิจยัเน้นให้มีปฏิสัมพนัธ์กบั มีแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ 

พร้อมแจง้ผลคะแนนใหท้ราบทนัที มีการทดสอบก่อน และหลงัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา อยา่งอิสระ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สรรรัชต ์ห่อไพศาล (2544) กล่าววา่ การ

จดัฝึกอบรมมีลกัษณะท่ีผูเ้ขา้ฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลาง การเรียนรู้เกิดข้ึนกบัตวัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

เองโดยตรง สามารถทบทวนบทเรียนและเน้ือหาไดต้ลอดเวลา 

ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บฝึกอบรมเร่ือง การใช้โปรแกรม OpenOffice.org 

Writer สําหรับพนกังานบริษทัสํานกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั มีค่าเท่ากบั 0.69   สูงกวา่ 0.50 ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เน่ืองจาก พนกังานท่ีเขา้รับการฝึกอบรมดว้ยบทเรียนบนเวบ็แลว้เกิด

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการใช้โปรแกรมมากข้ึน และเป็นมาตรฐานเดียวกนั ระดบัความรู้ความ

เขา้ใจหลงัจากฝึกอบรมใกลเ้คียงกนั เพราะบทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรมมีการออกแบบให้เขา้ใจง่าย มี

ลาํดบัเน้ือหาท่ีชดัเจน ไม่ซบัซอ้น 

คะแนนทดสอบหลงัการฝึกอบรมสูงกวา่คะแนนสอบก่อนการฝึกอบรมบนเวบ็ เน่ืองจาก 

เน้ือหาท่ีนาํเสนอในการฝึกอบรมไดอ้ธิบายวิธีการใชโ้ปรแกรม OpenOffice.org Writer ซ่ึงเป็นเร่ือง

ท่ีน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานในชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี ไดอ้อกแบบ โดยการ

การสร้างแรงจูงใจ ใชภ้าพเหมือนจริง ภาพเคล่ือนไหว สี และเสียงบรรยาย เนน้ให้ผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมไดฝึ้กปฏิบติัจริง เพื่อเร้าความสนใจ เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพข้ึน สังเกตไดจ้ากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนสอบก่อนการฝึกอบรม คือ 7.61 

ซ่ึงมากกวา่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบหลงัการฝึกอบรม คือ  3.35 เป็นเพราะก่อนการ

ฝึกอบรม พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจไม่เท่ากนั คะแนนตํ่าสุดกบัคะแนนสูงสุดมีความแตกต่างกนั

มาก แต่เม่ือทาํการฝึกอบรมดว้ยบทเรียนบนเวบ็แลว้จะเห็นกวา่ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานลดลง แสดงวา่

หลงัจากฝึกอบรมดว้ยบทเรียนบนเวบ็แลว้พนกังานมีความเขา้ใจเพิ่มข้ึน คะแนนตํ่าสุดกบัคะแนน
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สูงสุดอยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน ดังนั้น การอบรมด้วยบทเรียนบนเว็บฝึกอบรมมีผลทาํให้ระดับ

ความรู้ความเขา้ในการใชโ้ปรแกรม OpenOffice.org Writer ของพนกังานมีความใกลเ้คียงกนั 

นอกจากน้ีความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อการฝึกอบรมดว้ยบทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรม 

เร่ือง การใชโ้ปรแกรม OpenOffice.org Writer พบวา่ พนกังานท่ีเขา้รับการฝึกอบรมดว้ยบทเรียน

บนเวบ็มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   เน่ืองจากผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรม โดยมี

การลาํดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายากมีการอธิบายการใชง้าน และมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมซ่ึงมี

เน้ือหาครบถว้น และการออกแบบบทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการของ มลัติมีเดีย            

ซ่ึง มีทั้ง ขอ้ความ รูปภาพ กราฟิก เสียงบรรยายและภาพเคล่ือนไหว ทาํให้เกิดแรงจูงใจให้แก่ผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรม ใหเ้กิดความสนใจ อยากเรียนรู้ และส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ก็ช่วยให้การทาํงาน เป็นไปดว้ย

ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการทาํงานไดอ้ยา่งดียิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ จากการวจัิยคร้ังนี้ 

1. จากผลการประเมินบทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรม โดยผูเ้ช่ียวชาญ อยูใ่นระดบั ดีมาก แสดงให้

เห็นวา่พนกังานท่ีเขา้รับการฝึกอบรมดว้ยบทเรียนบนเวบ็ ทาํใหพ้นกังานมีคะแนนแบบทดสอบหลงั

การฝึกอบรมท่ีสูง ผูบ้ริหารระดบัสูง ควรให้การสนบัสนุนการฝึกอบรมดว้ยบทเรียนบนเวบ็ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในสาํนกังานมากยิง่ข้ึน  

2. ในเวบ็ฝึกอบรมควรมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยากรและผูเ้ขา้รับการอบรม เช่น การมีเวบ็

บอร์ด บล็อกต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและลดช่องวา่งระหวา่งระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
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3. แบบทดสอบในเวบ็ฝึกอบรมควรมีหลากหลายวิธีการ เช่น ให้มีขอ้สอบแบบอตันยั            

เพื่อเป็นการกระตุน้และทาํให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถแสดงความรู้จากการเขา้ฝึกอบรมได้

อยา่งเตม็ท่ี 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการพฒันาบทเรียนบนเวบ็ฝึกอบรม ในหลกัสูตรอ่ืนๆ เพื่อจะไดน้าํไปใชใ้นการ

ทาํงานในชีวิตประจาํวนั เก่ียวกบัโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชใ้นสํานกังาน เช่น OpenOffice.org Calc

และ OpenOffice.org Impress เป็นตน้ 

2. ควรมีการวจิยัติดตามผลของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรมผา่นไปแลว้ 

3. ควรวิจัยเปรียบเทียบการฝึกอบรมด้วยบทเรียนบนเว็บฝึกอบรมกับการฝึกอบรม                 

ดว้ยเทคโนโลยอ่ืีนๆ 

4. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานของบทเรียนบนเว็บฝึกอบรม               

ทั้งดา้นเครือข่ายและดา้นผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
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