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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างร่างโมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 2) เพื่อพัฒนา
โมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบองิประสบการณ ์3) เพือ่ศกึษาผลการทดลองใชโ้มเดลฝกึอบรมผสมผสาน
แบบอิงประสบการณ์ ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่1 สร้างร่างโมเดล ระยะ
ที่ 2 พัฒนาโมเดล ระยะที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้โมเดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญที่เข้า
รว่มการสนทนากลุม่เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคณุภาพรา่งโมเดลและเอกสารประกอบการฝกึอบรมจำานวน 
12 คน 2) ครูที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำานวน 40 คน ได้มาด้วยความสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
โมเดลและคู่มือการใช้โมเดล 2) หลักสูตรการฝึกอบรม 3) แผนการจัดการฝึกอบรม 4) แบบทดสอบวัด
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้ แบบวัดสมรรถนะด้านทักษะ และแบบวัดสมรรถนะด้านเจตคติ 
5) เว็บฝึกอบรมและคู่มือการใช้งานเว็บฝึกอบรม 6) แบบคำาถามการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ dependent samples t-test

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. การสร้างร่างโมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ได้มาซึ่งองค์ประกอบของโมเดลที่ประกอบ
ด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอน/กิจกรรม การวัดผลและประเมินผล
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2. โมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  
สำาหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ ขั้นตอน
และกจิกรรม และการวดัและประเมนิผล ในสว่นของกระบวนการฝกึอบรม ประกอบดว้ย 1) การกำาหนด
วัตถุประสงค์ 2) การกำาหนดวิธีการ 3) การจัดทำาหลักสูตรและแผนการฝึกอบรม 4) การดำาเนินการฝึก
อบรม และ 5) การประเมินผล และกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย การฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม
และการฝึกอบรมบนเว็บฝึกอบรม

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ฯ มีคะแนนเฉลี่ย
ดา้นความรู ้สูงกวา่กอ่นการฝกึอบรมอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นทกัษะ มคีะแนนรวมเฉลีย่ 
อยู่ในระดับดี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.43 และด้านเจตคติ มีคะแนนรวมเฉล่ีย 
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.48 

คำ�สำ�คัญ: โมเดลฝกึอบรมผสมผสานแบบองิประสบการณ์ สมรรถนะดา้นการจัดการเรยีนรูส้ำาหรบัครู
ภาษาอังกฤษ

Abstract
the purposes of this study were: 1) to synthesis elements, processes and stages 

of blending training model based on experience approach to enhance learning competency 
for elementary english teachers. 2) to develop blending training model based on experience  
approach 3) to investigate the results of piloting the blending training model based on  
experience approach. the procedure was divided into 3 stages ; stage1) synthesizing  
elements and stages of blending training model based on experience approach, stage  
2) development of blending training model based on experience approach, and stage  
3) investigating the results of the piloting the blending training model based on experience 
approach. the samples were: 1) 12 experts who worked in group discussion to examine 
the quality of the piloted model and related documents. 2) 40 voluntary teachers who teach 
english in primary schools under the jurisdiction of ubon ratchathani primary educational  
service area office 2. the tools used consisted of 1) the model and its manual 2) the  
training curriculum 3) the training plan 4) the cognitive, practical skills and attitude  
competency tests 5) the training website and its manual 6) group discussion questions forms 
the statistics used were percentage, mean, standard deviation, and dependent samples  
t-test. the research results were as follows.

1) creating blending training draft model based on experience approach to enhance 
learning competency for elementary english teachers by synthesis of theory and literature 
review leading to rational, purposes, processes, stages, activities and evaluation. 
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บทนำา
จากการที่ภาษาอังกฤษถูกกำาหนดให้

เป็น working language หรือภาษาทางการของ
อาเซียน เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สถานภาพ
ของภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนไปจากภาษาต่าง
ประเทศ (Foreign language) เป็นภาษาที่สอง 
(Second language) ที่ใช้รองจากภาษาไทย 
อย่างไรก็ตาม ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของคน
ไทยยงัถือวา่อยูใ่นเกณฑท์ีต่่ำาเมือ่เทยีบกบัประเทศ
ในอาเซียนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จากผลการ
วิจัยของ education first สถาบันสอนภาษาต่าง
ประเทศชั้นนำาได้เปรียบเทียบความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษจากกลุ่มประชากร จำานวน 
2 ล้านคนใน 44 ประเทศทั่วโลกที่ไม่ใช้ภาษา
อังกฤษเป็นภาษาแรกโดยให้ทำาแบบทดสอบ
ออนไลน์ท่ีไดม้าตรฐาน ผลปรากฏวา่ ประเทศไทย

