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บทคดัย่อ 
  การวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ พฒันาแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย 
ส าหรับครูอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการวิจยัและ
พัฒนา โดยการส ารวจความต้องการในการใช้การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายของครู
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา น า ข้อมูลไปพัฒนา เป็น
แบบจ าลองการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ยฯ และน าไปวิพากษ์ ด้วยวิธีการสนทนากลุม่  

ผลการวิจัยพบว่า แบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายฯ ประกอบด้วย
รายละเอียดจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 
  1. องค์ประกอบของแบบจ าลองการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ยฯ ประกอบด้วย 

     1.1 องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ (1) วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
(2) คณุลกัษณะของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (3) ผู้ด าเนินการฝึกอบรม (วิทยากร) (4) เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (5) สื่อประกอบการฝึกอบรม (6) วิธีการปฏิสมัพนัธ์ผ่านเครือข่าย 
(7) แนวทางการจดักิจกรรมฝึกอบรม (8) กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(9) สภาพแวดล้อม/เทคโนโลยีสนบัสนนุ 
     1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่ (1) ลกัษณะของการจดัฝึกอบรม 
(2) ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (3) การด าเนินการก่อนการฝึกอบรม 

 

 

2 อาจารย์วิทยาลยัสารพดัช่าง จงัหวดัภเูก็ต 
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(4) การด าเนินการระหว่างการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (5) การด าเนินการหลงัการฝึกอบรม
ผา่นเครือขา่ย 
 1.3 องค์ประกอบด้านผลลพัธ์ ได้แก่ (1) ผลลพัธ์ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
เครือขาย (2) การประเมินแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (3) การปรับปรุง
แบบจ าลอง การฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย 
 2.  ขัน้ตอนการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ยฯ ได้แก่   
      ขัน้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ 
      ขัน้ท่ี 2 น าเข้าสูก่ารฝึกอบรม 
      ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการและประกอบกิจกรรมการฝึกอบรม 
      ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุป 
      ขัน้ท่ี 5 ประเมินผลการฝึกอบรม 
ค าส าคญั : แบบจ าลอง, การฝึกอบรม, การฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย, ครูอาชีวศกึษา 
 
ABSTRACT 
  The objective of this research was to develop a model for training 
through a network for vocational teachers in the Office of Vocational Education 
Commission . The research for development  was done by explor ing  
the extensive  tra in ing needs through  the vocational teachers network 
in the office, that collected information to develop the model  for  t ra in ing.  
The results were examined by a group. The resul t  showed that t ra in ing 
through the network included the following features: 
 1. The elements of the comprehensive model of training through 
network for vocational teacher in Office of Vocational Education Commission: 
     1.1 The input elements (1) Training objective (2) Qualified trainees 
(3) The tra iner  (Lecturer ) (4) Training staff through the network (5) Media 
training (6) Network interaction (7) Guidelines for training activities (8) Chosen 
activities for learning and (9) The environment and technological  support. 
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     1.2 The process e lements:  (1) The tra in ing qual i t ies  (2) 
The duration of t ra in ing through the network (3) Pre- training procedure (4) 
The procedure used during training through network and (5) Post- training 
procedure through the network. 
     1.3 The results elements: (1) The outcome for t ra inees in the network 
(2) Assessment of  the model  of  t ra in ing through  the network  and 
(3) The improvement of the training model through the network. 
  2. The training through network steps: 
     First step: Orientation  
     Second step: The reach of training 
     Third step:  Training activities 
     Fourth step:  Conclusions 
     Fifth step: Evaluation of the training    
Keywords :  Model, Training, Training  through network,  Vocational  Teachers. 

