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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้  มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบของแบบจ าลองการฝึกอบรม
ทางไกลเพื่อพฒันาสมรรถนะการสอนส าหรบัคร ู ในถิน่พืน้ทีสู่งและทุรกนัดาร  ชายแดนทศิ
ตะวนัตกของประเทศไทย  กลุ่มตวัอย่าง  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญ  โดยการเลอืกแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  จ านวน  9  คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  แบบประเมนิ 
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ความ เหมาะสมขององค์ประกอบในการจดัฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรบัครูในถิน่พื้นที่สูงและทุรกนัดารชายแดนทศิตะวนัตกของประเทศไทย  วเิคราะห์ข้อมูล
โดยการวเิคราะหเ์นื้อหา  (Content  Analysis)   
 ผลการวิจัย  พบว่า  องค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบจ าลองการฝึกอบรม
ทางไกลเพื่อพฒันาสมรรถนะการสอนส าหรบัครูในถิ่นพื้นที่สูงและทุรกนัดารชายแดนทิศ
ตะวันตกของประเทศไทย  มี  6  องค์ประกอบ  คือ  1)  วัตถุประสงค์การอบรม                  
2)  ผู้ด าเนินการฝึกอบรม  3)  ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม  4)  หลกัสูตรหรอืแผนการฝึกอบรม  
5)  กระบวนการฝึกอบรม  และ  6)  การวดัและประเมนิผล   
 
ค าส าคญั  :  ฝึกอบรมทางไกล,  ชุดฝึกอบรม,  พืน้ทีส่งูและทุรกนัดาร 
 
ABSTRACT 
 The  objective  of  this  research  was  to  study  factors  of  distance  
training  model  to  enhance  teachers'  instructional  competencies  in  remote  
area  of  western  Thailand.  Sample  group  was  9  experts  which  were  selected  
via  purposive  sampling.  Research  tools  consisted  of  1)  drafted  conceptual  
framework  of  distance  training  model  to  enhance  teachers'  instructional  
competencies  in  remote  area  of  western  Thailand  2)  an  open-end  
questionnaire  for  opinion  in  focus  group.  Data  was  analyzed  via  content  
analysis  and  then  rectified  drafted  conceptual  framework  of  distance  training  
model  to  enhance  teachers'  instructional  competencies  in  remote  area  of  
western  Thailand. 
 The  research  result  revealed  that  there  were  6  factors  for  
conceptual  framework  of  distance  training  model  to  enhance  teachers'  
instructional  competencies  in  remote  area  of  western  Thailand.  Such  above  
factors  consisted  of  1)  Training  objectives  2)  Training  Operator  3)  Trainee  
4)  Courses  or  Training  programs  5)  Training  process  and  6)  Measurement  
and  Evaluation 
 
Keywords  :  Distance  Training,  Training  Package,  Remote  Area
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บทน า 
 ท่ามกลางกระแสการเปลีย่น 
แปลงและพัฒ นาการศึ กษ าภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ของ  การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.  2552-2561)  ที่
ด าเนินไปในห้วงเวลาปจัจุบนัน้ีนัน้  กล่าว
กันว่าการศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็น
กระแสหลกัส าคญัที่สงัคมโดยรวมต่างเฝ้า  
จับ ต ามอง  ซึ่ งก็ ค งเป็ นที่ ท ราบกัน
โดยทัว่ไปแล้วว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองใน
ปจัจุบันได้มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา              
4  มิติส าคญั  ได้แก่  การปฏิรูปนักเรยีน
ยุคใหม่  การปฏริูปครูยุคใหม่  การปฏริูป
โรงเรยีนหรอืแหล่งเรยีนรู้  ยุคใหม่  และ
การปฏริปูระบบบรหิารจดัการยุคใหม่  ซึ่ง
ในทุกมติินัน้จะมคีวามสอดรบัสมัพนัธ์กัน
อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลของการ
ปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง  
(พ .ศ .  2552 -2561)  ม าตรการและ
แนวทางของการยกระดับการพัฒนา
คุณภาพและประสทิธภิาพของวชิาชพีแห่ง
ค ว าม เป็ น ค รู จึ ง ถู ก ก าห น ด ขึ้ น ใน
ห ล าก ห ล ายก ล ยุ ท ธ์ เพื่ อ น าม าซึ่ ง
ความส าเรจ็ของการปฏิรูปการศึกษา  ใน
ทศวรรษทีส่องในปจัจุบนั  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการก าหนดสมรรถนะ  เชิงวิชาชีพใน
ระดบัต่างๆจะเป็นประเด็นส าคญัของการ
สร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาศาสตร์
แห่งความเป็นครูให้บรรลุผล  สอดรบักับ
สถานการณ์ และบ ริบททางสังคมที่

