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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ของครูผส้ ู อนรายวิ ชาพืน้ ฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เทอดชัย บัวผาย1* วรปภา อารีราษฎร์2 ธรัช อารีราษฏร์2 และ สมบัติ ท้ายเรือคํา3
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชีแ้ ละความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผสู้ อน
รายวิชาพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
ของครูผูส้ อน 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ การวิจยั ดําเนินการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ และความต้องของการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทคี รูผู้สอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 316 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผสู้ อนจํานวนเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการ
พัฒนา จํานวน 181 คน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินรูปแบบ จํานวน 9
คน ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน จํานวน 30 คน เครื่องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
องค์ประกอบตัวชีว้ ดั สมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผสู้ อน แบบสอบถามความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผสู้ อน
แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผู้สอน แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินคุณภาพผลงาน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ใี ช้ คือ สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ t-test (Dependent Sample)
ผลการวิจยั พบว่า 1) สมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผสู้ อน มี 5 องค์ประกอบ 53 ตัวบ่งชี้และครูผสู้ อนมีความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที อยู่ในระดับมาก (�X = 3.81, S.D. = 0.42) 2) ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
ของครูผสู้ อนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การประเมินผล เทคนิคพีเ่ ลีย้ ง เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ส่วนกิจกรรมการอบรมตามรูปแบบมี 4 ขัน้ ตอนคือ คือ ขัน้ สนใจปญั หา ขัน้ ศึกษาข้อมูล ขัน้ การนํ ามาใช้
ขัน้ สําเร็จผล งานวิจยั นี้ได้นําองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ สมรรถนะด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซึง่ มี
จํานวน 13 ตัวบ่งชีพ้ ฒ
ั นาหลักสูตรอบรมจํานวน 5 หน่ วย ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับมาก (X� =
4.46, S.D. = 0.62) และ ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรอบรมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (X� = 4.58, S.D. = 0.50) 3)
ผลการทดลองใช้รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พบว่า รูปแบบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 77.93/76.78 ผลการเรียนรู้
ของกลุ่มตัวอย่างเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 คุณภาพผลงานของกลุ่มตัวอย่างเฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X� = 4.34 , S.D. = 0.52) และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อรูปแบบอยู่ในระดับมาก (X� = 4.24, S.D. = 0.75)
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A Model of ICT Competency Training for Teachers in Basic Information Technology
and Communications. Course primary level in the Basic Core Curriculum of the
Basic Education B.E.2551 under the Office of the Basic Education Commission
Therdchai Buaphai1* Warapapha Arreerard2 Tharach Arreerar2 and Sombat Tayraukham3
Abstract
The objectives of this research were to 1) survey the components, indicators and needs of ICT Competency
development model based on the core curriculum of the Basic Education B.E.2551 (A.D. 2008) for teachers on the
information and communications technology course under the Office of the Basic Education Commission, 2)
develop the ICT competency development model for teachers and 3) implement the developed model. The
research was conducted in 3 phases. The first phase was to analyze the components, indicators and needs of ICT
competency development. The subjects of this phase were 316 teachers and education personnel who were under
the Primary Educational Service Area Office in Bureau Inspection 7, Ministry of Education, and 181 teachers who
had responded to a questionnaire to organize the most important components for development. The second phase
was to develop the model which was evaluated by 9 experts. Finally, the third phase was to implement the
developed model. The subjects in this phase were 30 teachers. The instruments used in the research were a
questionnaire related to components and indicators of ICT competency, a questionnaire regarding the needs of ICT
