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รปูแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีส่วนรว่มท่ีเหมาะสมส าหรบัโรงเรียนพนัจ่า  
กรมยทุธศึกษาทหารเรอื 

 
นาวาโท ทองสขุ เทศดนตร ีอาจารยก์องวชิาความมัน่คงและวชิาพเิศษ ฝา่ยวชิาการ กรมยทุธศกึษาทหารเรอื 

 
บทคดัยอ่ 

 
 การวจิยัเรื่องนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและประเมนิรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์แบบมสีว่นร่วมทีเ่หมาะสม
ส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรอื และเพื่อพฒันาและประเมนิประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีน
การสอนออนไลน์แบบมสีว่นร่วมทีเ่หมาะสมส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรอื ซึง่ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 
  รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์แบบมสี่วนร่วมที่เหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรือ 
ประกอบดว้ย ๓ องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ๑. ก่อนกระบวนการเรยีนการสอน ๒. ระหว่างกระบวนการเรยีนการสอน ๓. หลงักระบวน 
การเรยีนการสอน ซึง่รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก  
  ผลการประเมนิประสทิธภิาพหลกัสูตรฝึกอบรมฯ ตามรูปแบบ CIPP มดีงันี้ การประเมนิสภาวะแวดล้อมจาก
ผูเ้ชีย่วชาญพบว่าหวัขอ้เรื่องในการฝึกอบรมทัง้ ๙ หวัขอ้เรื่องกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม มคีวามสอดคลอ้งสงูและ
มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด การประเมนิปจัจยัเบือ้งต้น หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และมี
ความสอดคล้องสูงทุกรายการ ผลการน าหลกัสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้พบว่าคะแนนผลสมัฤทธิด์้านทฤษฎีเท่ากบั 
๘๔.๗๓/๘๑.๖๘ และคะแนนผลสมัฤทธิด์้านปฏบิตัิมค่ีาร้อยละ ๗๙.๔๒ การประเมนิกระบวนการ พบว่าคะแนน
ผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูรฝึกอบรมดา้นทฤษฎเีท่ากบั ๘๑.๘๙/๘๐.๖๕ และดา้นปฏบิตัเิท่ากบัรอ้ยละ ๗๘.๕๕ ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์
ทีก่ าหนดไวท้ัง้ดา้นทฤษฎแีละดา้นปฏบิตั ินอกจากนี้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามเหน็ว่าการจดัฝึกอบรมในภาพรวมมี
ความเหมาะสมมากทีส่ดุ และการประเมนิผลผลติพบว่าผูบ้งัคบับญัชาของโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรอื และ
สถานศกึษาเป้าหมายมคีวามคดิเหน็ต่อการน าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการเขา้รบัการฝึกอบรมไปใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนออนไลน์ของครูผู้สอนทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด นักเรยีนพนัจ่า 
และพนัจ่านกัเรยีน ทีไ่ดร้บัการสอนจากครูผูส้อนทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่ารูปแบบมคีวามเหมาะสม
ในระดบัมากทีส่ดุ  
 
ค าส าคญั : รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์, โรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรอื, นกัเรยีนพนัจ่า, พนัจ่านกัเรยีน 
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๑. บทน า 
 จากกระแสโลกที่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายประเทศทัว่โลกต้อง
เผชิญกับความหลากหลายทัง้ด้านสังคมและระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อวถิีชีวิตเป็นอย่างมาก ท าให้
หลายประเทศต้องเร่งเตรยีมพร้อมโดยการสรา้งกลไกและ
พฒันาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ให้สามารถปรับตัวและ
รู้ทันกร ะแสการ เปลี่ ยนแปลงที่ เ กิดขึ้น  เพื่ อ ให้
ประเทศชาตกิ้าวไปขา้งหน้าได้อย่างมัน่คงและเท่าเทยีม  
จงึจ าเป็นจะตอ้งใชก้ารศกึษาเป็นเครื่องมอืส าคญั ส่งผลให้
เกดิกระแสเรยีกรอ้งการปฏริูปการศกึษา เพื่อใหก้ารศกึษา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ  และปจัจุบนัเกดิ
สภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ และโรคไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหม้คีวามจ าเป็นต้องน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศกึษาต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  
 กองทัพ เ รื อ  เ ป็ นห น่ ว ย ง านหนึ่ ง ใ นสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม มีภารกจิหลกัในการรกัษาความมัน่คง 
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้การ
สนับสนุนรฐับาลในการพฒันาประเทศ การแก้ไขปญัหา
สงัคม ช่วยเหลอืประชาชน และการบรรเทาสาธารณภยั 
เป็นตน้ กองทพัเรอืจงึมคีวามจ าเป็นต้องผลติก าลงัพลให้
มีสมรรถนะทัง้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ 
ตลอดจนประสบการณ์ในงานอาชีพตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรของกองทัพเรือ พร้อมทัง้มีสุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์แขง็แรงสามารถเผชญิกบัความยากล าบาก ในการ
ปฏบิตังิานตามภารกจิทีร่บัผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์กษัตริย ์
เสยีสละไดแ้ม้กระทัง่ชวีติ ดงันัน้การศกึษาของกองทพัเรอื 
จงึมีลกัษณะเป็นการศกึษาเฉพาะทางที่มคีวามแตกต่าง
กบัระบบการศกึษาทัว่ไป [๑]  
 โรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรอื จดัตัง้ขึน้ 
เพื่ออ านวยการฝึกหดัศกึษาอบรมนายทหารประทวนชัน้
จ่าเอกที่สมควรเลื่อนฐานะขึ้นเป็นพนัจ่าได้ระดบัหนึ่ง 
และอีกระดับหนึ่งเพื่อฝึกหัดศึกษาอบรมพันจ่าเอกที่
สมควรจะไดร้บัการบรรจุเขา้ท าการในหน้าที่นายทหาร