เปลี่ยนแปลง  ในปจัจุบัน  ทัง้นี้เพื่อสร้าง
และพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ให้ก้าวไปใน
สังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ได้อย่างมี
ศักดิศ์รี  สอดคล้องกับ  ส าราญ  มีแจ้ง  
และสายฝน  วบิูลย์รงัสรรค์  (2555  หน้า  
152)  กล่าวว่า  การปฏิรูปการศึกษาของ
ชาต ิ จะประสบความส าเรจ็ได้  ต้องอาศยั  
การพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากร
ทางการศกึษา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบั
สถานศกึษา  ซึ่งถอืว่าเป็นหวัใจในอนัที่จะ
ควบคุมทศิทางการจดัการเรยีนรูใ้ห้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์   ของพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิ
 ปญัหาการพัฒนาการศึกษาบน
พื้ นที่ สู งและทุ รกันดารสอดคล้องกับ
รายงาน  ของส านักงานบรหิารยุทธศาสตร์
และบูรณาการศึกษาที่   1  กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  2  กลุ่ม  16  จงัหวดั  
ในด้านจุดอ่อนของ  การจัดการศึกษา
พบว่ า  1)  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขัน้พื้นฐานส่วนใหญ่ลดลง  2)  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ  
3)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่พร้อม
และไม่ ทันสมัย   4 )  อาคารสถานที ่ 
ห้องปฏิบตัิการไม่พร้อม  ครุภัณฑ์มอีายุ
การใช้งานมาก  5)  บุคลากรครูมีวุฒิไม่
ตรงกับภาระงานที่ สอน   และงาน  ที่
รบัผิดชอบ  ตลอดจนมีการโยกย้ายบ่อย
และขาดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  6)  การ
เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารสถานศกึษาบ่อย  ท า
ให้ นโยบายไม่ ต่ อ เนื่ อ ง   7)  จ านวน
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โรงเรียนขนาดเล็กมีมากส่งผลต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา  8)  ผู้ปกครอง
และชุมชนส่วนใหญ่มฐีานะยากจนต้องหา
เลี้ยงชพีจงึมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา
น้อย  (ส านั กบริหารยุทธศาสตร์และ            
บูรณาการที่   1,  2554,  หน้า  12-14)  
ประกอบการที่ผู้วิจ ัยได้มีโอกาสปฏิบัติ
หน้ าที่ สอน  ในโรงเรียนพื้ นที่ สู งและ
ทุรกันดาร  พบว่า  การพัฒนาครู  มกัใช้
วธิกีารฝึกอบรม  โดยครูต้องเดินทางจาก
โรงเรียน  ไปยังสถานที่ ฝึกอบรม  และ
เนื่องจากโรงเรยีนในพื้นที่สูง  มจี านวนคร ู 
ไม่เพียงพอ  เมื่อครูเดนิทางมาเข้ารบัการ
ฝึกอบรม  นักเรียนก็จะไม่ ได้ ร ับการ
ถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง  อีกทัง้ครู
บนพื้นที่ สู งมีความยากล าบากในการ
เดินทางมาเข้ารบัการฝึกอบรมเป็นอย่าง
มาก  โดยเฉพาะในช่ วงฤดูฝน   การ
ฝึกอบรมทางไกล  จงึเป็นอกีแนวทางหนึ่ง
ในการพฒันาครโูดยไม่กระทบกบัการเรยีน
การสอนของครู  ตามที่  กอบกาญจน์ 
สุทธิสม  (2550, หน้า 10)  ได้กล่าวว่า 
ระบบการฝึกอบรมทางไกลมอีงคป์ระกอบ 
ขัน้ตอนแบบเดียวกับระบบการสอน
ทางไกล คือ  มีการศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการ การพัฒนาหลักสูต ร
ฝึกอบรม การผลิตสื่อและชุดฝึกอบรม  
การด าเนินการฝึกอบรและการประเมนิผล 
ส่วนการด าเนินการฝึกอบรมก็จะให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง  จากชุดฝึกอบรม  และนัดหมาย

