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การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมครูช่างด้วยเทคนิ คการเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านเครือข่าย
อิ นเทอร์เน็ต สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิ ชาชีพช่างอุตสาหกรรม
1*

2

3

4

ชัยณรงค์ เย็นศิร ิ มงคล หวังสถิตย์วงษ์ ไพโรจน์ สถิรยากร และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึ กอบรมครูช่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม และเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึ กอบรมครูช่างเพื่อการ วางแผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรูร้ ่วมกัน กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นครู
และนักเรียนในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการฝึ กอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึน้ ประเมินจากการประยุกต์ใช้
แบบจําลองซิป (CIPP Model) ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
. รูปแบบการฝึ กอบรมครูช่างด้วยเทคนิคการเรียนรูร้ ่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็ นรูปแบบของการฝึ กอบรมแบบผสมผสาน โดยในภาคทฤษฎี จะเป็ นการฝึ กอบรมโดยใช้
เทคนิคการเรียนรูร้ ่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่ ประกอบไปด้วย  โมดูลคือ โมดูลการเรียนรู้ โมดูลการประเมินผล และ
โมดูลสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูร้ ่วมกันออนไลน์ ส่วนภาคปฏิบตั จิ ะเป็ นการฝึ กอบรมในชัน้ เรียนปกติ โดยมี  โมดูลเช่นกันคือ
โมดูลการฝึ กปฏิบตั ิ โมดูลการประเมินผลภาคปฏิบตั แิ ละโมดูลสิง่ สนับสนุ นการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างการปฏิบตั ิ
ผลจากการประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมสําหรับนําไปใช้เป็ นรูปแบบการฝึ กอบรมของการวิจยั ในระดับ
มาก (ค่าเฉลีย่ .8)
2. หลักสูตรฝึ กอบรมครูช่างเพื่อการวางแผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรูร้ ่วมกัน มีประสิทธิภาพ 85.22/8.95
สูงกว่าเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ท่ี 80/80 และผลการประเมินภาคปฏิบตั ิของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.
มากกว่าเกณฑ์ท่กี ําหนดไว้รอ้ ยละ 75 และ ผู้เข้ารับการฝึ กอบรม มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึ กอบรมในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย .8) ในการติดตามผลเพื่อประเมินผลผลิต พบว่าผลการประเมินการสอนของครู 5 คนในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั มิ คี ่าเท่ากับ 92.08 และ 9. ตามลําดับ นักเรียน 9 คนทีเ่ รียนกับผูส้ อนทีใ่ ช้แผนการสอนด้วยเทคนิคการ
เรียนรูร้ ว่ มกันมีความพึงพอใจในการสอนของครูผสู้ อนในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ .2)
คําสําคัญ: การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคนิคการเรียนรูร้ ว่ มกัน การจัดการเรียนการสอน
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Abstract
The purposes of this research were to develop a Collaborative-based Training Model via the Internet for
Technical Teaching Management and to develop a Training Course for Preparing Collaborative-based
Teaching Plan. The target groups in this study included teachers and students in the field of technical
education under the office of the Vocational Education Commission. The developed collaborative-based
training model was approved by the experts and the developed training program was validated by using CIPP
Model. The results as follows.
. The developed collaborative-based training model via the internet was a blended training model which
included 2 parts: ) Theory part that consist of  modules; Learning module, Evaluation module, and
Supporting online collaborative module. And 2) Practical part that consist of  modules; Practice module,
Evaluation module, and Supporting Face-to-Face collaborative module. This training model, on average, has
an appropriateness scores at high level, ( X = .8), which was appropriated to be used for training.
2. It was found that the training course reached the efficiency index of 85.22/8.95 that is higher than the
set criteria of 80/80. The trainees’ practice scores reached an average of 86.% that is higher than the set
