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การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครูคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการสอนแบบผสมผสาน
กฤช สินธนะกุล1* ไพโรจน์ สถิรยากร2 จรัญ แสนราช3 และ พิสฐิ เมธาภัทร4
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรฝึ กอบรมครูคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการสอนแบบ
ผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นครูและนักเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ใช้แบบจําลองซิป (CIPP Model) ของ แดเนียล แอล
สตัฟเฟิลบีมเพื่อประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
. การประเมินสภาวะแวดล้อม โดยการสังเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์ภารกิจ สรุปว่า หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย
หัวข้อฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จํานวน  หัวข้อ
2. การประเมินปจั จัยเบือ้ งต้น โดยให้ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องหัวข้อเรื่องฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมและความสอดคล้องวัต ถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ มีค่าระหว่าง 0.80-.00 และ 0.9-.00
ตามลําดับ ผลการนํ าหลักสูตรฝึ กอบรม รวมทัง้ เครื่องมือต่าง ๆ ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญประเมินความสอดคล้องแล้วนํ าไปทดลองใช้
ปรากฏว่าคะแนนผลสัมฤทธิ ์ในการทําแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 87.62 และ 80.86 และผลการ
ปฏิบตั ิมคี ่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.56 ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบมี
่
ค่า 0.6 ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
ความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคา่ 0.90
. การประเมินกระบวนการ พบว่าหลักสูตรฝึ กอบรมมีประสิทธิภาพ 87.62/82.6 สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ท่ี 80/80
และผลการประเมินภาคปฏิบตั ขิ องผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 9. มากกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้รอ้ ยละ
75 และผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับมาก
. การประเมินผลผลิต พบว่าผลการประเมินการสอนของครู  คนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั มิ คี ่าเท่ากับ 96.67
และ 9.79 ตามลําดับ นักเรียนจากสถานศึกษา  แห่ง จํานวนรวม 87 คนทีเ่ รียนด้วยแผนการสอนแบบผสมผสานมีความ
พึงพอใจในการสอนของครูผสู้ อนในระดับมาก ค่าเฉลีย่ .5, .5, .6 และ .7
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The Development of Training Course for Preparing Blended Learning
Teaching Plan for Computer Curriculum Teacher
Krich Sintanakul* Pairote Stirayakorn2 Charun Sanrach and Pisit Methapatara
Abstract
The purpose of this research was to develop and evaluate a Training Course for Preparing Blended
Learning Teaching Plan for Computer Curriculum Teacher. The target group in this study included teachers
and students in the field of computer under the office of the Vocational Education Commission and the office
of the Basic Education Commission. The developed training program was validated by CIPP Model of Daniel
L Stufflebeam with the results as follows.
. Context Evaluation: The researchers synthesized the related document and perform the tasks analysis.
The result is the training curriculum should compose of  topics.
2. Input Evaluation: The specialists evaluated the congruence between topics and behavioral objectives,
and the congruence between the behavioral objectives and the test. The evaluation results were 0.80-.00
and 0.9-.00 respectively. The research tools and the training program were tried out with the achievement
average scores and the exercise average scores at 87.62 and 80.86 respectively. The practical average score
was at 79.56 percent. Whilst the reliability of the test was 0.6 and the reliability of the questionnaire, for
evaluation the trainee satisfaction was 0.90.
. Process Evaluation : It was found that the training course reached the efficiency of 87.62/82.6 that
higher than the set criteria at 80/80. The trainees practice scores reached an average of 9.% that higher
than the set criteria of 75%. And the trainees were satisfied with the training course at high level.