ให้มาพบกับวิทยากร  เพื่อท ากิจกรรม
ตามที่ได้ก าหนดไว้  แต่บางหลักสูตร
อาจจะไม่มีวิธีการหลังก็ได้  ซึ่ง  นิคม  
ทาแดง,  ชยัยงค ์ พรหมวงศ์  และนิพนธ ์ 
ศุขปรีดี  (2552,  หน้า  114-117)  ได้
กล่าวถึง  การฝึกอบรมทางไกลประเภท
โครงสร้างสื่อหลกัและสื่อเสรมิ  เป็นการ
ยึดสื่ออย่างหนึ่ งอย่างใดเป็นสื่ อหลัก             
จะแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  คอื  1)  ใช้สื่อ
พิมพ์เป็นสื่อหลักจะบรรจุเนื้ อหาสาระ  
ทกัษะประสบการณ์  แนวคดิ  เจตคตไิว้
ในสื่อพิมพ์  ให้ผู้รบัการอบรมได้ศึกษา  
ตามความเหมาะสมแต่ละบุคคล   ซึ่ง
บางครัง้อาจมขีอ้จ ากดั  จ าเป็นต้องน าสื่อ
เสรมิที่ประกอบด้วย   สื่อโสตทัศน์  สื่อ
อิเลคทรอนิคส์  การปฏิสัมพันธ์ทางสื่อ
การปฏสิมัพนัธท์างบุคคล  เขา้มาช่วยให้
สมบูรณ์ยิง่ขึ้น  2)  ใช้สื่อ  โสตทศัน์เป็น
สื่อหลกั  ใช้ในกรณีที่ผู้เข้ารบัการอบรม
อยู่กระจายห่างไกลกันโดยอาจใช้วิทยุ
โทรทศัน์เป็นสื่อหลกั   
 จากสภ าพ ป ัญ ห าดังก ล่ า ว  
ผู้ วิ จ ั ย จึ ง มี แ น ว คิ ด ใน ก า ร ศึ ก ษ า
องคป์ระกอบของแบบจ าลองการฝึกอบรม
ทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรบัครูในถิ่นพื้นที่สูงและทุรกันดาร  
ชายแดนทศิตะวนัตกของประเทศไทยซึ่ง
มี ค ว าม ย าก ล าบ าก ใน ก า รพั ฒ น า
สมรรถนะครูให้เกิดบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย  และเกดิความเสมอภาคอย่าง
ทัว่ถึงและ  มีคุณภาพที่ เหมาะสมกับ
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บรบิทของพื้นที่  เพื่อประสิทธิผลที่เกิด
ขึน้กบัผูเ้รยีนต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การวิจยัครัง้นี้   มวีตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ  แบบจ าลอง
การฝึ ก อ บ รม ท า ง ไก ล เพื่ อ พั ฒ น า
สมรรถนะการสอนส าหรบัครูในถิ่นพื้นที่
สงูและทุรกนัดาร  ชายแดน  ทศิตะวนัตก
ของประเทศไทย 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการด าเนินการวิจัยครัง้นี้  
ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ  ทฤษฎ ี หลกัการ
ที่เกี่ยวข้องกับ  การพัฒนาแบบจ าลอง  
การพัฒนาสมรรถนะการสอนของครู  
การฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  และ
การเรยีนรูด้้วยตนเองตลอดจนงานวจิยัที่
เกี่ยวข้อง  ดังนั ้น  ผู้วิจ ัยจึงน าแนวคิด
เหล่านี้มาท าการศกึษาโดยความสมัพนัธ์
ดงักล่าว  สามารถเขยีนเป็นกรอบแนวคดิ
ได ้ แสดงดงัภาพที ่ 1 
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ตวัแปรตน้  /  ตวัแปรอสิระ 
(Independent  Variables) 

ตวัแปรกลาง 
(Intermediate  Variables) 

ตวัแปรตาม 
(Dependent  Variable) 

 
 

 
สภาพปญัหาและความต้องการของ
ครใูนถิน่ทุรกนัดาร 

 
กรอบแนวคดิทีป่ระกอบดว้ยทฤษฎี
และหลกัการ  องคป์ระกอบของ
นวตักรรม  กระบวนการ  การท างาน
ของนวตักรรม  ข ัน้ตอนตามล าดบั  
และรายละเอยีด   
ของแบบจ าลองฯ 

 
ความสอดคลอ้งของกรอบแนวคดิ 

 

สภาพและแนวทางในการจดัฝึกอบรม
ทางไกลเพื่อพฒันาสมรรถนะการสอน
ส า ห รับ ค รู ใน ถิ่ น พื้ น ที่ สู ง แ ล ะ
ทุรกนัดาร 

 
ขอ้มลูเกีย่วกบั  การฝึกอบรมทางไกล  
เพือ่พฒันาสมรรถนะการสอนส าหรบัครู
ในถิน่พืน้ทีส่งูและทรุกนัดาร 

 
องคป์ระกอบ  ข ัน้ตอนของการฝึกอบรม
ทางไกล 

 
กรอบแนวคดิแบบจ าลองการฝึกอบรม
ทางไกลเพือ่พฒันาสมรรถนะการสอน
ส าหรบัครใูนถิน่พืน้ทีส่งูและทรุกนัดาร  
ในประเทศไทย 

 
ความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ ทีม่ต่ีอ
กรอบแนวคดิองคป์ระกอบแบบจ าลอง 
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ภาพที ่ 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 

แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎ ี

1.การพฒันา
แบบจ าลอง   (ชยัยงค ์
พรหมวงศ ์: 2544, 
Eisner : 1976)   

2.การพฒันาสมรรถนะ   
การสอนของคร ู    
(ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน: 
2552, ธรียุทธ ์หล่อเลศิ
รตัน์ : 2542, อนงคท์พิย ์
เอกแสงศร ี: 2546 ) 

3.การฝึกอบรม         
(สถาบนัพฒันา
ขา้ราชการพลเรอืน : 
2532, ชยัยงค ์     
พรหมวงศ ์: 2547, 
ภมูพิงศ ์จอมหงส์
พพิฒัน์ : 2552, นภา
ภรณ์  ยอดสนิ : 
2552) 

4.การฝึกอบรม
ทางไกล 
(ชยัยงค ์พรหมวงศ ์: 
2544, นิคม ทาแดง : 
2552,   นิพนธ ์           
ศุขปรดี ี: 2552, 
วฒันา มคัคสมนั : 
2554) 

5. การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง (Knowles 
1975, BrocKett 
and Hiemstra 
อา้งถงึใน  
กาญจนา จนัทร์
ประเสรฐิ 2554, 
วภิาวรรณ สุข
สถติย ์2550  

 

 

ครูในถิ่นพื้นที่สูงและทุรกันดาร มีความยากล าบากในการคมนาคม และปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ชายแดนทิศตะวันตก 
ของประเทศไทย ติดกับสหภาพเมยีนมาร์ ในพื้นที่จังหวดั ตาก เชียงใหม่ เชยีงราย และแม่ฮ่องสอน 

บรบิทการวจิยั 
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วิธีการวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้ มีล ักษณะเป็น  
ก ารวิจ ัย เชิ งบ รรย าย    (Descriptive  
Research)  มรีายละเอยีด  ดงัต่อไปนี้ 
 กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู 
  ก ลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล   ได้ แ ก่  
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทางไกลเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการสอนส าหรบัครใูนถิน่
พื้นที่สู งและทุ รกันดาร  ชายแดนทิศ
ตะวนัตกของประเทศไทยโดยการเลือก
แบบ เจาะจง   (Purposive  Sampling)  
จ านวน  9  คน  ซึง่มคีุณสมบตั ิ ดงันี้ 
   1.  เป็นผูม้คีวาม
เชีย่วชาญเรือ่งการฝึกอบรมทางไกล  
อยา่งน้อย  5  ปี  หรอื 
   2.  เป็นผูม้คีวาม
เชีย่วชาญเรือ่งสมรรถนะครอูยา่งน้อย             
5  ปี  หรอื 
   3.  เป็นนักวชิาการ  หรอื
อ าจารย์ที่ ส อ น ในมห าวิท ยาลัยที่ มี
ปฏบิตังิานในด้านการฝึกอบรม  หรอืการ
พฒันาสมรรถนะครอูยา่งน้อย  5  ปี  หรอื 
   4.  เป็นผู้มีผลงานทาง
วิชาการ  งานเขียน  ต ารา  งานวิจัย  
เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการพัฒนา
สมรรถนะคร ู อยา่งน้อย  3  ผลงาน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  องคป์ระกอบของแบบจ าลอง
ก าร ฝึ ก อบ รมท างไกล   เพื่ อพัฒนา
สมรรถนะการสอนส าหรบัครู  ในถิ่นพื้นที่

สูงและทุรกันดาร  ชายแดนทิศตะวันตก
ของประเทศไทย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยั 
  1 .  เครื่ องมือที่ ใช้ ในการ
รวบรวมข้อมูล  คือ  แบบประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบในการจัด
ฝึกอบรมทางไกลเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
สอนส าหรบัครูในถิน่พื้นทีสู่งและทุรกนัดาร
ชายแดนทศิตะวนัตกของประเทศไทย   
  2.  วธิกีารสรา้งเครื่องมอืที่ใช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ด าเนินการดงันี้ 
   1)  ศึกษาวิธีการสร้าง
แบบประเมนิความเหมาะสม  ศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการฝึกอบรมทางไกล  สมรรถนะ
การสอนของคร ู และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   
   2)  น าข้ อมู ลที่ ได้ จาก
การศึกษาเอกสาร  มาวิเคราะห์   และ
ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบในการ
ฝึกอบรมทางไกลเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
สอนส าหรบัครูในถิน่พื้นทีสู่งและทุรกนัดาร
ชายแดนทศิตะวนัตกในประเทศไทย  โดย
ประเด็นของข้อประเมินเป็นลักษณะ
ปลายเปิด   
   3)  น าร่างแบบประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบในการ
ฝึกอบรมทางไกล  เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การสอนส าหรับครูในถิ่นพื้ นที่ สู งและ
ทุรกนัดารชายแดนทิศตะวนัตกในประเทศ
ไทยเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์
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พิจารณา  ตรวจสอบความเหมาะสมและ
การใชภ้าษา   
   4)  น าข้อเสนอแนะของ
อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์  มาปรบัปรุง
แก้ ไขประเด็นในการสัมภาษณ์ ได้   8  
องค์ประกอบหลกั  คือ  วตัถุประสงค์การ
อบรม,  วทิยากร,   
ผู้เข้ารบัการอบรม,  หลกัสูตรหรอืแผนการ
ฝึกอบรม,  กระบวนการฝึกอบรม,  สื่อหรอื
ชุดฝึกอบรม  อุปกรณ์อ านวยความสะดวก,  
การวดัและประเมนิผล  และประเดน็ย่อยใน
แต่ละหัวข้อเพื่ อน าไป ให้ผู้ เชี่ ยวชาญ
ประเมนิเพื่อหาค่าความสอดคล้องของแบบ
ประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบใน
การฝึ กอบ รมท างไกล   เพื่ อพั ฒ นา
สมรรถนะการสอนส าหรบัครูในถิ่นพื้นที่สูง                
และทุ รกันดาร  ชายแดนทิศตะวันตก           
ในประเทศไทย 
   5)  ท าการปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและน าแบบ
ประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบใน
การฝึ กอบ รมท างไกล   เพื่ อพั ฒ นา
สมรรถนะการสอนส าหรบัครู  ในถิ่นพื้นที่
สูงและทุรกันดารชายแดนทิศตะวนัตกใน
ประเทศไทย  ไปใช้ในการสนทนากลุ่ม  
เพื่อประเมนิองคป์ระกอบต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1.  ผู้วจิยัขอความอนุเคราะห์จาก
บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยันเรศวร  ใน