criteria of 75%. And the trainees were satisfied with the training course at high level ( X = .8). The results
of the follow up of product evaluation was that the evaluation by 5 teachers, who taught theory and practical
parts, were 92.08 and 9. respectively. And 9 students were satisfied with the teachers at high level ( X =
.2).
Keywords: Internet-based Training Model, Collaborative- based Learning Techniques, Teaching management
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การจัดการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรม เป็ นส่วน
สําคัญที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ผลิต
กําลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมทัง้ ระดับกึ่งฝี มอื ระดับฝี มอื
ระดับเทคนิคและระดับนักเทคโนโลยีเข้าสูต่ ลาดแรงงาน []
โดยมุ่งเน้ นให้ผู้เรียนทุกระดับ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แก้ปญั หาในงาน มีความรูแ้ ละทักษะในการทํางาน
เป็ นทีมกับคนทีห่ ลากหลาย [2] ซึง่ การจัดการเรียนการสอน
ให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการเชิงคุ ณภาพ
ดังกล่ าวต้องอาศัยบุ คลากรที่ม ีความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการเรียนการสอนทีเ่ ป็ นระบบ เพื่อให้นกั เรียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจ สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเป้าหมายของ
หลักสูตร โดยทัวไปผู
่ ส้ อนด้านช่างอุตสาหกรรมมีภาระงาน
ทีห่ ลากหลายนอกเหนือจากภาระงานสอนทีเ่ ป็ นหน้าทีห่ ลัก
โดยมีภาระงานอื่น ๆ อีก เช่น การออกปฏิบตั กิ ารโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้าง (Fixed-it center) งานประกันคุณภาพ
การศึกษาทัง้ ภายในและภายนอก งานวิจ ยั และพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน เป็ นต้น ดังนัน้ เวลาในการศึกษาหรือ
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้ม ีความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ คี ุณภาพและเป็ นระบบจึงลดน้อยลง
ส่งผลให้การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทําได้ไม่เต็ม
ศักยภาพเท่าทีค่ วร
รูปแบบการจัดการฝึกอบรมในปจั จุบนั มี 2 รูปแบบหลัก
ได้แก่ ) การฝึ กอบรมแบบดัง้ เดิม (Traditional Training)
หรือการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าในชัน้ เรียน (Face-to-Face
Training) รูปแบบนี้มขี อ้ ดีหลายประการ เช่น วิทยากร
สามารถควบคุมกิจกรรม ตรวจสอบความก้าวหน้ าได้อย่าง
ใกล้ชดิ นอกจากนัน้ ยังสามารถให้คําแนะนําได้ตรงประเด็น
มีความเหมาะสมกับการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ แต่
วิธกี ารฝึ กอบรมแบบนี้กม็ จี ํากัด เช่น เวลาในการเข้ารับการ
ฝึ กอบรมของผู้ท่สี นใจมีไม่เพียงพอ ผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
บางคนไม่ ก ล้ า แสดงออกอย่ า งเต็ ม ที่ ภ ายในห้ อ ง
นอกจากนัน้ ยังไม่ม ีความยืดหยุ่น เพราะมีตารางเวลาที่
แน่ นอน ทําให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมต้ องฝึ กตามเวลาที่
กําหนดเท่านัน้ [3] 2) การฝึกอบรมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Training : e-Training) เป็ นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็ นเครื่องมือในการส่งผ่านองค์ความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้เรียนที่อยู่ในสถานที่แตกต่างกันให้
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ได้รบั ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ร่วมกัน กระบวนการ
เรียนรู้จะถู กออกแบบและสร้างขึ้นอย่ างเหมาะสม และ
นํ าไปใช้กบั ผู้ท่สี นใจในหัวข้อการฝึ กอบรมได้หลากหลาย
โดยที่ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้ ตามความถนั ดและ
ความสามารถของตนเอง [] สามารถเรียนได้ตลอดเวลา ทุก
สถานที่ แต่อย่างไรก็ตาม การฝึ กอบรมด้วย e-Training ก็ม ี
ข้อจํากัดอยู่หลายประการ เช่น การที่ต้องขึ้นกับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ทําให้ผูฝ้ ึ กอบรมต้องมีเครื่องมือทีท่ นั สมัยพอสมควรในการ
เรียน อีกทัง้ ยากทีจ่ ะสามารถออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรมให้
เหมาะสมกับผู้สนใจทุกคนทุกระดับได้ จึงได้มกี ารจัดการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสาน หรือ Blended Training ขึน้ [5] ซึง่
เป็ นการผสมผสานข้อดีของการฝึ กอบรมแบบเผชิญหน้าใน
ชัน้ เรียนและข้อดีของการฝึ กอบรมแบบ
e-Training
เนื่องจากวิทยากรสามารถใช้วธิ กี ารฝึ กอบรมหลาย ๆ วิธี