อยู่ในลำาดับที่ 42 ซึ่งมีผลคะแนนที่ต่ำากว่าหลาย 
ประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา (อันดับที่ 
41) เวียดนาม (อันดับที่ 39) มาเลเซีย (อันดับ
ที่ 9) เกาหลีใต้ (อันดับที่ 13) ไต้หวัน (อันดับ
ที่ 25) จีน (อันดับที่ 29) อินเดีย (อันดับที่ 30) 
และ อินโดนีเซีย (อันดับที่ 34) จากผลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยต้องปรับปรุงระดับ
ภาษาอังกฤษของคนในชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เล็งเห็นความสำาคัญและความจำาเป็นของภาษา
อังกฤษ จึงได้กำาหนดแผนพัฒนาการศึกษาโดย
กำาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่
เปน็สาระการเรยีนรู้พ้ืนฐาน ซึง่นกัเรยีนทกุคนตอ้ง
ไดเ้รยีนรู ้โดยกำาหนดใหผู้เ้รยีนท่ีผา่นการศกึษาขัน้
การศึกษาพื้นฐานจะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการพูดสื่อสารได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
เยาวชนใหม้คีวามพรอ้มดา้นภาษาองักฤษเพือ่กา้ว
สู่อาเซียนและเวทีโลกได้อย่างสง่างาม (กระทรวง

2) the blending training model based on experience approach to enhance learn-
ing competency for elementary english teachers consists of rational, purposes, processes, 
stages, activities and evaluation. the training process consists of 1) designing purposes. 2) 
designing methods. 3) creating and planning curriculum. 4) implementing the training. 5) 
evaluation. the stages of the training consist of pretest, briefing, coping, reporting, debrief-
ing, conclusion and posttest. the training activities consist of the training in the classroom 
and the website training.

3) after the training, the trainees of the blending training model based on experience  
approach to enhance learning competency for elementary english teachers obtained higher 
mean score in cognitive competency significantly at the level.01, and mean score in practical  
skill at the good level total average standard deviation is equal to 0.43. and attitude  
competency at the highest level.  total average standard deviation is equal to 0.48 In  
conclusion, the blending training model based on experience approach to enhance learning 
competency for elementary english teachers is a practical educational innovation suitable  
for teachers development and supports the life-long learning.

Keywords: Blended training model based on experience approach, competency for  
elementary English teachers
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ศึกษาธิการ, 2555)

ผลจากนโยบายดังกล่าวข้างต้นทำาให้ครู
ระดบัประถมศกึษาทีแ่ต่เดิมต้องสอนหลายรายวชิา
อยู่แล้ว ยังต้องสอนวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่ง
จากรายงานเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ พบว่า สภาพปัจจุบันการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่
ควร สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากครูผู้สอน โดยเฉพาะ
ในระดับประถมศึกษา ครูเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่ได้
จบการศึกษาวิชาเอกหรือโทด้านภาษาอังกฤษ 
(กษมา วรวรรณ, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
สำารวจของกรมวชิาการ (2540) ทีพ่บวา่ ครผููส้อน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็น
ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางภาษาอังกฤษถึงร้อยละ 
65 และการสรุปผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่าน
มาจากแผนการศกึษาแห่งชาตฉิบบัปรบัปรุง (พ.ศ.
2552 – 2559) ประสบปัญหาครูสอนไม่ตรงวุฒิ 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงประสบ
ปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค และจากการศึกษาสภาพปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในส่วนที่
เกิดจากตัวครู พบว่า ปัญหาครูขาดความรู้ความ
สามารถทางดา้นการสอนและปญัหาครขูาดความ
รูค้วามสามารถทางด้านการจัดกจิกรรมทางภาษา
เป็นปัญหาสำาคัญที่อยู่ในลำาดับหน่ึงและสองของ
ครู (ดวงพร หนูพงษ์, 2552) ครูขาดเทคนิคการ
สอน ขาดความรู ้ความสามารถในการใช้ทกัษะทัง้ 
4 เบื้องต้น ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน และการ
จัดกิจกรรมไม่ต่อเน่ือง นักเรียนไม่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาดังกล่าวส่งผล
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ

ปจัจบุนัเทคโนโลยสีำาหรบัการฝกึอบรมมี
การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตก่ารฝกึอบรมโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม (Computer assisted 

training) ไปสู่การฝึกอบรมบนเว็บ(e-training) 
ดังนั้นการฝึกอบรมบนเว็บ จึงเป็นรูปแบบการฝึก
อบรมใหม่ที่อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์และเครอืขา่ย 
อินเทอร์เน็ต จึงเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่เป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ และแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถ 
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็น 
อยา่งด ี(ปรชัญนนัท ์นลิสขุ. 2550) พฒันาการของ
การฝึกอบรมบนเว็บ เป็นการฝึกอบรมที่มีพื้นฐาน 
มาจากคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม (Computer  
assisted training: cat) และการฝึกอบรมแบบ
สื่อประสม (Multimedia-based training) โดย
มีการนำาเว็บมาใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม 
(Web-based training: WBT) เพื่อช่วยอำานวย
ความสะดวกในการฝึกอบรม โดยมีการวางแผน 
กระบวนการปรับปรุง การฝึกอบรมอย่างเป็น
ระบบ ทำาใหเ้กดิเปน็การฝกึอบรมบนเว็บ (Horton, 
2000) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Relan และ 
Gillani (1997) พบว่า การฝึกอบรมบนเว็บ ทำาให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถควบคุมบทเรียนได้
ตามตอ้งการและความสามารถ รวมถงึตอบสนอง
ต่อความแตกต่างในการเรียนรู้ของพนักงานแต่ละ
คนซึ่งไม่เท่าเทียมกัน

การฝกึอบรมอกีรปูแบบหนึง่ทีส่ามารถใช้
สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ 
และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ชว่ยใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมประหยดั
ทัง้เวลา คา่ใชจ้า่ย ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเผชญิ
ประสบการณ์ได้หลายรูปแบบ เป็นการเช่ือมโยง
ความรู้เข้าด้วยกัน เพื่อเสริมให้การฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน มีคุณภาพมากขึ้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
2555)ได้แก่ การฝึกอบรมแบบอิงประสบการณ์ 
(experience-base approach) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การฝกึอบรมทีไ่ดม้แีนวคดิการพฒันาระบบโดยใช้
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สือ่สงัคมเปน็แกนกลางในการประสานความรูแ้ละ
ประสบการณจ์ากแหลง่เรียนรู้ แหลง่ภาพและเสยีง 
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
การพฒันาครเูปน็สิง่สำาคญั คณุภาพครจูะสง่ผลต่อ
คุณภาพของนักเรียน การใช้โมเดลฝึกอบรมผสม
ผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา น่าจะสามารถนำามาใช้ในการ
ฝึกอบรมได้ทุกระดับ ในบริบทที่หลากหลายส่ง 
ผลดีต่อครูตลอดไปจนถึงผู้เรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างร่างโมเดลฝึกอบรมผสม

ผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา

2. เพื่อพัฒนาโมเดลฝึกอบรมผสมผสาน
แบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา

3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้โมเดลฝึก
อบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ ์เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษา
อังกฤษ ระดับประถมศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

ท่ีฝกึอบรมตามโมเดลฝกึอบรมผสมผสานแบบ องิ
ประสบการณ์ ฯ มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้หลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม

2. ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
ที่ฝึกอบรมตามโมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบ 

อิงประสบการณ์ ฯ มีคะแนนรวมเฉลี่ยด้านทักษะ
อยู่ในระดับ ดี

3. ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
ทีฝ่กึอบรมตามโมเดลฝกึอบรมผสมผสานแบบ องิ
ประสบการณ ์ฯ มคีะแนนรวมเฉลีย่ดา้นเจตคตอิยู่
ในระดับ มากที่สุด

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาผลการ
ทดลองใช้โมเดลการฝึกอบรมผสมผสานแบบ
อิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการ
จดัการเรยีนรู ้สำาหรบัครภูาษาองักฤษระดบัประถม
ศึกษา ประกอบด้วย ครูสอนภาษาอังกฤษสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 5 
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้ง
นี้ ได้แก่ ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถม
ศึกษา ที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 จำานวน 40 คน ซึ่งได้มาด้วย
ความสมัครใจ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. โมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบอิง
ประสบการณเ์พือ่พฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการ
เรยีนรู ้สำาหรบัครภูาษาองักฤษ ระดบัประถมศกึษา

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
เป็นคะแนนทดสอบความรู้ของครูภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังการฝึกอบรมฯ

3. แบบวัดสมรรถนะด้านการจัดการ 
เรียนรู้ เป็นแบบวัดทักษะของครูภาษาอังกฤษ
ที่ทดลองใช้โมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบอิง
ประสบการณ์ฯ
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4. แบบวัดเจคติของครูภาษาอังกฤษที่
ฝึกอบรมด้วยโมเดลฝึกอบรมผสมสานแบบอิง
ประสบการณ์ ฯ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