competency development, a knowledge test, a quality evaluation form, and a satisfaction questionnaire. The
statistics used in the research were Exploratory Factor Analysis (EFA), percentage, mean, standard deviation and
t-test (Dependent sample).
The results of the research revealed that: 1) there were 5 components and 53 indicators for ICT Competency of
teachers. The teachers need to develop the ICT competency at a high level ( X = 3.81, S.D. = 0.42). 2) The model
development consisted of 5 components: learning mediums, activities, evaluation, mentoring technique, social
network online. The training activities based on the four steps: motivation, information, application and process. The
first component, the competency on the development of teaching and learning technology media, consisted of 13
indicators and was developed to be 5 units of training curriculum. The evaluation of the appropriateness of the
developed model was rated at a high level ( X = 4.46, S.D. = 0.62), and the evaluation of appropriateness of
training curriculum was rated at the highest level ( X = 4.58, S.D. = 0.50). 3). The implementation of developed
model revealed that the efficiency of the developed model was 77.93/76.78. The overall learning activities of
subjects were rated at a high level ( X = 4.34, S.D. = 0.52), and finally, the teachers’ satisfaction towards the
developed model was rated at a high level ( X = 4.24, S.D. = 0.75).
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1. บทนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ [1] มีความสําคัญและมีบทบาท
ในสังคม เป็ นเครื่องมือสําคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชวี ิต
และการทํางาน หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนต่ างก็ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่องมือช่ วยในการทํ างาน
กระทรวงศึกษาธิการ [2] ได้กําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ได้กําหนด
สมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นสมรรถนะ
หนึ่งของผู้เรียน และได้จดั สรรงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ก ับสถานศึกษาทุ กแห่ งผ่ านโครงการต่ าง
เช่ น โครงการจัดทําระบบอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงเพื่อ
การศึกษา (UNINET) โครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
(OTPC) [3] โรงเรียนได้รบั จัดสรรอุปกรณ์ส่อื คอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอน ทัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ และ
คอมพิ ว เตอร์ ป ระจํ า ห้ อ งเรี ย น ในขณะที่ ค รู ท่ี สํ า เร็ จ
การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ม ีจํานวนน้ อย ครูท่สี อนด้าน
ไอซีทสี ่วนใหญ่เป็ นครูท่ไี ม่ได้สําเร็จการศึกษาด้านไอซีที
ทําให้การใช้งานด้านไอซีทใี นการเรียนการสอนไม่คุ้มค่า
ผูเ้ รียนขาดโอกาสการเข้าถึงไอซีที ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนใน
อนาคต
McClelland [4] ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจาก
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด กล่ าวถึงแนวคิดเรื่องสมรรถนะ
(Competency) เป็ นพฤติ ก รรมที่ ส ัม พัน ธ์ ก ั บ ผลงานที่
ประสบความสําเร็จ สํานั กงานข้าราชการพลเรือน ได้
นํ ามาใช้ในการจําแนกตําแหน่ งและค่าตอบแทน สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [5] ได้
เสนอแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระบวนการพัฒนาต้องมีรูปแบบที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมของแต่ ละบุ คคล มีรูปแบบที่มุ่งให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานตําแหน่ งและมาตรฐานวิชาชีพ ทัง้ สมรรถนะ
หลัก (Core Competency) สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านใน
หน้าที่ (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะ
กลุ่มสาระ (Specification Competency) ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานตํ าแหน่ ง โดยเพ็ญแข [6] ได้เสนอวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของสมรรถนะ
โดยใช้ ห ลั ก การทางสถิ ติ เ พื่ อ ใช้ ล ดจํ า นวนตั ว แปรที่
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หลากหลายให้เหลือเพียงตัวแปรที่สําคัญ โดยการรวมตัว
แปรที่มคี วามร่วมกันสูงเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน UNESCO
[7] พบว่า สมรรถนะมาตรฐานด้าน ICT สําหรับครู (ICT
competency standards for teacher) ตามโครงการพัฒนา
ครูดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต “ICT Competency
Standards for Teachers” (ICT-CST) 1) Technology
Literacy 2) Basic Knowledge 3) Intergrade
Technology 4) Basic Tools 5) Standard Classroom
3) Digital Literacy พิมพ์พนั ธ์และพรทิพย์ [8] ได้เสนอ
แนวทาง การพัฒนาครูให้ประสบความสําเร็จ ต้องมีการ
สํ ารวจความต้ องการจํ าเป็ นของครู เพื่อเป็ น การสร้ า ง
