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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการฝึกอบรมผ่าน 

ส่ืออเิลก็ทรอนกิส ์2) พัฒนาโมเดล 3) ศกึษาผลการใชโ้มเดล และ 4) ประเมนิรบัรองโมเดล โดยใชก้ารวจิยั 
4 ระยะ คอื ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหาและความตอ้งการฝกึอบรมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
จากครปูระถมศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 395 คน โดยใชแ้บบสอบถาม ระยะที ่2 
การพัฒนาโมเดลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 9 คน ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้โมเดลจากครู
โรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็กทีส่มคัรใจเขา้รว่มการวจิยั 20 คน ดว้ยแบบประเมนิผลการฝกึอบรมและ
แบบวัดความพึงพอใจ และระยะที่ 4 การประเมินรับรองโมเดลโดยผู้เชี่ยวชาญ 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที

ผลการวจิยัพบวา่ 1) โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมคีรไูมค่รบชัน้  
ครูมีภาระงานมากและครูต้องการการฝึกอบรมขณะจัดการเรียนการสอนโดยไม่เพิ่มภาระงาน 2) โมเดล
ที่พัฒนาขึ้น มี 5 องค์ประกอบ คือ บริบทและแนวคิด การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุน 
เนื้อหา/ภาระงาน และผลลัพธ์ และมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ การประเมินตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดการฝึกอบรมและการปรับปรุงพัฒนาทันทีที่พบข้อบกพร่อง 3) ครูที่ผ่านการฝึกอบรมมีความ
สามารถในการทำาการวิจัยในชั้นเรียนได้เพิ่มขึ้นจากระดับน้อยถึงปานกลางเป็นระดับมากถึงมากที่สุด 
(p<.001) และมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับมากที่สุด และ 4) ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสมและประสิทธิภาพโมเดลที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้การรับรอง
โมเดลที่พัฒนาขึ้น
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Abstract
This research aimed to: 1) study current conditions, problems, and needs for  

e-training, 2) develop a task-based e-training model, 3) study the results of implementation 
of the developed model, and 4) evaluate an acceptance of developed model. The research 
was divided into 4 stages. The first stage was a study of current conditions, problems and 
needs for e-training using a study of a questionnaires with 395 northeast small-sized primary  
school teachers. The second stage was the development of the task-based e-training 
model using an in-depth interview with 9 experts. The third stage was the study of results 
from implementation of the developed model with 20 voluntary small-sized primary school  
teachers using a training evaluation form and a satisfaction questionnaire. And the fourth 
stage was an evaluation of the developed model by 9 experts and an acceptance evaluation 
of the model by 9 scholars. The collected data were analyzed using a mean, a standard 
deviation, a percentage, and the dependent samples t-test.

The majors finds revealed that 1) there were inadequate teachers for every  
classroom, more tasks of the teachers. They needed for training which could perform their 
normal or regular teaching without increasing tasks. 2) The developed model consisted of 
5 components ; context and concept, e-training, support, content/task, and result. Two 
conditions were continuously authentic evaluation and immediate improvement when there 
was any deficiencies found. 3) The participated teachers using the developed model could 
gains in abilities in doing classroom research from at a low to a moderate level was be at a 
more to the most level (p<.001). Also, they showed satisfaction with and opinions about the 
training at the most level. And 4) the experts rated an appropriateness and an efficiency of 
the developed model at a more level. Furthermore, the scholars accepted the model.

Keywords: Task-based e-training, classroom research, teachers in small-sized primary  
school

บทนำา
การศกึษาเปน็เครือ่งมอืสำาคญัสำาหรบัการ

พฒันาชาติ ชาตทิีเ่จรญิต้องประกอบดว้ยประชากร
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดัง
นั้น การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการ
หนึง่ของการพฒันาชาต ิด้วยเหตผุลทีว่า่ “คณุภาพ
ของครูจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน” (Atagi, 

2002: 54) ดังนั้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพเพื่อ
ใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ
จึงมีความสำาคัญและจำาเป็นยิ่ง การพัฒนาครูที่ดี
ตอ้งประหยดั มปีระสทิธภิาพ สนองความสามารถ
และความต้องการที่แตกต่าง ผู้รับการพัฒนาพึง
พอใจ และสอดคล้องทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
(Rabin et al.,1995: 467–468)
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โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็สว่นใหญ่
จะมปีญัหาดา้นครผููส้อนทีค่ลา้ยคลึงกนัท้ังประเทศ 
คือ 1) ปัญหาการขาดแคลนครู เพราะทั้งโรงเรียน
อาจมีครูผู้สอนเพียง 1 หรือ 2 คน แต่มีจำานวนชั้น
เรียน 6 หรือ 8 ชั้นเรียน 2) ปัญหาครูไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพราะครู
แต่ละคนต้องสอนทุกรายวิชา ทั้งรายวิชาที่ตนเอง
ถนัดและรายวิชาที่ตนเองไม่ถนัด 3) ปัญหาครูมี
ภาระงานสอนมาก ครูแต่ละคนต้องสอนคนละ
หลายชั้นเรียน ในขณะเดียวกัน 4) ครูต้องรับ
ผิดชอบภาระงานอื่นนอกจากการเรียนการสอน
จำานวนมาก เพราะภาระงานต่างๆ จะมีเหมือน
กับโรงเรียนขนาดอื่นๆ ครูแต่ละคนจึงมีภาระงา
นอื่นๆ มาก หรืออาจต้องรับผิดชอบทั้งหมดใน
กรณีที่มีครูเพียง 1 คน ซึ่งสอดคล้องกับ สมหวัง  
พิทธิยานุวัฒน์ (2551: เว็บไซต์) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาที่ได้ศึกษาพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กของ
ไทยมีปัญหาด้านคุณภาพครูผู้สอนเน่ืองจากการ
ขาดแคลนครูทั้งด้านคุณวุฒิและความสามารถใน
การจัดการเรียนสอน จึงส่งผลให้ระดับคุณภาพ
ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำา นอกจากประเด็น
ปัญหาดังที่กล่าวมา โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังพบประเด็น
ปัญหาเพิ่มเติมคือ ครูผู้สอนต้องละท้ิงช้ันเรียน
บ่อยคร้ังเพื่อเข้ารับการพัฒนาท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดจัดให้ซึ่งเป็นเวลาราชการ ซึ่งในกรณีนี้ 
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูเพียงคน
เดียว จำาเป็นต้องหยุดเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว  
ดัง น้ันแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือที่ดี จึงควรเป็นแนวทางการพัฒนาที่
ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับครูผู้สอนและไม่
กระทบต่อเวลาจัดการเรียนการสอนของครู