 
บทน า 
  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา  ตามจุดประสง ค์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เ ป็นกระบวนการเ รียน รู้ ของผู้ เ รียน
ที่ ต้องสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ด้วยตนเองการฝึกทักษะอาชีพ
โดยการแสวงหาประสบการณ์จากสถาน ประกอบการ และการสร้างสรรค์งานอาชีพ
จากเครือข่ายการเรียนรู้อื่น เช่น บ้าน สถานศึกษา  สงัคมโลกปัจจุบนั ซึ่งเป็นผลให้
การเรียนรู้ด้านอาชีวะของผู้ เรียนนัน้ไม่สามารถจ ากดัเฉพาะในห้องเรียนได้ ผู้สอนต้อง
แนะน าให้ผู้ เ รียนให้ รู้จักแสวงหาและต้องเ รียนรู้จากสภาพความเป็นจริง  ทัง้
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสงัคม วฒันธรรม ประเพณี รวมทัง้
การเรียนรู้ที่ต้องอาศัยข้อมูล ข่าวสารจากเทคโนโลยีทุก ๆ ประเภทซึ่งภารกิจหลัก     
ของอาชีวศึกษานัน้ เ น้นการผลิตก าลังคนระดับช่า ง ฝีมือ  ระดบัช่างเทคนิค และ 
ระดบัเทคโนโลยี โดยเน้นให้มีทกัษะที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงไปสู่สงัคมฐานความรู้ 
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(Social Knowledge Based) เพื่อการพัฒนาประเทศ ตระหนักในความส าคัญ
ของการสร้างคณุภาพ โอกาส ความร่วมมือ  และขับเคลื่อนใ ห้การอาชีวศึกษา
มีความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา  พ.ศ.2558 มุ่งเน้นการผลิตผู้ ส าเร็จ
การศึกษาทัง้ปริมาณ และคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะฝีมือ  เป็นท่ียอมรับของ
สถานประกอบการ สอดคล้องกับความต้องการก าลงัคนด้านอาชีวศึกษา ทัง้ในระดับพืน้ที่ 
ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ เน้นการศกึษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาระบบ
ทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 
(ปวส.) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  ตอบสนอง
ความต้องการก าลังคนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชกรรม / 
บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ประเภทวิชา ประมง ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิง่ทอ
และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรูปแบบเชิงระบบในการจัดการ
อาชีวศกึษาเพื่อพฒันาผู้ เรียน (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2546 : 16) 
  การฝึกอบรมครูอาชีวศึกษา ให้ความส าคญักบัการด าเนินการ  ตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) มีการด าเนินการ
พฒันาและฝึกอบรมครูและบคุลากรอาชีวศึกษา ให้สอดคล้อง กบัแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2552 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในยทุธศาสตร์ 
ที ่3 การพฒันาระบบบริหารจดัการอาชีวศึกษา ในด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ
ตามหลกัเกณฑ์คณุภาพ ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีการพฒันาบุคลากร
อาชีวศึกษา และส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาในด้านการฝึกอบรมครู
อาชีวศึกษา ให้เป็นมืออาชีพและทนัต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เห็นถึง
การน าความรู้และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาและฝึกอบรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2549 : 31) 