แรงจูงใจในการพัฒนาประสบความสําเร็จ แนวความคิดใน
การพัฒนาครูอาจจะเป็ นการจัดอบรมสัมมนา หรือการจัด
อบรมทางไกล (Distance Learning) ซึง่ สอดคล้องกับพศิน
[9] กล่าวว่าการพัฒนาครูประจําการและบุคลากรทางการ
ศึกษา ควรเน้นการพัฒนาตามสภาพบริบทของครู หรือที่
เรียกว่า “ใช้บริบทเป็ นฐาน” (Context-based) หรือเน้ น
ั หา (Problem-based) วิ ธี ก ารฝึ ก อบรม
ตามสภาพป ญ
บุคลากรตามแนวสมรรถนะในบริบททีแ่ ตกต่างกัน อาจต้อง
ใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารตลอดจนนวัต กรรมด้ า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ท่ีแตกต่ างกัน วิจ ิตร [10] การฝึ กอบรม
ผู้ใหญ่และมีพ้นื ฐานแตกต่างกัน การนํ าเทคนิคพี่เลี้ยงมา
สนับสนุนการจัดการอบรม สามารถจูงใจผูเ้ ข้ารับการอบรม
และมี ความใกล้ ชิ ด สามารถให้ คํ า แนะนํ าเพิ่ม เติ มได้
มากกว่าวิทยากร และสามารถสือ่ สารได้สองทางอย่างใกล้ชดิ
มนต์ ช ัย [11] จากวัฒนาการของเว็บ 2.0 ทํ าให้เกิด
เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถนํามาใช้เป็ นเครื่องมือเพื่อ
เครื่องมือการติดต่ อสื่อสารของผู้เข้ารับการอบรม ผ่ าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูผสู้ อน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชีส้ มรรถนะ ความสนใจในการ
พัฒนาสมรรถนะของครู นําสู่การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีที ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปจั จุบนั โดยมีพเ่ี ลีย้ งให้คาํ แนะนําและใช้ส่อื สังคมออนไลน์
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ส่งผลให้ครูทเ่ี ข้ารับการอบรม มี
ความรู้ ความสามารถ และ มีคุณลักษณะทีเ่ หมาะสม
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2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชีแ้ ละความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
ของครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.3 เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้ า นไอซี ที ข องครู ผู้ ส อนรายวิ ช าพื้ น ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3. วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั เป็ น 3 ระยะ ดังนี้
3.1 ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ ดังนี้
3.1.1 ขัน้ ตอนการดําเนินงาน 4 ขัน้ ตอน คือ
3.1.1.1 ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรถนะด้านไอซีที
3.1.1.2 ขัน้ ตอนที่ 2กําหนดองค์ประกอบ
และตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้านไอซีทีของครู ผู้สอนรายวิชา
พื้น ฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ระดับ
ประถมศึกษา นําเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญในการประชุมกลุ่มย่อย
สร้างแบบสอบถามองค์ประกอบและตัวบ่งชีส้ มรรถนะด้าน
ไอซีทขี องครูผสู้ อนเพื่อนําไปเก็บข้อมูล
3.1.1.3 ขัน้ ตอนที่ 3 เก็บข้อมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้าน
ไอซีทีของครู ผู้สอนจากกลุ่ มตัวอย่ างในข้อ 3.1.3.1
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) และนํามากําหนด
เป็ นสมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผสู้ อน
3.1.1.4 ขัน้ ตอนที่ 4 นําองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ สร้างเป็ นแบบสอบถามความต้องพัฒนาสมรรถนะ
ด้านไอซีทีของครูผู้สอนและนํ าไปเก็บข้อมูล ตามกลุ่ ม
ตัวอย่างในข้อ 3.1.3.2
3.1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
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3.1.2.1 แบบสอบถามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผสู้ อนรายวิชาพืน้ ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ทีผ่ ่านการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มีค่ า ความเชื่อ มัน่ ตามค่ า
สัมประสิทธิอั์ ลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบราช
(Cronbrach) เท่ากับ 0.968
3.1.2.2 แบบสอบถามความต้องพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผสู้ อนรายวิชาพืน้ ฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทีผ่ ่านการประเมินความ
ตรงเชิงเนื้อหาดัชนีความสอดคล้อง และมีค่าความเชื่อมัน่
ตามค่าสัมประสิทธิอั์ ลฟ่าของครอนบราช เท่ากับ 0.990
3.1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.3.1 กลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถาม
เป็ นผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ที่รบั ผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และครูผู้สอน
รายวิชาพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ
ประถมศึกษา ที่มปี ระสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขต
พัฒนาการศึกษา 12 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สารคาม และกาฬสินธุ์ จํานวน 6,104
คน สุ่มแบบหลายชัน้ โดยยึดเขตจังหวัด ตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวนจํานวน 316 คน คิดเป็ น 5.96 เท่าของข้อคําถาม
3.1.3.2 กลุ่ มตัวอย่ าง สําหรับตอบแบบ
สอบถามความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องครู