การท าหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอเชิญ
เขา้รว่มสนทนากลุ่ม 
 2.  ผู้วจิยัส่งหนังสอืเชญิเข้าร่วม
สนทนากลุ่มถึงผู้เชี่ยวชาญทางไปรษณีย์  
โดยแนบ  1)  โครงร่างวทิยานิพนธฉ์บบัย่อ  
2)  แบบประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบในการฝึกอบรมทางไกลเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการสอนส าหรบัครูในถิ่น
พืน้ทีสู่งและทุรกนัดารชายแดนทศิตะวนัตก
ในประเทศไทย 
 3.  ผู้ วิจ ัยโทรศัพท์ ประสาน
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแจ้งและยนืยนัการเขา้ร่วม
สนทนากลุ่ม  ณ  ห้องประชุม  วิทยาลัย
การอาชีพแม่สอด  เป็นเวลา  1  วนั  โดย
การสอบถามทลีะประเดน็เพื่อหาขอ้สรุปว่า
สอดคล้องเหมาะสมหรือไม่   หากไม่
เห ม าะส ม   ก็ ด า เนิ น ก ารส อบ ถ าม
ผู้ เชี่ยวชาญเพื่ อหาข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน  
จนครบทัง้  8  องคป์ระกอบ 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์ เนื้ อหา  (Content  Analysis)  
โดยน าขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูเ้ชีย่วชาญ
มาพิจารณาฉันทามติ  (Consensus)  เพื่อ
ปรับปรุ ง  แก้ ไข   องค์ ประกอบของ
แบบจ าลองการฝึกอบรมทางไกลเพื่ อ
พฒันาสมรรถนะการสอนส าหรบัครใูนถิน่
พื้ นที่ สู งและทุ รกันดารชายแดนทิศ
ตะวนัตกของประเทศไทย  โดยมีเกณฑ์
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การเลือกประเด็นจากผู้ที่ เห็นด้วยกับ
ประเด็นที่ก าหนดเกินกึ่งหนึ่ง  แล้วท าการ
สรปุ  เรยีบเรยีงและบรรยาย   
 

ผลการวิจยั 
 จากการศกึษาองคป์ระกอบของ
แบบจ าลองการฝึกอบรมทางไกลเพื่ อ
พฒันาสมรรถนะการสอนส าหรบัครใูนถิน่
พื้ นที่ สู งและทุ รกันดารชายแดนทิศ
ตะวันตกของ  ประเทศไทย  พบว่า  
องคป์ระกอบของแบบจ าลองการฝึกอบรม
ทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอน
ส าหรบัครูในถิ่นพื้นที่สูงและทุรกันดาร
ชายแดนทศิตะวนัตกของประเทศไทย  ม ี 
6  องค์ประกอบ  ดงันี้  1)  วตัถุประสงค์
การอบรม  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมมี
ความรู้  ความเข้าใจและสามารถสร้าง
และพัฒนาหลกัสูตร  การออกแบบการ
เรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ  
จดัการเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั  ใช้
และพฒันาสื่อนวตักรรมเทคโนโลยี  และ
การวัด   ประเมินผลการเรียนรู้   เพื่ อ
พัฒ นาผู้ เรียนอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ             
2)  ผู้ด า เนิ นการฝึกอบรม   คือ   ผู้ ที่
วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม  
ก าหนดแนวทางการฝึกอบรมที่เหมาะสม  
ออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม  
สรา้งและจดัหาวสัดุอุปกรณ์ประกอบการ
ฝึกอบรม  บรหิารจดัการงานด้านธุรการ
ของหน่วยงาน  พร้อมทัง้อ านวยความ
สะดวกในการฝึกอบรม  3)  ผู้เขา้รบัการ