การวิจัยระยะที่ 1 สร้างร่างโมเดลฝึก
อบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ฯ

สร้างร่างโมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบ
อิงประสบการณ์ฯ โดยการศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์กรอบแนวคิดและองค์ประกอบของ
โมเดล โดยใช้ตารางสังเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การบรรยายพรรณนา และได้มาซึ่ง
องคป์ระกอบ กระบวนการ และขัน้ตอนของโมเดล 
และการนำาโมเดลไปใช้

การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาโมเดล 
ฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ฯ

1. การพัฒนาร่างโมเดลฝึกอบรมผสม
ผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษาในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยทำาการ
ศึกษาเอกสารแนวคิดหลักการและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องโดยการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการจัดระบบ
การฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธริาช (2547: 162-163) ซึง่ประกอบด้วย 1) การ
วิเคราะห์โมเดลการฝึกอบรมที่มีอยู่แล้ว 2) นำามา
สังเคราะห์กำาหนดองค์ประกอบใหม่ 3) ออกแบบ
สร้างเป็นโมเดลใหม่ 4) หาคุณภาพของร่างโมเดล
และ 5) นำาโมเดลไปทดลองใช้

2. การจัดทำาคู่มือการใช้โมเดลและ
เอกสารประกอบโมเดล เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้ตารางสังเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
พรรณนา และได้มาซึ่งคู่มือและเอกสารประกอบ 
ของโมเดลทีป่ระกอบดว้ย ตอนที ่1 บทนำา ตอนท่ี 2  
องค์ประกอบของโมเดล ประกอบด้วย หลักการ 
วัตถุประสงค์ กระบวนการขั้นตอน กิจกรรม และ

การประเมินผล ตอนที่ 3 วิธีการและเงื่อนไข
การนำาโมเดลไปใช้ และนำาไปตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้โดยวิธีสนทนากลุ่ม 

3. การตรวจสอบร่างโมเดลและเอกสาร
ประกอบโมเดล โดยวิธีการสนทนากลุ่มเป็นการ
ให้ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ด้าน (ดา้นเทคโนโลย,ี ดา้นภาษา
อังกฤษ และด้านการฝึกอบรมฯ) พิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างโมเดลและ
เอกสารประกอบโมเดลทั้งในเรื่องโครงสร้างองค์
ประกอบ กระบวนการ ขัน้ตอนกจิกรรมและการนำา
โมเดลไปใชใ้นสถานการณจ์รงิรวมทัง้ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แบบร่าง
โมเดล, คู่มือการใช้โมเดล, หลักสูตรการอบรม, 
แผนการอบรม, แบบวัดสมรรถนะทั้งด้านความรู้ 
ทกัษะและเจตคต ิและแบบบนัทกึการสนทนากลุม่ 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการอภปิรายพรรณนา (ไพศาล 
วรคำา, 2555: 215-217)

การวิจัยระยะที่ 3 การศึกษาผลการ
ทดลองใช้โมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบอิง
ประสบการณ์ฯ

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเป็น
คะแนนทดสอบความรู้ของครูภาษาอังกฤษก่อน
และหลงัการฝกึอบรมของครทูีท่ดลองใชโ้มเดล ใช้
แบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
หลัง (One group pretest-posttest design) 
(รัตนะ บัวสนธ์, 2554: 106)

2. ศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้านทักษะของครูภาษาอังกฤษที่ทดลองใช้โมเดล 
ใช้แบบประเมินทักษะของสมยงค์ สีขาว (2553: 
156-158) และวรวัฒน ์บุญด ี(2554: 290-294) 
เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับคือ ควร
ปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก

3. ศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ดา้นเจตคตขิองครภูาษาองักฤษทีท่ดลองใชโ้มเดล
โดยกำาหนดรูปแบบของแบบสอบถาม เป็นแบบ
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มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับคือ มากที่สุด มาก 
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย และน้อยที่สุด  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2547: 72)

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

ผลการทดลองใช้โมเดลฝึกอบรมผสม
ผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา ทำาการวัดสมรรถนะของครูผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 3 ด้านคือด้านความรู้ ด้าน
ทักษะและด้านเจตคติ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่า
เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน คา่รอ้ยละ และเปรยีบ
เทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม
โดยใช้ t-test dependent สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(standard deviation) 

ผลการวิจัย
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตามโมเดลฝกึอบรม

ผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษา
อังกฤษ ระดับประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความรู้ สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ด้านทักษะ มีคะแนนรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี และด้านเจตคติ มีคะแนนรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผสมผสานแบบ
อิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้หลังการ
ฝกึอบรมสงูกวา่กอ่นการฝกึอบรมอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01