การพัฒนาครูที่หน่วยงานราชการนิยม
ใช้กันในปัจจุบัน คือ การจัดประชุมปฏิบัติการ 

และการฝึกอบรม (สำานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553: 3) โดยกำาหนดให้ครูเดิน
ทางเข้ารับการฝึกอบรม ณ จุดอบรม ตาม
วัน เวลาที่กำาหนด ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าว 
อาจกระทบต่อเวลาจัดการเรียนการสอนของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที่มีบริบท 
การขาดแคลนครู ครูต้องละท้ิงชั้นเรียนเพ่ือเข้า
รับการฝึกอบรมที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ส่งผล
ให้ครูสอนได้ไม่เต็มเวลา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด

จากการศึกษาของผู้วิจัยซึ่งพบว่า 1) 
การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Training)  
เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ออกแบบให้ผู้รับการฝึก
อบรมได้เรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้สร้าง
และพัฒนาด้วยตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ เปิด
โอกาสให้เข้าถึงการฝึกอบรมที่ไม่จำากัดเวลา 
ระยะทางและสถานที่ สามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถและความต้องการที่แตกต่างของ
แต่ละบุคคล 2) ความต้องการของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือที่ต้องการการฝึกอบรมที่ไม่กระทบต่อ
เวลาจัดการเรียนการสอน ครูสามารถฝึกอบรมได้
ด้วยตนเองตามความสามารถและความต้องการ
ที่แตกต่าง 3) การฝึกอบรมแบบใช้ภาระงาน 
เปน็ฐาน เปน็การฝึกอบรมดว้ยการปฏบัิตภิาระงาน
ในหนา้ทีป่กตขิองตน ขณะเดยีวกนักไ็ดเ้รยีนรูส้าระ
การฝึกอบรมควบคู่กันไป โดยไม่เพิ่มภาระงานให้
ผู้รับการฝึกอบรม และ 4) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
แก่สถานศึกษาของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน)  
ที่เสนอแนะให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ครูผู้สอนให้สามารถใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการ 
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557: 44)
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จากประเด็นข้อค้นพบที่กล่าวมาข้าง
ต้น โดยเฉพาะประเด็นที่ 4) ซึ่งบ่งบอกว่าครูผู้
สอนส่วนใหญ่ควรได้รับการพัฒนาความสามารถ
ด้านการวิจัยในชั้นเรียนอันเป็นสมรรถนะและ
มาตรฐานคุณภาพสำาคัญของครู ท่ีได้ถูกกำาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 ที่มุ่งหวังให้ครูมีความสามารถท่ีจะ
ทำาการวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง เพ่ือนำาผลการ
วิจัยที่ได้มาใช้ในพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนของตนเอง ผู้วิจัยจึงนำาการวิจัยในช้ันเรียน
มาเป็นเนื้อหาการฝึกอบรมในครั้งน้ี โดยการ
พัฒนาโมเดลการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อเรียนรู้การวิจัยใน 
ชัน้เรียนสำาหรบัครโูรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา

และความต้องการเกี่ยวกับการฝึกอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. เพือ่พฒันาโมเดลการฝกึอบรมผา่นสือ่
อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อเรียน
รู้การวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก

3. เพื่อศึกษาผลการใช้โมเดลการฝึก
อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงาน
เป็นฐานเพื่อเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

4. เพือ่รบัรองโมเดลการฝกึอบรมผา่นสือ่
อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อเรียน
รู้การวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก

วิธีดำาเนินการวิจัย
วธิดีำาเนนิการวจิยัในครัง้นีใ้ชก้ระบวนการ

วิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ดังนี้คือ

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็น
ฐานของครู ซึ่งมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย
เอกสารเกี่ยวกับ ครูในบริบทโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก การวิจัยในช้ันเรียน การฝึก 
อบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีการเรียน
รู้ของผู้ใหญ่และการฝึกอบรมแบบใช้ภาระงาน
เป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
บันทึกลงรายการเชิงสังเคราะห์ในลักษณะ
ของการวิเคราะห์เนื้อหา และ 2) การวิจัย
แบบสำารวจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ 
ความต้องการเกี่ยวกับการฝึกอบรมผ่านสื่อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ แบบใช้ ภ า ระงาน เป็ นฐาน  
กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูเปน็ครโูรงเรยีนประถมศกึษาขนาด 
เล็กจาก 5 กลุ่มจังหวัด ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 395 คน ได้มาโดยการสุ่มหลายข้ัน
ตอนแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

