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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการฝึกอบรมบนเว็บด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การจัดซื้อ ส าหรับพนักงานบริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรมและหลังจากการฝึกอบรม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บ
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การจัดซื้อ ส าหรับพนักงานบริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน)  และ       
3) ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมบนเว็บของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เร่ือง การจัดซื้อ ส าหรับพนักงานบริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน)   

 งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินคุณภาพ ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 3 ท่าน  กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานบริษัท เด็มโก้ จ ากัด 
(มหาชน) อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 30 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย   1)  การฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เร่ือง การจัดซื้อ 
ส าหรับพนักงาน บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน)  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรมและ
หลังจากการฝึกอบรม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การจัดซื้อ 
ส าหรับพนักงานบริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) 3)  แบบประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยี  4)  ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การจัดซื้อ ส าหรับพนักงาน บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) 
 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบค่าที(t-test)  ค่าเฉลี่ย ( X )  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 ผลการวิจัยพบว่า   
1) การฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การจัดซื้อ มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ที่ 80/80 โดยประสิทธิภาพของกระบวนการมีดังนี้ บทเรียนที่ 1 (E1/E2)  78.00/87.20 , บทเรียน
ที่ 2 (E1/E2) 76.40 / 89.40 , บทเรียนที่ 3 (E1/E2) 77.00 / 91.80   และบทเรียนที่ 4 (E1/E2)  72.00 / 90.00 
ตามล าดับ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การจัดซื้อ ทั้ง 4 หน่วย คะแนนก่อนฝึกอบรม และ
คะแนนหลังฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังฝึกอบรมสูง
กว่าคะแนนก่อนฝึกอบรม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

3) ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การจัดซื้อ 
ส าหรับพนักงาน บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน)  ด้านความยากง่ายในการใช้เว็บอยู่ในระดับมาก     
( X = 4.37) ด้านการน าเสนอเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.49) ด้านการออกแบบจอภาพอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.30) ในความคิดเห็นในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24) ในด้านประโยชน์และการ
น าไปใช้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42)  มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมบนเว็บ  โดยคิดเป็นค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 4.37) โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ABSTRACT 
 

The purpose of research are : 1) To develop and test the effectiveness of training programs 
on the Web for learning of purchasing cooperative for employees of Demco Public Company 
Limited,  2)  To compare academic achievement before and after learning. Students of the training 
received training on cooperative learning for the purchase of company Demco Public Company 
Limited, 3) To study the training on the satisfaction of training and learning on the subject of 
procurement for the Company Demco Public Company Limited. 

This research was conducted to assess the quality of data collection. Analyze data and 
draw conclusions by 3 content experts and 3 technology experts. The sample group satisfaction was 
evaluated by the 30 students of the employees. The statistic using in the research was mean and 
standard deviation.  1) Training on the Learning Partnership's procurement for employees of Demco 
Public Company Limited.  2) Achievement test of students before and after learning of the trainees 
on Web to learn about purchasing cooperative for employees of Demco Public Company Limited.        
3) A quality web train. For professionals, the content of technology.  4) The opinions of those 
student received training on the web with learning partner for procurement for employees of Demco 
Public Company Limited. Statistical analyzes used E1/E2 is the test mean and the standard deviation. 

The research results were: 
1) Training on cooperative learning on the basis of purchasing 80/80 performance 

of the process are as follows: Lesson 1 (E1/E2) 78.00/87.20, Lesson 2 (E1/E2) 76.40 / 89.40, Lesson 3 
(E1/E2) 77.00 / 91.80 and Lesson 4 (E1/E2) 72.00 / 90.00 in order to. based on 80/80. 



 

 

ช 
 

2) To compare academic achievement before training and after training sessions, 
training on cooperative learning with the purchase of 4 units from pre-training. The score after 
training was significantly different statistically at the .05 level the score after the training than 
before training points. Which is based on the assumption. 

3) Review of the training on learning of the matter, procurement for employees of 
Demco Public Company Limited. The difficulty in using the Web is located at a high level            
( X = 4.37). the presentation is in the highest level ( X = 4.49), the design of the monitor is the 
highest level ( X = 4.30) in the comments to use high level ( X = 4.24) in terms of benefits and its 
use. the highest level ( X = 4.42) with lots of training on the web. This is the average score in the 
review ( X = 4.37) as a whole was at the highest level. 
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