ฝึ กอบ รม   คือค รูห รือบุ ค ล ากรทาง
การศึกษาที่ปฏบิตัหิน้าที่สอนในถิ่นพื้นที่
สูงและทุรกนัดาร  ชายแดนทิศตะวนัตก  
ของประเทศไทย  มีคุณสมบัติตรงตาม
ห ลัก สู ต รที่ ก าห น ด   เป็ น ผู้ มีค ว าม
รับผิดชอบ  ใฝ่ รู้  ใฝ่ เรียน  สามารถ
พัฒนาตนเองอย่างสม ่ าเสมอ  สืบค้น
ข้ อ มู ล จ าก แ ห ล่ ง ก า ร เรีย น รู้ อ ย่ า ง
หลากหลาย  สามารถน าความรู้ที่ ได้            
มาใช้ในการพฒันาตนเองและขยายผลสู่
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานได้  4)  หลักสูตร
หรอืแผนการฝึกอบรม  คือหลกัสูตรที่ผู้
เขา้รบัการอบรมเรยีนรูด้้วยตนเองโดยใช้
ชุ ด ฝึกอบรมทางไกลที่ ผู้ ด าเนิ นการ
ฝึกอบรมพัฒนาขึ้น  มรีะยะเวลาในการ
ฝึกอบรม  จ านวน  280  ชัว่โมง  ซึ่งมี
เนื้ อหาแบ่งออกเป็น  5  เรื่อง  ได้แก่  
4.1)  การสร้างและพัฒ นาหลักสูต ร  
จ าน วน   40   ชั ว่ โม ง   4.2)  ความรู ้ 
ความสามารถในการออกแบบการเรยีนรู้  
จ านวน  40  ชัว่โมง  4.3)  การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จ านวน  
160  ชัว่โมง  4.4)  การใช้และพฒันาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่ อการจัดการ
เรยีนรู้  จ านวน  16  ชัว่โมง  และ  4.5)  
การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  จ านวน  
24  ชัว่โมง  5)  กระบวน  การฝึกอบรม  
แบ่งออกเป็น  3  ขัน้ตอน  คอื  ขัน้ก่อน
การอบรม  ขัน้ระหว่างการอบรมและขัน้
หลังการอบรม  และ  6)  การวัดและ
ประเมนิผล  เป็นการประเมินผลผู้เรยีน



             วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม              610                            ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558  

              Journal of Education, Mahasarakham University                                          Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 

ก่อนการอบรม  ระหว่างการอบรมและ
หลงัการอบรม   
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาองค์ประกอบของ
แบบจ าลองการฝึกอบรมทางไกลเพื่ อ
พฒันาสมรรถนะการสอนส าหรบัครใูนถิน่
พื้ นที่ สู งและทุ รกันดารชายแดนทิศ
ตะวนัตกของประเทศไทย  ที่พัฒนาขึ้น  
ประกอบด้ วย  6  องค์ประกอบ  คือ  
วัตถุประสงค์การอบรม   ผู้ด าเนินการ
ฝึ กอบ รม   ผู้ เข้ ารับ   ก าร ฝึ ก อบ รม  
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ แ ผ น ก า ร อ บ ร ม  
กระบวนการฝึกอบรม   การวัดและ
ประเมนิผล  สามารถน าไปสู่การอภปิราย
ผลไดว้่า  การก าหนดวตัถุประสงค์  จะใช้
เป็นเครือ่งมอืในการก าหนดทศิทางในการ
ออกแบบและพฒันาหลกักสูตรฝึกอบรม
ต่อไป  (วิภาวรรณ  กลิ่นหอม,  2552  
หน้า  จ)  ในการพฒันาแบบจ าลอง  การ
ฝึกอบรมหรอืการเรยีนการสอนโดยทัว่ไป
ตัง้วัตถุประสงค์เป็นองค์ประกอบหลัก  
ซึ่งสอดคล้องกับ  วิวรรธน์  จนัทร์เทพ  
และฐาปนีย์  ธรรมเมธา  (2553  หน้า  
143)  และ  Bramley  (1990  p.6-7)  )  
ได้ เสนอว่ า   ในการก าหนดขั ้นตอน  
กระบวนการฝึกอบรมนั ้น  จ าเป็นต้อง
พิจารณาในเชิงทฤษฎีระบบ  (system  
approach)   อ ย่ า งชัด เจน   โด ย ก าร
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
เมื่อทราบถึงความจ าเป็นว่าต้องมีการ