ระยะที ่2 การพฒันาโมเดลการฝกึอบรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐาน
เพื่อเรียนรู้การวิจัยในช้ันเรียนสำาหรับครูโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้ดำาเนินการโดยนำาผล
การค้นพบจากวิจัยในระยะที 1 มาสังเคราะห์เป็น
ร่างโมเดล ดำาเนินการตรวจสอบและพัฒนาความ
เหมาะสมสอดคล้องของโมเดลด้วยกระบวนการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 9 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใช้โมเดล
การฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น เป็นการวิจัยกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนสอบหลัง (The one-group, pretest 
– posttest design) (Best, 1981: 81) กลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมูลเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จำานวน 20 คน  
ซ่ึงเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาข้อมูล 
เกี่ยวกับปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม  
ตามแนวคิดของ Wi ik in และ Al tschuld 
(1995: 187-188) ที่ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
สำาหรับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วย
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมน้ันต้องไม่เกิน 20 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบประเมนิ
ผลการฝึกอบรมและแบบวัดความพึงพอใจ 
และความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Dependent 
Samples t-test

และระยะที่ 4 การประเมินรับรองโมเดล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ประเมินโมเดล จำานวน 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อประเมินรับรองโมเดล จำานวน 9 คน เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินโมเดล และ
แบบประเมินค่าและรับรองโมเดล วิเคราะห์ข้อมูล
ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์สถติิทีใ่ช้ได้แก ่คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เกณฑ์การแปลความหมายที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่

เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลที่ค่า
ร้อยละ ตามแนวคิดจุดกึ่งกลาง (Middle Point) 
สำาหรับแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ

  ร้อยละ 80.00-100 หมายถึงระดับ
มากที่สุด

 รอ้ยละ 70.00-79.00 หมายถงึระดับ

มาก

 รอ้ยละ 60.00-69.00 หมายถงึระดบั
ปานกลาง

 รอ้ยละ 50.00-59.00 หมายถงึระดบั
น้อย

 ร้อยละ 1.00-49.00 หมายถึงระดับ
น้อยที่สุด

เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลที่ค่า
เฉลีย่ตามแนวคดิ บญุชม ศรสีะอาด (2554: 121) 
ของแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึงระดับ
มากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึงระดับ
มาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึงระดับ
ปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึงระดับ
น้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึงระดับ
น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. ผลจากการวิจัยเอกสาร พบว่า บริบท

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีเกี่ยวกับ
ครู ได้แก่ การขาดแคลนครู ครูไม่ครบช้ันและครู
ไม่ครบวิชาเอก แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ได้แก่ การวิจัยในช้ันเรียน การฝึกอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมแบบใช้ภาระงานเป็น
ฐาน และทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผลจากการ
วิจัยแบบสำารวจ พบว่า ครูโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพ
ปัจจุบันในประเด็นสมรรถภาพการเข้าถึงและ 
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การเปิดใช้โปรแกรมจากแผ่น CD การเข้าถึง
และการเปิดใช้โปรแกรมจากอินเทอร์เน็ต การใช้
โปรแกรม MS Word สร้างงานเอกสาร และการ
ใช้โปรแกรม MS Excel บวก ลบ คูณ หารข้อมูล
ง่ายๆ ในระดับมาก มีความพร้อมในประเด็น
การมีอินเทอร์เน็ตใช้ได้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน/
ท่ีพัก มีคอมพิวเตอร์ใช้งานที่โรงเรียน พร้อมที่
จะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต และพร้อม
ที่จะรับการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก CD ในระดับ
มาก ด้านปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม พบว่า ครู
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือมีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอบรมโดย
ทั่วไปกระทบต่อเวลาจัดการเรียนการสอน
และการฝึกอบรมเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับ
ผู้รับการฝึกอบรม ด้านความต้องการ พบว่า  
ครู โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต้องการการฝึกอบรมที่
สามารถฝึกอบรมได้ในขณะจัดการเรียนการ
สอนได้ตามปกติ ตอบสนองความสามารถและ 
ความตอ้งการทีแ่ตกตา่งของครแูตล่ะบคุคล และไม่
เพิ่มภาระงาน รายละเอียดดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 สภาพปจัจบุนั ปญัหาและความตอ้งการเกีย่วกบัการฝกึอบรมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสแ์บบใช้
ภาระงานเป็นฐานของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการสำารวจ
ขนาดย่อยของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

1-20 21-40 41-60 61-80
81-
100

101-
120

รวม

ตอนที่ 1 สภาพปัจจุบัน
 1.1 สถานภาพและภาระงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
 1) จำานวนผู้ให้ข้อมูล (คน) 35 68 74 75 69 72 393
 2) เพศ (ชาย: หญิง) 11:24 25:43 26:48 20:55 18:51 23:49 123:270
 3) อายุเฉลี่ย (ปี) 44.67 40.58 45.24 36.72 39.68 38.26 40.86
 4) อายุราชการเฉลี่ย (ปี) 22.38 19.41 21.23 14.16 16.84 16.26 18.38
 5) จำานวนชั้นที่สอน (ชั้น) >4 3-4 3-4 1-2 1-2 2-3 2-3
 6) จำานวนชั่วโมงที่สอน (ชั่วโมงต่อวัน) >5 >5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
ตอนที่ 1 สภาพปัจจุบัน
 1.2 สมรรถภาพและความพร้อม % % % % % % %รวม
 1) ใช้ MS Word สร้างงานเอกสาร 62.86 88.24 87.84 84.00 89.86 86.11 84.99
 2) ใช้ MS Excel บวก ลบ คูณ หาร ข้อมูลง่ายๆ 57.14 58.82 59.46 80.00 95.65 95.83 76.08
 3) เข้าถึงและเปิดใช้โปรแกรมจากแผ่น CD 77.14 75.00 78.38 82.67 97.10 97.22 85.24
 4) เข้าถึงและเปิดใช้โปรแกรมจากอินเทอร์เน็ต 62.86 85.29 93.24 93.33 94.20 91.67 89.06
 5) มีอินเทอร์เน็ตใช้ที่โรงเรียน 77.14 79.41 89.19 94.67 88.41 84.72 86.51
 6) มีอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้าน/ที่พัก 68.57 67.65 85.14 86.67 85.51 81.94 80.41
 7) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานที่โรงเรียน 51.43 82.35 91.89 77.33 72.46 55.56 73.79
 8) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานที่บ้าน/ที่พัก 45.71 75.00 91.89 70.67 73.91 50.00 69.97
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ต�ร�ง 1 (ต่อ)

