๑
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
นาวาโท ทองสุข เทศดนตรี อาจารย์กองวิชาความมันคงและวิ
่
ชาพิเศษ ฝา่ ยวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีสว่ นร่วมทีเ่ หมาะสม
สาหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์แบบมีสว่ นร่วมทีเ่ หมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึง่ ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. ก่อนกระบวนการเรียนการสอน ๒. ระหว่างกระบวนการเรียนการสอน ๓. หลังกระบวน
การเรียนการสอน ซึง่ รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมฯ ตามรูปแบบ CIPP มีดงั นี้ การประเมินสภาวะแวดล้อมจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่าหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมทัง้ ๙ หัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม มีความสอดคล้องสูงและ
มีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด การประเมินปจั จัยเบือ้ งต้น หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และมี
ความสอดคล้องสูงทุกรายการ ผลการนาหลักสูตรฝึ กอบรมไปทดลองใช้พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิด้์ านทฤษฎีเท่ากับ
๘๔.๗๓/๘๑.๖๘ และคะแนนผลสัมฤทธิด้์ านปฏิบตั ิมคี ่าร้อยละ ๗๙.๔๒ การประเมินกระบวนการ พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิของหลั
กสูตรฝึ กอบรมด้านทฤษฎีเท่ากับ ๘๑.๘๙/๘๐.๖๕ และด้านปฏิบตั เิ ท่ากับร้อยละ ๗๘.๕๕ ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
์
ทีก่ าหนดไว้ทงั ้ ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตั ิ นอกจากนี้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีค วามเห็นว่าการจัดฝึ กอบรมในภาพรวมมี
ความเหมาะสมมากทีส่ ดุ และการประเมินผลผลิตพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ
สถานศึกษาเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อการนาความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้จากการเข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ของครูผู้สอนทีเ่ ข้ารับการฝึ กอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด นักเรียนพันจ่า
และพันจ่านักเรียน ทีไ่ ด้รบั การสอนจากครูผสู้ อนทีเ่ ข้ารับการฝึ กอบรมส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม
ในระดับมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, นักเรียนพันจ่า, พันจ่านักเรียน

.
ผูว้ จิ ยั ประสานงาน โทร. ๐๘-๙๙๖๖-๖๘๖๖, อีเมล : tttook@gmail.com

๒
๑. บทนา
จากกระแสโลกที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง
ทศวรรษที่ผ่า นมา ส่งผลให้หลายประเทศทัวโลกต้
่
อง
เผชิญ กับ ความหลากหลายทัง้ ด้ า นสัง คมและระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งมีอิทธิพลต่ อวิถีชีวิตเป็ น อย่างมาก ทาให้
หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและ
พัฒนาคนให้มีศ ักยภาพสูงขึ้น ให้สามารถปรับ ตัว และ
รู้ ท ั น กระแ สกา รเปลี่ ย นแ ป ลง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมันคงและเท่
่
าเทียม
จึงจาเป็ นจะต้องใช้การศึกษาเป็ นเครื่องมือสาคัญ ส่งผลให้
เกิดกระแสเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การศึกษา
เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และปจั จุบนั เกิด
สภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ประกอบกับ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้มคี วามจาเป็ นต้องนาระบบ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม าใช้ใ นการจัด การเรีย นการสอนของ
สถานศึกษาต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ก อ ง ทั พ เ รื อ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห นึ่ ง ใ น สั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม มีภารกิจหลักในการรักษาความมันคง
่
และคุ้ ม ครองผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล ให้ ก าร
สนับสนุ นรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปญั หา
สังคม ช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย
เป็ นต้น กองทัพเรือจึงมีความจาเป็ นต้องผลิตกาลังพลให้
มีสมรรถนะทัง้ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ
ตลอดจนประสบการณ์ ใ นงานอาชีพ ตามที่ก าหนดใน
หลัก สูต รของกองทัพ เรือ พร้อ มทัง้ มีสุข ภาพร่ า งกาย
สมบูรณ์แข็งแรงสามารถเผชิญกับความยากลาบาก ในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจทีร่ บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ น ผู้ ท่ี มี ความจงรัก ภั ก ดีต่ อ ชาติ ศาสน์ ก ษั ต ริ ย์
เสียสละได้แม้กระทังชี
่ วติ ดังนัน้ การศึกษาของกองทัพเรือ
จึงมีลกั ษณะเป็ นการศึกษาเฉพาะทางที่มคี วามแตกต่าง
กับระบบการศึกษาทัวไป
่ [๑]
โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดตัง้ ขึน้
เพื่ออานวยการฝึกหัดศึกษาอบรมนายทหารประทวนชัน้
จ่าเอกที่สมควรเลื่อนฐานะขึ้นเป็ น พันจ่า ได้ระดับหนึ่ ง
และอีก ระดับ หนึ่ ง เพื่อ ฝึ ก หัด ศึก ษาอบรมพัน จ่ า เอกที่
สมควรจะได้รบั การบรรจุเข้าทาการในหน้าที่นายทหาร