ได้แก่ ผูส้ อนรายวิชาพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระดับ ประถมศึกษาสังกัด สํ า นั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สุ่มแบบหลายชัน้
โดยยึดโรงเรียนในเขตอําเภอ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 181
คน ตามตาราง Krejcie & Morgan
3.2 ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ ดังนี้
3.2.1 ขัน้ ตอนการดําเนินงาน 3 ขัน้ ตอน คือ
3.2.1.1 ขัน้ ตอนที่ 1 จัดทําร่างรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผสู้ อน โดยนําข้อมูล
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ที่ได้จากการวิจยั ในระยะที่ 1 เป็ นกรอบในการกําหนด
หลักสูตร ระยะเวลา เนื้อหา จํานวนหน่ วยการฝึ กอบรมสื่อ
และเครื่องมือวัดและประเมินผล ตามหลักการพัฒนาบุคลากร
รู ปแบบแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แห่ งสหประชาชาติ สํานักงานสภาการศึกษา สถาบัน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน และงานวิ จ ั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุ คลากรประจําการ รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (กพ.) เทคนิคการอบรมแบบมีพเ่ี ลีย้ ง (Mentoring)
การจัดการเรีย นรู้แบบ MIAP เครือข่ ายสังคมแห่ ง
การเรียน Ning Social Network
3.2.1.2 ขัน้ ตอนที่ 2 ประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อพิจารณาร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
ของครูผสู้ อนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในข้อ 3.2.3.1
3.2.1.3 ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบและ
ความเหมาะสมของเครื่อ งมือ ของรู ป แบบการพัฒ นา
สมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผสู้ อนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญกลุ่มเดิม
3.2.1.4) ขัน้ ตอนที่ 4 ทดลองนําร่อง (Try
Out) เพื่อหาข้อบกพร่องและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
และคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ กับ กลุ่ ม เป้ าหมายในข้ อ
3.2.3.2 เพื่อนําไปใช้ในระยะต่อไป
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมินรูปแบบ ได้แก่
แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี อง
ครูผสู้ อน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมิน
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที จํานวน 5 ด้าน
ข้อคําถาม 20 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบประเมินหลักสูตรอบรม
การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ข้อคําถาม 12 ข้อ ผ่าน
การหาความตรงเชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์ดชั นีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.6-1.0
3.2.3 กลุ่มเป้าหมาย
3.2.3.1 กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญประชุมกลุ่มย่อย
และประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องครู
ผูส้ อน เป็ นผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 9
คน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์จากสถาบันการ
ศึกษาอุดมศึกษา ที่ม ีคุณวุฒิทางด้านการวิจยั และพัฒนา
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หลักสูตร กลุ่มอาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่มีคุณวุ ฒิ
ด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก์ทม่ี ปี ระสบการณ์ ใน
การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า
3 ปี
3.2.3.2 กลุ่มเป้าหมายทดลองนําร่อง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทสี าํ หรับครูผสู้ อน
คัดเลือกจากประชากรแบบเจาะจงเป็ นครูผสู้ อนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา สังกัด สพป.ขก.
เขต 2 จํานวน 30 คน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน
2555
3.3 การวิจยั ระยะที่ 3
3.3.1 ขัน้ ตอนการดําเนินงาน 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
3.3.1.1 ขัน้ ตอนที่ 1 กําหนดแบบแผน
การทดลอง ประชุมเตรียมทีมงานวิทยากรพีเ่ ลีย้ ง
เครื่องมือและเอกสารประกอบการอบรม เว็บไซต์อบรม
3.3.1.2 ขัน้ ตอนที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทคี รูผู้สอน ตามขัน้ ตอนที่
กําหนดไว้ในรูปแบบ ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2555
3.3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.3.2.1 แบบทดสอบความรู้ จํานวน 30 ข้อ
มีค่าความยากง่าย ระหว่าง (0.22-0.90) ค่าอํานาจจําแนก
ระหว่าง (0.23-0.93) และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.78
3.3.2.2 แบบประเมินคุณภาพผลงาน
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบประเมิน ระหว่าง 0.6-1.0
3.3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็ น 5 ด้าน
จํานวน 30 ข้อ ประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบ
ประเมินมีค่าความเชื่อมัน่ .919
3.3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็ นครูผสู้ อน
รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จํานวน 200 คน คัดเลือก
เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการจับสลากจากผูท้ ส่ี มัครเข้ารับการ
อบรมจํานวน 30 คน
3.3.4 ตัวแปรทีศ่ กึ ษา