. Product Evaluation : It was found that the evaluation average results of  teachers, who taught theory
and practical parts, were 96.67 and 9.79 respectively. And 87 students from  schools were satisfied with
the teachers at high level, X = .5, .5, .6 และ .7
Keywords : development of training curriculum, Blended Learning Teaching Plan
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ เป็ นสาระ
สําคัญที่จดั ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 255 [] ที่มุ่งเน้ นให้นักเรียนทุกระดับ มี
ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วนหลักสูตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
และประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ ชัน้ สู ง สัง กัด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา [2] มีการกําหนดให้ทุก
สาขาวิชา มีการเรียนรายวิชาด้ านคอมพิวเตอร์ ได้ แก่
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ งานอาชี พ ดั ง นั ้น ผู้ ส อนในรายวิ ช า
คอมพิวเตอร์ ต้ องมีการเตรียมการสอนอย่ างดี เพื่อให้
นักเรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบตั ิงานได้ตาม
เป้าหมายของหลักสูตร
การจัด การเรี ย นการสอนด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น
กระบวนการศึกษาทีม่ ุ่งพัฒนาและเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลในด้านความรูค้ วามเข้าใจ (Cognitive Domain)
ด้านทักษะหรือความชํานาญงาน (Psychomotor Domain)
และด้านเจตคติ (Affective Domain) [] จากประสบการณ์
การสอนของผูว้ จิ ยั พบว่า การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียนมักพบปญั หาว่าในส่วนของทฤษฎี นักเรียนไม่
สามารถเข้าใจเนื้ อหาบทเรียนได้พร้อม ๆ กันดังนัน้ เมื่อ
นักเรียนยังไม่เข้าใจเนื้อหาได้เพียงพอ ก็จะส่งผลให้ระยะ
เวลาในการปฏิบ ัติของนั กเรียนน้ อยลง เพราะการสอน
ปฏิบตั ิ ผู้สอนต้องใช้เวลาในการสอนทฤษฎีหวั งานก่อนให้
นักเรียนลงมือปฏิบตั ิ สอดคล้องกับการศึกษาสภาพปญั หา
ด้านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของครู ในระดับประถมศึกษา
ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร
[] พบว่าในการจัดการเรียนการสอน ควรจะเพิม่ ระยะเวลา
ในการเรียน และมีหนังสือเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์เรือ่ งต่าง ๆ
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้นกั เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้ามากขึน้
ปกติ รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ในปจั จุบนั มี 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ ) การ
เรียนการสอนในห้องเรียน (Classroom) หรือการเรียนการ
สอนแบบเผชิญหน้าในชัน้ เรียน (Face-to-Face) รูปแบบนี้
มีขอ้ ดีหลายประการ ได้แก่ ผูส้ อนสามารถควบคุมกิจกรรม
ตรวจสอบความก้าวหน้าได้อย่างใกล้ชดิ มีความเหมาะสม
กับการฝึ กปฏิบ ัติต่ าง ๆ เช่ น การใช้โปรแกรมประยุ กต์
เป็ นต้น แต่ การเรียนการสอนแบบนี้ ย งั มีข้อจํากัด ได้แก่
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นักเรียนบางคนอาจไม่กล้าแสดงออกอย่างเต็มทีภ่ ายในห้อง
นอกจากนั น้ ยังไม่มีความยืดหยุ่ น เพราะมีตารางเรียนที่
แน่ นอน ทําให้นักเรียนต้องเรียนตามเวลาทีก่ ําหนดเท่านัน้
[5] 2) การเรียนรูผ้ ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า (Electronics
Learning : e-Learning) เป็ นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีเครือข่ายและเทคโนโลยีการสือ่ สาร เพื่อส่งผ่าน
องค์ความรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ ไปยังนักเรียนที่อยู่ในสถานที่
แตกต่ างกันให้ได้ ร ับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ร่วมกัน โดยทีน่ ักเรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง [6] จากการศึกษาของ Richard
A. Mobbs [7] พบว่า การเรียนการสอนแบบ e-learning มี
ข้อดีอยูห่ ลายประการเรียกว่าThe A of e-Learning ได้แก่
สามารถเรียนได้ตลอดเวลา (Anytime) ทุกสถานที่ (Any
Place) ตามความสามารถของแต่ละคน (Any Pace) ทุก
วิชา (Any Subject) แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอน
แบบ e-Learning ก็ยงั มีขอ้ จํากัดอยู่หลาย ๆ ประการ เช่น