สญัญาบตัรใหม้สีมรรถภาพและคุณสมบตัเิพยีบพรอ้มที่
จะเป็นนายทหารสญัญาบตัรได ้  
 โรงเรยีนพนัจ่าไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการพฒันา
ก าลงัพลระดบัชัน้ประทวนทีไ่ดร้บัการเลื่อนฐานะจากพนั
จ่าเอกเป็นนายทหารสญัญาบตัร และจ่าเอกเป็นพนัจ่า 
จึงก าหนดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกบัวิชาความรู้ การ
สังคม การติดต่อประสานงาน ภาวะผู้น า ตลอดจน
ลกัษณะท่าทางทหาร เพื่อให้ผู้ส าเรจ็การฝึกอบรมได้มี
ความรู้ความสามารถ มคีุณสมบตัิเหมาะสมที่จะปฏบิตัิ
ราชการในต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยจดัการเรียนการสอน
รวมทัง้สิ้น ๔ หลกัสูตร ได้แก่หลกัสูตรพนัจ่านักเรียน 
หลกัสูตรนักเรยีนพนัจ่า หลกัสูตรปฐมนิเทศนายทหาร
ใหม่ หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่  [๒] จากสภาพ
ปญัหาของครูผู้สอนที่พบ คือ ๑) ครูส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศกึษาจากโรงเรยีนทหารไม่มวีิชาชพีครู ๒) ขาด
ความรูเ้รื่องการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ ๓) ขาด
ประสบการณ์และทกัษะในการถ่ายทอดความรูต้ามหลกั
วชิาการ ท าให้ครูผู้สอนและผู้ช่วยครูในโรงเรยีนพนัจ่า
กรมยุทธศกึษาทหารเรอื สว่นใหญ่ใชเ้ทคนิควธิกีารสอน
แบบบรรยาย (Lecture) ในวชิาภาคทฤษฎีเพยีงอย่าง
เดยีวขาดการบรูณาการวธิกีารสอนทีห่ลากหลายเพื่อให้
ผูเ้รยีนสนใจ และในวชิาภาคปฏบิตัใิชว้ธิกีารสอนโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็นสว่นใหญ่ [๓]   
 จากปญัหาโรคไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท าให้
ทางโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็ม
รูปแบบ ผู้วจิยัในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทาง
การศกึษา กรมยุทธศกึษาทหารเรอื ได้เลง็เหน็ถึงปญัหา
ดงักล่าว จงึเหน็ควรมกีารพฒันารูปแบบการจดัการเรยีน
การสอนออนไลน์แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมส าหรับ
โรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรอื ใหม้คีวามสะดวก
ในการใช้งาน สามารถควบคุมตรวจสอบทางการเรียน   
การสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควร
มีคู่มือส าหรับการบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ได้
อย่างทนัสถานการณ์ ครูผู้สอนสามารถพฒันารูปแบบ
การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ของหลกัสูตรได้ตรง
ตามภารกิจของกองทัพเรือ แล้วเกิดประสิทธิผลต่อ
ผูเ้รยีนในหลกัสูตรของโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษา
ทหารเรอื ต่อไป 
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๒. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    ๒.๑ เพื่อพฒันาและประเมนิรูปแบบการจดัการเรยีน   
การสอนออนไลน์แบบมสีว่นร่วมทีเ่หมาะสมส าหรบัโรงเรยีน
พนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรอื 
    ๒.๒ เพื่อพฒันาและประเมนิประสทิธภิาพหลกัสตูร
ฝึกอบรมการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์แบบมสี่วนร่วมที่
เหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรอื 
 
๓. สมมติฐานของงานวิจยั 
    ๓.๑ รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์แบบมี
ส่วนร่วมที่เหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษา
ทหารเรือ ที่พฒันาขึ้นกบัการใช้คู่มือผ่านการประเมิน
ประสทิธภิาพจากผูเ้ชีย่วชาญตามเกณฑท์ีก่ าหนด   
    ๓.๒ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบมสี่วนร่วมที่เหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้
ฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรยีนพนัจ่า และสถานศกึษาของกองทพัเรอื ไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 
๔. วิธีการด าเนินการวิจยั 
    การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัด าเนินการในลกัษณะการวจิยัและ
พฒันา (Research and Development) โดยใชรู้ปแบบการ
วจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) เพื่อพฒันาและ
ตรวจสอบประสทิธิภาพรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบมสี่วนร่วมทีเ่หมาะสมส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า 
กรมยุทธศกึษาทหารเรอื และหลกัสตูรอื่นๆ ในสถานศกึษา
ของกองทพัเรอื พรอ้มทัง้พฒันาและตรวจสอบประสทิธภิาพ
หลกัสตูรฝึกอบรม โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 ๑. ศกึษา แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๒. ศกึษาสภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอน 
 ๓. ร่างรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
 ๔. ประเมนิคุณภาพของรปูแบบ 
 ๕. พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
 ๖. ประเมนิหลกัสตูรฝึกอบรม 
 ๗. ทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
 ๘. น าหลกัสตูรฝึกอบรมไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ๙. ตดิตามผล 

