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การพัฒนานักฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
อาวุธ ศิลาเกษ1* พิสิฐ เมธาภัทร2 และ ไพโรจน์ สถิรยากร2
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมนักฝึกอบรมตามรูปแบบการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยเริ่มแรกดําเนินการวิจัยโดยศึกษา
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายหัวหน้า
กลุ่มสาระ หัวหน้างาน สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยสุ่มเป็นชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 380 คน เพื่อหาแนวทางร่างรูปแบบ ทําการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 11 ท่าน หลังจากนั้นนํารูปแบบที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ฝึ ก อบรมหั ว หน้ าฝ่ า ยหั ว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ หั ว หน้ างานหรื อผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถานศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนานักฝึกอบรม
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเป็นนักฝึกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รูปแบบทั้งหมด 5 ขั้นตอนได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นของการฝึกอบรม (2) การ
ออกแบบการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (4) การนํา
หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้ไปใช้จริง (5) การประเมินผลการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบจําลองชิปป์ ได้ผลดังนี้ การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า ในการฝึกอบรม ทั้ง
5 หัวข้อเรื่อง กับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้อง
ทุกรายการ รวมถึงความเชื่อมั่นของแบบทดสอบรายหน่วย มีความเชื่อมั่นอยู่ระหว่างปานกลางถึงสูง ผลการนําหลักสูตรไป
ทดลองใช้ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยภาคทฤษฎีมีค่าร้อยละ 80.17/83.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ การประเมิน
กระบวนการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎีมีค่าร้อยละ 87.55/87.76 ภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 87.04 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ การประเมินผลผลิต พบว่า ผู้บังคับบัญชาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก จากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมทุกรายการเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กําหนด หลักสูตร
จึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
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The Development of Training Program for Trainer
according to Educators e-Training Model
Arwut Silaket1* Pisit Methapatara2 and Pairote Stirayakorn2
Abstract
The objectives of this research are: 1) to develop and evaluate the model for the Training
Program for Trainers according to Educators e-Training; 2) to develop and evaluate the training for
Trainers according to Educators e-Training Model; This research aims to develop and evaluate the etraining Program for educators based on the data from the investigation of needs and present situation.
The sample used in this study included 380 basic educational schools administrators and teachers. The
appropriateness evaluation evaluated by 11 specialists. The result of this research was used in the
development of the curriculum to train Trainers and the staff of educators. The target group used for
collecting data consisted of 20 subjects with the conclusion of the results as follows. 1) According to
the analysis of the career, job analysis, e- Training and the related theories on training course, the
training model and e-training program, consisted of 5 steps: (1) performance analysis, (2) design, (3)
development, (4) implementation, and (5) evaluation. The result of the appropriateness evaluation of
this e-training Program for educators courses showed very high appropriateness in line with the
hypothesis. 2) The development of the training program for Trainers according to Educators e-Training
Model The developed training course consisted of 5 topics : The results of the program evaluation
based on CIPP Model are as follows. The context evaluation by experts presented the highest level of
correspondence and appropriateness between 5 topics and training objective. The input evaluation of
the training course presented appropriateness in the highest level as well as high correspondence in all
items between elements of the training course and behavioral objectives. Cronbach’s Alfa Coefficient
between medium to high. The try-out result of the training course showed the achievement score on
the theoretical part at 80.17/83.32, higher than the set criteria. The process evaluation reported the
achievement scores from the implementation at the average of 87.55/87.76 and the average practical
score at 87.04, higher than the set criteria. The product evaluation was based on the follow-up study of
the trainees who conducted the e-training Program for educators courses showing that the
administrators and teachers reported high satisfaction of the training course. Therefore it can be
concluded that the efficiency evaluation of the training course can be employed effectively in line with
the hypothesis.