การทีต่ อ้ งขึน้ กับเทคโนโลยี (Technology Dependent) ทํา
ให้นักเรียนต้องมีเครื่องมือทีท่ นั สมัยพอสมควรในการเรียน
เป็ นต้ น อี ก ทัง้ ยากที่ จ ะสามารถออกแบบบทเรีย นให้
เหมาะสมกับนักเรียนทุกคนทุ กระดับได้ จึงมีการจัดการ
เรียนรูแ้ บบผสมผสาน หรือ Blended Learning ขึน้ ซึ่ง
Norma I. Scagnoli [8] ได้ให้ความจําเป็ นของการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ได้แก่ การผสมผสานข้อดีของสื่อการเรียน
การสอนแต่ละชนิ ดเข้าด้วยกัน เปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนตามความสามารถของตนเอง มีความสะดวกกว่าการ
จัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning โดด ๆ เนื่องจาก
ผู้ ส อนสามารถใช้ วิ ธี ก ารสอนอื่ น ๆ ผสมผสานกั น ได้
ลดค่าใช้จา่ ยในการจัดการเรียนการสอนในระยะยาวได้ดี
แผนการสอน เป็ นการวางแผนการในการทํางานตาม
ขัน้ ตอนของระบบการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ต้องการให้ผลการดําเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ [9]
แผนการสอนมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านคอมพิวเตอร์ จากเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้วจิ ยั
จึงมีความสนใจทีจ่ ะพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึ กอบรมครูสอน
คอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการสอนแบบผสมผสานเพื่อนํามา
อบรมครู ส อนคอมพิว เตอร์ ใ ห้ว างแผนการสอนแบบ
ผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนให้กบั นักเรียนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อพัฒนาและหาประเมินผลหลักสูตรฝึ กอบรมครู
คอมพิวเตอร์เพือ่ วางแผนการสอนแบบผสมผสาน
3. แนวคิ ด ทฤษฎี
การฝึ กอบรมเป็ นวิธีการเพิม่ สมรรถนะของการทํางาน
ของบุคคลทัง้ ด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
ทัศนคติ (Attitude) [0] ผูว้ จิ ยั สรุปขัน้ ตอนการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมได้ดงั นี้

Evaluation) การประเมินปจั จัยเบือ้ งต้น (Input Evaluation)
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการ
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็ นการผสมผสานกัน
ระหว่างวิธกี ารสอนและสิง่ สนับสนุ นการเรียนการสอนแบบ
Face-to-Face แบบ Offline และแบบ Online ดังรูป
Face-to-Face

1. การหาความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม
- การวิเคราะห์ภารกิจ
. การกําหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
3. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
- เนื้อหา
- สือ่ ประกอบการฝึกอบรม
- การวัดและประเมินผล
4. การวางแผนและบริหารโครงการฝึกอบรม
. การดําเนินการฝึกอบรม
. การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
การวางแผนการสอน เป็ นการกําหนดแนวทางการสอน
ไว้ลว่ งหน้า เพือ่ ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้สาํ เร็จ
ั หาในการสอน แผนการสอนมี
ลุ ล่วงไปได้โดยดี ลดป ญ
หลายประเภทและหลายรูปแบบ แต่ทเ่ี หมาะสมกับรายวิชา
ทางด้านคอมพิวเตอร์คอื รูปแบบของแผนการสอนของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ [9] เพราะเน้นกระบวนการสอนด้านเทคนิค
ส่วนการประเมินหลักสูตรฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ้น ผู้วจิ ยั ใช้
แนวทางการประเมินหลักสูตรของ แดเนียล แอล. สตัฟเฟิล
บีม และคณะ [] ทีไ่ ด้เสนอความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ
ประเมินเรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) ซึง่ มุ่งประเมิน
 ด้ า น คื อ การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ ม (Context
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Offline

Online

รูปที่ 2 การผสมผสานของวิธสี อนและสิง่ สนับสนุ น
การเรียนการสอน
4. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
4.1 กลุ่มเป้ าหมายในการวิ จยั
กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้จาํ แนก
กลุม่ เป้าหมายเป็ น  กลุม่ ประกอบด้วย
. กลุม่ ที่  เป็ นกลุม่ ทีใ่ ช้ในการประเมินปจั จัยเบือ้ งต้น