 ๔.๑ ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้ง  
   ขัน้ตอนนี้ผู้วิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ฯ จากต ารา 
เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๔.๒ ศกึษาสภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอน 
   ขัน้ตอนน้ีผู้วิจ ัยได้ศึกษาสภาพปญัหาการจัด      
การเรียนการสอนโดยการสร้างแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัผูบ้งัคบับญัชา ครูผูส้อน นักเรยีนพนัจ่า
และพนัจ่านักเรียน และผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทพัเรือ 
จ านวน ๑๓๐ คน 
 ๔.๓ ร่างรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 
        ขัน้ตอนนี้ผู้วิจยัได้ร่างรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบได้แก่ ๑. ก่อน
กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วยการวิเคราะห์
แนวโน้มความต้องการของนักเรียนพันจ่า และพนัจ่า
นักเรยีน การวเิคราะห์หลกัสูตรรายวิชา การวเิคราะห์
แนวโน้มความต้องการของหน่วยขึน้ตรงกองทพัเรอื ๒. 
ระหว่างกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วยการ
สอนออนไลน์ภาคทฤษฎี และการสอนออนไลน์
ภาคปฏบิตั ิซึง่การสอนภาคทฤษฎีจะมรีายละเอยีดของ
เน้ือหา วธิสีอน สื่อการสอน และการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ส่วนการสอนภาคปฏิบัติจะมีรายละเอียดของล าดับ
ขัน้ตอนการท างาน วิธีสอน สื่ อการสอน การวัด
ผลสมัฤทธิ ์และการประเมนิผลสมัฤทธิ ์๓. หลงักระบวน 
การเรยีนการสอน ประกอบดว้ยผลสนองความต้องการ
ผูเ้รยีน ผลสนองความต้องการหน่วยขึน้ตรงกองทพัเรอื 
และการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนออนไลน์
จากนัน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบ เมื่อผ่านการตรวจสอบ
เรยีบร้อยแล้วกจ็ะได้ร่างรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์แบบมสี่วนร่วมที่เหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แล้วน ารูปแบบไปประเมิน
คุณภาพต่อไป   
 ๔.๔ ประเมนิคุณภาพของรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
        ขัน้ตอนนี้ผู้วิจยัได้คดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือเป็น
อาจารยแ์ละผูเ้ชีย่วชาญจากกองทพัเรอื จ านวน ๕ คน



๔ 
 

 

เพื่อประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรยีน
การสอนออนไลน์ฯ 
 ๔.๕ พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม  
        ขัน้ตอนนี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูจากรปูแบบการจดั 
การเรียนการสอนออนไลน์ฯ จากเอกสาร ต ารา 
วเิคราะห์ภาระงานและหน้าที่ของก าลงัพลกองทพัเรือ 
เพื่อน ามาก าหนดเป็นหวัข้อเรื่องในการจดัท าหลกัสูตร
ฝึกอบรมโดยได ้หวัขอ้เรื่อง จ านวน ๙ หวัขอ้เรื่อง 
 ๔.๖ ประเมนิหลกัสตูรฝึกอบรม  
        ขัน้ตอนนี้ผู้วิจยัได้น าหลกัสูตรฝึกอบรมที่ผ่าน
การพจิารณาจากผูม้สีว่นร่วมไม่ว่าจะเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
ครูผูส้อน นักเรยีน และหน่วยผูใ้ช้แล้วประเมนิหลกัสตูร
ฝึกอบรม เพื่อจะไดน้ าขอ้คดิเหน็ต่างๆ ของผูเ้ชีย่วชาญ
มาท าการปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตรฝึกอบรมต่อไป โดย
แบบประเมนิส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญเป็นแบบประเมนิความ
เหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 ๔.๗ ทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม  
        ขัน้ตอนนี้ผู้วิจ ัยได้น าหลักสูตรฝึกอบรมไป
ทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มเป้าหมายในการวจิยัซึง่ไดแ้ก่ 
ครูผู้สอนในโรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ 
ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์การสอนมาแลว้ไม่ต ่ากว่า ๕ ปี     
 ๔.๘ น าหลกัสตูรฝึกอบรมไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
       ขัน้ตอนนี้ผู้วจิยัได้น าหลกัสตูรฝึกอบรมไปใชเ้กบ็
รวบรวมข้อมูลกบัครูผู้สอนโดยเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 
การสอนหลกัสตูรนักเรยีนพนัจ่า และพนัจ่านักเรยีน
มาแลว้ไม่ต ่ากว่า ๕ ปี 
 ๔.๙ ตดิตามผล  
           ขัน้ตอนนี้ผูว้จิยัไดต้ดิตามผลการฝึกอบรม พบว่า 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามเหน็ว่าการจดัฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสมมากทีสุ่ด ผูบ้งัคบับญัชาของโรงเรยีนพนัจ่า กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ มีความเห็นต่อการน าความรู้และ
ทกัษะทีไ่ดจ้ากการเขา้รบัการฝึกอบรมไปใช้ในการจดัการ
เรยีนการสอนออนไลน์ของครูผูส้อนทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด นักเรียนพนัจ่า และ
พนัจ่านักเรยีนที่ได้รบัการสอนจากครูผู้สอนที่เข้ารบัการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่ารูปแบบมคีวามเหมาะสม
ในระดบั มากทีส่ดุ 
 