การจัดการศึกษาส าหรับครูอาชีวศึกษานัน้ มุ่ ง ไปที ่ก า รพัฒนาผู้ เ รี ย น     
ใ ห้ มีค ว าม รู้  ท ันต่อ เ ทค โน โลยี  เ พื ่อ ที ่จ ะน า สิ ่ง ที ่ ไ ด้ เ รี ยน รู้ ไ ปพ ัฒนา เ ป็ น
อาชีพเมื่อจบการศกึษาออกไป ดงันัน้ จึงให้ความส าคญัต่อครูผู้สอน ซึ่งเป็นทรัพยากร
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บคุคลเป็นอยา่งมาก เพราะถ้าองค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสงู 
มีคณุธรรม มีจริยธรรม สามารถถ่ายทอดเนือ้หาความรู้ได้ดี ย่อมสามารถ น าพาองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการโดยยั่งยืน ครูจึงเป็นทรัพยากรบุคคล            
ที่วิทยาลยัฯ ให้ความส าคญัและต้องการพฒันาให้เป็นทัง้คนดีและคนเก่งอยูต่ลอดเวลา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดการพัฒนาความรู้ให้ครู
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาศกัยภาพ  โดยมีการฝึกอบรม ซึ่งรูปแบบของการฝึกอบรม   
มีหลายรูปแบบด้วยกัน มีการฝึกอบรมโดยการ เชิญวิทยากรจากบคุคลภายนอก
มาให้ความรู้ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางครัง้ก็มาจากเอกสาร ต ารา สื่อ และวิธีการที่
น ามาใช้ ก็จะเป็นการบรรยาย ฉายแผ่นใส่ แบ่งกลุ่ม ให้ใบงาน น าประเด็นต่าง ๆ มา
น าเสนอ หรือเป็นการบรรยายประกอบสไลด์คอมพิวเตอร์ หรือการสง่เสริมให้ครูเข้าร่วม
การฝึกอบรมภายนอกวิทยาลยัฯ เพื่อพฒันาความรู้ในด้านตา่ง ๆ เป็นการพฒันาตนเอง
ให้มีศกัยภาพและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ เรียนได้เกิดประโยชน์สงูสดุ และที่ผ่านมา
การฝึกอบรมให้ครูยงัไมบ่รรลผุลส าเร็จคือ  
 1. ปัญหาที่ค รู ต้องทิ ง้การสอนในชัน้ เ รียน เพื่อรับการฝึกอบรม ท าให้ครู
ไมไ่ด้สอน และให้ความรู้ได้อยา่งเต็มเวลา 
 2. ปัญหาครูไม่มีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางครัง้ระยะ เวลา
ในการเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละโครงการ มีระยะเวลานาน ซึ่งครูบางคนติดภาระงาน
สอน ท าให้ครูต้องเสยีโอกาสในการพฒันาตนเอง 
 3. ปัญหาครูไมเ่ข้าใจในเร่ืองที่เข้ารับการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมบางครัง้
ใช้เวลาสัน้ ๆ เมื่อครูไม่เข้าใจก็ไม่สามารถทบทวนบทเ รียนใหม่ไ ด้  ซึ่งครูบางคน
อยากที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในเร่ืองเดียวกนั หลาย ๆ ครัง้ แตก็่ไมม่ีโอกาส 
 4. ปัญหาของการจดัฝึกอบรมให้ครู ท าได้ไม่ทัว่ถึง การพฒันาบคุลากรไม่ตรง
ตามเปา้หมาย ไมต่รงกบัความต้องการของครู 
 5. ปัญหาของการติดตามผล  เมื่อค รู เ ข้ า รับการ ฝึกอบรมเส ร็จสิ น้  
ไม่มีการติดตามผลการฝึกอบรมของครูว่าเข้าใจเร่ืองที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่  
หรือครูได้น าไปใช้มากน้อยเพียงใด และเกิดประโยชน์กบัครูหรือไม่ 
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 จากนโยบายการจัดการศึกษาของอาชีวศกึษา ถือเป็นนโยบายคณุภาพ 
ที่มีการพฒันาครู พฒันาการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอน ยงัตระหนกัวา่การจดัการเรียน
ที่มีคณุภาพ นัน่ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัผู้ เรียนเพียงอยา่งเดียว แตข่ึน้อยูก่บัผู้สอนในการที่จะพฒันา
ผู้ เรียนให้มีคณุภาพ ดงันัน้การฝึกอบรมใ ห้ค รู ไ ด้รับความ รู้  ทกัษะ และมีวิธีปฏิบตัิ
ในการถ่ายทอดความรู้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนัน้จึงต้องมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
แบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา เพื่อใช้เป็นข้อมลูส าหรับการพฒันาครูตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อพฒันาแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย  ส าหรับครูอาชีวศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ครูที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1          
ปีการศึกษา 2554 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 102 คน ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เก็บข้อมลูโดยสนทนากลุม่ (Focus Group) และ
ตรวจสอบและรับรองต้นแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ของครูอาชีวศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน 
โดยมีเกณฑ์การคดัเลอืกผู้ เช่ียวชาญดงันี ้  
  1. มีวฒุิทางการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษา 
  2. มีประสบการณ์ในการท างานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาแล้ว
อยา่งน้อย 2 ปี  
 3. เป็นนกัวิชาการที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษาเป็นท่ียอมรับในวงการศกึษา 
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  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบสอบถามความต้องการของครูที่ มีต่อการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย 
ผู้ วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความต้องการต่อการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ของครู
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตร
วัดประมาณค่า น าแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา โดยน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3 คน หาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
และเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ไปใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC 
น้อยกว่า 0.50 น าผลการตรวจสอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมา
พิจารณาปรับปรุงข้อค าถามแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาข้อ
ค าถามให้เหมาะสมถกูต้อง 
 2. ประเด็นค าถามส าหรับการระดมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้
ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างแบบจ าลองศนูย์การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย 
ของครูอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาผู้วิจยัจึงศึกษาเอกสาร 
ต ารา และการทบทวนวรรณกรรม รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดประเด็นข้อ
ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลลพัธ์  
 3. ต้นแบบชิน้งาน  ร่างแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ของครู
อาชีวศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 
องค์ประกอบของการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย และขัน้ตอนการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลจ าแนกได้เป็น 2 ตอน คือ การรวบรวมข้อมูลที่เป็น
แบบสอบถามความต้องการและความคิดเห็น และการรวบรวมข้อมลูจากการสนทนา
กลุม่ของผู้ เช่ียวชาญ มีรายละเอียด ดงันี ้
 1. การรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามความต้องการ ฝึกอบรม
ผ่านเครือข่าย ของครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    ผู้วิจยัเก็บแบบสอบถามจากครู จ านวน 102 ฉบบั ตรวจสอบความถกูต้อง 
เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบรูณ์ ทัง้ 102 ฉบบั น าไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
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 2. การรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา
ร่างแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ของครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยติดต่อเรียนเชิญผู้ เช่ียวชาญ เพื่อเข้าร่วมการประชุม
กลุม่สนทนา โดยได้สง่เอกสารร่างแบบจ าลองฯ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญได้ศึกษาก่อนการประชุม
กลุม่สนทนา  น าเสนอผ่านสไลด์คอมพิวเตอร์ โดยเปิดประเด็นค าถามตามที่ก าหนดไว้ไป
ตามล าดบัทีละองค์ประกอบ เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจยัสรุปประเด็นที่ส าคญัจากการระดมความคิดเห็นให้ผู้ เช่ียวชาญทราบ น าผลที่ได้จาก
การระดมความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาพัฒนาเป็นต้นแบบของแบบจ าลองการผ่าน
เครือข่าย ของครูอาชีวศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา น าต้นแบบ
ชิน้งานไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่นพิจารณาและตรวจรับรอง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเด็น ดงันี ้(1) การวิเคราะห์ความต้องการ
ของครูที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจ าลอง 
การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมกา ร
การอาชีวศกึษา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของครูที่ มีต่อการฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายฯ การวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยกลุ่มผู้ เช่ียวชาญประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จ านวน 9 คน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมลู โดยการตีความหมาย
ในรูปของการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ในประเด็นขององค์ประกอบของ
แบบจ าลองผา่นเครือขา่ย ของครูอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผู้วิจยัน าผลการวิเคราะห์จากการสนทนากลุม่ของผู้ เช่ียวชาญ มาปรับปรุงต้นแบบชิน้งานให้
มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ และด าเนินการแก้ไข จึงน าร่างต้นแบบชิน้งานสง่ให้ผู้ทรงคณุวุฒิ
ด้านเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา ตรวจประเมินรับรองต้นแบบชิน้งาน 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินรับรองต้นแบบชิน้งานของ
ทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็น
นกัวิชาการ 3 ท่าน จบการศึกษาในระดบัปริญญาเอก ซึ่งประเด็นในการตรวจสอบของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ประเด็น คือ 1) ความเหมาะสมของรูปแบบและองค์ประกอบของรูปแบบ
ที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ 2) ความเป็นไปได้ของรูปแบบท่ีได้พฒันา 3) การน าใช้ในปฏิบตัิ 
 