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1. บทนํา
สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานได้
กําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาด้าน
การพัฒนาคุณภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากครูและผู้บริหารสถานศึกษา ถือว่าเป็นกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเป็นกลไก
สําคัญ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กไทยเก่งดีมี
ความสุข คุณภาพครูเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้คุณภาพ
การศึกษาดีขึ้น แต่ผลผลิตในระบบการศึกษา ในปัจจุบัน
สะท้ อนถึ งคุ ณภาพครู ที่ ต้ องมี การพั ฒนา และมี ความ
จําเป็นต้องแสวงหาวิธีการพัฒนาครูที่เหมาะสม เพื่อยก
ระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น ส่วนมากจะให้วิทยากร
บรรยายหรือการจัดประชุมย่อย และสรุปความคิดเห็นต่อ
ที่ประชุมใหญ่ วิธีการบรรยายของวิทยากรเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ ใน ลั กษณะการสื่ อสารทางเดี ยว
เนื้ อ หาสาระของการอบรม ซึ่ ง ผู้ อ บรมส่ ว นใหญ่ เป็ น
หน่วยงานกลาง เป็นผู้กําหนดเรื่องที่จะอบรม บางครั้ ง
เรื่องที่อบรมห่างไกลจากเหตุการณ์ความเป็นจริงของ
ห้องเรียนและการอบรมมีผลกระทบต่อนักเรียน เพราะ
ครูต้องทิ้งห้องเรียนมาเข้ารับการอบรม ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะครูต้องไปอบรมนอก
สถานศึกษา มีการสํารวจภายนอกชั้นเรียนที่กระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอนของครู พบว่าใน200วัน ครูต้อง
ใช้เวลากับกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การจัดการ
เรียนการสอนเฉพาะวันธรรมดาถึง 84 วัน หรือ คิดเป็น
42%
ทักษะและความชํานาญต่าง ๆ สําหรับผู้ปฏิบัติการ
อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นที่จะต้อง
ทํากันอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมต้องอาศัยสื่อต่าง ๆ
โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้
อบรมสามารถเรียนรู้ ศึกษาด้วยตนเองได้ ตามที่ ตัวเอง
ต้องการ ซึ่งหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังคงมี
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบสําคัญยิ่ง ในด้านการ
ฝึกอบรมแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารนํ า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรืออีเทรนนิ่ง (e-Training) มา
ประยุกต์ใช้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อบรรเทาปัญหา
และลดระยะเวลาในการฝึกอบรมได้ถึงประมาณ 60%
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หรืออัตราส่วน 2.5 : 1 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนได้ถึง 51%
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาข้างต้น
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า น่าจะต้องมีการพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยฝึกอบรมผู้บริหารระดับรอง เพื่อให้เป็นนักฝึกอบรม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา จะได้นําความรู้
และทักษะที่ได้ ไปพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางศึกษา
ให้ปฏิบัติงานได้จริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของ
ชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมนักฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากร
ทางศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. การทบทวนวรรณกรรม
3.1 การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัด
การศึกษาที่รัฐต้องจัดให้ผู้เรียนและหรือประชาชนทุกคน
อย่างมีคุณภาพ เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
ฐานของการพั ฒนาประเทศ สถานศึ กษาต้ องมี ความ
พร้อมในการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ
3.2 ความต้องการจําเป็นและการประเมินความ
ต้องการจํ าเป็ น มีขั้ นตอนที่สํ าคั ญ ได้แก่ การกํ าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินความต้องการ
จําเป็น ออกแบบประเมินความต้องการจําเป็น ประเมิน
ความต้องการจําเป็น จัดลําดับหรือจัดความสําคัญของ
ปัญหา การรายงานผลและใช้ผลการประเมิน
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร
ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรืออาจเป็นการจัดทําหลักสูตรขึ้นมา
ใหม่ โดยการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายเฉพาะตลอดหลักสูตร
เพื่อให้ผู้รับการอบรม เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
ในระยะเวลาสั้น ๆ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
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3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นนักฝึกอบรมสรุปได้ว่า
การเป็นนักฝึกอบรมนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้
อย่ างดี เช่ นวั ตถุ ประสงค์ เนื้ อหาวิ ชา มี ทั กษะในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาโดยมีวิธีการเร่งเร้า และกระตุ้นได้เป็น
อย่างดี