๕. ผลการวิจยั 
   ตอนที่  ๑ การพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัด      
การเรยีนการสอนออนไลน์แบบมสีว่นร่วมทีเ่หมาะสมส าหรบั
โรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรอื 

 
  รปูท่ี ๑ รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์แบบมี
ส่วนร่วมที่เหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษา
ทหารเรอื 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีส่วน
ร่วมที่เหมาะสมส าหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ จะประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบได้แก่ 
กระบวนการก่อนการเรยีนการสอน เป็นการน าหลกัสตูร
ที่ได้รับอนุมตัิให้ใช้จากส่วนกลางคือ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนพันจ่า เพื่อให้ได้
รายละเอยีดของเน้ือหาทีจ่ะใชใ้นการเรยีนการสอนในแต่
ละหลักสูตร โดยที่เนื้อหาที่จะสอนนัน้จะต้องตรงกับ
ความตอ้งการของผูใ้ชน้กัเรยีนพนัจ่า และพนัจ่านกัเรยีน 
คอืหน่วยขึ้นตรงกองทพัเรือ ดงันัน้จงึมีความจ าเป็นที่
จะต้องวเิคราะห์หลกัสูตรนักเรยีนพนัจ่า และหลกัสูตร
พนัจ่านกัเรยีน เพื่อใหท้ราบขอ้มูลเกีย่วกบัแนวโน้มและ
ความต้องการของผู้เรยีนและหน่วยผู้ใช้ว่าหลงัจากจบ
การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนหรือ
นกัเรยีนพนัจ่า พนัจ่านักเรยีน จะต้องท างานอะไรไดบ้า้ง 



๕ 
 

 

กระบวนการระหว่างการเรยีนการสอน ในการจดัการเรยีน
การสอนแต่ละหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพ จ าเป็นอย่างยิง่ที่
ครูผู้สอนจะต้องเตรียมแผนการสอน ๒ แผน ได้แก่ 
แผนการสอนภาคทฤษฎ ีเพื่อสอนใหผู้้เรยีนเกดิความรู้
โดยการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการสอนทาง
ออนไลน์ และแผนการสอนภาคปฏิบัติ เพื่อสอนให้
ผูเ้รยีนเกดิทกัษะการปฏบิตัิทีต่รงกบัความต้องการของ
หน่วยผูใ้ช ้ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนจะต้องเกดิขึน้
ตามความต้องการของหน่วยงานในกองทพัเรือ หรือ
หน่วยงานที่นักเรียนพนัจ่า พนัจ่านักเรียนแต่ละพรรค
เหล่าจะต้องไปปฏบิตัิงาน กระบวนการหลงัการเรยีน
การสอนเป็นขัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผลการสอน
ภายหลังการจดัการเรียนการสอนเสร็จสิ้น เพื่อน าผล
การประเมินมาเป็นข้อมูลส าหรบัการจดัการเรียนการ
สอนออนไลน์ ซึ่งการติดตามและประเมนิผลจะต้องให้
ครอบคลุมทัง้ผู้เรียนและหน่วยผู้ใช้ ผลการประเมิน
ประสทิธิภาพรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ คน 
พบว่ามปีระสทิธภิาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
 ตอนที่  ๒ การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์แบบมี
ส่วนร่วมที่เหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษา
ทหารเรือ ในการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจ ัยได้
ประยุกต์ใชแ้บบจ าลอง CIPP Model ของ Daniel L. 
Stufflebeam [๔] 
 ๑. การประเมนิสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation) 
      การประเมนิสภาวะแวดลอ้มเป็นการประเมนิขัน้
พืน้ฐานทีส่ดุเพื่อหาหลกัการในการก าหนดวตัถุประสงค์
ของการฝึกอบรม ส าหรบัใช้ก าหนดสภาวะแวดล้อมที่
เกีย่วขอ้งต่าง ๆ กบัสภาพจรงิของการฝึกอบรมโดยการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่าง ๆ 
แล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจ ัยได้
ประเมินสภาวะแวดล้อมหลังจากที่ผู้วิจ ัยได้ก าหนด
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมแล้วก าหนด หวัขอ้เรื่อง
ของการฝึกอบรม จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และ
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งสามารถวเิคราะห์ออกมาได้เป็น 
๙ หัวข้อเรื่อง ได้แก่  ๑.การเขียนวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม ๒ .การสร้างใบเนื้ อหา ๓ .การสร้างใบ
แบบทดสอบ ๔.การสรา้งใบล าดบัขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