ฝึกอบรมอย่างแน่นอนแล้ว   จะต้อง
ก าหนดเนื้ อหาและขอบเขตให้ชัดเจน  
เพื่ อ ให้ ก า รก าห น ด เป้ าห ม าย แ ล ะ
วัต ถุประสงค์ถู กต้ อ ง   ก าหนดผลที่
ต้องการให้เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม  รวมทัง้จะไดใ้ช้เป็นแนวทางใน
การวดั  ประเมนิผลและตดิตามผลต่อไป
ดว้ย  ในส่วนของ  ผู้ด าเนินการฝึกอบรม
ของแบบจ าลองการฝึกอบรมทางไกลที่
พฒันาขึ้นนี้   เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการจดั
กิจกรรมการฝึกอบรม  ทุกขัน้ตอน  เริม่
ตัง้แต่  การวางแผนในการเตรยีมความ
พรอ้มดา้นเนื้อหา  สื่ออุปกรณ์  เครือ่งมอื
ที่ใช้  ในการเก็บข้อมูล  เป็นคนกลางมี
หน้าที่อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  
(facilitator)  รวมทั ้งป ระส าน งานกับ  
กลุ่มผูเ้ขา้รบัการอบรมและผู้เกี่ยวขอ้งกบั
การฝึกอบรม  รวมทัง้ประเมินผลของ
กระบวนการฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกับ
แบบจ าลองการฝึกอบรมของ  Leonard  
Nadler  (อ้างถงึในเครอืวลัย ์ ลิม่อภชิาต,ิ  
2531   ห น้ า  13 )  ที่ ก ล่ า วถึ ง  ก าร
ด าเนินการฝึกอบรมว่า  นักทรพัยากร
บุคคลจะต้องท าหน้าที่ผู้อ านวยความ
สะดวกต่างๆให้การด าเนินงานเป็นไป
ต าม แผนที่ ว า งไว้   เจ้ าห น้ าที่ ผู้ จ ัด
โครงการอบรมจะต้องมบีทบาทหลกัที่จะ
ช่ ว ย อ าน ว ย ค ว าม ส ะด ว ก   ให้ กั บ  
วิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้ เข้าอบรม  ทัง้ในด้านสถานที่  
โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์   วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์  
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ยานพาหนะ  การเงิน   ฯลฯ  และใน
ขณะเดยีวกนั  ยงัต้องด าเนินงานในฐานะ
ผู้อ านวยการโครงการ  ท าหน้าที่ควบคุม
ใหก้ารฝึกอบรมด าเนินไปตามก าหนดการ  
ใ น ส่ ว น ข อ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม  
จ าเป็นตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามหลกัสตูรที่
ก าหนด  เป็นผู้มีความรบัผิดชอบ  ใฝ่รู ้ 
ใฝ่เรียน  สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
สม ่ าเสมอ  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการ
เรยีนรู้อย่างหลากหลาย  และน าความรู ้ 
ที่ได้มาใช้ในการพฒันาตนเองและขยาย
ผลสู่ ผู้ เรียนและผู้ ร่วม งานได้   ด้ าน
หลกัสูตรหรอืแผนการฝึกอบรม  มเีนื้อหา
ครอบคลุมสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครู  ในด้านการบรหิารหลกัสูตรและการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้   ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  โดย
ผู้วิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์และจัดเรียง
เนื้อหาที่ควรเรยีนรูก่้อน-หลงั  ตามล าดบั
ซึง่สอดคลอ้งกบัแบบจ าลองการฝึกอบรม
หรือ รูป แบบการเรียนการสอนของ          
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ ,  ปรีชา  วิหคโต  
และเปรื่อง  กุมุท  (2547  หน้า  181)  
โดยการวางแผนและเตรยีมการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาหลกัสูตรและชุดการฝึกอบรม  
และสอดคลอ้งกบั  ชุตมิา  โชคมาเสรมิกุล  
(2552  หน้า  บทคดัย่อ)  ที่กล่าวว่าการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย  
ความส าคัญ   หลักการ  จุดมุ่ งหมาย  
เนื้ อหาสาระ  กระบวนการและวิธีการ
ฝึกอบรม  สื่อการฝึกอบรม  ระยะเวลา