สัญญาบัตรให้มสี มรรถภาพและคุณสมบัตเิ พียบพร้อมที่
จะเป็ นนายทหารสัญญาบัตรได้
โรงเรียนพันจ่าได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนา
กาลังพลระดับชัน้ ประทวนทีไ่ ด้รบั การเลื่อนฐานะจากพัน
จ่าเอกเป็ นนายทหารสัญญาบัตร และจ่าเอกเป็ นพันจ่า
จึง กาหนดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ วิช าความรู้ การ
สัง คม การติ ด ต่ อ ประสานงาน ภาวะผู้ น า ตลอดจน
ลักษณะท่าทางทหาร เพื่อให้ผู้สาเร็จการฝึ กอบรมได้มี
ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิ
ราชการในตาแหน่ งที่สูงขึ้น โดยจัดการเรียนการสอน
รวมทัง้ สิ้น ๔ หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรพันจ่านักเรีย น
หลักสูตรนักเรียนพันจ่า หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหาร
ใหม่ หลัก สู ต รปฐมนิ เ ทศพัน จ่ า ใหม่ [๒] จากสภาพ
ปญั หาของครูผู้สอนที่พบ คือ ๑) ครูส่วนใหญ่ สาเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนทหารไม่มวี ิชาชีพครู ๒) ขาด
ความรูเ้ รื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ๓) ขาด
ประสบการณ์และทักษะในการถ่ายทอดความรูต้ ามหลัก
วิชาการ ทาให้ครูผู้สอนและผู้ช่วยครูในโรงเรียนพันจ่า
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ส่วนใหญ่ใช้เทคนิควิธกี ารสอน
แบบบรรยาย (Lecture) ในวิชาภาคทฤษฎีเพียงอย่าง
เดียวขาดการบูรณาการวิธกี ารสอนทีห่ ลากหลายเพื่อให้
ผูเ้ รียนสนใจ และในวิชาภาคปฏิบตั ใิ ช้วธิ กี ารสอนโดยใช้
สถานการณ์จาลอง (Simulation) เป็ นส่วนใหญ่ [๓]
จากปญั หาโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทาให้
ทางโรงเรี ย นต้ อ งจัด การเรี ย นการสอนออนไลน์ เ ต็ ม
รูปแบบ ผู้วจิ ยั ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของบุคลากรทาง
การศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้เล็งเห็นถึงปญั หา
ดังกล่าว จึงเห็นควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ แ บบมีส่ ว นร่ ว มที่เ หมาะสมสาหรับ
โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้มคี วามสะดวก
ในการใช้งาน สามารถควบคุ มตรวจสอบทางการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควร
มีคู่มือสาหรับการบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ ไ ด้
อย่างทันสถานการณ์ ครูผู้สอนสามารถพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของหลักสูตรได้ตรง
ตามภารกิจ ของกองทัพ เรือ แล้ว เกิด ประสิท ธิผ ลต่ อ
ผูเ้ รียนในหลักสูตรของโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ ต่อไป

๓
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
๒.๑ เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์แบบมีสว่ นร่วมทีเ่ หมาะสมสาหรับโรงเรียน
พันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๒.๒ เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีส่วนร่วมที่
เหมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๓. สมมติ ฐานของงานวิ จยั
๓.๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมี
ส่วนร่วมที่เหมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ ที่พฒ
ั นาขึ้น กับ การใช้คู่มือผ่ า นการประเมิน
ประสิทธิภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
๓.๒ หลัก สู ต รฝึ ก อบรมการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า
กรมยุ ทธศึกษาทหารเรือ ที่พ ัฒ นาขึ้น สามารถน าไปใช้
ฝึ ก อบรมผู้เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การเรีย นการสอนใน
โรงเรียนพันจ่า และสถานศึกษาของกองทัพเรือ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
๔. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ดาเนินการในลักษณะการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development) โดยใช้รูปแบบการ
วิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อพัฒนาและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบมีส่วนร่วมทีเ่ หมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และหลักสูตรอื่นๆ ในสถานศึกษา
ของกองทัพเรือ พร้อมทัง้ พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
๑. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. ศึกษาสภาพปญั หาการจัดการเรียนการสอน
๓. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
๔. ประเมินคุณภาพของรูปแบบ
๕. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
๖. ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
๗. ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
๘. นาหลักสูตรฝึกอบรมไปเก็บรวบรวมข้อมูล
๙. ติดตามผล