๕.การสร้างใบสัง่งาน ๖.การสร้างใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ๗.การออกแบบและสร้างสื่อการสอน ๘.
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน ๙.การวางแผนการสอน 
หลงัจากไดห้วัขอ้เรื่องแล้วส่งให้ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน ๕ คน 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมี
ความเหน็ว่าหวัขอ้เรื่องในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม
ในระดบัมากที่สุด และหวัข้อเรื่องกับวตัถุประสงค์การ
ฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้งสงู 
 ๒.  การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ (Input Evaluation) 
      เป็นการประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม
ก่อนน าไปทดลองใช ้ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญ ๕ คน มคีวามเหน็
ว่าหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และมี
ความสอดคล้องสูงทุกรายการ และผลการน าหลกัสูตร
ฝึกอบรมไปทดลองใช้พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิข์อง
หลกัสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีเท่ากบั ๘๔.๗๓/๘๑.๖๘ 
และดา้นปฏบิตัมิคี่ารอ้ยละ ๗๙.๔๒  
 ๓.  การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) 
     พบว่าคะแนนผลสมัฤทธิข์องหลกัสูตรฝึกอบรม
ด้านทฤษฎีเท่ากับ ๘๑.๘๙/๘๐.๖๕ และด้านปฏิบัติ
เท่ากบัรอ้ยละ ๗๘.๕๕ ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวท้ัง้
ดา้นทฤษฎแีละดา้นปฏบิตัคิอื ๘๐/๘๐ และรอ้ยละ ๗๕
ตามล าดบั  
 ๔.  การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) 
      ผลการประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ขา้อบรมต่อการ
จดัฝึกอบรมพบว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามคดิเหน็ว่า
การจัดฝึกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด 
ผูบ้งัคบับญัชาของโรงเรยีนพนัจ่ามคีวามคดิเหน็ต่อการน า
ความรู้และทกัษะทีไ่ดจ้ากการเขา้รบัการฝึกอบรมไปใชใ้น
การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอนที่ผ่านการ
อบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ขณะทีน่ักเรยีนพนัจ่า พนัจ่านักเรยีน ทีไ่ดร้บัการสอนจาก
ครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
รปูแบบมคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ  
 
๖. อภิปรายผลและสรปุ 
    ๖.๑ ผลการพฒันาและประเมนิประสทิธภิาพของ
รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์แบบมสี่วนร่วมที่
เหมาะสมส าหรบัโรงเรียนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรือ   
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบได้แก่ 
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กระบวนการก่อนการเรยีนการสอน กระบวนการระหว่าง
การเรยีนการสอนและกระบวนการหลงัการเรียนการสอน 
ซึ่งผ่านการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ านวน ๕ คน พบว่า รูปแบบการจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัดมีาก 
    ๖.๒ ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลกัสูตรฝึกอบรมที่พฒันาขึ้นประกอบด้วยหวัข้อเรื่อง ๙ 
หวัขอ้เรื่อง ไดแ้ก่ การเขยีนวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
การสรา้งใบเนื้อหา การสรา้งใบแบบทดสอบ การสรา้งใบ
ล าดบัขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การสรา้งใบสัง่งาน การสรา้ง
ใบประเมนิผลการปฏบิตังิาน การออกแบบและสรา้งสื่อ
การสอน กระบวนการจดัการเรยีนการสอน และการวาง
แผนการสอน หลงัจากพฒันาแล้วน าหลกัสูตรฝึกอบรม
ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้งในดา้น
ต่าง ๆ พบว่ามีความสอดคล้องทุกด้าน และน าไป
ทดลองใช้เพื่อประเมนิประสทิธภิาพหลกัสูตรฝึกอบรม
พบว่าคะแนนผลสมัฤทธิภ์าคทฤษฎมีคี่า E1/E2 เท่ากบั 
๘๔.๗๓/๘๑.๖๘ ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิภ์าคปฏิบัต ิ
เท่ากบัรอ้ยละ ๗๙.๔๒ ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวท้ัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิ หลงัจากนัน้ได้น าหลกัสูตร
ฝึกอบรมมาปรับปรุงเล็กน้อยแล้วจึงน าไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งคะแนนผลสมัฤทธิด์้านทฤษฎีมีค่า
เท่ากับ ๘๑.๘๙ /๘๐.๖๕ และคะแนนผลสัมฤทธิใ์น
ภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ ๗๘.๕๕ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไวท้ัง้ในภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิหลงัจากผ่าน
การ ฝึกอบรมไประยะหนึ่ ง ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลผู้เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการน าความรู้และ
ทกัษะที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการจดัการเรยีนการ
สอนออนไลน์ให้กบันักเรยีนพนัจ่า และพนัจ่านักเรียน  
ที่ตนเองดูแลและรับผิดชอบอยู่ โดยการประเมินของ
ผูบ้งัคบับญัชาพบว่าครผููส้อนทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมไดน้ า
ความรู้และทักษะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และการ
ประเมินของนักเรียนพันจ่า พันจ่านักเรียน พบว่า
ครผููส้อนทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมไดน้ าความรูแ้ละทกัษะไป
ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