คื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอนและฝึ กอบรมทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึ กอบรมด้านการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จํานวน 5 คน
2. กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร
ฝึ กอบรม คือครูทส่ี อนในสาขาคอมพิวเตอร์ สังกัดสังกัด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาและสัง กั ด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั น้ พื้ น ฐาน ที่ มี
ประสบการณ์ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มาแล้ ว
จํานวน  คน
. กลุ่มที่  เป็ นกลุ่มทีใ่ ช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึ กอบรม คือครู/นักฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสังกัด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานในเขต
ภาคกลาง เช่น วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยการ
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อาชีพนครสวรรค์ ที่มีประสบการณ์ ในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มาแล้ว จํานวน 8 คน
. กลุ่มที่  เป็ นกลุ่มที่ใช้ในการประเมินผลผลิตคือ
คือครู/นั กฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ท่ีร ับการอบรม ผู้ซ่ึงได้
นํ าเอาความรู้และทัก ษะที่ได้ร ับ จากการฝึ ก อบรมตาม
หลักสูตรฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ้น ไปประยุกต์ใช้สอนจริงใน
สถานศึกษา โดยเป็ นครูผูส้ อน  คน จาก โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กําแพงเพชร สถาบัน
พัฒ นาฝี มือ แรงงานภาค 8 นครสวรรค์ วิท ยาลัย การ
อาชีพนครสวรรค์และวิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ และ
นั ก เรี ย นที่เ รีย นด้ ว ยแผนการสอนแบบผสมผสานที่
พัฒนาขึน้ หลังการฝึกอบรม จํานวน 87 คน
4.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ หลักสูตรฝึ กอบรมโดย
ประยุกต์ใช้ CIPP Model ในการประเมิน โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่  การประเมิ นสภาวะแวดล้ อม (Context
Evaluation : C) ใช้การวิเคราะห์ภารกิจของครูทเ่ี ข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนการสอนแบบผสมผสาน แล้ว
เขียนแผนผัง Scala แล้วเขียนออกมาเป็นหัวข้อเรือ่ งหลัก
ขัน้ ตอนที่ 2 การประเมินปจั จัยเบื้องต้น
(Input
Evaluation : I) เป็นการประเมินเครือ่ งมือต่าง ๆ ดังนี้
. หลักสูตรฝึกอบรมครูคอมพิวเตอร์เพือ่ วางแผนการ
สอนแบบผสมผสานทีป่ ระกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ สือ่ วิธกี ารถ่ายทอดและแผนการสอน
2. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างหัวข้อ
เรือ่ งฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ
. ใบนิเทศการสอนวิทยากรด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ขัน้ ตอนที่  การประเมินผลกระบวนการ (Process
Evaluation : P) ประกอบด้วยเครือ่ งมือต่าง ๆ ดังนี้
. ใบนิเทศการสอนวิทยากรด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2. แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพือ่ ประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
. แบบประเมินผลด้านทักษะของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
. แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของการ
จัดการฝึกอบรม
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ขัน้ ตอนที่  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
ประกอบด้วยเครือ่ งมือต่าง ๆ ดังนี้
. แบบประเมินผลครูผู้สอนในการสอน ด้วยแผนการ
สอนแบบผสมผสานทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รบั
การเรียนจากแผนการสอนแบบผสมผสานสํ าหรับวิชา
คอมพิวเตอร์ทค่ี รูได้สร้างขึน้
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
.2. จัดทําโครงการฝึ กอบรม ผูว้ จิ ยั จัดทําโครงการ
อบรมตามรูปแบบของโครงการฝึ กอบรม แล้วนํ าเสนอ
ต่อทีป่ รึกษาเพือ่ อนุมตั ิ
.2.2 จัดทําหนังสือขออนุ ญาตใช้สถานทีข่ องสถานที่
เก็ บ ข้อ มู ล บัณ ฑิต วิท ยาลัย ถึ งผู้ อํ า นวยการวิท ยาลัย
เทคนิคนครสวรรค์
.2. จัดทําหนังสือขอเชิญกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วม
การฝึ กอบรมหลักสูตรฝึกอบรมครูคอมพิวเตอร์เพื่อวาง
แผนการสอนแบบผสมผสาน
.2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การฝึ กอบรม