รายการสำารวจ
ขนาดย่อยของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

1-20 21-40 41-60 61-80
81-
100

101-
120

รวม

 9) พร้อมที่จะเรียนด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต 60.00 89.71 81.08 88.00 86.96 81.94 83.21
 10) พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจาก CD 54.29 76.47 85.14 62.67 81.16 77.78 74.55
ตอนที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐาน

รวมเฉลี่ย

 2.1 ระดับปัญหาการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 3.86 3.68 3.46 3.36 3.29 3.08 3.41
 2.2 ระดับปัญหาจากการกำาหนดเวลาการฝึกอบรม 4.23 4.09 3.68 3.15 3.35 3.21 3.55
 2.3 ระดับปัญหาจากค่าใช้จ่ายสำาหรับการฝึกอบรม 3.89 3.71 3.61 3.61 3.42 3.94 3.68
 2.4 ระดับปัญหาการฝึกอบรมเป็นทางการ/คุมเข้ม 4.03 3.90 4.01 3.79 3.99 3.92 3.93
 2.5 ระดับปัญหาการฝึกอบรมจากความไม่พร้อม 3.69 3.65 3.84 3.95 4.06 4.11 3.90
 2.6 ระดับปัญหาจากการฝึกอบรมที่ไม่พึงประสงค์ 4.86 4.82 4.38 3.93 3.20 2.85 3.93
 2.7 ระดับปัญหาการฝึกอบรมที่ให้เรียนรู้ทันคนอื่น 4.71 4.54 4.41 4.28 4.16 4.04 4.32
 2.8 ระดับปัญหาการฝึกอบรมที่กระทบต่อการเรียน 4.89 4.81 4.62 4.40 4.36 4.28 4.53
 2.9 ระดับปัญหาการฝึกอบรมที่เพิ่มภาระงาน 4.49 4.24 4.19 4.11 4.01 4.11 4.16
 2.10 ระดับปัญหาการฝึกอบรมนำาไปใช้ไม่ได้ 3.57 3.66 3.78 4.12 4.17 4.29 3.97

ปัญหาโดยรวม 4.22 4.11 4.00 3.87 3.80 3.78 3.94

ตอนที่ 3 ความต้องการการฝึกอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐาน

รวมเฉลี่ย

 3.1 การฝึกอบรมที่ฝึกอบรมได้จากทุกสถานที่ 4.71 4.47 4.36 4.31 4.14 3.97 4.29
 3.2 การฝึกอบรมที่เลือกเวลาฝึกได้ตามต้องการ 4.46 4.28 4.24 4.16 3.91 3.89 4.13
ตอนที่ 3 ความต้องการการฝึกอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐาน

รวมเฉลี่ย

 3.3 การฝึกอบรมที่ประหยัดค่าใช้จ่าย 4.20 4.09 4.05 4.17 4.43 4.58 4.26
 3.4 การฝึกอบรมที่อิสระ บริหารการฝึกด้วยตนเอง 3.57 4.04 4.32 4.20 4.29 4.46 4.20
 3.5 การฝึกอบรมที่เลือกฝึกได้ตามความพร้อม 4.14 4.16 4.11 4.15 4.16 4.25 4.16
 3.6 การฝึกอบรมที่เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการได้ 4.57 4.40 4.35 4.36 4.30 4.19 4.34
 3.7 การฝึกอบรมที่เรียนรู้ได้ตามความสามารถ 4.89 4.75 4.51 4.41 4.38 4.35 4.51
 3.8 การฝึกอบรมที่จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 4.91 4.84 4.58 4.45 4.36 4.33 4.55
 3.9 การฝึกอบรมที่ ไม่เพิ่มภาระงาน 4.63 4.56 4.51 4.35 4.32 4.03 4.38
 3.10 การฝึกอบรมที่เป็นงานปกติและงานในหน้าที่ 3.77 3.97 4.09 4.16 4.19 4.32 4.11

ความต้องการโดยรวม 4.39 4.36 4.31 4.27 4.25 4.24 4.29
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4.  
เนื้อหา 
/ภาระ 
งาน 
ท่ีดี 

 
    4.1 การวิเคราะหผูเรียน              4.2 การกําหนดปญหา 
    4.3 การศึกษาแนวทางแกปญหา    4.4 การกําหนดวิธีการ สรางสื่อ เคร่ืองมือ 
    4.5 การนําวิธีการ สื่อเคร่ืองมือไปใช   4.6 การวิเคราะหผลการแกปญหา 
    4.7 การสรางเอกสารรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 

การฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบใชภาระงานเปนฐานที่ครสูามารถรับการฝกอบรมได
ขณะปฏิบัติการเรียนการสอนตามปกต ิ ซึง่สอดคลองกับปญหาที่ครใูนโรงเรียนประถม 
ศึกษาขนาดเล็กสวนมากระบุวา “การฝกอบรมกระทบตอการเรียนการสอน” จึงตองการ 
การฝกอบรมที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดตามปกต ิ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเปนขอมูล
สําหรับการวิจัยในระยะที ่2 ตอไป 
 2. โมเดลการฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย 5 องคประกอบ  ไดแก 1) บริบท
และแนวคิด  2) การฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  3) การสนับสนนุ  4) เนื้อหา/ภาระงาน
และ 5) ผลลัพธโดยมีการดําเนนิการภายใตเงื่อนไข 2 ประการ  คือ  มีการประเมินตาม
สภาพจริงอยางตอเนื่องตลอดการฝกอบรม และการปรับปรุงพัฒนาทันทีที่พบขอบกพรอง 
รายละเอียดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  โมเดลการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบใชภาระงานเปนฐานเพ่ือเรียนรู 

การวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

1. บริบทและแนวคิด 
1.1  สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ ทฤษฎี/แนวคิด  1.2 หลักการ  1.3 วัตถุประสงค 

3. การสนับสนุนท่ีดี 
3.1  แหลงเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 
3.2  การนิเทศทางไกล 
3.3  โปรแกรมสรางเอกสารรายงาน
ผลการวิจัยในช้ันเรียน (CRR) 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 
อยางตอเนื่อง

ตลอด 
การฝกอบรม 

2. การฝกอบรมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

2.1 การดําเนินการฝกอบรมฯ 
 2.1.1  แบบออนไลน (บนเว็บ) หรือ 
 2.1.2  แบบออฟไลน (จาก CD) 
2.2  องคประกอบการฝกอบรมฯ คือ  
 2.2.1  สื่อ   
 2.2.2  การปฏิสัมพันธ   
 2.2.3  การสนับสนุน   
2.3  กระบวนการฝกอบรมฯ 
 2.3.1  การวิเคราะหความตองการและ
กําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม 
 2.3.2  การออกแบบการฝกอบรม 
 2.3.3  การเตรียมความพรอม
สิ่งแวดลอม 
การฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 2.3.4  การดําเนินการฝกอบรม 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 2.3.5  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

5. ผลลัพธท่ีดี 
 1. ครูผูรับการฝกอบรมมีความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
 2. ครูผูรับการฝกอบรมมีความพึงพอใจและมีความคิดเห็นตอการฝกอบรมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแบบใชภาระงานเปนฐานเพื่อเรียนรูการวิจัยในช้ันเรียนในระดับ มาก ขึ้นไป 

ปรับปรุง 
พัฒนาทันที 

ที่พบ 
ขอบกพรอง 

 

ผลจากการวิ จั ย ในส่ วน น้ีสามารถ
สรุปได้ว่า ครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ส่วนใหญ่มีสมรรถภาพและความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีและการส่ือสารในระดับที่ เอื้อต่อ 
การฝึกอบรมผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์แบบใช้
ภาระงานเป็นฐานที่ครูสามารถรับการฝึกอบรม
ได้ขณะปฏิบัติการเรียนการสอนตามปกติ ซึ่ง
สอดคล้องกับปัญหาที่ครูในโรงเรียนประถม 
ศึกษาขนาดเล็กส่วนมากระบุว่า “การฝึกอบรม
กระทบต่อการเรียนการสอน” จึงต้องการ 
การฝึกอบรมที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้

ตามปกติ ซ่ึงผู้วิจัยได้นำามาเป็นข้อมูลสำาหรับการ
วิจัยในระยะที่ 2 ต่อไป

2. โมเดลการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บริบท
และแนวคิด 2) การฝกึอบรมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์
3) การสนับสนุน 4) เนื้อหา/ภาระงานและ 5) 
ผลลัพธ์โดยมีการดำาเนินการภายใต้เง่ือนไข 2 
ประการ คอื มกีารประเมนิตามสภาพจรงิอยา่งตอ่
เนื่องตลอดการฝึกอบรม และการปรับปรุงพัฒนา
ทันทีที่พบข้อบกพร่อง รายละเอียดดังภาพที่ 1

ภ�พที่ 1 โมเดลการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อเรียนรู ้
การวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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3 .  ครูที่ ผ่ านการฝึกอบรมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามโมเดลการฝึกอบรมที่พัฒนา
ขึ้นมีความสามารถในการทำาวิจัยในชั้นเรียน
ได้เพิ่มขึ้นเป็นระดับมากถึงมากที่สุด จากก่อน 

การฝึกอบรมที่อยู่ ในระดับน้อยถึงปานกลาง 
(p<.001) และมคีวามพึงพอใจตอ่การฝกึอบรมอยู่
ในระดับมากที่สุด รายละเอียดดังตาราง 2 และ 3

ต�ร�ง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทำาวิจัยในชั้นเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐาน

ร�ยก�รประเมิน
ก่อนก�รฝึกอบรม หลังก�รฝึกอบรม

t P
S.D. ระดับ S.D. ระดับ

  1. การวัดและประเมินผลการสอนได้ 2.20 0.52 น้อย 4.25 0.44 มาก -23.27* <.001

 2. วิเคราะห์/สรุปผลการสอนได้ 2.55 0.60 ปานกลาง 4.20 0.41 มาก -15.08* <.001

  3. กำาหนดประเด็นปัญหาลงโปรแกรม CCR 
ได้

2.55 0.69 ปานกลาง 4.55 0.51 มากที่สุด -19.49* <.001

  4. ระบุกลุ่มเป้าหมายลงโปรแกรม CRR ได้ 2.60 0.60 ปานกลาง 4.75 0.44 มากที่สุด -19.65* <.001
  5. ค้นงานวิจัยเกี่ยวข้องลงโปรแกรม CCR 
ได้

2.55 0.76 ปานกลาง 4.45 0.51 มาก -19.00* <.001

  6. อ้างเอกสารเกี่ยวข้องลงโปรแกรม CCR 
ได้

2.55 0.51 ปานกลาง 4.55 0.51 มากที่สุด -15.92* <.001

 7. สร้างสื่อที่ใช้แก้ปัญหาได้เหมาะสม 2.65 0.49 ปานกลาง 4.30 0.47 มาก -15.08* <.001

  8. สร้างแบบทดสอบได้เหมาะสม 2.45 0.76 น้อย 4.35 0.49 มาก -15.38* <.001

 9. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจได้ 2.35 0.59 น้อย 4.70 0.47 มากที่สุด -17.90* <.001