7/25/58 BE 10:44 AM

73

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทขี องครูผสู้ อนรายวิชาพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
ของรูปแบบ ประเมินจาก 3 ด้าน คือ ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attributes)
3.3.5 เครื่องมือวิจยั คือ รูปแบบที่พฒ
ั นาขึ้น
พร้อมเครื่องมือของรูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบสมรรถนะ
ด้านความรู้ แบบประเมินผลงาน แบบสอบถามความ
พึงพอใจ แปลความหมาย ดังนี้ [12]
4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากทีส่ ดุ
3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
4. ผลการศึกษาวิ จยั
4.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผสู้ อนพบว่า
4.1.1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
ไอซีทขี องครูผสู้ อนรายวิชาพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ระดับประถมศึกษา จากการสํารวจ แสดง
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบสมรรถนะและตัวบ่งชี้
องค์ประกอบสมรรถนะ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการพัฒนาสือ่ เทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการใช้ซอฟต์แวร์
สําเร็จรูปเพือ่ การทํางานและการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 ด้านนโยบาย กฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบที่ 4 ด้านความสามารถด้านการ
สือ่ สารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบที่ 5 ด้านความรูพ้ น้ื ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมตัวบ่งชี้สมรรถนะ
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ตัวบ่งชี้
13
12
9
10
9
53

จากตาราง 1 พบว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชีส้ มรรถนะ
ด้านไอซีทขี องครูผสู้ อน ประกอบด้วย สมรรถนะ 5 ด้าน
53 ตัวบ่งชี้
4.1.2 ผลการศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นา
สมรรถนะด้านไอซีที จากการสํารวจครูผสู้ อน แสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อน
ที่
รายการสมรรถนะ
1 ด้านการพัฒนาสือ่ เทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนการสอน
2 ด้านการใช้ซอฟต์แวร์สาํ เร็จรูป
เพือ่ การทํางานและการเรียน
การสอน
3 ด้านนโยบาย กฎหมาย คุณธรรม
จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์
4 ด้านความสามารถด้านการสือ่ สาร
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5 ด้านความรูพ้ น้ื ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