3.5 หลั กสู ตรฝึ กอบรมด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์
ประกอบด้วยทฤษฎีรูปแบบการสอน ADDIE Model 5
ขั้นตอน 1) ขั้นวิเคราะห์ 2) ขั้นออกแบบ 3) ขั้นการพัฒนา
4) ขั้นการดําเนินการ และ 5) ขั้นการประเมินผล
3.6 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการฝึกอบรม
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะมีสื่อประสม และกําหนดให้
ผู้อบรมมีปฎิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ บริหารจัดการตนเอง
ตามลั กษณะเนื้ อหาของหลั กสู ตรนั้ น ๆ เรี ยนได้ ทุ กที่
ทุกเวลา
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักฝึกอบรม
ตามรูปแบบการการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการ
พัฒนาหลักสูตรนักฝึกอบรม
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
จําแนกเป็นกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม โดยคัดเลือกตามเกณฑ์
ที่กําหนด
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนการศึกษา
สภาพปัจจุบันและความต้องการเพื่อหาแนวทางการร่าง
รูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
หรือ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน สถานศึกษาการศึกษาขั้น
พื้ นฐาน 3 สั ง กั ดได้ แก่ สั งกั ดสํ านั กงานการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน สํานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานครทั่วประเทศ ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 380 แห่ง โดยสุ่มเป็นชั้น
ภูมิ มีประชากรจํานวน 40,000 คน จากนั้นนําข้อมูลมา
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and
Morgan [1] เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จํานวน 380 คน

_20-0528(001-204).indd 161

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านหลั กสู ตรฝึ กอบรม และ การฝึ กอบรมด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 11 ท่าน
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเป้าหมายในขั้นการประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรมฯ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ฝึกอบรม จํานวน 5 คน
กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มเป้าหมายในขั้นทดลองใช้หลักสูตร
ฝึ ก อบรมฯ กลุ่ ม เป้ า หมายได้ แ ก่ ระดั บ หั ว หน้ าต่ า งๆ
จํานวน 15 คน
กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มเป้าหมายในขั้นการนําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ระดับหัวหน้า
ต่าง ๆ คนละกลุ่ม กับกลุ่มทดลอง จํานวน 20 คน
กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มเป้าหมายในขั้นประเมินและ
ติดตามผล ได้แก่ กลุ่มผู้บังคับบัญชาจาก 5 แห่ง และ กลุ่ม
ครูผู้เข้ารับการอบรม สถานศึกษาละ 5 คน รวม 25 คน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการหลักสูตร
ฝึกอบรม ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
กําหนดเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และประเมิน
ความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนําแบบสอบถาม
ไปเก็บรวมรวมข้อมูล 2) ร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรฯ
ได้ทําการศึกษาจากเอกสารตํารา แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
การฝึกอบรม สังเคราะห์สาระสําคัญของการฝึกอบรม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารหลักสูตรฯ ได้ทําการศึกษาและสร้าง
เครื่องมือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ 4) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรฯ
ได้ทําการกําหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมและกําหนด
หั วข้ อเรื่ องแล้ วนํ ามาวิ เคราะห์ ร ายละเอี ยดเพื่ อให้ ได้
หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
จากนั้ นได้ ดํ า เนิ นการออกแบบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม 5)
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการบริ ห าร
หลั กสู ตรฯ ดํ าเนิ นการแต่ งตั้ งผู้ เชี่ ยวชาญเพื่ อทํ าการ
ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม โดยประเมินความเหมาะสม
และความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม 6) ทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรม (Try-Out) ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อทําการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability
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of Test) หาคะแนนผลสัมฤทธิ์และหาค่าความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยกําหนดเกณฑ์ความเชื่อมั่น
ไว้ที่ระดับ 0.60 ขึ้นไป และกําหนดค่าความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไว้ที่ระดับมากขึ้นไป 7) นําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริง (Implementation) ได้นําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายทําการฝึกอบรมจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ 8) ติดตามและประเมินผล ได้ดําเนิน
การติดตามและประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมาย โดยแบบ
ติดตามและประเมินผลกับผู้บริหาร ส่วนครูผู้สอนทําการ
ประเมินโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นในทุกกิจกรรม
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถามแบบฝึ ก หั ด
แบบทดสอบ แบบประเมินผลงานปฏิบัติและแบบประเมิน
ความพึงพอใจ
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูล
ด้วยตนเองและทางออนไลน์
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) และประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
ใช้ค่าความสอดคล้องหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
และแบบทดสอบ ด้ ว ยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม โดย
ใช้เกณฑ์ภาคทฤษฎีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80/80 และเกณฑ์
ภาคปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 75
5. ผลการวิจัย
5.1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นของ
การฝึกอบรม (Performance Analysis) ซึ่งเป็นการศึกษา
สมรรถนะที่จําเป็นในการใช้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อนํามา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมนักฝึกอบรม
ตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และใช้ เ ป็ น แนวทางในการออกแบบ
รายละเอี ยดของหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป ขั้ นตอนที่ 2
การออกแบบการฝึ ก อบรมด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Design) โดยกําหนดเป็นหัวข้อเรื่องและวิเคราะห์แต่ละ
หัวข้อเรื่อง เพื่อกําหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ อ อกแบบการฝึ ก อบรมภาคทฤษฎี
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ประกอบด้วย ใบเนื้อหา วิธีสอน สื่อ ใบแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมภาคปฏิบัติ
ที่ ใ ช้ อ อกแบบและทํ า แผนการฝึ ก อบรมภาคปฏิ บั ติ
ประกอบด้วย ใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน ใบสั่งงาน สื่อ
และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 3 การทดลอง
ใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Development) เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการใช้หลักสูตรฝึกอบรมก่อนนําหลักสูตร
ฝึกอบรม ไปใช้จริง ขั้นตอนที่ 4 การนําการฝึกอบรมด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้จริง (Implementation) เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล
การฝึ กอบรมด้ วยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Evaluation)
เป็นการติดตามผล ขั้นสุดท้ายของหลักสูตรเพื่อนํามา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ติดตามความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาและครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรม โดย
ผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังรูปที่ 1
การวิเคราะห์ความต้องการ
การออกแบบการฝึกอบรม
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การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
การนําการฝึกอบรมไปใช้จริง
การสรุปผลการฝึกอบรม

รูปที่ 1 รูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมนักฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากร
ทางศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5
หัวข้อเรื่องตามองค์ประกอบของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น คือ
1) การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นของการฝึกอบรม 2)
การออกแบบการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3)
การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
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4) การนําหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้ไปใช้จริง 5) การประเมิน
ผลการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในแต่ละ
หั วข้ อเรื่ องประกอบไปด้ วยจุ ดประสงค์ เชิ งพฤติ กรรม
คู่มือ แบบฝึกหัด ใบเฉลยแบบฝึกหัด ใบงาน ใบประเมิน
ผลงาน ใบสื่อ ใบแบบทดสอบพร้อมใบเฉลย
ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการ
บริหารหลักสู ตร โดยการประยุกต์ใช้แบบจําลองซิปป์
ได้ผลดังนี้
1) การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด และค่าความสอดคล้ องระหว่ าง
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรมีความสอดคล้องทุกหัวข้อเรื่อง
2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยการประเมินความ
สอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่อง เนื้อหา แบบทดสอบ สื่อ
การสอน วิธีการสอน กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม พบว่า
มี ค วามสอดคล้ อ งทุ ก รายการ ผลการประเมิ น ความ
เหมาะสมของแบบประเมิ น ผลงานของผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมอบรม พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผลการประเมินค่าความสอดคล้องรายการ