10. กำาหนดขั้นตอนการวิจัยได้เหมาะสม 2.25 0.44 น้อย 4.40 0.50 มาก -19.65* <.001
11. ทำาการทดสอบก่อน/หลังเรียนได้เหมาะ
สม

2.30 0.57 น้อย 4.60 0.50 มากที่สุด -18.01* <.001

12. ทำาการสอบถามความพึงพอใจได้เหมาะ
สม

2.45 0.76 น้อย 4.65 0.49 มากที่สุด -12.81* <.001

13. สรุปผลการวิจัยได้เหมาะสม 2.20 0.62 น้อย 4.30 0.47 มาก -14.66* <.001

14. พิมพ์รายงานผลจากโปรแกรม CRR ได้ 2.00 0.79 น้อย 4.55 0.51 มากที่สุด -15.02* <.001

15. พิมพ์วุฒิบัตรจากโปรแกรม CRR ได้ 2.25 0.64 น้อย 4.85 0.37 มากที่สุด -19.44* <.001

เฉลี่ยโดยรวม 2.39 0.47 น้อย 4.50 0.35 ม�ก -29.37* <.001

* p <.001
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ต�ร�ง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจและคิดเห็นของผู้รับการฝึกอบรมที่มีต่อฝึกอบรมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน

ร�ยก�รประเมิน S.D. แปลค่�

1. ด้านความพึงพอใจ

 1) ท่านพึงพอใจต่อรูปแบบ (โมเดล) การฝึกอบรมในครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 4.55 0.51 มากที่สุด

 2) ท่านพึงพอใจต่อโปรแกรมสร้างเอกสารรายงานผลการวิจัยฯ (CRR) เพียงใด 4.90 0.31 มากที่สุด

 3) ท่านพึงพอใจต่อเอกสารรายงานผลที่สร้างจากโปรแกรม CRR ระดับใด 4.70 0.47 มากที่สุด

 4) ท่านพึงพอใจต่อวุฒิบัตรการฝึกอบรม ที่สร้างจากโปรแกรม CRR ระดับใด 4.60 0.50 มากที่สุด

โดยรวม 4.69 0.47 ม�กที่สุด

2. ด้านความคิดเห็น (ท่านคิดว่าการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐาน)

 1) สามารถแก้ปัญหาการฝึกอบรมที่กระทบต่อการเรียนการสอนได้เพียงใด 4.55 0.60 มากที่สุด

 2) เป็นการฝึกอบรมที่ไม่เพิ่มภาระงานให้กับผู้รับการฝึกอบบรม มากน้อยเพียงใด 4.10 0.64 มาก

 3) เป็นการฝึกอบรมที่ตอบสนองศักยภาพการเรียนรู้ที่แตกต่างได้มากน้อยเพียงใด 4.30 0.73 มาก

 4) เป็นการฝึกอบรมที่ตอบสนองความพร้อมและความต้องการที่แตกต่างได้เพียงใด 4.50 0.51 มากที่สุด

 5) เป็นการฝึกอบรมที่ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ มากน้อยเพียงใด 4.30 0.66 มาก

 6) เป็นการฝึกอบรมที่มีประโยชน์ มากน้อยเพียงใด 4.55 0.51 มากที่สุด

โดยรวม 4.38 0.62 ม�ก
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ตาราง  3  (ตอ) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลคา 
  2) เปนการฝกอบรมที่ไมเพิ่มภาระงานใหกับผูรับการฝกอบบรม มากนอยเพียงใด 4.10 0.64 มาก 
  3) เปนการฝกอบรมที่ตอบสนองศักยภาพการเรียนรูที่แตกตางไดมากนอยเพียงใด 4.30 0.73 มาก 
  4) เปนการฝกอบรมที่ตอบสนองความพรอมและความตองการที่แตกตางไดเพียงใด 4.50 0.51 มากที่สุด 
  5) เปนการฝกอบรมที่ประหยัด คุมคา และมีประสิทธิภาพ  มากนอยเพียงใด 4.30 0.66 มาก 
  6) เปนการฝกอบรมที่มีประโยชน มากนอยเพียงใด 4.55 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 4.38 0.62 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  แผนงาน “หนาหลัก” โปรแกรมสรางเอกสารรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 

(Classroom Researching Report : CRR)  ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
 
 4. ผูเชี่ยวชาญไดประเมินความเหมาะสมองคประกอบและความสัมพันธของโมเดล 
และประสทิธิภาพของโมเดลที่พัฒนาข้ึนใหอยูในระดับมาก  รายละเอียดดังตาราง 4 
ตาราง 4  ผลการประเมนิโมเดล 

รายการประเมิน X  S.D. แปลคา 
1.  ดานความเหมาะสมขององคประกอบและความสัมพันธของโมเดล    
    1.1 องคประกอบบริบทและแนวคิด 4.56 0.53 มากที่สุด 
    1.2 องคประกอบการขับเคลื่อน 4.22 0.44 มาก 
    1.3 องคประกอบการสนับสนุน 4.33 0.71 มาก 
    1.4 องคประกอบเนื้อหาและกิจกรรม 3.78 0.67 มาก 
    1.5 องคประกอบผลลัพธ 4.44 0.73 มาก 
 

ภ�พที่ 2 แผ่นงาน “หน้าหลัก” โปรแกรมสร้างเอกสารรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน  
(Classroom Researching Report: CRR) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

4. ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความเหมาะสม
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของโมเดล และ

ประสทิธภิาพของโมเดลท่ีพัฒนาขึน้ให้อยูใ่นระดบั
มาก รายละเอียดดังตาราง 4
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ต�ร�ง 4 ผลการประเมินโมเดล