๔.๑ ศึ ก ษาข้ อ มู ล แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่
เกีย่ วข้อง
ขัน้ ตอนนี้ผู้วิจ ัย ได้ศึกษาข้อ มูลแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจ ัย ที่เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ น ามาใช้ ใ นการพัฒ นา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฯ จากตารา
เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
๔.๒ ศึกษาสภาพปญั หาการจัดการเรียนการสอน
ั หาการจั ด
ขัน้ ตอนนี้ ผู้ วิ จ ัย ได้ ศึ ก ษาสภาพป ญ
การเรีย นการสอนโดยการสร้ า งแบบสอบถามไปเก็ บ
รวบรวมข้อมูลกับผูบ้ งั คับบัญชา ครูผสู้ อน นักเรียนพันจ่า
และพันจ่ านักเรียน และผู้แทนหน่ วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
จานวน ๑๓๐ คน
๔.๓ ร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ขัน้ ตอนนี้ ผู้วิจยั ได้ร่างรูปแบบการจัดการเรีย น
การสอนประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบได้แก่ ๑. ก่อน
กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วยการวิเคราะห์
แนวโน้ ม ความต้องการของนัก เรียนพันจ่า และพันจ่ า
นักเรียน การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา การวิเคราะห์
แนวโน้มความต้องการของหน่ วยขึน้ ตรงกองทัพเรือ ๒.
ระหว่า งกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วยการ
สอนออนไลน์ ภ าคทฤษฎี และการสอน ออนไลน์
ภาคปฏิบตั ิ ซึง่ การสอนภาคทฤษฎีจะมีรายละเอียดของ
เนื้อหา วิธสี อน สื่อการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ส่ ว นการสอนภาคปฏิบ ัติ จ ะมีร ายละเอีย ดของล าดับ
ขัน้ ตอนการท างาน วิ ธี ส อน สื่ อ การสอน การวั ด
ผลสัมฤทธิ ์ และการประเมินผลสัมฤทธิ ์ ๓. หลังกระบวน
การเรียนการสอน ประกอบด้วยผลสนองความต้องการ
ผูเ้ รียน ผลสนองความต้องการหน่ วยขึน้ ตรงกองทัพเรือ
และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
จากนัน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ เมื่อผ่านการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วก็จะได้ร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า
กรมยุ ทธศึกษาทหารเรือ แล้ ว น ารู ป แบบไปประเมิ น
คุณภาพต่อไป
๔.๔ ประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ขัน้ ตอนนี้ผู้วิจยั ได้คดั เลือกผู้ทรงคุณวุฒิซ่งึ เป็ น
กลุ่ ม เป้า หมายที่ค ัด เลือ กตามเกณฑ์ท่กี าหนดคือ เป็ น
อาจารย์และผูเ้ ชีย่ วชาญจากกองทัพเรือ จานวน ๕ คน

๔
เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ฯ
๔.๕ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ขัน้ ตอนนี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลจากรูปแบบการจัด
การเรี ย นการสอนออนไลน์ ฯ จากเอกสาร ต ารา
วิเคราะห์ภาระงานและหน้าที่ของกาลังพลกองทัพเรือ
เพื่อนามากาหนดเป็ น หัวข้อเรื่องในการจัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรมโดยได้ หัวข้อเรื่อง จานวน ๙ หัวข้อเรื่อง
๔.๖ ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
ขัน้ ตอนนี้ผู้วิจยั ได้นาหลักสูตรฝึ กอบรมที่ผ่าน
การพิจารณาจากผูม้ สี ว่ นร่วมไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ครูผสู้ อน นักเรียน และหน่ วยผูใ้ ช้แล้วประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรม เพื่อจะได้นาข้อคิดเห็นต่างๆ ของผูเ้ ชีย่ วชาญ
มาทาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึ กอบรมต่ อไป โดย
แบบประเมินสาหรับผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นแบบประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้อง
๔.๗ ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ขัน้ ตอนนี้ ผู้ วิ จ ั ย ได้ น าหลัก สู ต รฝึ ก อบรมไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ซึง่ ได้แก่
ครูผู้สอนในโรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ
ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์การสอนมาแล้วไม่ต่ากว่า ๕ ปี
๔.๘ นาหลักสูตรฝึกอบรมไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนนี้ผู้วจิ ยั ได้นาหลักสูตรฝึ กอบรมไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลกับครูผู้สอนโดยเป็ นผูท้ ีม่ ปี ระสบการณ์
การสอนหลัก สูต รนัก เรีย นพัน จ่า และพัน จ่า นัก เรีย น
มาแล้วไม่ต่ากว่า ๕ ปี
๔.๙ ติดตามผล
ขัน้ ตอนนี้ผวู้ จิ ยั ได้ตดิ ตามผลการฝึ กอบรม พบว่า
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความเห็นว่าการจัดฝึ กอบรมมีความ
เหมาะสมมากทีส่ ุด ผูบ้ งั คับบัญชาของโรงเรียนพันจ่า กรม
ยุ ทธศึกษาทหารเรือ มีความเห็นต่ อการน าความรู้และ
ทักษะทีไ่ ด้จากการเข้ารับการฝึ กอบรมไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ของครูผสู้ อนทีเ่ ข้ารับการฝึ กอบรมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนพันจ่า และ
พันจ่านักเรียนที่ได้รบั การสอนจากครูผู้สอนที่เข้ารับการ
ฝึ กอบรมส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม
ในระดับ มากทีส่ ดุ

๕. ผลการวิ จยั
ตอนที่ ๑ การพัฒ นาและประเมิ น รู ปแบบการจั ด
การเรียนการสอนออนไลน์แบบมีสว่ นร่วมทีเ่ หมาะสมสาหรับ
โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