ต�ร�ง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึก
อบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ ฯ

ก�รประเมิน
ผู้เข้�รับ
ก�รฝึก

อบรม (คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)
S.D. df t P

ก่อนการฝึกอบรม 40 40 19.13 5.15

39 14.12** .00หลังการฝึกอบรม 40 40 33.37 5.01

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1

2. คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการฝึก
อบรมผสมผสานแบบองิประสบการณ ์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรู ้สำาหรบัครูภาษาอังกฤษ 
ระดบัประถมศกึษามคีะแนนรวมเฉลีย่อยู่ในระดับดี โดยมคีา่สงูสดุ 3 ลำาดบัแรกไดแ้ก่ดำาเนนิการสอนอยา่ง
เป็นลำาดับตามขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก และจดับรรยากาศการเรยีนรูท้ีด่งึดดูความสนใจกอ่ใหเ้กดิความสุข
แก่ผู้เรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.43
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ต�ร�ง 2 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการฝึก
อบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ ฯ

 

สมรรถนะ/ร�ยก�รพฤติกรรม S.D. แปลคว�มหม�ย

1. ออกแบบการเรียนรู้และเตรียมการสอนล่วงหน้า 2.30 0.45 ดี

2. ใช้กิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน 2.40 0.47 ดี

3. ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนชัดเจน ถูกต้องและเข้าใจง่าย 2.40 0.50 ดี

4. จัดเนื้อหาที่ใช้สอนมีความน่าสนใจ ทันสมัย 2.05 0.22 ดี

5. เนื้อหาที่ใช้สอนครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด 2.30 0.46 ดี

6. เนื้อหาที่ใช้มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ และความ
สามารถของผู้เรียน

2.48 0.51 ดี

7. ดำาเนินการสอนอย่างเป็นลำาดับตามขั้นตอนของแผนการจัดการ
เรียนรู้

2.95 0.22 ดีมาก

8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2.04 0.16 ดี

9. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสามารถ
คิดวิเคราะห์

2.45 0.50 ดี

10. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 2.37 0.49 ดี

11. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุข
แก่ผู้เรียน

2.63 0.49 ดีมาก

12. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะสำาคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.42 0.50 ดี

13. ใช้สื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.44 0.49 ดี

14. สื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น

2.46 0.49 ดี

15. นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน 2.38 0.49 ดี

16. ใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 2.33 0.47 ดี

17. ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย 2.40 0.49 ดี

18. ใช้การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้
วัด/กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.23 0.42 ดี

19. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.95 0.22 ดีมาก

20. ใช้เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม 2.40 0.49 ดี

รวมเฉลี่ย 2.42 0.43 ดี
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3. คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานดา้นเจตคติของผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมหลงั
การฝึกอบรมผสมผสานแบบองิประสบการณ ์เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับ
ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษามีคะแนน
รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าสูงสุด 3 
ลำาดับแรกได้แก่จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม

ที่เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ
และต่อเนื่องระดับมากที่สุด ตระหนักถึงคุณค่า
และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ที่ดีให้กับ 
ผู้เรียนระดับมากที่สุด และเข้าใจสภาพความ 
แตกต่างและความต้องการของผู้ เรียนระดับ 
มากที่สุด 

ต�ร�ง 3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการฝึก
อบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ ฯ

เจตคติที่ต้องก�รวัด S.D. แปลคว�มหม�ย

1. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการจัดการเรียนรู้ของตนเองเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับครู 5.75 0.49 มากที่สุด

2. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการจัดการเรียนรู้ที่ดีควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม 5.93 0.27 มากที่สุด

3. ข้าพเจ้ามีความเมตตาต่อนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
สม่ำาเสมอ

5.68 0.62 มากที่สุด

4. ข้าพเจ้าส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5.75 0.49 มากที่สุด

5. ข้าพเจ้าเชื่อว่าการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
การเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในระหว่าง
เรียนได้ด้วย

5.65 0.58 มากที่สุด

6. ข้าพเจ้าใส่ใจในการกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 5.58 0.68 มากที่สุด

7. ข้าพเจ้าเข้าใจสภาพความแตกต่างและความต้องการของผู้เรียน 5.88 0.33 มากที่สุด

8. ข้าพเจ้าให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แก่เพื่อนร่วม
งานอย่างต่อเนื่อง