ติดตามผลฉบับผู้บริหารและฉบับครูผู้สอน พบว่ามีความ
สอดคล้องทุกรายการ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่า
ความเชื่อมั่นที่ระดับปานกลางถึงสูง และผลการทดลอง
ใช้หลักสูตรคะแนนผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีมีค่าเฉลี่ยร้อยละ
80.17/83.32 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ค ือ ร้อ ยละ
80/80
3) การประเมินกระบวนการ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จากการนําหลักสูตรไปใช้จริง (Implementation)
ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิข์ องผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการ
นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง (N=20)
รายการ
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ
คะแนน
45
39.25 E1= 87.55
แบบฝึกหัด
คะแนน
47
41.25 E2= 87.76
แบบทดสอบ
คะแนนจาก
120
104.45
87.04
การปฏิบัติงาน
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จากตารางที่ 1 พบว่ า ผลสั มฤทธิ์ ของผู้ เข้ ารั บการ
ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 20 คน ด้านทฤษฎี มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ E1/E2 = 87.55/87.76 และด้านการ
ปฏิบัติมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้คือร้อยละ 80/80 และ ร้อยละ 75 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่าใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.92 อยู่ในระดับมากที่สุด
4) การประเมินผลผลิต โดยการติดตามและประเมินผล
การนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม จาก
ผู้ บั งคั บบั ญชาและความพึ งพอใจของครู ผู้ เข้ ารั บการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่
4.48 และ 4.45 อยู่ในระดับมาก
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 การพั ฒนาและประเมิ น ความเหมาะสมของ
รูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์อาชีพ
การวิเคราะห์งาน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้วย
ระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อนํ ามาเป็ นแนวทางกํ าหนด
รูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน เริ่มที่ขั้นตอนที่
1 คือ การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นของการฝึกอบรม
(Performance Analysis) ขั้นตอนที่ 2 คือ การออกแบบ
หลักสูตรฝึกอบรม (Design) ขั้นตอนที่ 3 คือ การนํา
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ ไ ปทดลองใช้
(Development) ขั้นตอนที่ 4 คือ การนําหลักสูตรที่ได้
ทดลองใช้ แ ละปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขไปใช้ ฝึ ก อบรมจริ ง
(Implementation) และขั้นตอนที่ 5 คือ การประเมินผล
หลักสูตรฝึกอบรม (Evaluation) ซึ่งผลการประเมินความ
เหมาะสมของรู ปแบบการพั ฒนาหลั กสู ตรฯ มี ความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่องจากในการ
พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน ตั้งแต่
การศึกษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนําไปใช้ในการศึกษา
สภาพปัจจุบันและความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมนัก
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ฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้น
จึ งประมวลทั้ งหมด เพื่ อ พั ฒนารู ปแบบการฝึ ก อบรม
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดง
ให้เห็นถึง โครงสร้าง โปรแกรมหรือแบบจําลองความจริง
หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ และเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบที่สําคัญในเรื่องการดําเนินการฝึกอบรม
ซึ่งสอดคล้องกับ Pairote [2] ที่กล่าวไว้ว่า รูปแบบการ
พัฒนาที่เป็นแบบจําลอง (Model) หมายถึง องค์ประกอบ
ทั้งปวงมีความสัมพันธ์กนั เพื่อนําไปสู่เป้าหมายขององค์กร
ประกอบด้ ว ย เป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ จุ ด มุ่ ง หมาย
กิจกรรมการดําเนินการ ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในภายนอก และยุทธวิธีของแต่ละองค์ประกอบ
6.2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมนักฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย 5 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
ความต้องการจําเป็นของการฝึกอบรม 2) การออกแบบ
การฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) การทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4) การนํา
การฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้จริง 5) การ
ประเมินผลการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
เวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 5 วัน ระหว่างการฝึกอบรม
จะประกอบด้วย ภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ ซึ่งผลการ
การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักฝึกอบรม
ตามรู ปแบบการฝึ กอบรมบุ คลากรทางการศึ กษาด้ วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พบว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ต าม