ผลการศึกษา 
  น าผลการวิเคราะห์ความต้องการของครูที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายฯ 
มาวิเคราะห์โดยแยกเป็น ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลลพัธ์ เพื่อน ามาสร้าง
แบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศ ึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้ขัน้ตอนดงัต่อไปนี  ้
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ภาพ 1 แบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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 แบบจ าลองฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 1แบบจ าลองฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ล าดับ รายละเอียด ผลการเรียนรู้ 
ขัน้ที่ 1 ปฐมนิเทศ 
1 . 1  แ น ะ น า
รูปแบบการฝึก 
อบ รม /  ส า ธิ ต
และ ฝึกปฏิบัติ 
การใช้เครือข่าย 

ในการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายก่อนการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ได้มีการแนะน ารูปแบบการฝึกอบรม 
และการสาธิตวิธีการท างานต่าง ๆ ของระบบ ซึ่ง
ในการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ได้มีระบบ LMS มา
ใช้ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้
ส าหรับใช้งานในองค์กร ซึ่งระบบจะอ านวย           
ความสะดวกในการสร้างบทเรียน การจัดกลุ่ม
เนือ้หา และกิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสารโต้ตอบ
ระหว่างผู้ ด าเนินการฝึกอบรมกับครูอาชีวศึกษา
ผ่านเครือข่าย รวมทัง้การจดักลุม่ครูอาชีวศึกษาที่
เข้า รับการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย การสร้าง
แบบทดสอบ การทดสอบ และการประเมินผล 
การเรียน ระบบ LMS ในปัจจุบันที่น ามาใช้ใน 
การฝึกอบรม ได้แก่  Moodle, ATutor, eFront, 
Claroline, Sakai, OpenLMS, Site@School 

- ครูอาชีวศกึษาได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบฝึกอบรมฯ 
 

1.2 กิจกรรมกลุม่ เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม กิจกรรมเพื่อประสบการณ์เรียนรู้ 
กิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้สร้างความคุ้นเคย 
ความ รู้สึก ความสัมพัน ธ์  ความสนุกสนาน             
ผ่อนคลายความเครียดให้กบัครูอาชีวศกึษาท าให้ 

-ครูอาชีวศกึษาได้รู้จกั               
เพ่ือนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
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 ครูอาชีวศึกษา เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี

สมาชิกในกลุ่ม มีส่ วน ร่วมในการวิ เคราะ ห์              
การคิด การแก้ปัญหา และการลงมือกระท า            
ต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ งอย่าง มี
จุดมุ่งหมายแน่นอน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนา
ตนเองในด้านตา่ง ๆ 

 

1.3 ฝึกทกัษะ             
การ ใช้
คอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ต 
/E-mail, 
Webboard, 
Chat, Upload-
Download file 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมชีแ้จงรายละเอียดขัน้ตอนของ
การฝึกทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายเรียนรู้ได้
แบบเผชิญหน้าก่อนเ ข้า ห้องฝึกอบรมผ่าน
เครือข่าย 

- ครูอาชีวศึกษาได้ทักษะ 
การใ ช้คอมพิ ว เตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

1.4  แนะน า
แหลง่ทรัพยากร       
การเรียนรู้ 

ได้แก่ Virtual library, Social Network และ 
Website ที่เก่ียวข้อง) 

- ครูอาชีวศกึษาได้รู้จกัแหล่ง
ทรัพยากรและ web site ที่
เก่ียวข้อง 

ขัน้ที่ 2 น าเข้าสู่การฝึกอบรม 
2.1 ผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรมน าเข้า
สูป่ระเด็นและ
แนะน า
รายละเอียด  
ในรายวิชาที่           
จะฝึกอบรม 