ผสมผสานกันได้ เป็ นการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการ
จัดการฝึกอบรมได้เป็ นอย่างดี
การจัดการเรียนการสอนด้านช่ างอุ ตสาหกรรมเป็ น
กระบวนการศึกษาที่มุ่งพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลในด้านความรูค้ วามเข้าใจ (Cognitive Domain)
ด้านทักษะหรือความชํานาญงาน (Psychomotor Domain)
และด้านเจตคติ (Affective Domain) [6] จากประสบการณ์
การสอนของผู้ วิ จ ัยพบว่ า การเรี ยนการสอนด้ านช่ า ง
อุ ตสาหกรรมมีการปรับเปลี่ยนหลักสู ตร โดยรายวิชา
ส่วนใหญ่จะเป็ นการบูรณาการการสอนร่วมกันระหว่างวิชา
ทฤษฏีและวิชาปฏิบตั ิ ซึ่งในห้องเรียนมักพบป ญั หาว่าใน
ส่วนของทฤษฏีหวั งานก่อนลงมือปฏิบตั ิ ผูเ้ รียนไม่สามารถ
เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้พร้อม ๆ กันดังนัน้ เมื่อผูเ้ รียนยังไม่
เข้าใจเนื้ อหาได้เพียงพอ ก็จะส่งผลให้ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานหรือการทํากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิม่
มากขึน้ อาจทําให้การปฏิบตั งิ านตามใบงาน (Work sheet)
ไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร ผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ในห้องเรียน
ลดน้อยลง อันไม่เป็ นผลดีต่อการคิดวิเคราะห์แก้ปญั หาและ
การมีทกั ษะการทํางานเป็ นทีมซึ่งเป็ นส่วนสําคัญในความ
ต้องการจําเป็ นเชิงคุณภาพของแรงงานในอนาคตของสถาน
ประกอบการ ดังนัน้ ในการวางแผนการสอนโดยให้ผเู้ รียนมี
การทํากิจกรรมร่วมกันในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการเรียนรู้
จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่
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การวางแผนการสอน เป็ นการวางแผนการทํางานตาม
ขัน้ ตอนของระบบการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุวตั ถุ ประสงค์ของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ [7] แต่การจัดทําแผนการสอนโดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่ างไรที่จะทํ าให้ ผู้ เรียนมี
ปฏิสมั พันธ์ในห้องเรียน มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์แก้ปญั หา
และ มีท ักษะในการทํ างานเป็ นทีมที่ดีจึงเป็ นสิ่งที่ควร
พิจารณา การวางแผนกิจกรรมเพื่อให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะ
ดังกล่าวสามารถนํ าหลักการของเทคนิคการเรียนรูร้ ่วมกัน
(Collaborative-based Learning) [8] มาใช้ในการวาง
แผนการสอนได้ และมีคําถามทีค่ วรพิจารณาอีกหนึ่งข้อคือ
จะจัดฝึ ก อบรมให้ ก ับ ครู ช่ า งอุ ต สาหกรรมให้ ส ามารถ
วางแผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างไร
ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมครู
ช่ า งด้ ว ยเทคนิ ค การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพช่าง
อุ ตสาหกรรม เพื่อนํ ามาอบรมครูช่างอุ ตสาหกรรมให้วาง
แผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรูร้ ่วมกัน ในรายวิชาทาง
ช่างอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้กบั นักเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการฝึ กอบรมครูช่าง
ด้วยเทคนิคการเรียนรูร้ ่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมครูช่างเพื่อการวางแผนการสอนด้วยเทคนิคการ
เรียนรูร้ ว่ มกัน
3. แนวคิ ด ทฤษฎี
การจั ด การฝึ กอบรมในงานวิ จ ั ย นี้ ผู้ วิ จ ั ย ได้ นํ า
แบบจําลองของการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบ
C ซึง่ เป็ นแบบผสมผสานของ Protpakorn [9] มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรม โดยแบบจํ าลองมี
รายละเอียดดังรูปที่  ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรูจ้ ากการสืบค้น การเรียนรูจ้ าก
การเข้ า ห้ องเรีย นเสมือน และการเรี ยนรู้ จ ากการเข้ า
ห้องเรียนปกติ
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รูปที่ 1 แบบจําลองของการเรียนบนเครือข่ายรูปแบบ C
การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ สมรรถนะของการ
ทํางานของบุคคลทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ [0] มี
ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้
1. การหาความต้องการจําเป็ นในการฝึกอบรม
- การวิเคราะห์ภารกิจ
. การกําหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
3. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
- เนื้อหา
- สือ่ ประกอบการฝึกอบรม
- การวัดและประเมินผล
4. การวางแผนและบริหารโครงการฝึกอบรม
. การดําเนินการฝึกอบรม
. การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม

รูปที่  ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
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การวางแผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรูร้ ว่ มกัน เป็ น
การกํ าหนดแนวทางการสอนไว้ ล่ วงหน้ า เพื่อดํ าเนิ น
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สําเร็จลุล่วงไปได้โดยดี ลด
ปญั หาในการสอน แผนการสอนมีหลายประเภทและหลาย
รูปแบบ แต่ทเ่ี หมาะสมกับรายวิชาทางด้านช่างอุตสาหกรรม
คือรูปแบบของแผนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [7]
เนื่องจากเน้นกระบวนการสอนทางด้านเทคนิค โดยมีการนํา
เทคนิคการเรียนรูร้ ่วมกัน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับระดับผู้เรียน เนื้อหา เวลาและสิง่
สนับสนุนการเรียนการสอน
4. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
. กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั
กลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ จํ าแนก
กลุม่ เป้าหมายเป็ น  กลุม่ ประกอบด้วย
. กลุ่ ม ที่  เป็ นกลุ่ ม ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ความ
เหมาะสมของรูปแบบการฝึ กอบรม โดยเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนและฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 คน
2. กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร
ฝึ กอบรม คือครูท่ีสอนในสาขาช่างอุ ตสาหกรรม สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มปี ระสบการณ์
ในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 5 คน
. กลุ่มที่  เป็ นกลุ่มทีใ่ ช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
ของหลั ก สู ต รฝึ กอบรม คื อ ครู ท่ี ส อนในสาขาช่ า ง
อุตสาหกรรม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 6 คน
. กลุ่มที่  เป็ นกลุ่มที่ใช้ในการประเมินผลผลิต คือ
ครูท่ีสอนในสาขาช่างอุ ตสาหกรรมที่ร บั การอบรม ซึ่งได้
นํ าเอาความรู้และทักษะที่ไ ด้ร บั จากการฝึ กอบรมตาม
หลักสูตรฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึน้ ไปประยุกต์ใช้สอนจริงใน
สถานศึกษาโดยเป็ นครูผสู้ อน 5 คน จาก วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุร ี วิทยาลัยการ
อาชีพพนมทวน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทและ วิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค์ และนักเรียนที่เรียนกับครูผูส้ อนที่
ใช้ แ ผน การสอนด้ ว ยเทคนิ ค การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ที่
พัฒนาขึน้ หลังการฝึกอบรม จํานวน 9 คน
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.2 สร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ได้ แ ก่ . รู ป แบบการ
ฝึกอบรมครูชา่ งอุตสาหกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ดังรูปที่ 
รูปแบบการฝ�กอบรมการวางแผนการสอน
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน
ประเมินผลก่อนการฝ�กอบรม