๖.๓ การเรยีนออนไลน์ 

การเรยีนออนไลน์ (E-Learning) เป็นนวตักรรม
ทางการศกึษาที่มรีูปแบบการเรยีนการสอนโดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานร่วมกัน เช่น อินเทอร์เน็ต 
อุปกรณ์สื่อสาร แพลตฟอร์ม แอพลิเคชัน่ต่างๆ เพื่อ
สร้างห้องเรียนเสมือนจริง ภายในห้องเรียนมีผู้สอน 
ผูเ้รยีน สือ่การเรยีน และการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อน
และผู้เรยีน มสี่วนช่วยเสรมิเพื่อประสทิธภิาพในการเรยีน
การสอน เช่น กระดานส าหรบัการเขยีน การปฏสิมัพนัธ์
มีหลายรูปแบบ เช่น การพิมพ์โต้ตอบ การตัง้ค าถาม 
การสร้างโพล การแบ่งกลุ่มเพื่อประชุมกลุ่มย่อย ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  โดยไม่มีอุปสรรคด้านสถานที่และ เวลา 
(Anytime Anywhere) โดยเฉพาะในสถานการณ์ทีโ่ลก
ตอ้งเผชญิกบัโรคระบาดไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โรงเรียนพนัจ่าไม่สามารถให้นักเรียนพนัจ่า และพนัจ่า
นกัเรยีนมาเรยีนในโรงเรยีนได ้ผูเ้รยีนตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัวถิ ีNew Normal เริม่ใชว้ธิกีารเรยีนออนไลน์ทีบ่า้น 
(Study From Home) น านวตักรรมมาใชเ้พื่อการเรยีนรู้
อย่างเตม็ประสทิธภิาพเพื่อใหก้ารเรยีนการสอนสามารถ
ด าเนินการต่อไปภายใตก้ารวดัผลประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
การเรียนการสอนออนไลน์สามารถใช้แพลตฟอร์ม     
แอพลิเคชัน่ที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับผู้สอนและการ
เขา้ถงึไดง้่ายของผูเ้รยีน โดยมโีปรแกรมต่างๆ ดงันี้       

Google Meet เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ใน
รูปแบบของ VDO Conference สามารถน าเสนองาน
หรือประชุมทางไกลได้ง่าย ๆ ผู้สอนน ามาใช้สอน
เปรียบเสมือนห้องเรียน สามารถเชื่อมต่อกันได้ใน
หลายๆ ฟงัคช์ัน่ หลายแอพลเิคชัน่ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของ 
Google Classroom เปิดให้บรกิารส าหรบัทุกคนทีใ่ช ้
Google Apps for Education ซึง่เป็นชุดเครื่องมอืเพื่อ
ประสทิธิภาพ การท างานที่ให้บริการฟรปีระกอบด้วย 
Gmail เอกสารและไดร ์

Zoom เป็นโปรแกรมการประชุมผ่านระบบคลาวด์
ในรูปแบบของการ VDO Conference สามารถเปิด
วดิโีอคอลเพื่อสือ่สารกนัได ้อกีทัง้ยงัสามารถแชรห์น้าจอ
เพื่อการอธบิายรปูแบบงานใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้  

Microsoft Team เป็นบรกิารสนทนาแบบกลุ่ม
ท างานร่วมกบั Office 365 ส าหรบัองค์กร สามารถ
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เชื่อมต่อกบั Office ไดท้ัง้หมด รองรบัการคุยดว้ยเสยีง
วดิโีอผ่าน Skype ในตวั มหีน้าติดตามการท างานของ
คนในทมี ทัง้ยงัสามารถเชื่อมต่อไดก้บัหลายแพลตฟอร์ม
ทัง้ Windows Mac Android สามารถใชง้านบน web browser 
ไดอ้กีดว้ย 

True Vroom แอปพลเิคชัน่ที่ช่วยใหก้ารประชุม
ทมีงานในองค์กร การประชุมพนักงานหรอืแม้กระทัง่ 
Fan Meeting การเรยีนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
สามารถท าไดอ้ย่างง่ายดายเพราะใชเ้พยีงสมารต์โฟน หรอื
แทปเลต็เพยีงตวัเดยีวกจ็ดัการประชุมได้แล้ว มบีอร์ด
ส าหรบัใช้เป็นกระดานเขยีน และสามารถแทรกภาพได ้
และสามารถพมิพ์ข้อความได้ สร้างการมีส่วนร่วมของ
ผูส้อนและผูเ้รยีนได ้

Cisco WebEx Meeting สามารถใชป้ระชุมและใช้
สอนออนไลน์ได ้สามารถแชรห์น้าจอเช่นเดยีวกบัแอพลเิคชัน่
หรอืแพลตฟอร์มอื่นๆ สามารถบนัทกึขณะประชุมหรอื
ขณะสอนไดด้ว้ย  

ข้อดีของการเรียนออนไลน์ 
 ด้านผูเ้รียน 

๑. ผูเ้รยีนสามารถเขา้เรยีนไดทุ้กคน ทุกที ่ทุกเวลา 
ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้และการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)    

๒. ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ตรงเวลา ไม่ต้อง
เดนิทาง ไม่มคีวามเสีย่งเรื่องปญัหาการจราจร  