ร�ยก�รประเมิน S.D. แปลค่�

1. ด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบและความสัมพันธ์ของโมเดล
    1.1 องค์ประกอบบริบทและแนวคิด 4.56 0.53 มากที่สุด
    1.2 องค์ประกอบการขับเคลื่อน 4.22 0.44 มาก
    1.3 องค์ประกอบการสนับสนุน 4.33 0.71 มาก
    1.4 องค์ประกอบเนื้อหาและกิจกรรม 3.78 0.67 มาก
    1.5 องค์ประกอบผลลัพธ์ 4.44 0.73 มาก

    1.6 องค์ประกอบเงื่อนไข 4.11 0.6 มาก
โดยรวม 4.24 0.64 ม�ก

2. ด้านประสิทธิภาพของโมเดล
    2.1 ประสิทธิภาพของโมเดล (พิจารณาจากผลการฝึกอบรม การวิจัยระยะที่ 3) 4.22 0.44 มาก
 2.2 ประสิทธิภาพของโมเดล 6 (พิจารณาจากผลการศึกษาความพึงพอใจและคิดเห็น
ของผู้รับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรม การวิจัยระยะที่ 3)

4.78 0.44 มากที่สุด

โดยรวม 4.50 0.51 ม�ก

สรุปผล
จากการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อเรียนรู้การวิจัยใน
ชัน้เรียนสำาหรบัครโูรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ในระยะที่ 3 ของการวิจัย ที่สามารถพัฒนาความ
สามารถในการทำาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้รับการ
ฝึกอบรมให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งเพ่ิม
ขึ้นจากก่อนการฝึกอบรมท่ีอยู่ในระดับน้อยถึง
ปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คา่ความเหมาะสมและประสทิธภิาพของโมเดลใน
ระยะที่ 4 ของการวิจัยโดยรวมให้อยู่ในระดับมาก 
และผูท้รงคณุวุฒไิด้ประเมนิค่าความเปน็ประโยชน์
ของโมเดลทีพั่ฒนาขึน้โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ
และได้ให้การรับรองโมเดล

อภิปรายผล
1. สภาพปัจจุบันของโรงเรียนประถม

ศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ การขาดแคลนครู ครูไม่
ครบช้ัน ครูไม่ครบรายวิชา ส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก
สัดส่วนที่ใช้คำานวณจำานวนครูผู้สอนต่อจำานวน
นักเรียนที่ไม่เหมาะสำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น สัดส่วนครูผู้สอน 1 คน 
ต่อ นักเรียน 20 คน เมื่อนำามาใช้กับโรงเรียนแห่ง
หนึ่งซึ่งมีนักเรียน 18 คน จำานวนครูที่คำานวณ คือ 
1 คน แต่ในสภาพจริงโรงเรียนแห่งนี้ เปิดทำาการ
เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 6 ชั้น 6 
ห้องเรียน ครูผู้สอน 1 คน ต้องรับภาระงานการ
สอนถึง 6 ชั้น ในเวลาเดียวกัน รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ภาระงานอืน่ทีน่อกเหนอืจากการเรยีนการสอนเชน่
เดียวกันกับโรงเรียนขนาดอ่ืนเพียงคนเดียว ด้วย
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บรบิทดงักลา่วจงึกอ่ใหเ้กดิปัญหาสำาหรบัครูผูส้อน
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการ
ศกึษาของโรงเรียน สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ 
ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ (2015: เว็บไซต์) และไทย
พับลิกา (2557: เว็บไซต์) ที่พบว่า สาเหตุของ
การขาดแคลนครูเกดิจากเกณฑ์ทีใ่ช้ในการคำานวณ
สัดส่วนครูต่อนักเรียนไม่เหมาะสมทำาให้โรงเรียน
ขนาดเลก็ไดค้รไูมค่รบหอ้งเรยีนแต่ทีโ่รงเรยีนขนาด
อื่นๆ ได้ครูเกินจำานวนห้องเรียน

2 .  โ ม เ ดลกา ร ฝึ กอบรมที่ พั ฒนา
ข้ึน ประกอบด้วย 5 องค์ 2 เงื่อนไข ที่ได้ผล 
การพัฒนาเช่นนี้ เน่ืองจาก โมเดลน้ี ได้ทำาการ
สังเคราะห์องค์ประกอบ เง่ือนไข และจัดความ
สัมพันธ์ตามข้อค้นพบจากการวิจัยเอกสาร ของ
การวิจัยระยะที่ 1 และปรับเนื้อหา/กิจกรรมและ
ทำาการพัฒนาส่ือให้สอดคล้องกับข้อค้นพบจาก
การวิจัยแบบสำารวจ ของการวิจัยระยะที่ 1 หลัง
จากนั้นได้ทำาการปรับปรุงโมเดลตามข้อค้นพบท่ี
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของการวิจัยระยะที่ 2 
ซึ่งผลจากการพัฒนาทำาให้โมเดลที่พัฒนาขึ้นนำา
ไปใช้ได้จริง เหมาะสมและมีคุณค่าต่อการพัฒนา
ครู โดยเฉพาะครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบริบทของการ
ขาดแคลนครู ครูไม่ครบช้ัน ครูมีภาระงานมาก 
โดยที่ครูสามารถฝึกอบรมขณะปฏิบัติการเรียน
การสอนตามปกติ ฝึกอบรมได้ตามความสามารถ 
ความต้องการและความพร้อมที่แตกต่าง โดยไม่
จำากัดเวลา สถานท่ีและระยะทาง ไม่ต้องละทิ้ง
ชั้นเรียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม สอดคล้องกับ
องคป์ระกอบของโมเดลทีส่งัเคราะหไ์ด้จากแนวคิด 
Macdonald et al (2001: 19-27) ; นภาภรณ์ 
ยอดสิน (2552: 231-233) ; อภิดา รุณวาทย์ 
(2554: 95) ; ไชยยา อะการะวัง (2558: 84)