S.D. แปลความ
3.97 0.91 มาก
�
𝐗𝐗

3.63 0.19

มาก

3.72 0.10

มาก

3.82 0.06

มาก

3.92 0.83

มาก

3.81 0.42

มาก

จากตารางที่ 2 ครูมคี วามต้องการในการพัฒนาด้าน
ไอซีในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X� = 3.81, S.D.= 0.42 )
โดยครูมคี วามต้องการพัฒนาสมรรถนะด้าน การพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด
(X� = 3.97, S.D.=.91)
4.2 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทขี องครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า
4.2.1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
ของครูผสู้ อน ประกอบด้วยหลักสูตรอบรมในห้องปฏิบตั กิ าร
จํานวน จํานวน 5 หน่ วย ระยะเวลา 4 วัน กระบวนการ
อบรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ สื่อการเรียนรู้
กระบวนการ และ การประเมิน ผล ภายใต้ กิจกรรม 4
ขัน้ ตอน ได้แก่ สนใจปญั หา (Motivation) ขัน้ ศึกษาข้อมูล
(Information) ขัน้ การนํามาใช้ (Application) และขัน้ สําเร็จ
ผล (Progress) โดยใช้ส่อื สังคมออนไลน์ www.ning.com

7/25/58 BE 10:44 AM

74

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 6, No. 1, January - June 2015

เป็ น เครื่ อ งมื อ ทบทวนเนื้ อ หาและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ร่วมกับเทคนิคพีเ่ ลีย้ งในการให้คาํ แนะนํา ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี อง
ครูผสู้ อนรายวิชาพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
4.2.2 ผลการประเมิน รูป แบบการพัฒ นา
สมรรถนะด้ า นไอซี ทีข องครู ผู้ ส อนรายวิ ช าพื้ น ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 9 คน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อรูปแบบ
รายการประเมิ น
ส่วนที่ 1 รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
1. ด้านความเหมาะสมของ
องค์ประกอบ
2. ด้านสือ่ การเรียนรู้
3. ด้านกิจกรรม
4. ด้านการประเมินผล
5. ด้านภาพรวมของรูปแบบ
รวม
ส่วนที่ 2 หลักสูตรอบรม
1. ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร
อบรม
2. ด้านความสอดคล้องของหลักสูตร
อบรมกับสมรรถนะครู
รวม

_15-0870(001-240).indd 74

ความคิ ดเห็น
� S.D. แปลความ
X

4.58 0.54 มากทีส่ ุด
4.37
4.53
4.26
4.58
4.46

0.74
มาก
0.65 มากทีส่ ุด
0.66
มาก
0.54 มากทีส่ ดุ
0.62
มาก

4.54 0.50 มากทีส่ ุด
4.63 0.49 มากทีส่ ุด
4.58 0.50 มากที่ สดุ

จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อ
ความเหมาะสมของรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อยู่ในระดับมาก
(X� = 4.46, S.D. = 0.62) และความคิดเห็นทีม่ ตี ่อความ
เหมาะสมของหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาตามรูปแบบอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ (X� = 4.58, S.D. = 0.50)
4.3 ผลการศึกษาการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีทขี องครูผทู้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ โดยนํารูปแบบ
ทีไ่ ด้จดั อบรมให้กบั ครูผสู้ อน ผลการทดลอง พบว่า
4.3.1 ประสิท ธิภ าพของรู ป แบบการพัฒ นา
สมรรถนะด้ า นไอซีทีข องครู ผู้ส อนตามเกณฑ์ E1/E2
เท่ า กับ 77.93/76.78 ซึ่ง มีป ระสิท ธิภ าพตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด (75/75)
4.3.2 ประสิทธิผลของรูปแบบ ด้านความรู้
ทักษะและเจตคติ ได้ผลการทดลองดังนี้
4.3.2.1 ประสิทธิผลของรูปแบบด้าน
ความรู้ โดยใช้แบบทดสอบได้ผล ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประสิทธิผลด้านความรู้
กิจกรรม
คะแนนเฉลีย่
ก่อนการอบรม
16.37
หลังการอบรม
25.03