๓. สามารถลดภาระค่าใชจ้่ายบางส่วน เช่น ค่าพาหนะ
ในการเดนิทาง 

๔. ผูเ้รยีนสามารถกลบัมาเรยีนซ ้าหรอืทบทวนและ
สามารถเรยีนชดเชยไดอ้กี  

๕. ผู้เรยีนมคีวามกล้าและมัน่ใจในการแสดงความ
คดิเห็นมากขึ้น เพราะไม่ต้องแสดงตัวตน อากปักริิยา
หน้าชัน้เรยีนหรอืในหอ้งเรยีน ลดแรงกดดนัไดม้าก 

๖. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลาย ๆ ช่องทาง และ
เขา้ถงึการเรยีน การสนบัสนุนระหว่างเรยีน ดว้ยการใชส้ื่อ
การเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูมากขึน้ เช่น Power Point 
Youtube Kahoot  

 
 
 

ด้านผูส้อน 
๑. ผูส้อนสามารถสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่ต้อง

สร้างข้อตกลงร่วมกันและผู้เรียนต้องมีความเข้าใจ
เพื่อให้เกิดการเรียนที่มีประสทิธิภาพ เช่น สถานที่ใน
การเรยีนตอ้งมคีวามเหมาะสม  

๒. ผู้สอนสามารถบนัทึกวิดโีอระหว่างการเรยีน 
การสอนได ้เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนทบทวน หรอืผูเ้รยีนที่
ขาดเรยีนในชัว่โมงนัน้ๆ กส็ามารถเขา้มาดเูน้ือหาได้ 

๓. ผู้สอนสามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ เพื่อสร้างความสนใจหรือสร้างปฏิสมัพันธ์
ใหก้บัผูเ้รยีนไดอ้ย่างเตม็ที ่เช่น การใชเ้กมส ์หรอืการใช ้
PowerPoint หรอืการใชว้ดิโีอ 

๔. ผูส้อนสามารถใชเ้ครอืข่ายความร่วมมอืโดยการ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ได้ เป็นการแลกเปลี่ยนและ
สามารถท าให้ผูเ้รยีนเกดิความแปลกใหม่กระตุ้นใหเ้กดิ
การเรยีนรูม้ากขึน้ 

๕. ผูส้อนสามารถใชช้่องทางการเรยีนทีห่ลากหลาย 
เพราะในปจัจุบนัมกีารพฒันาหลกัสูตรการเรยีนระยะสัน้
ที่น่าสนใจ ผู้สอนสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกบับริบท
รายวชิาเพื่อเป็นการเตมิเตม็ใหก้บัผูเ้รยีน 

ข้อจ ากดัของการเรียนออนไลน์ 
 ด้านผูเ้รียน 

๑. ผูเ้รยีนขาดวนิยัไม่เขา้เรยีน หรอืเขา้เรยีนไม่ตรง
เวลา ผูส้อนจะตดิตามไดย้าก 

๒. ผูเ้รยีนไม่มสีมาธใินการเรยีน ท าใหค้วามเขา้ใจ
ในเนื้อหาลดลง โดยเฉพาะถ้าสภาพแวดลอ้มในการเรยีน
ไม่เอือ้อ านวยผูเ้รยีนกจ็ะขาดสมาธ ิในขณะทีผู่ส้อนกไ็ม่
รูเ้น้ือหาวชิายงัคงด าเนินการต่อไป ผูเ้รยีนกต็ามไม่ทนั 

๓. ผูเ้รยีนขาดอุปกรณ์ในการเรยีนทีท่ าใหเ้กดิผล
สมัฤทธิใ์นการเรียนออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ แทป็เล็ต 
ระบบอนิเทอรเ์น็ตทีเ่สถยีรพอส าหรบัการเรยีนออนไลน์ 

๔. ผูส้อนมอบหมายงานใหผู้เ้รยีนทุกรายวชิา ท าใหเ้กดิ
ภาระงานในการเรยีนมากเกนิไป 

๕. ผูเ้รยีนขาดปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครู เพื่อนร่วมหอ้ง 
คุณธรรมจรยิธรรมบางส่วนขาดหายไป เช่น การแสดงออก
ที่เหมาะสม การใช้ค าวาจาหรือปฏิบัติตนในสังคม 
เพราะขาดการเขา้สงัคม 



๘ 
 

 

๖. ผู้เรยีนมคีวามแตกต่างระหว่างบุคคลซึง่ผูส้อน
ไม่สามารถเข้าถึงการแก้ปญัหาเป็นรายบุคคลได ้
โดยเฉพาะการสอนภาคปฏบิตั ิ

ด้านผูส้อน 
๑. ผู้สอนขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลย ี

ผู้สอนบางคนอายุมากแล้วแต่ยงัไม่สามารถปรบัตัวใน
การใชเ้ทคโนโลยสี าหรบัการจดัการเรยีนการสอน ส่งผล
ต่อการเรยีนการสอนออนไลน์ 

๒. เป็นการสอนทีเ่ป็นการสือ่สารทางเดยีว มโีอกาส
เกิดความผิดพลาดในการรับรู้ เพราะฉะนั ้นต้องมี
แบบทดสอบทีป่ระเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