สมมุติฐานของการวิจยั ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัย มีการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการ
ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจากรองผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายของสถานศึกษาการศึกษาขั้น
พื้ นฐาน ซึ่ งเป็ นผู้ ดํ าเนิ นการการจั ดฝึ กอบรม สั มมนา
โดยตรง สอดคล้องกับ Suwimol [3] ที่ว่า จุดมุ่งหมาย
ของการประเมินความต้องการจําเป็น คือ ความพยายาม
ให้ได้ข้อมูลที่ช่วยเสริมการวางแผนการดําเนินงาน ทําให้
การพัฒนากิจกรรมหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ สอดคล้อง
กับสภาพที่เกิ ดขึ้นจริง เมื่ อนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
ทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสรุปองค์ความรู้และ
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นําไปใช้ในสภาพจริงได้ หลังจากนั้นแล้วนําข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์ หัวข้อเรื่อง (Topic Analysis) เพื่อกําหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของแต่ละหัวข้อเรื่อง เพื่อ
นําไปใช้ สําหรับการกําหนดเนื้อหา การวัดและประเมินผล
สื่อ และวิธี การฝึ กอบรม และจั ดทํ าแผนการฝึ กอบรม
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิปป์ (CIPP
Model) ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทําการประเมินความ
เหมาะสม ซึ่งพบว่า หลักสูตรฝึกอบรม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด และแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร
ฝึ ก อบรมก็ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น การประเมิ น ปั จ จั ย
เบื้องต้น (Input) หัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ฝึ ก อบรม วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมกั บ หั ว ข้ อ เรื่ อ ง
เนื้อหากับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สื่อการสอน กับวัตถุประสงค์
เชิ งพฤติ กรรม วิ ธี สอนกั บวั ตถุ ประสงค์ เชิ งพฤติ กรรม
ทั้งนี้สอดคล้องกับ Siriluk [4] ที่ว่าการพัฒนาหลักสูตร
ควรมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมโดยคํานึงถึงองค์ประกอบดังกล่าวคือ
1) การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นการกําหนด
ว่าต้องการให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเป็นอย่างไร รวมทั้ง
เป็นแนวทางในการเลือกเนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม
ว่าต้องการ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างไรต้องสอน
เนื้อหาอะไรสอนใครและสอนทําไม 2) การกําหนดเนื้อหา
เป็นส่วนที่เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการแสวงหา
ความรู้ ต ามศาสตร์ ส าขาวิ ช านั้ น ๆ เนื้ อ หาวิ ช าเป็ น
รายละเอียดที่นํามาถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ให้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รโดยได้
ดําเนินการตั้งแต่การวิเคราะห์หัวข้อเรื่องการเลือกเนื้อหา
สาระและประสบการณ์การจัดเรียงลําดับ เนื้อหาสาระ
และการกําหนดเวลาในการฝึกอบรมที่เหมาะสม 3) การ
นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ เป็นการแปลงหลักสูตรไปสู่
การฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การจั ดทํ าวั สดุ หลั กสู ตร อาทิ เช่ น หลั กสู ตรฝึ กอบรม
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม แผนการฝึ กอบรม สื่ อ
ประกอบ การฝึกอบรมใบประเมินผลการเรียนรู้ 4) การ
ประเมินผลเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการฝึกอบรม
และประเมินผลว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทักษะ
เจตคติ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต ามจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร
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หรือไม่รวมทั้งการจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ครั้งนี้ได้เน้นหลักการบูรณาการเนื้อหาที่ให้ความรู้ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการกําหนดกิจกรรมให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง ทุกหัวข้อ
เรื่องฝึกอบรมอีกทั้งมีเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมของ Somjai [5] โดยกําหนดองค์ประกอบของ
หลั ก สู ตรฝึ กอบรมไว้ เป็ นแนวทางเดี ยวกั น คื อ มี การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น มีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเนื้อหากิจกรรมการ
ฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรมและการประเมินผล
การฝึกอบรม จึงทําให้หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม
และสามารถนําไปใช้ได้จริง การประเมินกระบวนการ
(Process) จากการวิเคราะห์ข้อมูลการนําหลักสูตรฝึก
อบรมที่ ผ่ า นการประเมิ น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญและ ผ่ า น