แบบทดสอบก่อนฝ�กอบรม

แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝ�กอบรม
เอกสารประกอบการฝ�กอบรม/WBI/
สไลด์/วีดิทัศน์ประกอบใบเนื้อหา/
กระดานสนทนา
Web conference room/
Social media

เรียนรู้ด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการฝ�กอบรม/
กระดานสนทนา
Web conference room/
Social media

รวมกลุ่ม :
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ใบสั่งงาน/
แบบประเมินผลงานกลุ่ม

Online Delivery

ประเมินผลภาคทฤษฎี

แบบทดสอบ

เอกสารประกอบการฝ�กอบรม/
ตัวอย่างแผนการสอน/LCD
Projector/Visualizer

รวมกลุ่ม :
ปฏิบัติการวางแผนการสอน
และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แบบประเมินผลงานตนเอง/
แบบประเมินผลงานกลุ่ม

เอกสารประกอบการฝ�กอบรม

อภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้

แบบสอบถามสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม

Face-to-Face Delivery

ประเมินผลภาคปฏิบัติ

แบบประเมินการวางแผน
การสอน

แผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้
ร่วมกันของครูช่างอุตสาหกรรม

ติดตามผลการฝ�กอบรม

ใบนิเทศการสอน/
แบบสอบถามสําหรับนักเรียน

แบบฝ�กหัด
ใบสั่งงาน

สรุปผลการฝ�กอบรม
สื่อและสิ่งสนับสนุน

กิจกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือวัดและประเมินผล

รูปที่ 3 รูปแบบการฝึ กอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
จากรูปที่  รูปแบบการฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็ นการ
ฝึ กอบรมแบบผสมผสานทัง้ แบบ Online delivery และ
แบบ Face-to-Face delivery โดยทัง้ สองส่วนจะประกอบ
ไปด้วย สื่อและสิ่งสนับสนุ น กิจกรรมการเรียนรู้ และ
เครื่องมือวัดและประเมินผล ในส่วนของ Online จะเป็ น
การศึก ษาทฤษฏีใ นการจัด ทํ า แผนการสอน มีก ารใช้
เอกสารประกอบการฝึ กอบรมและสิง่ สนับสนุ นอื่น ๆ วัด
และประเมิ น ผลโดยใช้ แ บบฝึ ก หัด ใบสัง่ งาน แบบ
ประเมินผลงานกลุม่ และแบบทดสอบ นอกจากนี้ตอ้ งมีการ
รวมกลุ่มกันในห้องเรียนเสมือนเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค การอภิ ป รายเป็ นที ม (Team
discussion technique) ซึง่ วิทยากรจะตัง้ ประเด็นปญั หา
ให้ ผู้ เ ข้า ฝึ ก อบรมได้ อ ภิ ป รายเพื่อ หาข้อ สรุ ป โดยใช้
ประเด็ น จากใบสั ง่ งานเป็ นหลั ก และในส่ ว นของ
Face-to-Face จะเป็ นการฝึกภาคปฏิบตั ิ โดยจะรวมกลุ่ม
ในห้องเรียนปกติ แล้วให้ผู้ฝึกอบรมนํ าเสนอผลงานกลุ่ม
และมีวทิ ยากรอภิปราย ตอบข้อซักถามและให้คําแนะนํ า
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เกี่ยวกับผลการปฏิบตั กิ ารวางแผนการสอนตามใบสังงาน
่
โดยจะใช้แบบประเมินผลงานตนเอง/ผลงานกลุ่ม แบบ
ประเมินการวางแผนการสอน และแบบสอบถามสําหรับผู้
เข้า รับการฝึ กอบรม เป็ น เครื่องมือวัดและประเมิน ผล
หลังจากนั น้ จะเป็ นการติดตามผลการฝึ กอบรม ซึ่งจะ
ติดตามไปประเมินผลการสอนโดยใช้แผนการสอนด้วย
เทคนิคการเรียนรูร้ ่วมกันที่ผู้ผ่านการอบรมได้พฒ
ั นาขึน้
และใช้ใบนิเทศการสอนและแบบสอบถามสําหรับผู้เรียน
เป็ นเครือ่ งมือวัดและประเมินในขัน้ กิจกรรมนี้
2. หลัก สูต รฝึ กอบรม โดยประยุ กต์ ใช้รู ปแบบการ
ประเมิน CIPP Model [] โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่  การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context
Evaluation : C) ใช้การวิเคราะห์ภารกิจของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรการวางแผนการสอนด้วยเทคนิคการ
เรียนรูร้ ว่ มกัน แล้วเขียนแผนผัง Scalar แล้วเขียนออกมา
เป็ นหัวข้อหลัก
ขัน้ ตอนที่ 2 การประเมินปจั จัยเบื้องต้น (Input
Evaluation : I) ประกอบด้วย เครือ่ งมือต่าง ๆ ดังนี้
. หลักสูตรฝึ กอบรมครูช่างเพื่อการวางแผนการ
สอนด้ ว ยเทคนิ ค การเรีย นรู้ ร่ ว มกัน ที่ ป ระกอบด้ ว ย
เนื้ อ หา แบบฝึ ก หัด แบบทดสอบเพื่อ ประเมิน ผล สื่อ
วิธกี ารถ่ายทอดและแผนการสอน
2. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างหัวข้อ