อธิบายวิ ชาที่ รั บกา ร ฝึ กอบรม  อ ธิบายถึ ง
ความหมาย ความส าคญั และคณุคา่ในรายวิชาที่
เข้ารับการฝึกอบรม 
 

- ค รูอาชีวศึกษาไ ด้ทราบ
ประเด็น รายละเอียดของ
วิชา 
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2.3 เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมแนะน า
การติดตอ่ สื่อสาร/
ปรึกษา หารือ
ระหวา่งผู้ เข้ารับ                 
การฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายกบั
ผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรม 

มี 4 ช่องทาง คือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์             
(E-mail) พูดคุยสนทนากับผู้ เข้าอบรมผ่าน             
เ ว็ บ  (Chat)  ตั ง้ ก ระทู้ ป รึกษา  ตั ง้ค าถาม               
ผ่านเว็บ (Web Board) ถ่ายทอดสด (Web 
Conference) 
 

-ครูอาชีวศกึษารู้จกัชอ่งทาง
ในการติดตอ่สื่อสาร/ปรึกษา 

2.4 เจ้าหน้าที่ฝึก 
อบรมแนะน า         
การท ากิจกลุม่/
การท ารายงานราย 
บคุคลและราย
กลุม่ผ่านเครือข่าย
แนะน า แหลง่
ทรัพยากรเรียนรู้ที่
เก่ียวข้อง 

อธิบายลักษณะการท ากิจกรรมกลุ่ม/การท า
รายงานผ่านเครือข่ายและแนะน าทรัพยากรการ
เรียนรู้บนเครือข่าย 
 

- ครูอาชีวศกึษาท ากิจกรรม
กลุม่ 
- ครูอาชีวศกึษาท ารายงาน
บคุคล/กลุม่ 

2.5 เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมแนะน า
กติกา และ
แนวทางใน           
การประเมิน
กิจกรรม             
การฝึกอบรม  
 

อธิบาย กฎ กติกา และแนวทางประเมินใน             
การด าเนินการฝึกอบรม 
 

- ครูอาชีวศกึษาทราบกติกา  
- ค รู อ า ชี ว ศึ กษ าท ร า บ
แนวทางในการประเมิน 
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ขัน้ที่ 3 ขัน้ด าเนินการและกิจกรรมการฝึกอบรม 
3.1 ศกึษาเนือ้หา
ในรายวิชาผา่น
เครือข่าย 

เป็นการศึกษาเนือ้หาการฝึกอบรม โดยให้ครู
อาชีวศกึษามีปฏิสมัพนัธ์ผ่านเครือข่าย 

- ครูอาชีวศกึษาได้รับ
ความรู้เนือ้หาในรายวิชา 

3.2 ท ากิจกรรม
ผ่านเครือข่าย 
 

ฝึกปฏิบัติผ่านเว็บ ส่ง E-mail, พูดคุยผ่านเว็บ 
(Chat) ค้นหา (Search) ตัง้กระทู้  (Web Board) 
รับและส่งข้อมลู (Upload – Download file, 
FTP) 

- ครูอาชีวศกึษา สง่ e-mail/
คยุผ่านเวบ็ (Chat)/ ค้นหา 
(Search) 

3.3 น าเสนอ
ผลงาน 

น าเสนอผลงานในรูปแบบ ข้อความ (Hypertext)  
โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) โปรแกรม 
Animation (Flash, Gif) 

- ครูอาชีวศึกษาน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบข้อความ/
Power Point/Animation 

ขัน้ที่ 4 ขัน้สรุป    

4.1 แสดงความ 
คิดเก่ียวกบัผล            
การท างาน 
อปุสรรคใน           
การฝึกอบรม 

โดยการตัง้กระทู้  ตัง้ค าถาม และติดต่อสื่อสาร
ผ่านเคร่ืองมือสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ กระดาน
สนทน า  ไ ป รษ ณี ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  แ ล ะ               
การสนทนาออนไลน์ 

- ค รู อ า ชี ว ศึ กษ า แ สด ง          
ความคิดเห็นและอุปสรรค
ในการท างาน 

4.2 ทบทวนเนือ้หา 
ทัง้ด้านทฤษฏีและ
ฝึกปฏิบตั ิ

ครูอาชีวศกึษาด าเนินการทบทวนเนือ้หาที่ศกึษา
ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงขึน้สดุท้ายการฝึกปฏิบตัิ 

- ค รูอาชีวศึกษาทบทวน
เนือ้หาตัง้แต่เ ร่ิมต้นจึงถึง 
ขัน้สรุป 

4.3 ค้นหา
ทรัพยากร ที่
เก่ียวข้องมา
ประกอบการสรุป 

ครูอาชีวศึกษาค้นหาทรัพยากรบนเครือข่ายมา
ประกอบการสรุป  

- ค รู อา ชี ว ศึ กษ า ค้ นหา
ท รัพยากรบนเค รือข่ า ย
มาระกอบการสรุปผล 
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4.4 แลกเปลี่ยน 
ข้อมลูเพ่ือ               
การสรุปผลทัง้
บคุคลและกลุม่ 

ครูอาชีวศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน ามาท า
รายงานสรุปผลทัง้รายบคุคล และรายกลุม่ 

- มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหวา่งครู
อาชีวศกึษา 

ขัน้ที่ 5 ประเมินผลการฝึกอบรม  
5.1 สิ่งที่ต้อง
ประเมินผลการ
ฝึก อบรม ทัง้ใน
ด้านทฤษฏแีละ
ด้านทกัษะ 

1 )  ก า รป ร ะ เ มิ น ผล กา ร เ ต รี ย มกา ร ฝึ กอบ รม                   
ควรประเมินความพร้อมของการจดัการฝึกอบรม การ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การรับสมัคร หรือ
เอกสารคูมื่อของการฝึกอบรม   
2) การประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรม ควร
ประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรม ว่าการจัดการ
ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายมีการด าเนินการฝึกอบรมเป็นที่
พึงพอใจของครูอาชีวะที่ เ ข้า รับการฝึกอบรมผ่าน
เครือข่าย การประเมินผู้ ด าเนินการฝึกอบรม ว่า
ผู้ ด า เ นินการ ฝึกอบรมน า เ ข้ าประ เด็ น  แนะน า
รายละเอียดได้ เข้าใจมากน้อยเพียงใด ประเมิน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายในการสาธิตการเข้า
เค รื อ ข่ า ย  กา ร เ ข้ า ห้ อง ฝึ กอบ รม  ว่ า มีค วาม รู้
ความสามารถเพียงใด   
3) การประเมินผลการน าความรู้ที่ ไ ด้ รับ ไปใช้ใน           
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ควรประเมินผล
การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ว่าครูอาชีวศึกษาสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายไปใช้
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาของ
ตนเองได้มากน้อยแค่ไหน ประเมินโดยให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสร้างชิน้งานหรือนวัตกรรมใน
รายวิชาที่ฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสอนอยู่ 

- ทราบถึงความพร้อม
ของการเตรียมการ
ฝึกอบรม 
 
- ทราบถึงผล           
การประเมิน ใน                
การด าเนินการฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
- ทราบถึงการน า
ความรู้ไปใช้ใน                  
การพฒันาจดั                 
การเรียนการสอน  
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 4) การประเมินผลความเข้าใจ หรือความสามารถที่

ปฏิบัติ ได้ระหว่างการฝึกอบรม ท าให้ทราบว่าครู
อาชีวศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาที่เข้า
รับการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสามารถผลิตชิน้งาน 
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะประเมินผลผู้ ด าเนินการ
ฝึกอบรมโดยการทดสอบการให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเครือข่ายสร้างชิน้งานส่งงานเป็นรายบุคคล
ระหวา่งการฝึกอบรม 
5) การประเมินผลความสามารถในรายวิชาที่เข้ารับ
การฝึกอบรม ท าให้ทราบว่าครูอาชีวศึกษาชอบ           
พงึพอใจ รายวิชา หรือหลกัสตูร หรือไม่ ท าให้ทราบว่า
เนือ้หาที่น ามาจดัการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายง่ายหรือ
ยากเกินไป  ประเมินโดยการทดสอบความรู้                 
ความเข้าใจในรายวิชา หรือหลกัสตูรที่เข้าฝึกอบรม 

- ทราบถึงผลการฝึกอบรม 
ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
- ทราบถึงความสามารถ
ของตนเอง 

5.2 วิธีการใน
การประเมิน
และตดิตามผล
การฝึกอบรม 

1) แบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่สร้างมา 
เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อเท็จจริง ในด้านต่าง ๆ หรือ
ความรู้สึก ความคิดเห็น ที่ต้องการตามวตัถปุระสงค์ที่
ผู้จดัการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายต้องการ   
2) แบบทดสอบ เป็นแบบค าถาม ที่ถูกสร้างขึน้มา
เพื่อให้ผู้ รับการฝึกอบรมแสดงพฤติกรรมออกมาโดย
การหาค าตอบ ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ โดยตีค่า
ออกมาเป็นตวัเลขหรือคะแนน ซึง่แบบทดสอบสามารถ
วดัพฤติกรรม ได้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านอารมณ์ 
ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย   
3) แบบสัมภาษณ์ ครูอาชีวศึกษาจะถูกสอบถาม ครู
อาชีวศึกษาจะต้องเป็นผู้ ตอบ และจะมีการจดบันทึก
ข้อมลู หรือเรคคอร์ดไว้ด้วย 

- เก็บรวบรวมข้อเท็จจริง
ตามวตัถปุระสงค์ของ
ผู้จดัการฝึกอบรม 
 
 
- ท าให้ทราบถึงความรู้ 
ทกัษะ ที่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ 
 