รูปที่ ๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมี
ส่วนร่วมที่เหมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบมีส่วน
ร่ วมที่เหมาะสมส าหรับโรงเรียนพันจ่ า กรมยุ ทธศึกษา
ทหารเรื อ จะประกอบด้ ว ย ๓ องค์ ป ระกอบได้ แ ก่
กระบวนการก่อนการเรียนการสอน เป็ นการนาหลักสูตร
ที่ไ ด้ร ับ อนุ มตั ิใ ห้ใ ช้จ ากส่ว นกลางคือ กรมยุ ท ธศึก ษา
ทหารเรือไปสู่ก ารปฏิบ ัติใ นโรงเรีย นพันจ่ า เพื่อ ให้ไ ด้
รายละเอียดของเนื้อหาทีจ่ ะใช้ในการเรียนการสอนในแต่
ละหลัก สูต ร โดยที่เ นื้ อ หาที่จ ะสอนนัน้ จะต้อ งตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้นกั เรียนพันจ่า และพันจ่านักเรียน
คือหน่ วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่
จะต้องวิเคราะห์หลักสูตรนักเรียนพันจ่า และหลักสูตร
พันจ่านักเรียน เพื่อให้ทราบข้อมูลเกีย่ วกับแนวโน้มและ
ความต้องการของผู้เรียนและหน่ วยผู้ใช้ว่าหลังจากจบ
การเรีย นการสอนในแต่ ล ะหลัก สูต รแล้ว ผู้เ รีย นหรือ
นักเรียนพันจ่า พันจ่านักเรียน จะต้องทางานอะไรได้บา้ ง

๕
กระบวนการระหว่างการเรียนการสอน ในการจัดการเรียน
การสอนแต่ละหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่
ครู ผู้ สอนจะต้ อ งเตรี ย มแผนการสอน ๒ แผน ได้ แ ก่
แผนการสอนภาคทฤษฎี เพื่อสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้
โดยการจั ด การเรี ย นการสอนจะเป็ นการสอนทาง
ออนไลน์ และแผนการสอนภาคปฏิบ ัติ เพื่อ สอนให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะการปฏิบตั ิทต่ี รงกับความต้องการของ
หน่วยผูใ้ ช้ ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนจะต้องเกิดขึน้
ตามความต้อ งการของหน่ วยงานในกองทัพ เรือ หรือ
หน่ วยงานที่นักเรียนพันจ่า พันจ่านักเรียนแต่ละพรรค
เหล่าจะต้องไปปฏิบตั ิงาน กระบวนการหลังการเรียน
การสอนเป็ นขัน้ ตอนการติดตามและประเมินผลการสอน
ภายหลังการจัดการเรีย นการสอนเสร็จสิ้น เพื่อนาผล
การประเมินมาเป็ นข้อมูลสาหรับการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะต้องให้
ครอบคลุ ม ทัง้ ผู้ เ รีย นและหน่ ว ยผู้ ใช้ ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ คน
พบว่ามีประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
ตอนที่ ๒ การพั ฒ นาและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมี
ส่วนร่วมที่เหมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ ในการประเมินหลักสูตรฝึ กอบรม ผู้วิจ ัย ได้
ประยุกต์ใช้แบบจาลอง CIPP Model ของ Daniel L.
Stufflebeam [๔]
๑. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
การประเมินสภาวะแวดล้อมเป็ นการประเมินขัน้
พืน้ ฐานทีส่ ดุ เพื่อหาหลักการในการกาหนดวัตถุประสงค์
ของการฝึ กอบรม สาหรับใช้กาหนดสภาวะแวดล้อมที่
เกีย่ วข้องต่าง ๆ กับสภาพจริงของการฝึ กอบรมโดยการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจ ัยต่ าง ๆ
แล้ว น ามาวิเ คราะห์ร่ ว มกับ ผู้เ ชี่ย วชาญ โดยผู้วิจ ัย ได้
ประเมิน สภาวะแวดล้ อ มหลัง จากที่ผู้ วิจ ัย ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมแล้วกาหนด หัวข้อเรื่อง
ของการฝึ ก อบรม จากการศึก ษาเอกสาร ต ารา และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ออกมาได้เป็ น
๙ หัว ข้ อ เรื่ อ ง ได้ แ ก่ ๑.การเขีย นวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
พฤติ ก รรม ๒.การสร้ า งใบเนื้ อ หา ๓.การสร้ า งใบ
แบบทดสอบ ๔.การสร้างใบลาดับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน

๕.การสร้า งใบสังงาน
่
๖.การสร้า งใบประเมิน ผลการ
ปฏิบ ัติง าน ๗.การออกแบบและสร้างสื่อการสอน ๘.
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๙.การวางแผนการสอน
หลังจากได้หวั ข้อเรื่องแล้วส่งให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน ๕ คน
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ซึ่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี
ความเห็นว่าหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด และหัวข้อเรื่องกับวัตถุ ประสงค์การ
ฝึกอบรมมีความสอดคล้องสูง
๒. การประเมินปจั จัยเบือ้ งต้น (Input Evaluation)
เป็ นการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม
ก่อนนาไปทดลองใช้ ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ๕ คน มีความเห็น
ว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และมี
ความสอดคล้องสูงทุกรายการ และผลการนาหลักสูตร
ฝึ ก อบรมไปทดลองใช้พ บว่ า คะแนนผลสัม ฤทธิข์ อง
หลักสูตรฝึ กอบรมด้านทฤษฎีเท่ากับ ๘๔.๗๓/๘๑.๖๘
และด้านปฏิบตั มิ คี ่าร้อยละ ๗๙.๔๒
๓. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิของหลั
กสูตรฝึ กอบรม
์
ด้า นทฤษฎีเ ท่ า กับ ๘๑.๘๙/๘๐.๖๕ และด้า นปฏิบ ัติ
เท่ากับร้อยละ ๗๘.๕๕ ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ทงั ้
ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตั คิ อื ๘๐/๘๐ และร้อยละ ๗๕
ตามลาดับ
๔. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรมต่อการ
จัดฝึ กอบรมพบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความคิดเห็นว่า
การจัดฝึ กอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุ ด
ผูบ้ งั คับบัญชาของโรงเรียนพันจ่ามีความคิดเห็นต่อการนา
ความรู้และทักษะทีไ่ ด้จากการเข้ารับการฝึ กอบรมไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอนที่ผ่านการ
อบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ขณะทีน่ ักเรียนพันจ่า พันจ่านักเรียน ทีไ่ ด้รบั การสอนจาก
ครู ผู้ สอนที่ ผ่ านการฝึ กอบรมส่ ว นใหญ่ มีความเห็ นว่ า
รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ
๖. อภิ ปรายผลและสรุป
๖.๑ ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีส่วนร่วมที่
เหมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ที่ พ ั ฒ นาขึ้ น ประกอบด้ ว ย ๓ องค์ ป ระกอบได้ แ ก่