การฝึ ก อบรมกับ วัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม ความ
สอดคล้ อ งระหว่ า งวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมกั บ
แบบทดสอบ
. ใบนิเทศการสอนวิทยากรด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ขัน้ ตอนที่  การประเมินกระบวนการ (Process
Evaluation : P) ประกอบด้วยเครือ่ งมือต่าง ๆ ดังนี้
. แบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ด้านความรูข้ องผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรม ได้แก่ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ด้านทักษะของผู้เข้ารับ
การฝึ กอบรม ได้แก่แบบประเมินการวางแผนการสอน
แบบประเมินผลงานตนเองและแบบประเมินผลงานกลุม่
. แบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมของการ
จัดการฝึกอบรม
ขัน้ ตอนที่  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
ประกอบด้วยเครือ่ งมือต่าง ๆ ดังนี้
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. ใบนิ เทศการสอนครูช่ างอุ ตสาหกรรมในการสอน
โดยใช้ แผนการสอนด้ วยเทคนิ คการเรียนรู้ ร่ วมกันทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การ
เรียนจากแผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรูร้ ว่ มกันทีค่ รูได้
สร้างขึน้
. เก็บรวบรวมข้อมูล
.. เก็บข้อมูลด้านความเหมาะสมของรูปแบบ
การฝึกอบรม จากการประเมินของกลุม่ เป้าหมายกลุม่ ที่ 
..2
ทดลองใช้หลักสูตรฝึ กอบรมกับกลุ่ม
้
เปาหมายกลุ่มที่ 2 เพื่อหาคุณภาพและประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมก่อนนําไปใช้จริง
.. ดําเนินการฝึกอบรมตามรูปแบบและหลักสูตร
ที่พฒ
ั นาขึน้ กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่  โดยกล่มเป้าหมาย
ทําการศึกษาทฤษฎีการวางแผนการสอน เทคนิคการเรียนรู้
ร่วมกันด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในส่วนของการฝึก
ปฏิบตั กิ ารวางแผนการสอน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รปู แบบการฝึกอบรม
แบบเผชิญหน้า (Face-to- Face Training) โดยกําหนดให้ผู้
เข้าอบรมอภิปรายการจัดทํ าแผนการสอนในแต่ ละกลุ่ ม
วิทยากรตอบข้อซักถามและให้ขอ้ ชีแ้ นะ เมื่อสิน้ สุดการอบรม
วิทยากรแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อบรมที่มตี ่อ
หลักสูตร
.. เก็บข้อมูลสําหรับการประเมินผลผลิต โดย
เก็บรวบรวมจากกลุม่ เป้าหมายกลุม่ ที่ 
. วิเคราะห์ขอ้ มูล
งานวิจ ัย นี้ ใ ช้สถิติในการวิเ คราะห์ข้อมู ลได้แก่ ค่ า
คะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ค่ าความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
ค่ าความ
เชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถามโดยการหาค่ า สัม ประสิท ธิ ์
แอลฟา การวิเคราะห์ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Office
Excel และโปรแกรม SPSS
5. สรุปผลการวิ จยั
5. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
ฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
รูปแบบการฝึ กอบรมแบบผสมผสานที่พฒ
ั นาขึ้นมี
ความเหมาะสมต่อการนําไปใช้จดั การฝึ กอบรมจากการ
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ประเมินของผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก สามารถนํ าไปใช้
เป็ นรูปแบบการฝึกอบรมในงานวิจยั นี้ได้
5.2 หลักสูตรฝึ กอบรมครูช่างเพื่อการวางแผนการ
สอนด้วยเทคนิคการเรียนรูร้ ว่ มกัน
5.2. การประเมินสภาวะแวดล้อม
ผลจากการสังเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์ภารกิจ
เพื่ อ กํ า หนดขอบข่ า ยเนื้ อ หาของหลัก สู ต รฝึ ก อบรม
สามารถสรุ ป และกํ า หนดรายละเอี ย ดของหลัก สู ต ร
ฝึ กอบรมได้จํานวน  หัวเรื่อง คือ . การวิเคราะห์
หลัก สูต รรายวิช า 2. การวิเ คราะห์ ง าน . การเขีย น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม . การสร้างใบเนื้อหา 5. การ