 
- ท าให้ทราบถึงความรู้สกึ 
ที่มีตอ่การฝึกอบรมฯ 
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ล าดับ รายละเอียด ผลการเรียนรู้ 
5.3 ระยะเวลา
ในการประเมิน 
ผลและตดิตาม
การฝึกอบรม 

1)  ประเมินผลและติดตามการฝึกอบรมก่อน
ฝึกอบรม จะท าให้ทราบว่าครูอาชีวศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในรายวิชาที่จะอบรม ก่อนการอบรม
ผ่านเครือจริง แคไ่หน 
2) ประเมินผลและติดตามการฝึกอบรมในระหว่าง
การฝึกอบรม  เพื่อประเมินและติดตามดูว่าครู
อาชีวศึกษามีปัญหา หรือมีข้อสงสัย หรือเข้าใจใน
การฝึกอบรมหรือไม ่  
3) ประเมินผลและติดตามหลังการฝึกอบรม เพื่อ
ประเมินและติดตามครูอาชีวศึกษาว่าเข้าใจ และ
ได้รับความรู้ครบถ้วนทุกกระบวนการสามารถ
น าไปใช้ได้หรือไมห่ลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม 
4) ประเมินผลและติดตามเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเน่ืองทุกช่วงของการฝึกอบรม เพื่อประเมินและ
ติดตามครูอาชีวศึกษาว่ามีการพฒันาการของผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายหรือไม ่
5) ควรประเมินและติดตามหลังอบรมเสร็จสิน้ไป
แล้ว 1 และ 3 เดือน เพื่อประเมินและติดตาม
ต้นแบบชิน้งาน หรือนวตักรรมท่ีครูอาชีวศกึษาสร้างขึน้ 

- ทราบความก้าวหน้า
ในการฝึกอบรมว่าได้ผล
หรือไมอ่ยา่งไร 

 
สรุปผลและ อภปิรายผล 

แบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายฯ ประกอบด้วยรายละเอียดจ านวน     
2 ด้าน ได้แก่ 
  1. องค์ประกอบของแบบจ าลองการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ยฯ ประกอบด้วย 

     1.1 องค์ประกอบด้านปัจจยั ประกอบด้วย (1) วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
(2) คุณลกัษณะของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (3) ผู้ ด าเนินการฝึกอบรม (วิทยากร)   
(4)  เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (5) สื่อประกอบการฝึกอบรม (6) วิธีการ
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ปฏิสมัพนัธ์ผา่นเครือขา่ย (7) แนวทางการจดักิจกรรมฝึกอบรม (8) กิจกรรมที่เหมาะสม
ส าหรับการแลกเปลีย่นเรียนรู้ (9) สภาพแวดล้อม/เทคโนโลยีสนบัสนนุ 
     1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ ประกอบด้วย (1) ลกัษณะของการจัด
ฝึกอบรม  (2) ระยะเวลาการจดัฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (3) การด าเนินการก่อนการฝึกอบรม 
(4) การด าเนินการระหว่างการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (5) การด าเนินการหลัง             
การฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย 
     1.3 องค์ประกอบด้านผลลพัธ์ ประกอบด้วย (1) ผลลพัธ์ของผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมผ่านเครือขาย (2) การประเมินแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย 
(3) การปรับปรุงแบบจ าลองการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย 
  2.  ขัน้ตอนการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายฯ ประกอบด้วย ขัน้ที่ 1 ปฐมนิเทศ 
ขัน้ที่ 2 น าเข้าสู่การฝึกอบรม ขัน้ที่ 3 ด าเนินการและประกอบกิจกรรมการ ฝึกอบรม   
ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุป ขัน้ท่ี 5 ประเมินผลการฝึกอบรม 
 