๖
กระบวนการก่อนการเรียนการสอน กระบวนการระหว่าง
การเรียนการสอนและกระบวนการหลังการเรียนการสอน
ซึ่ง ผ่ า นการประเมิน ประสิท ธิภ าพโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จานวน ๕ คน พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์มปี ระสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก
๖.๒ ผลการพั ฒ นาและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
หลักสูตรฝึ กอบรมที่พฒ
ั นาขึ้นประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ๙
หัวข้อเรื่อง ได้แก่ การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
การสร้างใบเนื้อหา การสร้างใบแบบทดสอบ การสร้างใบ
ลาดับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การสร้างใบสังงาน
่ การสร้าง
ใบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การออกแบบและสร้างสื่อ
การสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวาง
แผนการสอน หลังจากพัฒนาแล้วนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องในด้าน
ต่ า ง ๆ พบว่ า มีค วามสอดคล้ อ งทุ ก ด้ า น และน าไป
ทดลองใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรม
พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิภาคทฤษฎี
มคี ่า E1/E2 เท่ากับ
์
๘๔.๗๓/๘๑.๖๘ ส่ ว นคะแนนผลสัม ฤทธิภ์ าคปฏิบ ัติ
เท่ากับร้อยละ ๗๙.๔๒ ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ทงั ้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ หลังจากนัน้ ได้นาหลักสูตร
ฝึ ก อบรมมาปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ยแล้ ว จึ ง น าไปใช้ เ ก็ บ
รวบรวมข้อ มูล ซึ่ง คะแนนผลสัม ฤทธิด์ ้า นทฤษฎีมีค่ า
เท่ า กับ ๘๑.๘๙/๘๐.๖๕ และคะแนนผลสัม ฤทธิ ใ์ น
ภาคปฏิบ ัติ มีค่ า ร้ อ ยละ ๗๘.๕๕ ซึ่ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ท่ี
กาหนดไว้ทงั ้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ หลังจากผ่าน
การฝึ กอบรมไประยะหนึ่ งได้ มี ก ารติ ด ตามและ
ประเมิน ผลผู้เ ข้า ฝึ ก อบรมเกี่ยวกับ การน าความรู้แ ละ
ทักษะที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ให้กบั นักเรียนพันจ่า และพันจ่านักเรียน
ที่ต นเองดูแ ลและรับผิด ชอบอยู่ โดยการประเมิน ของ
ผูบ้ งั คับบัญชาพบว่าครูผสู้ อนทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมได้นา
ความรู้แ ละทัก ษะไปใช้ใ นการจัด การเรีย นการสอน
ออนไลน์มคี วามเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และการ
ประเมิน ของนั ก เรีย นพัน จ่ า พัน จ่ า นั ก เรี ย น พบว่ า
ครูผสู้ อนทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมได้นาความรูแ้ ละทักษะไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มคี วามเหมาะสม
อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
๖.๓ การเรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์ (E-Learning) เป็ นนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่มรี ูปแบบการเรียนการสอนโดยการนา
เทคโนโลยีมาใช้ผ สมผสานร่ วมกัน เช่น อินเทอร์เน็ ต
อุ ป กรณ์ ส่อื สาร แพลตฟอร์ม แอพลิเ คชัน่ ต่ า งๆ เพื่อ
สร้า งห้อ งเรีย นเสมือ นจริง ภายในห้อ งเรีย นมีผู้ส อน
ผูเ้ รียน สือ่ การเรียน และการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อน
และผู้เรียน มีส่วนช่วยเสริมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน เช่น กระดานสาหรับการเขียน การปฏิสมั พันธ์
มีหลายรูปแบบ เช่น การพิมพ์โต้ต อบ การตัง้ ค าถาม
การสร้า งโพล การแบ่ ง กลุ่ ม เพื่อ ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว โดยไม่ มี อุ ป สรรคด้ า นสถานที่ แ ละเวลา
(Anytime Anywhere) โดยเฉพาะในสถานการณ์ทโ่ี ลก
ต้องเผชิญกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โรงเรียนพันจ่าไม่สามารถให้นักเรียนพันจ่า และพันจ่า
นักเรียนมาเรียนในโรงเรียนได้ ผูเ้ รียนต้องปรับตัวให้เข้า
กับวิถี New Normal เริม่ ใช้วธิ กี ารเรียนออนไลน์ทบ่ี า้ น
(Study From Home) นานวัตกรรมมาใช้เพื่อการเรียนรู้
อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การเรียนการสอนสามารถ
ดาเนินการต่อไปภายใต้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
การเรีย นการสอนออนไลน์ ส ามารถใช้ แ พลตฟอร์ ม
แอพลิเ คชัน่ ที่ห ลากหลายซึ่ง ขึ้น อยู่ ก ับ ผู้สอนและการ
เข้าถึงได้ง่ายของผูเ้ รียน โดยมีโปรแกรมต่างๆ ดังนี้
Google Meet เป็ นโปรแกรมประชุมออนไลน์ใน
รูปแบบของ VDO Conference สามารถนาเสนองาน
หรื อ ประชุ ม ทางไกลได้ ง่ า ย ๆ ผู้ ส อนน ามาใช้ ส อน
เปรีย บเสมือ นห้ อ งเรีย น สามารถเชื่อ มต่ อ กัน ได้ ใ น
หลายๆ ฟงั ค์ชนั ่ หลายแอพลิเคชันซึ
่ ง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
Google Classroom เปิ ดให้บริการสาหรับทุกคนทีใ่ ช้
Google Apps for Education ซึง่ เป็ นชุดเครื่องมือเพื่อ
ประสิทธิภาพ การทางานที่ให้บริการฟรีประกอบด้วย
Gmail เอกสารและไดร์
Zoom เป็ นโปรแกรมการประชุมผ่านระบบคลาวด์
ในรูปแบบของการ VDO Conference สามารถเปิ ด
วิดโี อคอลเพื่อสือ่ สารกันได้ อีกทัง้ ยังสามารถแชร์หน้าจอ
เพื่อการอธิบายรูปแบบงานให้เข้าใจได้ง่ายขึน้
Microsoft Team เป็ นบริการสนทนาแบบกลุ่ม
ทางานร่วมกับ Office 365 สาหรับองค์กร สามารถ

๗
เชื่อมต่อกับ Office ได้ทงั ้ หมด รองรับการคุยด้วยเสียง
วิดโี อผ่าน Skype ในตัว มีหน้าติดตามการทางานของ
คนในทีม ทัง้ ยังสามารถเชื่อมต่อได้กบั หลายแพลตฟอร์ม
ทัง้ Windows Mac Android สามารถใช้งานบน web browser
ได้อกี ด้วย
True Vroom แอปพลิเคชันที
่ ่ช่วยให้การประชุม
ทีมงานในองค์กร การประชุมพนักงานหรือแม้กระทัง่
Fan Meeting การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
สามารถทาได้อย่างง่ายดายเพราะใช้เพียงสมาร์ตโฟน หรือ
แทปเล็ตเพียงตัวเดียวก็จดั การประชุมได้แล้ว มีบอร์ด
สาหรับใช้เป็ นกระดานเขียน และสามารถแทรกภาพได้
และสามารถพิมพ์ข้อความได้ สร้างการมีส่วนร่วมของ
ผูส้ อนและผูเ้ รียนได้
Cisco WebEx Meeting สามารถใช้ประชุมและใช้
สอนออนไลน์ได้ สามารถแชร์หน้าจอเช่นเดียวกับแอพลิเคชัน่
หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ สามารถบันทึกขณะประชุมหรือ
ขณะสอนได้ดว้ ย
ข้อดีของการเรียนออนไลน์
ด้านผูเ้ รียน
๑. ผูเ้ รียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ และการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒. ผู้ เ รีย นสามารถเข้า เรีย นได้ ต รงเวลา ไม่ ต้ อ ง
เดินทาง ไม่มคี วามเสีย่ งเรื่องปญั หาการจราจร
๓. สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าพาหนะ
ในการเดินทาง
๔. ผูเ้ รียนสามารถกลับมาเรียนซ้าหรือทบทวนและ
สามารถเรียนชดเชยได้อกี
๕. ผู้เรียนมีความกล้าและมันใจในการแสดงความ
่
คิดเห็นมากขึ้น เพราะไม่ต้องแสดงตัวตน อากัปกิริยา
หน้าชัน้ เรียนหรือในห้องเรียน ลดแรงกดดันได้มาก
๖. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลาย ๆ ช่ องทาง และ
เข้าถึงการเรียน การสนับสนุ นระหว่างเรียน ด้วยการใช้ส่อื
การเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงมากขึน้ เช่น Power Point
Youtube Kahoot