สร้างใบทดสอบ 6. การสร้างใบลําดับขัน้ การปฏิบตั งิ าน 7.
การสร้า งใบสัง่ งาน 8. การสร้า งใบประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ าน 9. วิธกี ารสอน สื่อและสิง่ สนับสนุ นการเรียน
การสอน 0. เทคนิ คการเรียนรู้ร่วมกัน และ . การ
วางแผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรูร้ ว่ มกัน
5.2.2 การประเมินปจั จัยนําเข้า มีดงั นี้
. การประเมิน ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
หัวข้อเรื่องการฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกหัวข้อมีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.90-.00 แสดงว่ามีความสอดคล้องกันสูง
2.การประเมิ น ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบพบว่ามีค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้อ งอยู่ร ะหว่ า ง 0.9-0.98 แสดงว่ า
ความสอดคล้องกันสูง
. ผลการนํ าหลักสูตรฝึ กอบรมไปทดลองใช้
(Try-out)
กับกลุ่มเป้ า หมาย ซึ่ง เป็ น ครูท่ีส อนใน
สาขาวิชาทางด้านช่างอุ ตสาหกรรม จํานวน 5 คน มี
คะแนนจากการทํ า แบบฝึ ก หัด ท้ า ยบทเรีย น ร้อ ยละ
8.29 มีคะแนนจากการทํา แบบทดสอบหลังฝึ กอบรม
ร้อยละ 82.88 และ ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบมี
่
ค่ า 0.80 ส่ ว นผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย รวมของ
วิทยากรในทุกหัวข้อการประเมิน คิดเป็ นร้อยละ 92.2
และค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามมี
่
คา่ 0.90
5.2. การประเมินกระบวนการ ผลการประเมินมี
ดังนี้
. การหาประสิทธิภาพหลัก สูตรฝึ ก อบรม
จากการนํ าหลั ก สู ต รฝึ กอบรมไปทดลองใช้ จ ริ ง
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(Implementation) ผลคะแนนเฉลี่ย การทําแบบฝึ กหัด/
แบบทดสอบ และการปฏิบตั ิ มีค่าร้อยละ 85.22/8.95
และ 86. ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดคือ 80/80 และ 75
ตามลําดับ
2. การประเมินความเหมาะสมของการจัด
ฝึกอบรม ผลการประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย .8) โดยด้ า นที่ ม ี ค วาม
เหมาะสมมากทีส่ ดุ คือ หลังการฝึกอบรม ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
ได้รบั ความรูแ้ ละทักษะในการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิ ค การเรีย นรู้ร่ ว มกัน ส่วนด้านที่ผู้เข้าอบรมเห็น
ตรงกันว่ามีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาที่ใช้
ในการฝึ ก อบรม โดยเห็นว่าเวลาในการฝึ กอบรมน้ อย
เกินไป ควรเพิม่ ระยะเวลาในการฝึกอบรมให้มากขึน้
5.2. การประเมินผลผลิต มีผลการประเมินดังนี้
การติดตามผลครูผสู้ อนที่ผ่านการอบรมแล้ว ได้นํา
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปดําเนินการจัดทําแผนการสอนด้วยเทคนิค
การเรียนรู้ร่ วมกันในรายวิชาช่ างอุ ตสาหกรรมที่ตนเอง
รับผิดชอบในภาคเรียนที่ /2555 แล้วสอนนักเรียนด้วย
แผนการสอนทีจ่ ดั ทําขึน้ ผลการประเมินมีดงั นี้
. การประเมิน ผลการฝึ กอบรมทฤษฎีและ
ปฏิบ ตั ิ คะแนนผลการฝึ ก อบรมเฉลี่ย ภาคทฤษฎีแ ละ
ปฏิบตั ิ คิดเป็ นร้อยละ 9.8 และ 97.00 ซึ่งอยู่ในระดับ
ดีมาก
2. การประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของครู
ที่สอนด้วยเทคนิ คการเรียนรู้ร่ วมกัน จากนั กเรียนของ
สถานศึกษา 5 แห่ง พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ .2
6. อภิ ปรายผลการวิ จยั
6. ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการฝึกอบรม
ผู้วิจ ัยได้แนวคิดจากการศึกษาเอกสาร งานวิจ ัยที่
เกี่ย วข้อ งในด้า นรูป แบบการฝึ ก อบรมผ่ า นเครือ ข่า ย
อินเทอร์เน็ต และการฝึกอบรมด้วยรูปแบบเผชิญหน้าใน
ชัน้ เรียน โดยรูปแบบการฝึ กอบรมสําหรับครูช่างที่ใช้ใน
งานวิจยั นี้ เป็ นการฝึ กอบรมแบบผสมผสาน โดยในส่วน
ของทฤษฎี กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมทําการศึกษา
ด้วยตนเองผ่านระบบจัดการฝึ กอบรม (LMS) มีกจิ กรรม
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