การฝึกอบรม  การวดัและประเมนิผลและ
เป็ น ไปแนวทางเดียวกันกับ   Rose  
(2005  p.137)  ได้เสนอแบบจ าลองการ
ฝึกอบรมในรูปของโครงการฝึกอบรม  
โดยเสนอว่า  การฝึกอบรมต้องด าเนินไป
อย่างเป็นระบบและขัน้ตอน  ซึ่งหนึ่ ง            
ในขัน้ตอนนัน้คอื  การเลอืกแผนการสอน  
พิจารณาหลักสูตร  เนื้อหาวิชาที่เรียน  
และแผนการเรยีน ในส่วนของกระบวนการ
ฝึกอบรมทางไกลที่พฒันาขึ้นนี้   เป็นการ
ฝึกอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดย
ผู้ วิจ ัยได้สังเคราะห์ เอกสาร  จากนั ก
การศกึษาและนักวชิาการดา้นการฝึกอบรม
ทัง้ของไทยและต่างประเทศ  (ชัยยงค ์ 
พรหมวงศ์,  ปรชีา  วหิคโต  และเปรื่อง  
กุมุท.  2547,  ภูมพิงศ์  จอมหงสพ์พิฒัน์.  
2552,  Tracey.  1982)  ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น  3  ขัน้ตอน  ดงันี้  1)  ก่อนการ
ฝึ ก อบ รม   เป็ นการวิเค ราะห์ ค วาม
ตอ้งการฝึกอบรม  บรบิทและผูเ้ขา้รบัการ
อบรม  ก าหนดวัตถุประสงค์การอบรม  
ออกแบบแผนการฝึกอบรมกิจกรรมการ
ฝึกอบรม  เทคนิ คหรือ อุปกรณ์ การ
ฝึกอบรม  ก าหนดบทบาทวทิยากรหรอืผู้
เข้ารับการอบรม  ก าหนดเกณฑ์การ
ฝึกอบรม   และชุด ฝึกอบรมทางไกล            
ท าการปฐมนิเทศผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  
โดยชีแ้จง  วตัถุประสงค์การฝึกอบรม วธิี
การศกึษา  ชุดฝึกอบรมทางไกล  สื่อหรอื
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการอบรม  แผนการ
ฝึกอบรม  แนวทางการวดัและประเมนิผล  
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ทดสอบก่อนการอบรม  พฒันาหลกัสูตร
การอบรม  และชุดฝึกอบรม  (คู่มอื/สื่อ)  
2)  ระหว่างการฝึก อบรม  เป็นการที่ผู้
เข้ารบัการฝึกอบรมน าชุดฝึกอบรมไปใช้
ในการเรียนรู้ด้ วยตนเองและปฏิบัติ
กิจกรรมในชุดฝึกอบรมนัน้ตามขัน้ตอน  
3)  หลงัการฝึกอบรม  โดยการประเมิน
ความพึงพอใจท าการทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมและติดตามผล  ในด้านการวดั
และประเมนิผลการฝึกอบรมทางไกลเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการสอนส าหรบัครใูนถิน่
พื้ นที่ สู งและทุ รกันดารชายแดนทิศ
ต ะวัน ต ก ขอ งป ระ เท ศ ไท ย   มีก าร
ประเมินผลตามกระบวนการเรียนรู้  3  
ขัน้ตอน  คือ  1)  ก่อนการอบรม  โดย
วิธีการท าแบบทดสอบก่อนการอบรม       
2)  ระหว่างฝึกอบรม  โดยการปฏิบัติ
กจิกรรมหรอืใบงานระหว่างการฝึกอบรม  
3 )  ห ลังการฝึ กอบ รม   โดยการท า
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม   และ
ติดตามผลการการฝึกอบรมซึ่งประเมิน
จากชิ้นงานที่ได้รบัมอบหมาย  (ประเมนิ
หลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าง
น้อย  2  สัปดาห์ )  ซึ่ งสอดคล้องกับ          
วภิาวรรณ  กลิ่นหอม  (2552  หน้า  จ)              
ที่กล่าวว่า  ประเมินผลการฝึกอบรม  
ประกอบดว้ย  การสรา้งเกณฑส์ าหรบัการ
ประเมนิผล  และการวดัผลโดยใช้วธิกีาร
ทดลองหรือวิธีการที่ไม่ใช่การทดลอง  
เพื่อตรวจสอบว่ามี  ความเปลี่ยนแปลง
ใดๆ   เกิ ด ขั ้น ห รือ ไม่ ภ ายห ลังก าร

ฝึกอบรม  และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั
กบั  ชยัยงค ์ พรหมวงศ์,  ปรชีา  วหิคโต  
และเปรื่อง  กุมุท  (2547  หน้า  181)   
ในส่วนของการประเมนิการฝึกอบรม  ทีม่ ี
ทัง้ประเมนิก่อนการฝึกอบรมรมประเมนิ
ระหว่างการฝึกอบรมรม  และประเมิน
หลังการฝึกอบรมและเป็นไปในทาง
เดียวกันกับ   Cascio  (1986  p.212-
246)  ว่า  ขัน้ประเมินผล  (Evaluation  
phase)  เป็นขัน้ตอนเพื่อให้ได้  ผลผลิต
การฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการ  
จะต้องพัฒนาเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบความรูข้ ัน้ต้นของ  ผูเ้ขา้รบัการ
อบรม  ก ากับการฝึกอบรม  ประเมนิผล
การฝึกอบรมและการน าความรูไ้ปใช้โดย
แต่ละขัน้ตอนจะมีวิธีการด าเนินงานที่
สอดคลอ้งกนั 
 
ข้อเสนอแนะ   
 ใน ก ารวิจัย ค รั ้งนี้   ผู้ วิจ ัย ม ี             
ขอ้เสนอแนะ  ดงันี้ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.  ข้อมูลองค์ประกอบใน
การจัด ฝึกอบรมทางไกลเพื่ อพัฒนา
สมรรถนะการสอนส าหรบัครูในถิ่นพื้นที่
สูงและทุรกันดารชายแดนทิศตะวันตก
ของประเทศไทย  สามารถน าไปใช้เป็น
แนวท างในการพัฒ นารูป แบบการ
ฝึกอบรมทางไกลที่มลีกัษณะเฉพาะของ
พืน้ทีไ่ด ้
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  2.  จากการศกึษา 
องคป์ระกอบในการจดัฝึกอบรมทางไกลนี้
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันา
สื่อ  เพื่อใชใ้นการฝึกอบรมทางไกลใหก้บั
ครใูนถิน่พืน้ทีส่งูและทุรกนัดารได ้
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยั
ครัง้ต่อไป 
  1 . ค วรมีก ารศึ กษ าอ งค ์
ประกอบของการฝึกอบรมในบริบทอื่น

เพื่อน าไปใชพ้ฒันาสมรรถนะการสอนของ
ครใูนแต่ละพืน้ทีอ่ยา่งแทจ้รงิ 
  2.  การวจิยัในครัง้นี้ 
กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ครผููส้อน  ดงันัน้ 
ในการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไปควรมีการ
ประยุกต์ ไปใช้ในหน่วยงานอื่น   เช่น  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  หน่วยงานที่
ใหบ้รกิารทางสุขภาพ 
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