ด้านผูส้ อน
๑. ผูส้ อนสามารถสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่ต้อง
สร้ า งข้อ ตกลงร่ ว มกัน และผู้ เ รีย นต้ อ งมีค วามเข้า ใจ
เพื่อให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เช่น สถานที่ใน
การเรียนต้องมีความเหมาะสม
๒. ผู้สอนสามารถบันทึกวิดโี อระหว่างการเรียน
การสอนได้ เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนทบทวน หรือผูเ้ รียนที่
ขาดเรียนในชัวโมงนั
่
น้ ๆ ก็สามารถเข้ามาดูเนื้อหาได้
๓. ผู้ ส อนสามารถใช้ ส่ือ การสอนได้ อ ย่ า งเต็ ม
ศัก ยภาพ เพื่อ สร้า งความสนใจหรือ สร้า งปฏิสมั พัน ธ์
ให้กบั ผูเ้ รียนได้อย่างเต็มที่ เช่น การใช้เกมส์ หรือการใช้
PowerPoint หรือการใช้วดิ โี อ
๔. ผูส้ อนสามารถใช้เครือข่ายความร่วมมือโดยการ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ได้ เป็ นการแลกเปลี่ยนและ
สามารถทาให้ผเู้ รียนเกิดความแปลกใหม่กระตุ้นให้เกิด
การเรียนรูม้ ากขึน้
๕. ผูส้ อนสามารถใช้ช่องทางการเรียนทีห่ ลากหลาย
เพราะในปจั จุบนั มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนระยะสัน้
ที่น่าสนใจ ผู้สอนสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
รายวิชาเพื่อเป็ นการเติมเต็มให้กบั ผูเ้ รียน
ข้อจากัดของการเรียนออนไลน์
ด้านผูเ้ รียน
๑. ผูเ้ รียนขาดวินยั ไม่เข้าเรียน หรือเข้าเรียนไม่ตรง
เวลา ผูส้ อนจะติดตามได้ยาก
๒. ผูเ้ รียนไม่มสี มาธิในการเรียน ทาให้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาลดลง โดยเฉพาะถ้าสภาพแวดล้อมในการเรียน
ไม่เอือ้ อานวยผูเ้ รียนก็จะขาดสมาธิ ในขณะทีผ่ สู้ อนก็ไม่
รูเ้ นื้อหาวิชายังคงดาเนินการต่อไป ผูเ้ รียนก็ตามไม่ทนั
๓. ผูเ้ รียนขาดอุปกรณ์ในการเรียนทีท่ าให้เกิดผล
สัมฤทธิในการเรี
ยนออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต
์
ระบบอินเทอร์เน็ตทีเ่ สถียรพอสาหรับการเรียนออนไลน์
๔. ผูส้ อนมอบหมายงานให้ผเู้ รียนทุกรายวิชา ทาให้เกิด
ภาระงานในการเรียนมากเกินไป
๕. ผูเ้ รียนขาดปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู เพื่อนร่วมห้อง
คุณธรรมจริยธรรมบางส่วนขาดหายไป เช่น การแสดงออก
ที่เ หมาะสม การใช้ ค าวาจาหรื อ ปฏิบ ัติ ต นในสัง คม
เพราะขาดการเข้าสังคม