.2.5 ดําเนินการฝึ กอบรมตามหลักสูตร โดยวิทยากร
บรรยายทีละหัวเรื่องหลังจากนัน้ ให้ผู้อบรมทําแบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบ แล้วลงมือปฏิบตั ติ ามงานที่กําหนดให้
จนครบทุ ก หัว ข้อ เมื่อ สิ้น สุ ด การอบรม วิท ยากรแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูอ้ บรมทีม่ ตี ่อหลักสูตร
.2.6 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลทีไ่ ด้จากการอบรม
.2.7 ติดตามผลการฝึ กอบรม ติดตามผลการสอน
ของครูทผ่ี า่ นการฝึกอบรมทีเ่ ป็ นกลุม่ เป้าหมาย
.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่า
ความเชื่อ มัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ ค่ า ความ
เชือ่ มันของแบบประเมิ
่
นโดยการหาค่าสัมประสิทธิอลั ฟา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 4 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2556

5. สรุปผลการวิ จยั
5.1 การประเมิ นสภาวะแวดล้อม (Context
Evaluation : C) ได้ผลดังนี้
ผลจากการสังเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์ภารกิจ
เพือ่ กําหนดขอบข่ายเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม สามารถ
สรุ ปและกํ าหนดรายละเอียดของหลักสู ตรฝึ กอบรมได้
จํานวน  หัวเรื่อง คือ ) การวิเคราะห์หลักสูตร 2) การ
วิเคราะห์งาน ) การเขียนวัตถุ ประสงค์ ) การสร้างใบ
เนื้อหา 5) การสร้างใบทดสอบ 6) การสร้างใบขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ าน 7) การสร้างใบสังงาน
่ 8) การสร้างใบประเมินผล
9) วิธกี ารสอนและสิง่ สนับสนุ นการเรียนการสอน 0) การ
เรีย นแบบผสมผสาน ) การวางแผนการสอนแบบ
ผสมผสาน
5.2 การประเมิ นปัจจัยเบือ้ งต้น (Input Evaluation : I)
ผลการประเมินมีดงั นี้
5.2. การประเมินความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่อง
การฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม พบว่ามีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของหัวข้อทุกหัวข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.8-.0
แสดงว่า มีความสอดคล้องกันสูง
5.2.2 การประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
เชิง พฤติก รรมกับ แบบทดสอบพบว่ า มีค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.9-.0 แสดงว่าความสอดคล้อง
กันสูง
5.2. ผลการนํ าหลักสูตรฝึ กอบรมไปทดลองใช้กบั
ครู เ ป้ า หมายที่ จํ า นวน  คน มีค ะแนนจากการทํ า
แบบฝึ ก หัด ท้ายบทเรีย น ร้อยละ 87.62 มีคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบหลังฝึ กอบรม ร้อยละ 80.86 และผล
การปฏิบตั มิ คี ะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 79.56 ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบมีค่า 0.6 ส่วนผลการประเมินคะแนน
เฉลีย่ รวมของวิทยากรในทุกหัวข้อการประเมิน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 90.5 และค่ า ความเชื่อ มัน่ ของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นมีคา่ 0.90
5.3 การประเมิ นกระบวนการ (Process Evaluation
: P) ผลการประเมินมีดงั นี้
5.. การประเมินวิทยากรที่ใช้ ในการฝึ กอบรมมี
คะแนนเฉลีย่ รวมในทุกหัวข้อการประเมิน คิดเป็ นร้อยละ
92.5 พบว่าวิทยากรมีคุณภาพการฝึกอบรมในระดับดี
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5..2 การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรม จาก
การนํ า หลั ก สู ต รฝึ กอบรมไปดํ า เนิ น การฝึ กอบรม
ผลคะแนนเฉลี่ย การทําแบบฝึ กหัด/แบบทดสอบ และ
การปฏิบตั ิ มีค่าร้อยละ 87.62/82.6 และ 9. ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนดคือ 80/80 และ 75
5.. การประเมินความพึงพอใจของผูร้ บั การอบรม
ต่อการจัดฝึ กอบรม พบว่าความพึงพอใจในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ุด คือ
หัว ข้อ การฝึ ก อบรมมีค วามน่ า สนใจและเหมาะสมกับ
หลัก สูต ร ส่วนด้านที่ผู้ เข้าอบรมเห็นตรงกันว่ ามีค วาม
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด คือ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการฝึ กอบรมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก
5.4 การประเมิ นผลผลิ ต (Product Evaluation : P)
ติดตามผลครูผสู้ อนทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมายจํานวน  คนว่า