5.58 0.64 มากที่สุด

9. ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ
และต่อเนื่อง

5.73 0.51 มากที่สุด

10. ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง

5.95 0.22 มากที่สุด

รวมเฉลี่ย 5.75 0.48 ม�กที่สุด

อภิปรายผล
จาการวิจัย เร่ือง การพัฒนาโมเดล

ฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อ
พฒันาสมรรถนะด้านการจัดการเรยีนรู ้สำาหรบัครู

ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาครั้งนี้ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้

1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผลการสร้าง
ร่างโมเดลฯมาตรฐานสมรรถนะด้านการจัดการ
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เรียนรู้สำาหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับประถม
ศึกษาประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะและ
ด้านเจตคติ ผลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร 
สมรรถนะด้านความรู้ และทักษะประกอบด้วย 
นโยบายการปฏริปูการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
ของกระทรวงศกึษาธกิาร การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร) การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน การ
สอนทักษะการฟังการสอนทักษะการพูดการสอน
ทกัษะการอ่านการสอนทกัษะการเขยีนการพัฒนา 
และใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้านเจตคติ ประกอบด้วย 
ความใฝ่รู้ในการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของตนเองความตระหนัก
ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ท่ีดี
ให้กับผู้เรียนการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่กระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจการเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้
เรียนแสดงความคิดเห็นในระหว่างเรียนการให้คำา
แนะนำาช่วยเหลือด้านความรู้และเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่เพื่อนร่วมงานและ
ผู้อื่นการแสดงออกถึงความเมตตาต่อนักเรียน
อย่างทั่วถึงในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ 
ผู้เรยีน (ยทุธศาสตร ์เพียรไธสง และคณะ, 2559) 
การจัดการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนได้ช่วยเหลอื
ซึง่กันและกัน และมคีวามสามคัคใีนหมูค่ณะความ
มีวินัยในตนเอง/กระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญในวิชาภาษาอังกฤษเข้าใจ
สภาพความแตกต่างและความตอ้งการของผูเ้รยีน
การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานอยู่ เสมอการจัด
กิจกรรมและเขา้รว่มกจิกรรมท่ีเปน็การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่องและ
การสร้างร่างโมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบอิง
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการ

จดัการเรยีนรูส้ำาหรบัครภูาษาองักฤษ ระดบัประถม
ศึกษา พบว่า โมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบอิง
ประสบการณ์ มีองค์ประกอบของโมเดล 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ หลักการของโมเดล วัตถุประสงค์
ของโมเดล กระบวนการ ขั้นตอนและกิจกรรมของ
โมเดลและการวัดและประเมินผลของโมเดล