3. โมเดลการฝึกอบรมที่ พัฒนาขึ้น 
ช่วยให้ครูผู้ รับการฝึกอบรมสามารถทำาการ

วิจัยในชั้นเรียนได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อ 
การฝึกอบรมตามโมเดลเฉล่ียโดยรวมในระดับ 
มากที่สุด ที่เป็นเช่นน้ี อาจเนื่องจากโมเดลการ
ฝึกอบรมนี้ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนการสอนของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยไม่กระทบต่อเวลาจัดการ
เรียนการสอน ครูสามารถสร้างเอกสารรายงาน
ผลการวิจัยในชั้นเรียน และพิมพ์วุฒิบัตรผ่านการ
ฝึกอบรม ได้จากโปรแกรม CRR (Classroom 
Researching Report) ซึง่เปน็โปรแกรมสนบัสนนุ
ของสือ่การฝกึอบรม ทำาใหค้รผูู้รีบการฝกึอบรมพงึ
พอใจ สามารถเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถนำากระบวนการวิจัย
ในช้ันเรียนลงสู่การเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง 
และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Abdullah และ Samim (2011: Website)  
ที่ ได้ศึกษาเ ก่ียวกับแนวปฏิบัติของหลักสูตร 
การฝึกอบรมแบบใช้ภาระงานเป็นฐานระยะสั้น
แบบเขม้เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการปฏิบตักิารรกัษา
ฉกุเฉนิระหว่างการฝึกงานในเมอืงดโูฮประเทศอรัิก
กลุม่ทีพ่บวา่ หมอฝกึหดัทีเ่ปน็กลุม่ทดลองมทีกัษะ
ปฏิบัติการรักษาฉุกเฉินเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.3 
เป็น ร้อยละ 88.6(p<.001)

4. จากผลการวิจัยที่ พบว่า โมเดลการ
ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงาน
เป็นฐานเพื่อเรียนรู้การวิจัยในช้ันเรียนสำาหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้น ได้
รับผลการประเมินความเหมาะสมและความมี
ประสทิธภิาพของโมเดลโดยผูเ้ชีย่วชาญอยู่ในระดบั 
มาก และได้รบัผลการประเมนิความเปน็ประโยชน์
ของโมเดลจากผู้ทรงคณุวุฒใิหอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
และผู้ทรงคุณวฒุไิดใ้หก้ารรบัรองโมเดล ทีเ่ปน็เช่นนี ้ 
อาจเนือ่งจากโมเดลทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสม 
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และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องของครู
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เพราะการพัฒนาครูซึ่งเป็นผู้ใหญ่วัย
ทำางานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับธรรมชาติ
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ที่มีลักษณะการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติจริง เรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ภาระงานท่ีปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์
และมีคุณค่าสำาหรับครู ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2558: 
เว็บไซต์) ที่พบว่าการฝึกอบรมตามโครงการฝึก
อบรมทางไกล SUT e-Training ประสบผลสำาเร็จ
และมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำานวนมาก 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ MacDonald  
และคณะ (2001: 19-27) ที่พบว่าโมเดล  
Demand-Dr iven Learn ing Model :  A  
framework for Web-based learning (DDLM) 
เป็นโมเดลการเรียนรู้บนเว็บที่ออกแบบสำาหรับ
ผู้ใหญ่วัยทำางาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่  1) โครงสร้างที่ ดี  (Super ior  
S t r u c t u r e )  2 )  เ นื้ อ ห า  ( C o n t e n t )  
3) การนำาส่ง (Delivery) 4) การบริการ (Service) 
5) ผลลัพธ์ (Outcomes) และ 2 เงื่อนไข คือ มี
ประเมินตลอดระยะการฝึกอบรม และมีแก้ไขและ
พัฒนาตลอดการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสูงอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1 .1  โม เดลการฝึ กอบรมผ่ านสื่ อ
อเิลก็ทรอนกิสแ์บบใช้ภาระงานเปน็ฐานเพ่ือเรยีนรู ้
การวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถม

ศึกษาขนาดเล็กนี้ เหมาะสำาหรับฝึกอบรมให้
ครูทำาการวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาภาษาไทย 
คณติศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ เพราะเปน็กลุม่วชิา
ทกัษะ ซึง่งา่ยตอ่การวดัและประเมนิผลการทดลอง
ด้วยแบบทดสอบเพื่อทราบผลความก้าวหน้าของ
การพัฒนา

1 .2 แม้ ว่ า  การ ฝึกอบรม ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบใช้ภาระงานเป็นฐานจะมี
ประสิทธิ์ด้อยกว่าการฝึกอบรมที่มีวิทยากรให้การ
ฝึกอบรมโดยท่ัวไป แต่สำาหรับโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็กที่มีครูเพียง 1 หรือ 2 คน น้ัน 
การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระ
งานเป็นฐาน อาจเป็นทางเลือกที่ เหมาะสม  
เพราะครูสามารถฝึกอบรมได้ด้วยตนเอง จากทุก
สถานที ่ทกุเวลา โดยไมจ่ำากดัระยะทาง (ธนะวฒัน ์
วรรณประภา, 2560) ลดปญัหาการละทิง้ชัน้เรยีน
เพื่อเดินมาเข้ารับการฝึกอบรม ส่วนราชการที่เป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของครูโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กควรตระหนักในคุณค่าของการวิจัยน้ี 
เพื่อการปรับเปล่ียนแนวคิดสำาหรับการพัฒนาครู
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการศึกษาพัฒนาโมเดลการ
ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงาน
เปน็ฐานสำาหรบับคุลากรอาชพีอืน่ หรอืปรบัเปลีย่น
เนือ้หา/ภาระงานเปน็อยา่งอืน่ นอกเหนอืจากการ
วิจัยในชั้นเรียน

2.2 หน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อพัฒนาโมเดล
การฝึกอบรมที่ เหมาะสำาหรับใช้พัฒนาครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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