S.D.
3.48
2.27

df

Sig

29

0.00

จากตารางที่ 4 ประสิทธิผลด้านความรู้ พบว่าค่า sig
ทีไ่ ด้ (0.00) มีค่าน้อยกว่า (0.05) แสดงให้เห็นว่าคะแนน
เฉลีย่ หลังการอบรม (25.03) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนการ
อบรม (16.37) อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4.3.2.2 ประสิทธิผลของรูปแบบด้าน
ทักษะ วัดจากแบบการประเมินผลงาน โดยวิทยากรพีเ่ ลีย้ ง
แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ประสิทธิผลด้านทักษะ
หน่ วย จํานวน
ที่
ผลงาน

ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิ น
1
30
4.67
2
30
4.78
3
30
4.70
4
30
3.88
5
30
3.67
ค่าเฉลี่ยคุณภาพผลงาน
โดยรวม = 4.34

ระดับ
คุณภาพ
ผลงาน
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก

ร้อยละของ
ผลงานที่ มี
คุณภาพ
100
100
100
100
100

S.D. = 0.52
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จากตารางที่ 5 ประสิทธิผลด้านทักษะ พบว่าผู้เข้า
รับ การอบรมสามารถพัฒ นาผลงานมีคุ ณ ภาพ เฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 4.34, SD = 0.52) คิด
เป็ นร้อยละ 100 ของผลงานทีม่ คี ุณภาพตาม [13]
4.3.2.3 ประสิทธิผลของรูปแบบด้านเจตคติของ
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ วัดจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจหลังจากการทดลอง แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ประสิทธิผลด้านเจตคติทต่ี ่อรูปแบบ
รายการ
1. ความเหมาะสมของการพัฒนา
สมรรถนะ
2. หน่วยที่ 1 การใช้เครือข่ายสังคม
แห่งการเรียนรู้

ความพึงพอใจ
(𝐱𝐱�) S.D. ความหมาย
4.30 0.69
มาก
4.23 0.68

มาก

3. หน่วยที่ 2 การเขียนบทดําเนินเรือ่ ง 4.25 0.82

มาก

4.หน่วยที่ 3 การสร้างสือ่ เทคโนโลยี
ด้วย Desktop Author
5. หน่วยที่ 4 การใช้คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนการสอน
6. หน่วยที่ 5 บูรณาการการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน
รวม

4.23 0.83

มาก

4.30 0.75

มาก

4.10 0.68

มาก

4.24 0.75

มาก

จากตารางที่ 6 ประสิทธิผลด้านเจตคติของผูเ้ ข้ารับ
การอบรมที่ม ีต่ อ รูป แบบ พบว่ า ความพึง พอใจเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 4.24, S.D.= 0.75)

5. อภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ จากผลการวิจยั อภิปลายผลได้ ดังนี้
5.1 สมรรถนะด้านไอซีที ของครูผูส้ อนรายวิชาพืน้ ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 5 ด้าน
ซึ่งสอดคล้องกับการกําหนดสมรรถนะด้านไอซีทีของครู
ของ UNESCO คุณลักษณะวิชาชีพครูของคุรุสภา การ
กําหนดสมรรถนะด้านสือ่ เทคโนโลยีทางการศึกษา
5.2 ครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีที ด้านการพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูมากกว่าทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่ สนั บสนุ นให้ครู
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สร้ า งสื่อ เทคโนโลยี เ พื่อ การเรีย นการสอนโดยจัด ซื้ อ
โปรแกรมลิขสิทธิในการสร้
างสื่อ คือโปรแกรม Desktop
์
Author V.7 เพื่อให้ครูนําไปใช้ในการสร้างสื่อเพื่อ
การเรียนการสอน
5.3 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผสู้ อน ประกอบด้วย
หลักสูตรอบรมในห้องปฏิบตั กิ าร จํานวน 5 หน่ วย ระยะ
เวลาอบรม 4 วัน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ สื่อการ
เรียนรู้ กระบวนการ และ การประเมินผล ทําให้ครูผเู้ ข้ารับ
การอบรมทีม่ พี น้ื ฐานความรูแ้ ตกต่างกัน สามารถเรียนรูไ้ ด้
โดยง่ า ยและกระบวนการอบรมที่ใ ช้ น วัต กรรมต่ า ง ๆ
กิจกรรม 4 ขัน้ ตอนได้แก่ สนใจปญั หา ขัน้ ศึกษาข้อมูล ขัน้
การนํามาใช้ และ ขัน้ สําเร็จผล ซึง่ มีขนั ้ ตอนทีเ่ หมาะสมทํา
ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบ ัติกิจกรรมได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีพเ่ี ลีย้ งทีม่ ปี ระสบการณ์
มีความรู้และมีทกั ษะ ให้การสนับสนุ น ช่วยเหลือและให้
คํ าแนะนํ า ทัง้ ในการปฏิบ ัติและให้คํ าแนะนํ าผ่ านระบบ
เครือข่าย สอดคล้องกับประสิทธิชยั [13] ที่ใช้รูปแบบการ
ฝึ กอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการสอนแบบ MIAP
ทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้ และผูเ้ ข้ารับการอบรม
์
มีความพึงพอใจ สอดคล้องกับสุราษฎร์ [14] ทีใ่ ช้รูปแบบ
การฝึ กอบรมแบบ MIAP ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม มี
สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ดี ี การศึกษาหา
ความรูเ้ พิม่ เติมและเรียนรูจ้ ากเพื่อน สอดคล้องกับพิสุทธา
[15] ที่ได้ศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรู้เน้ นผู้เรียนมี
ปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทําให้ผู้ เรียนได้มี
ปฏิสมั พันธ์ สามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั และพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้ กฤช [16] ใช้การฝึ กอบรมครู แบบผสมผสาน
ระหว่างการฝึ กอบรมแบบเผชิญหน้า ร่วมกับการฝึ กอบรม
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึ กอบรมออนไลน์ทําให้ผล
การอบรมได้ผลดี ประสิทธิ ์ [17] ใช้การฝึ กอบรมครูโดยใช้
เว็บช่วยลดข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่ของผูเ้ ข้ารับการ
อบรม
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒทิ ป่ี ระเมิน
เครื่องมือวิจยั พร้อมทัง้ ขอขอบคุณอาจารย์ทป่ี รึกษาที่
ให้คาํ แนะนําทําให้งานวิจยั สมบูรณ์
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 เทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้การพัฒนาสือ่ ของครูได้รบั การเปลีย่ นแปลงและปรับปรุง
รูปแบบของสื่ออยู่ตลอดเวลา จากการวิจยั พบว่าผู้เข้ารับ
การอบรมมีความต้องการอบรมและมีความสนใจในการ
อบรมจํานวนมาก ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควร ส่งเสริม
สนับสนุ นให้มกี ารอบรมอย่างต่ อเนื่อง ประ ให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การ
ฝึ กอบรมต้องเลือกรูปแบบที่ตรงกับลักษณะของสมรรถนะ
ทีต่ อ้ งการพัฒนาความต้องการจําเป็ นในระยะเวลานัน้
7.2 จากการอบรมพบว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความ
สนใจกระตือรือร้น ในการสร้างชิ้นงานเนื่องจากมีพ่เี ลี้ยง
คอยให้คําแนะนํ าอย่างใกล้ชดิ ดังนัน้ การอบรมควรมีการ
เตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าทีข่ องพีเ่ ลีย้ งให้พร้อมทัง้
ด้านการให้คําแนะนํ า และการประเมินผลงานตามรูปแบบ
ของการอบรมในแต่ละครัง้
7.3 หากจะมีการนํารูปแบบไปใช้ในครัง้ ต่อไป ควรจะ
พิจารณาการเตรียมความพร้อมของผูเ้ ข้ารับการอบรม และ
เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมในการใช้
เครื่องมือสื่อออนไลน์ อีกทัง้ สื่อออนไลน์ทค่ี วรศึกษาความ
ต้องการและให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
ผูใ้ ช้
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