2. จากการพฒันาและหาคณุภาพโมเดลฯ
ผลการวิจัย พบว่าโมเดลฝึกอบรมผสมผสาน
แบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษาประกอบด้วยหลักการวัตถุประสงค์
กระบวนการขัน้ตอนและกจิกรรมและการประเมนิ
ผลในสว่นของกระบวนการฝกึอบรมประกอบดว้ย 
1) การกำาหนดวัตถุประสงค์ 2) การกำาหนดวิธี
การ 3) การจัดทำาหลักสูตร 4) การดำาเนินการฝึก
อบรมและ 5) การประเมนิผลขัน้ตอนการฝึกอบรม
ประกอบด้วย1) หลกัการของโมเดลฝกึอบรมผสม
ผสานแบบอิงประสบการณ์ได้แก่ การฝึกอบรม
ผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ และการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2) วัตถุประสงค์ของโมเดล
ฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ฯ 3) 
กระบวนการขั้นตอนและกิจกรรมของโมเดลฝึก
อบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ มี 7 ข้ัน
ตอนได้แก่ ขั้นประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ 
ขั้นปฐมนิเทศการเผชิญประสบการณ์ ขั้นเผชิญ
ประสบการณ์ ขั้นรายงานความก้าวหน้า รายงาน
ผลการเผชิญประสบการณ์ ขั้นสรุปผลการ
เผชิญประสบการณ์ ขั้นประเมินหลังการเผชิญ
ประสบการณ์ และ 4) การประเมินผลของโมเดล
ฝกึอบรมผสมผสานแบบองิประสบการณป์ระกอบ
ด้วย การวัดและประเมินผลด้านความรู้ การวัด
และประเมินผลด้านทักษะการวัดและประเมินผล
ดา้นเจตคตแิละกจิกรรมการฝกึอบรมประกอบด้วย
การฝกึอบรมในหอ้งฝกึอบรมและการฝกึอบรมบน
เว็บทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดทำาร่างโมเดลผู้วิจัยได้
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ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการจัดระบบการฝึกอบรมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547: 162-
163) ซึง่ประกอบด้วย 1) การวเิคราะหโ์มเดลการ
ฝึกอบรมที่มีอยู่แล้ว 2) นำามาสังเคราะห์กำาหนด
องคป์ระกอบใหม ่3) ออกแบบสรา้งเปน็โมเดลใหม ่
4) หาคุณภาพของร่างโมเดลและ 5) นำาโมเดล
ไปทดลองใช้มาเป็นข้ันตอนในการจัดทำาโมเดลซึ่ง 
ผู้วิจัยได้ทำาการสังเคราะห์กระบวนการขั้นตอน
การฝึกอบรมของ Boydell (1983) บุปผชาติ  
ทัฬหิกรณ์ (2552) Sloan (2009) Blanchard 
(2003) ชูชัย สมิทธิไกร (2548: 29-34) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547: 181)  
สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกัว่ทุง่ (2550: 
20-21) แล้วมาจัดทำาเป็นขั้นตอนการฝึกอบรม
ส่วนการกำาหนดองค์ประกอบหลักของโมเดลได้
สงัเคราะห์จากทศินา แขมมณ ี(2553: 220 -223) 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2554: 78) และคชากฤษ  
เหลื่อมไธสง (2554: 172-173) อย่างไรก็ตาม
ร่างโมเดลการฝึกอบรมท่ีสังเคราะห์ขึ้นเป็นเพียง
รูปแบบโครงสร้างกว้างๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย
ได้จัดทำาหลักสูตรการฝึกอบรมผสมผสานแบบอิง
ประสบการณ์ฯ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่ได้จากการ
สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมจัด
ทำาเอกสารประกอบ เช่นแผนการจดัฝกึอบรมแบบ
ทดสอบด้านความรู้ทักษะและเจตคติเว็บไซต์การ
ฝึกอบรมและคู่มือการใช้งานเว็บ นำาคู่มือการใช้
โมเดลหลกัสตูรการฝกึอบรมและเอกสารประกอบ
การฝกึอบรมไปใหท้ีป่ระชุมการสนทนากลุม่เพ่ือให้
ทีป่ระชมุการสนทนากลุม่พิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ 
ผู้วิจัยได้ทำาการปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของ
ทีป่ระชมุการสนทนากลุม่กอ่นทีจ่ะนำาไปทดลองใช้

3. จากผลการทดลองใช้โมเดลพบว่า  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโมเดลฝึกอบรมผสม
ผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับครูภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา 1) ด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ย
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ด้านทักษะมี
คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดี เนื่องมาจากการ
ฝกึอบรมในห้องฝกึอบรมซึง่มกีจิกรรมการบรรยาย
การสาธิตโดยมีวิทยากรผู้ช่วยคอยให้ความช่วย
เหลืออย่างใกล้ชิดและเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ในแต่ละวันได้มอบหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทำาชิ้นงานเป็นการบ้านส่งเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทบทวน
บทเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสอบถามปัญหากับ
วิทยากรและเพื่อนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ตลอดเวลาทำาให้เกิดความรู้จากการ
ปฏิบัติจริงและในการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรมผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้รวมกลุ่มทำาช้ินงานเพื่อแก้
ปัญหาตามสถานการณ์ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะต้องร่วมคิดร่วมทำาร่วมแก้ปัญหาและนำาเสนอ
ชิ้นงานต่อที่ประชุมหรือแชร์ประสบการณ์จึงทำาให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้สูงขึ้น 3) ด้านเจตคติ มีคะแนนรวมเฉลี่ย
อยูใ่นระดบั มาก ซึง่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ 
Landers (2009: 61) ทีพ่บวา่ในการฝกึอบรมบน
เว็บมีประสิทธิภาพดีกว่าการฝึกอบรมแบบด้ังเดิม
ในด้านการค้นหาความรู้และการแก้ปัญหา (ด้าน
พทุธพิสิยั)ด้านทศันคตมิปีระสทิธภิาพเทา่กนัสว่น
ด้านทักษะการฝึกอบรมบนเว็บมีประสิทธิภาพ
น้อยกว่าการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมและผลการ
ศึกษาของ Plantz (2002: 7-8) ที่พบว่าการฝึก
อบรมแบบผสมผสานซึ่งเป็นการนำาเอาส่วนที่ดี
ของการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมมาเสริมด้วยการฝึก
อบรมทางไกลซึ่งช่วยลดต้นทุนและเหมาะสมกับ
เทคโนโลยใีนปจัจบุนัและผลการวจิยัของ ประสทิธิ ์
ประมงอดุมรตัน ์(2553: 211) และสมยงค ์สขีาว 
(2553: 101) ไดใ้ชเ้ทคนคิการฝกึอบรมแบบผสม
ผสาน พบว่า หลังการฝึกอบรมความรู้และทักษะ
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ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสูงขึ้น สัมฤทธิ์ เสนกาศ 
(2553: 112-113) และสาลินันท์ เทพประสาน 
(2553: 173-183) ได้ใช้การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานพบว่าหลังการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การนำาโมเดลฝึกอบรมผสมผสาน
แบบอิงประสบการณ์นี้ไปใช้ส่วนหนึ่งจะต้องมี