กระบวนการทดลองใช้หลักสูตรไปใช้ฝึกอบรมจริง พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีมีผลสัมฤทธิ์
ของคะแนนเฉลี่ยร้อยละ E1/E2 = 87.55/87.76 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ คื อ 80/80 และ มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย
ร้ อ ยละด้ า นปฏิ บั ติ เ ท่ า กั บ 87.04 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่
กํ า หนดไว้ คื อ ร้ อ ยละ 75 สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Noppasorn [6] ที่ได้กล่าวว่ า การพัฒนาหลั กสู ตรที่ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เกิดจากการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบและต่อเนื่องผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อมูลพื้นฐานใน
ด้านสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น มีการกําหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งรายละเอียดของหลักสูตรจะ
ประกอบด้วย 4 ส่วน ซึ่งทั้ง 4 ส่วนนี้ จะมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน ดังนี้ 1) เนื้อหา 2) สื่อ 3) กิจกรรม 4) การ
ประเมินผล การที่หลักสูตรมีประสิทธิภาพ อาจเนื่อง
มาจากการออกแบบหลั กสู ตรฝึ กอบรม โดยได้ ศึ กษา
สภาพปัจจุบันและความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม
ก่อนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และใช้หลักการทฤษฎี
การวิ เคราะห์ หั วข้ อเรื่ อง เพื่ อนํ าไปใช้ ในการกํ าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน แล้วจึงใช้วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่วิเคราะห์ได้ไปสร้างใบเนื้อหาหรือเอกสาร
ประกอบการบรรยาย โดยใบเนื้อหาจะใช้รูปภาพประกอบ
เพื่ อ ให้ ศึ ก ษาได้ ง่ า ยขึ้ น สร้ า งใบปฏิ บั ติ ง าน สร้ า งใบ
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แบบฝึกหัดและ แบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลผู้เข้า
รับการฝึกอบรมตามระดับ แต่ละวัตถุประสงค์ที่วิเคราะห์
ไว้ แล้ วนํ าให้ ผู้ เชี่ ยวชาญประเมิ นความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของหลักสูตร อีกทั้งมีการสร้างสื่อโดย
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Power Point ทาง Web
Site และสื่อทางอินเตอร์เน็ต เพื่อการนําเสนอให้น่าสนใจ
และเหมาะสม การประเมินผลผลิต (Product) ได้ผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจนั ก ฝึ ก อบรมของผู้ เ ข้ ารั บ การ
ฝึกอบรมต่อการจั ดฝึกอบรมด้วยหลั กสูตรฝึกอบรม มี
ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด รวมถึ งผลการประเมิ นความ
พึงพอใจต่อการ นําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการ
อบรมไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ของผู้บังคับบัญชา
และครูที่เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจมาก
ทั้งนี้ เนื่องจากหลังจากได้รับการฝึกอบรมนักฝึกอบรม ที่
เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้ และทักษะในการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมาก
ขึ้น โดยนักฝึกอบรมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สอบถามและตอบปัญหา ข้อคําถามได้ชัดเจน สื่อที่ใช้ใน
การฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับ
Nutchanart [7] ได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
e-Training สําหรับบุคลากรสถาบัน อุดมศึกษา ผลการ
วิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบ e-Training
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อนํา
รูปแบบ e-Training ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้พบว่า ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมตามรูปแบบ e-Training มีผลสัมฤทธิ์ใน
การฝึกอบรมหลังจากฝึกอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนฝึกอบรม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในรูปแบบ e-Training ในระดับ
มาก รูปแบบ e-Training ที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถนําไปใช้
สําหรับการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมสําหรับบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
7.1.1 สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สํานักการศึกษากรุงเทพ
มหานคร ควรพิจารณานํารูปแบบการฝึกอบรมฯ ไปกําหนด
นโยบายในการจัดการฝึกอบรมให้กับสถานศึกษา ในสังกัด
โดยดําเนินการตามแนวทาง ที่ได้ศึกษาและวิจัยนี้
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7.1.2 สถานศึกษาควรนําหลักสูตรฝึกอบรมนัก
ฝึกอบรมฯไปใช้ฝึกอบรมครูผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนัก
ฝึกอบรมประจําสถานศึกษาเพื่อให้มีความรู้และทักษะ
รวมถึ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมนักฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่รองรับเทคโนโลยี
5G
7.2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฯ
ในหลักสูตรปกติ หรือ หลักสูตรระยะสั้น
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