การอภิปรายเป็ นทีม (Team discussion) ผ่านระบบ
Web conference room มีการส่งงานผ่านระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ส่ ว นในภาคปฏิ บ ัติ จะใช้ รู ป แบบการ
ฝึ กอบรมแบบเผชิญหน้าในชัน้ เรียน เพื่อให้วทิ ยากรได้
ตรวจปรับการปฏิบตั กิ ารอย่างใกล้ชดิ ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ ข้า
รั บ การฝึ กอบรมมี ท ั ก ษะในการปฏิ บ ั ติ ไ ด้ ต รงกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมมากทีส่ ดุ
6.2 ผลการพัฒ นาและหาประสิท ธิภ าพหลัก สู ต ร
ฝึกอบรม
การพัฒ นาหลัก สู ต รฝึ ก อบรมสํ า หรับ ครู ช่ า ง มี
ขัน้ ตอนดังนี้ การหาความต้องการจําเป็ นในการฝึ กอบรม
การกํ าหนดวัตถุ ประสงค์การฝึ กอบรม การดํ าเนิ นการ
ฝึ ก อบรม การประเมิ น ผลและการติ ด ตามผลการ
ฝึ กอบรม ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการตามขัน้ ตอนดังกล่าว
ทําให้สามารถพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครูช่างเพื่อการ
วางแผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรูร้ ว่ มกันได้สาํ เร็จ
ลุ ล่วง โดยแยกอภิป รายในแต่ละประเด็นตามรูป แบบ
CIPP Model ได้ดงั นี้
. ผลการดําเนินงานในขัน้ การหาความต้องการ
จํา เป็ น ในการฝึ ก อบรม ผู้ว ิจ ยั ได้ส งั เคราะห์เ อกสารที่
เกี่ย วข้อ งกับ งานวิจ ยั เพื่อ กํา หนดเป้ าหมายของการ
ฝึ กอบรมเพื่อให้บุคลากรที่ต้องการจัดทําแผนการสอน
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถจัดทําแผนการ
สอนได้ ห ลัง จากฝึ ก อบรมเสร็ จ โดยเน้ น การศึ ก ษา
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การฝึ ก อบรมผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ ต การพัฒนาหลัก สูตรฝึ ก อบรม การจัดทํา
แผนการสอน และเทคนิ ค การเรีย นรู้ร่ว มกัน ซึ่ง เป็ น
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนมีการ
ทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ส่งเสริมให้มกี าร
ทํา งานเป็ น ทีม ผลจากการสัง เคราะห์เ นื้ อ หาสํา หรับ
หลักสูตรฝึ กอบรม ได้เนื้อหาทัง้ หมด  หัวข้อ ซึ่งจาก
ผลการวิ จ ัย สรุ ป ได้ ว่ า เนื้ อ หาทัง้ หมดนั ้น มี ค วาม
เหมาะสมต่อหลักสูตรฝึ กอบรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับ
การฝึ กอบรมสามารถวางแผนการสอนด้วยเทคนิคการ
เรียนรูร้ ่วมกันได้ อันจะเป็ นการบรรลุถงึ เป้าหมายของ
การฝึกอบรม
2. ผลการวิจยั ในขัน้ ตอนการหาปจั จัยนํ าเข้า จาก
การนํ าหลักสูตรฝึ กอบรมไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
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กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็ นกลุ่มทดลอง ผลการวิจยั
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ทัง้ นี้อาจจะเนื่องมาจาก ผู้วจิ ยั ได้
ดํา เนิ น การตามขัน้ ตอนการพัฒ นาหลัก สูต รฝึ ก อบรม
และมีการเข้าพบเพื่อขอคําปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษา
อย่ า งสมํ่ า เสมอ อี ก ทั ง้ ยั ง นํ า ผลการประเมิ น และ
คํ า แนะนํ า ของผู้ เ ชี่ ย วชาญมาปรับ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ ง
เพือ่ ให้หลักสูตรฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ มีความสมบูรณ์
ที่สุด ก่ อ นที่จ ะนํ า ไปทดลองใช้จ ริง (Implementation)
กับกลุม่ เป้าหมายกลุม่ ที่ 3 ต่อไป
. ผลการประเมินกระบวนการ
ผลการประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก โดย
ด้านที่มคี วามเหมาะสมมากที่สุด คือ หัวข้อการฝึ กอบรมมี
ความน่ าสนใจและเหมาะสมกับหลักสูตร แสดงว่ า การ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิ คการเรียนรู้ร่วมกันเป็ น
แนวทางที่น่ าสนใจ มีการจัดกิจกรรมทัง้ รายบุ คคลและ
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะช่ วยส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม และ
เหมาะสําหรับการเรียนการสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรมใน
สถาบันการอาชีวะ ทีม่ กี ารแบ่งกลุ่มในการฝึกปฏิบตั อิ ยูแ่ ล้ว
เช่น กลุ่มละ -5 คน ผู้สอนสามารถจัดทําแผนการสอนที่
เลือกกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ข้อจํากัดขององค์กร
. ผลการประเมินผลผลิต
ผลการสอนของครู ช่ า งทั ง้ ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบตั อิ ยู่ในระดับดีและดีมาก เนื่องจากการจัดทํา
แผนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รบั การฝึ กอบรมนัน้ มี
ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน ทําให้ครูมที างเลือกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึน้ นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนมากขึน้ ส่งผลให้มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ตามไปด้วย และผูเ้ รียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดย
ใช้แ ผนการสอนด้ว ยเทคนิ ค การเรีย นรู้ร่ ว มกัน อยู่ใ น
ระดับมาก เนื่องจาก การแบ่งกลุ่มและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีความสอดคล้องกับระดับผูเ้ รียน ปริมาณ
เนื้อหา เวลา รวมถึงสื่อและสิง่ สนับสนุ นการเรียนการ
สอนที่มใี นองค์กร ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีข้นึ
สอดคล้องกับงานวิจ ยั ของ ศิริ [] ที่จ ดั การเรียนการ
สอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้วธิ ีการสอน
แบบจิก๊ ซอว์ ในรายวิชาการบริหารจัดการในห้องเรียน
แล้วทําให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ และ
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สอดคล้องกับ อัจฉรีย์ [2] ที่จดั การเรียนการสอนด้วย
รู ป แบบการเรีย นรู้ ร่ ว มกัน แบบออนไลน์ จ๊ิ ก ซอว์ ใ น
รายวิชาการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ผลปรากฏ
ว่าผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้
7. ข้อเสนอแนะ
7. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ นี้
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ควร
ดํ าเนิ นการจัดฝึ กอบรมครู ผู้ สอน เพื่อให้ สามารถวาง
แผนการสอนด้ วยเทคนิ ค การเรียนรู้ ร่ วมกัน เพื่อเป็ น
ต้นแบบในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป ช่วย
ให้ ค รู ผู้ ส อนสามารถจั ด กิ จ กรรมการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลการเรียนดีขน้ึ
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
ควรมีการวิจยั เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมระหว่างรูปแบบการฝึ กอบรมแบบผสมผสานที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ กับรูปแบบของการฝึกอบรมแบบปกติ
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