ได้นําความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปดําเนินการจัดทําแผนการสอนแบบ
ผสมผสานในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2/255
แล้วสอนนั กเรียนด้วยแผนการสอนที่จ ัดทํ าขึ้น ผลการ
ประเมินมีดงั นี้
5.. การประเมินผลการสอนของครู ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ พบว่าคะแนนผลการฝึ กอบรมเฉลี่ยภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ คิดเป็นร้อยละ 96.67 และ 9.79 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีมาก
5..2 การประเมิน ผลสัม ฤทธิก์ ารฝึ ก อบรมของ
นักเรียน พบว่านักเรียนมีคะแนนผลการฝึ กอบรมด้าน
ทฤษฎีเฉลี่ย คิดเป็ นร้อยละ 86.6 และปฏิบตั ิ คิดเป็ น
ร้อยละ 85.78
5.. การประเมิ น ความพึ ง พอใจในการจั ด การ
ฝึ กอบรมของนักเรียน  แห่ง พบว่ านั กเรียนมีความพึง
พอใจในทุกหัวข้อทีป่ ระเมินอยู่ในระดับ .5, .5, .6
และ .7 ตามลําดับ
6. อภิ ปรายผลการวิ จยั
6.1 ผลการประเมิ นสภาพแวดล้อม
ผลการดําเนิ นงานในขัน้ การหาความจําเป็ น ผู้วิจยั ได้
ดําเนินการโดยการสังเคราะห์เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิจยั
เพื่อกําหนดเป้ าหมายของการฝึ กอบรมเพื่อให้บุคลากรที่
ต้ อ งการจั ด ทํ า แผนการสอนแบบผสมผสานสามารถ
ดํ า เนิ น การจัด ทํ า ได้ หลัง จากฝึ ก อบรมเสร็ จ โดยเน้ น
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การศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บการพัฒ นาหลัก สู ตร
ฝึ กอบรม การจัดทําแผนการสอน และการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งเป็ น
แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมต่ าง ๆ [6] ได้ กล่ า วถึ ง การเรีย นรู้ แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง การบูรณาการ
ระหว่างการเรียนรูแ้ บบเผชิญหน้าในชัน้ เรียน โดยมีผู้สอน
เป็ นผู้นํากับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งเน้ นนักเรียนเป็ น
สําคัญ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ
สื่อสารเพื่อ ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสู งสุ ด
ภายใต้สภาพแวดล้อมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึง่ เป็ นการ
ใช้ประโยชน์จาก ICT เป็ นช่องทางในการส่งผ่านความรูแ้ ละ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนกับผูส้ อนหรือระหว่างนักเรียน
ด้วยกัน ทีเ่ ชื่อมต่อเข้าด้วยกันในระยะไกล ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานจะช่วยลดข้อจํากัด
ต่าง ของวิธกี ารสอนแต่ละแบบและเสริมข้อดีของวิธกี ารสอน
แต่ละแบบเข้าด้วยกัน ผลจากการสังเคราะห์เนื้อหาสําหรับ
หลักสูตร ได้เนื้ อหาทัง้ หมด  หัวข้อ ตัง้ แต่กระบวนการ
วิเคราะห์หลักสูตรจนถึงการวางแผนการสอนแบบผสมผสาน
ซึ่งผลการวิจยั พบว่า เนื้อหาทัง้ หมดนัน้ มีความเหมาะสม
ส่ งผลให้ ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมบรรลุ เป้ าหมายของการ
ฝึกอบรม โดยสามารถจัดทําแผนการสอนแบบผสมผสานได้
6.2 ผลการวิ จยั ในขัน้ ตอนการหาปัจจัยเบือ้ งต้น
มีการดําเนินการทัง้ หมด  ขัน้ ตอนคือ การประเมินความ
สอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่องการฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ การประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ และการ
นําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กบั กลุ่มทดลองผลการวิจยั
ทัง้  ขัน้ ตอนพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ เป็ นผล
จากระหว่างการดําเนินการจัดทําในทุก ๆ ขัน้ ตอน ผูว้ จิ ยั ได้
ดําเนินการตามขัน้ ตอนพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม และมีการ
เข้าพบทีป่ รึกษาเพื่อตรวจสอบรับฟงั ความคิดเห็น อีกทัง้ ยัง
นํ าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงข้อบกพร่อง
เพื่อให้หลักสูตรฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ้นนัน้ มีความสมบูรณ์
ทีส่ ดุ ก่อนทีจ่ ะนําไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง

_13-0886(001-134).indd 34

6.3 ผลการประเมิ นกระบวนการ
6.. การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมภาค ทฤษฎี