๓. ผูส้อนไม่มคีวามรูแ้ละความสามารถผลติสื่อเพื่อ
ใชใ้นการเรยีนการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะการผลติสื่อ
วดิโีอเพื่อใชใ้นการเรยีนการสอนใหเ้กดิความน่าสนใจ  

๔. ในการสรา้งแรงจูงใจ (Motivation) ในหอ้งเรยีน
ปกติท าได้ดีกว่ากระตุ้นได้ดีกว่าการเรียนการสอน
ออนไลน์ เพราะเป็นการเผชญิหน้ากนัท าใหเ้หน็สภาพ
ความพร้อมหรือไม่พร้อมของนักเรียนแต่ละคนได้
ละเอยีดกว่า 

๕. ขาดบุคลากรฝา่ยสนบัสนุน การจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์ต้องมีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนด้านเทคโนโลย ี 
ไว้คอยสนับสนุนอาจารยผ์ู้สอนที่ไม่ค่อยช านาญในการ
ใชส้ือ่การสอน รวมทัง้ช่วยในการผลติสือ่การสอนดว้ย 

๖. ผูเ้รยีนไม่มคีวามพรอ้ม การสือ่สารจงึสง่ไปไดไ้ม่
ครบถ้วน ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียน และ
ขาดสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต 
  
๗.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษา
ทหารเรอื นัน้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรด าเนินการดงันี้ 
 ๗.๑ กรมยุทธศกึษาทหารเรอื 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกศึกษา โรงเรียนพันจ่า  
ควรด าเนินการน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบมสีว่นร่วมทีเ่หมาะสมส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า      
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ไปจัดอบรมผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การจดัการเรยีนการสอน และครูผูส้อนของโรงเรยีนพนัจ่า 
ใหค้รบทุกคน และก าหนดนโยบายในการจดัฝึกอบรมให้

มคีวามรู้และทกัษะในการผลติสื่อส าหรบัใช้ในการสอน
ออนไลน์ในหลายๆ รูปแบบ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรโรงเรยีนพนัจ่า อกีทัง้ยงัเป็น
วิทยากรต้นแบบในการขยายผลการอบรมให้กับ
สถานศกึษาอื่นๆ ต่อไป 

จดัสรรงบประมาณให้แก่โรงเรยีนพนัจ่า เพื่อใช้ใน
การจัดฝึกอบรมผู้ที่ท าหน้าที่ในการสอนและมีส่วน
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนักเรียนพันจ่า พันจ่านักเรียน 
โดยฝึกอบรมจากวทิยากรต้นแบบ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
ส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรอื  
 ๗.๒ โรงเรยีนพนัจ่า และสถานศกึษา  

โรงเรยีนพนัจ่า และสถานศกึษาในสงักดักองทพัเรอื
ควรน ารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์แบบมี
ส่วนร่วมที่เหมาะสมส าหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือ ไปใช้จัดการเรียนการสอน และ
ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน ตลอดจนรวบรวม
ปญัหาอุปสรรคทีน่ ารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนไป
ใชเ้พื่อมาปรบัปรุงพฒันาในปีการศกึษาต่อไป   
 ๑. จดัตัง้คณะกรรมการด าเนินงานพฒันาหลกัสตูร
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมี
ส่วนร่วมที่เหมาะสมส าหรับโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธ
ศกึษาทหารเรอื     
 ๒. คณะกรรมการด าเนินงานติดตามประเมินผลการ
ปรบัปรุงพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์
แบบมสี่วนร่วมที่เหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า กรม
ยุทธศึกษาทหารเรอื ตามแผนปฏิบตัิงาน แล้วสรุปผล 
ประเมนิผล และรายงานโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษา
ทหารเรอื ต่อไป 
 ๓. ผู้บริหารโรงเรียนพนัจ่า และสถานศึกษาใน
สังกัดกองทัพเรือควรน าคู่มือการบริหารรูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอนออนไลน์แบบมสี่วนร่วมทีเ่หมาะสม
ส าหรบัโรงเรยีนพนัจ่า กรมยุทธศกึษาทหารเรอื ไปใช้
เป็นแนวทางในการบรหิารและจดัการเรยีนการสอนตาม
รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ 
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๘. ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัในครัง้ต่อไป 
จากการท าวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าควรมี

การศกึษาวจิยัต่อไปในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 
 ๘.๑ ควรศกึษาวจิยัเรื่องกระบวนการฝึกอบรมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) ซึ่งเป็นกระบวนการ
จดัการฝึกอบรมทางดา้นทกัษะ เพื่อเพิม่พูนสาระความรู้
ทีเ่น้นใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมนัน้เรยีนรูด้ว้ยตนเองดา้นวชิา
ปฏบิตั ิ
 ๘.๒ ควรศึกษาวิจัยต่อยอดโดยการน าข้อมูลไป
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึก
อบรมด้วยการ เรียนรู้ ด้ วยตนเอง  (Self-Learning) 
เน่ืองจากภารกิจของครูมมีาก และห้วงเวลานี้เกิดวิกฤต
โรคไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๘.๓ ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาระบบประเมนิ
หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ในสถานศกึษา
ของกองทพัเรอื  
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