๘
๖. ผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลซึง่ ผูส้ อน
ั หาเป็ นรายบุ ค คลได้
ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง การแก้ ป ญ
โดยเฉพาะการสอนภาคปฏิบตั ิ
ด้านผูส้ อน
๑. ผู้สอนขาดความชานาญในการใช้เทคโนโลยี
ผู้สอนบางคนอายุมากแล้วแต่ ยงั ไม่สามารถปรับตัวใน
การใช้เทคโนโลยีสาหรับการจัดการเรียนการสอน ส่งผล
ต่อการเรียนการสอนออนไลน์
๒. เป็ นการสอนทีเ่ ป็ นการสือ่ สารทางเดียว มีโอกาส
เกิ ด ความผิ ด พลาดในการรับ รู้ เพราะฉะนั ้น ต้ อ งมี
แบบทดสอบทีป่ ระเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
๓. ผูส้ อนไม่มคี วามรูแ้ ละความสามารถผลิตสื่อเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะการผลิตสื่อ
วิดโี อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดความน่าสนใจ
๔. ในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ในห้องเรียน
ปกติ ท าได้ ดีก ว่ า กระตุ้ น ได้ ดีก ว่ า การเรีย นการสอน
ออนไลน์ เพราะเป็ นการเผชิญ หน้ากันทาให้เห็นสภาพ
ความพร้ อ มหรือ ไม่ พ ร้ อ มของนั ก เรีย นแต่ ล ะคนได้
ละเอียดกว่า
๕. ขาดบุคลากรฝา่ ยสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ต้อ งมีบุคลากรฝ่า ยสนับสนุ น ด้านเทคโนโลยี
ไว้คอยสนับสนุ นอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ค่อยชานาญในการ
ใช้สอ่ื การสอน รวมทัง้ ช่วยในการผลิตสือ่ การสอนด้วย
๖. ผูเ้ รียนไม่มคี วามพร้อม การสือ่ สารจึงส่งไปได้ไม่
ครบถ้ว น ขาดเครื่อ งมือและอุปกรณ์ ในการเรีย น และ
ขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ต
๗. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ในการดาเนิ น การจัด การเรีย นการสอนออนไลน์
แบบมีส่ ว นร่ ว มของโรงเรีย นพัน จ่ า กรมยุ ท ธศึก ษา
ทหารเรือ นัน้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องควรดาเนินการดังนี้
๗.๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ ง เช่ น แผนกศึก ษา โรงเรีย นพัน จ่ า
ควรด าเนิ น การน ารู ป แบบการจัด การเรีย นการสอน
ออนไลน์แบบมีสว่ นร่วมทีเ่ หมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ไปจัดอบรมผู้ท่เี กี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน และครูผสู้ อนของโรงเรียนพันจ่า
ให้ครบทุกคน และกาหนดนโยบายในการจัดฝึกอบรมให้

มีความรู้และทักษะในการผลิตสื่อสาหรับใช้ในการสอน
ออนไลน์ในหลายๆ รูปแบบ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน
และผู้เ กี่ย วข้อ งมีค วามรู้ ทัก ษะ และเจตคติ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโรงเรียนพันจ่า อีกทัง้ ยังเป็ น
วิ ท ยากรต้ น แบบในการขยายผลการอบรมให้ ก ั บ
สถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป
จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนพันจ่า เพื่อใช้ใน
การจัด ฝึ ก อบรมผู้ ท่ีท าหน้ า ที่ใ นการสอนและมีส่ ว น
เกี่ย วข้อ งกับ หลัก สูต รนัก เรีย นพัน จ่ า พัน จ่ า นั ก เรี ย น
โดยฝึ กอบรมจากวิทยากรต้นแบบ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนิ นการประเมิน หลัก สูต รฝึ ก อบรมการจัดการ
เรี ย นการสอนออนไลน์ แ บบมีส่ ว นร่ ว มที่เ หมาะสม
สาหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๗.๒ โรงเรียนพันจ่า และสถานศึกษา
โรงเรียนพันจ่า และสถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ
ควรนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมี
ส่ วนร่ วมที่เ หมาะสมส าหรับโรงเรียนพันจ่ า กรมยุ ท ธ
ศึ ก ษาทหารเรื อ ไปใช้ จ ั ด การเรี ย นการสอน และ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนรวบรวม
ปญั หาอุปสรรคทีน่ ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไป
ใช้เพื่อมาปรับปรุงพัฒนาในปี การศึกษาต่อไป
๑. จัดตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตร
ตามรูป แบบการจัด การเรีย นการสอนออนไลน์ แ บบมี
ส่ว นร่ว มที่เหมาะสมสาหรับโรงเรีย นพัน จ่า กรมยุ ท ธ
ศึกษาทหารเรือ
๒. คณะกรรมการดาเนินงานติดตามประเมินผลการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสาหรับโรงเรียนพันจ่า กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ ตามแผนปฏิบตั ิงาน แล้วสรุปผล
ประเมินผล และรายงานโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ ต่อไป
๓. ผู้บริหารโรงเรียนพันจ่า และสถานศึกษาใน
สัง กัด กองทัพ เรือควรน าคู่ มือการบริห ารรู ป แบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีส่วนร่วมทีเ่ หมาะสม
สาหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ไปใช้
เป็ นแนวทางในการบริหารและจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

๙
๘. ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในครังต่
้ อไป
จากการทาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าควรมี
การศึกษาวิจยั ต่อไปในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๘.๑ ควรศึกษาวิจยั เรื่องกระบวนการฝึ กอบรมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) ซึ่งเป็ นกระบวนการ
จัดการฝึกอบรมทางด้านทักษะ เพื่อเพิม่ พูนสาระความรู้
ทีเ่ น้นให้ผเู้ ข้ารับการอบรมนัน้ เรียนรูด้ ว้ ยตนเองด้านวิชา
ปฏิบตั ิ
๘.๒ ควรศึกษาวิจ ัยต่ อ ยอดโดยการน าข้อ มู ลไป
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพชุ ดฝึ ก
อบรมด้ ว ยการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (Self-Learning)
เนื่องจากภารกิจของครูมมี าก และห้วงเวลานี้เกิดวิกฤต
โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๘.๓ ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบประเมิน
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานศึกษา
ของกองทัพเรือ
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