การฝึกอบรมบนเว็บฝึกอบรมผู้จัดการ
ฝึกอบรมที่จะนำาโมเดลนี้ไปใช้จะต้องจัดเตรียม
ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการฝึกอบรมเช่นระบบ
อนิเทอรเ์น็ตเวบ็ไซตก์ารฝกึอบรมทีม่รีะบบจดัการ
เรียน (lms: learning management system) นำา
เนื้อหากิจกรรมขึ้นสู่บนเว็บไซต์การฝึกอบรมและ
จดัเตรียมบคุลากรทีม่คีวามรูใ้นการใช้งานเวบ็ไซต์
การฝึกอบรมเพื่อทำาหน้าท่ีคอยช่วยเหลือตลอด
ระยะเวลาการฝึกอบรม

1.2 ผลการออกแบบโมเดลควรมีการ
ศึกษาความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ก่อนที่จะจัดทำาหลักสูตรและรับสมัครผู้ที่มีความ
สนใจเขา้รับการฝกึอบรมจะทำาให้ได้หลักสตูรท่ีตรง
ตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความสนใจต้องการรับ
การฝึกอบรมจริงๆ เพื่อที่จะนำามาจัดทำาหลักสูตร
และรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม
ซึ่งทั้งสองกิจกรรมน้ีมีผลต่อความสำาเร็จของการ
ฝึกอบรม

1.3 ผลการออกแบบกิจกรรมการฝึก
อบรมที่คำานึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
เป็นเร่ืองสำาคัญเพราะการฝกึอบรมเปน็การกระทำา

กบัผูใ้หญไ่มส่ามารถบงัคบัได ้ผูใ้หญต่อ้งการไดร้บั
การยอมรับใช้สถานการณ์ ปัญหาที่ตรงกับความ
เป็นจริง คำานึงถึงความแตกต่างและการสร้างแรง
จงูใจกิจกรรมทีเ่นน้การปฏบิตัมิากกว่าการบรรยาย
การสร้างชิ้นงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม

1.4 ผลการนำาโมเดลฝกึอบรมผสมผสาน
แบบองิประสบการณม์าใชใ้นการฝกึอบรมทำาใหล้ด
ข้อจำากัดในการฝึกอบรมแบบปกติที่ต้องฝึกอบรม
เฉพาะในห้องฝึกอบรมเท่านั้นผู้จัดการฝึกอบรม
ควรคำานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการนำา
เทคโนโลยีมาใช้เนื้อหาสาระใดที่มีความจำาเป็น
ต้องฝึกอบรมในห้องฝึกอบรมและเนื้อหาสาระใด
ที่สามารถดำาเนินการฝึกอบรมบนเว็บได้เพราะ
การฝึกอบรมบนเว็บทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ทุกที่ทุกเวลาผู้เข้า
รับการฝึกอบรมไม่ต้องทิ้งงานประจำา สามารถ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังวิทยากรและผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมด้วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายรองรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้จำานวนมากและตอบสนอง
ต่อความแตกต่างของแต่ละบุคคลและตอบสนอง
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการทดลองใช้กับหลักสูตร
หรือเนื้อหาสาระอื่นๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
ต่างๆ โดยใช้โมเดลการฝึกอบรมผสมผสานแบบ
อิงประสบการณ์

2.2 ควรมกีารพฒันาโมเดลฝกึอบรมผสม
ผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาในการทำางานให้ดีข้ึนตามความต้องการ
ของหน่วยงานเช่นเทคนิคการสอนสู่ความเป็นเลิศ 
การวิจัยในชั้นเรียน หรือควรเพิ่มสื่อ/ตัวอย่างการ
สอน เทคนิคการสอนโดยใช้วีดิโอการ์ตูนนำาเรื่อง 
หรือเพ่ิมส่ือสังคมแนวทางอ่ืนมาร่วมใช้ในการฝึก
อบรมเป็นต้น
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