และปฏิบตั ิ พบว่าหลักสูตรฝึ กอบรม มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ (80/80 และ 75) เนื่ องจากใช้กระบวนการในการ
ฝึกอบรมตามขัน้ ตอนการเรียนรูภ้ ายในบุคคล มีการวิเคราะห์
หัวเรือ่ งหลัก หัวเรื่องย่อยโดยมีการวิเคราะห์รายการความรู้
เพื่อการกํ าหนดวัตถุ ประสงค์ เชิงพฤติกรรมอย่ างเป็ น
ตามลําดับขัน้ ตอน และมีการแยกย่อยเนื้อหาความรูใ้ ห้เป็ น
ส่วนย่อย ๆ พอเหมาะแก่นักเรียนทีจ่ ะรับได้ จึงเป็ นเหตุให้
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมผ่านเกณฑ์ทก่ี ําหนด
6..2 ผลของการประเมินความพึงพอใจของการจัด
ฝึ กอบรม ผลการประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก
มาก (ค่าเฉลี่ย .5) โดยด้านที่มคี วามพึงพอใจมากที่สุด
คือ หัวข้อการฝึ กอบรมมีความน่ าสนใจและเหมาะสมกับ
หลักสูตร แสดงว่า การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
เป็ นแนวทางทีเ่ หมาะสม น่าสนใจ สามารถช่วยลดข้อจํากัดใน
การเรียนการสอนได้ ผู้สอนสามารถจัดทําแผนการสอนที่
เลือกวิธกี ารสอน และสิง่ สนับสนุ นการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและข้อจํากัดขององค์กรได้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของการจัดการเรียนการสอน สําหรับประเด็นทีผ่ เู้ ข้ารับ
การอบรมมีความพึงพอใจน้อยทีส่ ุดคือระยะเวลาทีใ่ ช้ในการ
ฝึ กอบรม มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย .67)
เนื่ องจากต้ องมีการฝึ กปฏิบ ัติการในการจัดทํ าเอกสาร
แผนการสอนซึ่งต้องใช้เวลาในการพิมพ์และจัดรูปแบบมาก
จึงทําให้งานทีจ่ ดั ทํายังไม่เรียบร้อยเท่าทีค่ วร แต่ก็ยงั อยู่ใน
เกณฑ์มาก
การประเมินผลการฝึกอบรม พบว่าผูผ้ ่านการฝึ กอบรมมี
ผลคะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับดี ทัง้ นี้เนื่องจากในระหว่างการ
เตรียมการทําแผนการฝึ กอบรมได้นัดหมายและตรวจเป็ น
ระยะ ๆ และให้คําแนะนํ าในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
แผนการฝึกอบรมมีความสมบูรณ์มากขึน้
6.4 ผลการประเมิ นผลผลิ ต
6.. การติดตามผลการสอนตามแผนการสอนแบบ
ผสมผสานของครู สอนคอมพิวเตอร์ท่ีผ่ านการฝึ กอบรม
พบว่า มีผลการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นระดับดี
มากเนื่องจากการจัดทําแผนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รบั
การฝึ กอบรมนั น้ มีข นั ้ ตอนที่ชดั เจน อีกทัง้ การสอนแบบ
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ผสมผสานเป็ นการนํ าเอาข้อดีของวิธีการสอน การวัดการ
ประเมินผลและสิง่ สนับสนุ นการเรียนการสอนมาใช้ร่วมกัน
ทําให้ครูมที างเลือกในการสอนมากขึน้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงตามเกณฑ์ และมีความพึงพอใจในการเรียน
ด้วยแผนการสอนแบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก ดังนัน้ จึง
เห็นได้ว่า หลักสูตรฝึ กอบรมครูคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผน
การสอนแบบผสมผสานนี้ มีประสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะทําให้
ครูคอมพิวเตอร์ทผ่ี ่านการฝึกอบรม สามารถวางแผนการสอน
แบบผสมผสานตามการวิเคราะห์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องด้วย
ตนเองได้ และสามารถสอนตามแผนได้ดี ส่งผลให้นักเรียน
เกิดการเรียนรูไ้ ด้ตามวัตถุประสงค์
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครัง้ นี้
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานควรดํ าเนิ นการจัด
ฝึ กอบรมครูผู้สอน เพื่อให้สามารถวางแผนการสอนแบบ
ผสมผสาน เพื่อเป็ นต้นแบบในการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนต่ อไป ช่ วยให้ครู ผู้สอนสามารถสอนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้จุดเด่นของสื่อ วิธีการสอนแต่ละ
ชนิดได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้นกั เรียนมีผลการเรียนดีขน้ึ
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ในครัง้ ต่อไป
ดําเนินการฝึ กอบรมด้วยวิธีผสมผสาน โดยอาจมีการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึ กอบรม แล้ววางแผนการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการ
ฝึกอบรมแบบเผชิญหน้า ร่วมกับการฝึ กอบรมด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยฝึกอบรมออนไลน์
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