อภปิรายผล 
 องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ 
  1. วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม  ประกอบด้วยวตัถปุระสงค์ ด้านพุทธพิสยั 
ด้านทักษะพิสัย  ด้านเจตคติ  ในประเด็นนี ส้อดคล้องกับแนวคิด (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2544 : 20) ที่กลา่วว่า การจดัการฝึกอบรมให้กบั
ครูประถมศกึษาหรือบคุลากรทางการศกึษานัน้มุ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ใน
ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ  
 2. สือ่ประกอบการฝึกอบรม พบวา่ สือ่ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย 
ได้แก่ หนงัสือ ต ารา ที่สามารถ download ได้ (E-book) เอกสารประกอบ (ไฟล์ PDF)
ภาพประกอบบทเรียน (Graphic File) เช่น Jpeg Gif ภาพเคลื่อนไหวประกอบบทเรียน 
(Animat ion)  เช่น  Flash Gif  Animat ion  และ Webpage (HTML Hypertext) 
ซึง่การเรียนการสอนท่ีมีสื่อประกอบ จะช่วยให้ผู้ เรียนสนกุกบัการเรียน สนใจติดตาม
การเ รียนรู้  โดยเฉพาะการเรียนการสอนทางไกล สือ่เป็นหวัใจส าคญั มีกระบวนการ
ที่มุง่ให้ผู้ เรียนเป็นส าคญั (ชลทิตย์  เอี่ยมส าอางค์, 2543 : 12) ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
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ของดิสคอล (Driscoll, 1999 : 10) ที่ว่าการน าเว็บมาใช้ในการฝึกอบรมประกอบด้วย    
2 ประเภท คือ แบบท่ีเป็นตวัหนงัสอือยา่งเดียวและแบบมลัติมีเดีย โดยการฝึกอบรม
แบบตัวหนังสืออย่างเดียวมีเคร่ืองมือ ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
กระดานข่าว (Bulletin Boards) การถ่ายโอนโปรแกรม (Software Downing) 
 3. วิธี การปฏิส ัมพัน ธ์ผ่าน เค รือข่าย  พบว่าควรใช้วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 
การสง่ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) การพดูคยุสนทนากบัสมาชิกกลุม่เวลาเดียวกนั
ผา่นเว็บ (Chat) การพดูคยุสนทนาผ่านโปรแกรม (เช่น MSN, ICQ, Net meeting) และ
กา รตั ง้ ก ะทู้ ป รึ กษาตั ง้ ค า ถ ามและติดต่อสื ่อ สา รผ่า น เ ว็บ  (Web Board)     
(วิชุดา  รัตนเพียร , 2542 : 25) ที่กลา่วถึงการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายว่า เ ป็นการจัด  
การเรียนการสอนที่น าคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 
เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีศกัยภาพในการท างานสูง  มีบ ริการ รูปแบบ
ที่หลากหลาย สามารถเอือ้ประโยชน์ในการจัดการเ รียนการสอนได้  นอกจากนี ้
ย ัง สามา รถใ ช้ ช่อ งทา ง ในการติดต่อสื ่อ สา ร  ได้แก่ e-mail Web Board chat 
ลกัษณะการจดัฝึกอบรม พบว่า ศึกษาด้วยตนเองและเป็นกลุม่ย่อย โดยเน้นการศึกษา
แบบร่วมมือกันผ่านเค รือข่าย  ซึ่ง (Hooper, 1992 : 27) การเ รียนแบบร่วมมือ
เป็นวิธีการน าหลกัทฤษฏีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการ เ รียน ร่วม 
กับแนวคิดทางจิตวิทยาสงัคมที่เน้นให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์โดยการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนให้กับผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถต่างกัน แต่ละคนจะต้องมีส่วน ร่วมอย่างแ ท้จ ริ ง  
ในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุม่ (Johnson & Johnson, 1991 : 23) 
                 องค์ประกอบด้านกระบวนการ ล ัก ษณะ ขอ ง ก า ร จ ัด ฝึ ก อบ ร ม     
ผ่านเครือข่าย จากรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย พบว่ามีการศึกษาด้วยตนเอง 
และศึกษา เ ป็นกลุ่มย่อย  โดย เ น้นการศึกษาแบบร่วมมื อกันผ่าน เค รือข่าย  
ซึ่ง (Hooper, 1992 : 27) การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการที่น าหลกัทฤษฏีการเรียนรู้ที่
มุง่เน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนร่วมกบัแนวคิดทางจิตวิทยาสงัคมที่เน้นให้เกิด
การปฏิสมัพนัธ์โดยการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้กบัผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็น
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กลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุม่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถต่างกัน แต่ละคน
จะ ต้ อ งมีส ่ว น ร่ ว ม อย่า ง แ ท้ จ ริ ง ใ นก า ร เ รี ย น รู้ แล ะค วามส า เ ร็ จ ขอ งกลุ ่ม  
(Johnson & Johnson, 1991 : 52) 
  องค์ประกอบด้านผลลัพธ์ ผลลพัธ์ของผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรม  ควรมี   
การติดตามผลการฝึกอบรมในเร่ืองของการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การน าความ รู้ไปประยุกต์ ใ ช้ ในการท างานด้านต่าง  ๆ  ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หลงัการอบรม และปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึน้หลงัจากการน าความรู้ที่ไ ด้ รับจากการฝึกอบรมไปใ ช้งาน โดยมี วิ ธีการ
ในการติดตามผลโดยการใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบ โดยมีการติดตามผล
หลงัการฝึกอบรมทนัที และเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  การติดตามผลเ ป็นขัน้ตอน
ที่มีความส าคญัมากขัน้ตอนหนึ่งของการฝึกอบรม เนื่องจากผู้จดัท าโครงการฝึกอบรม
จะต้องติดตามผลของการฝึกอบรมวา่ประสบผลส าเ ร็จหรือไม่ เพียงพอประการใด  
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือพฒันาจากอดีตอย่างไรบ้าง โดยอาจจะใช้
วิธีการต่าง ๆ ในการประเมิน เช่น ติดตามผลการปฏิบตัิงาน ให้ผู้บังคบับญัชากรอก
แบบสอบถาม  (Quest ionnaire)  ห รือการสัมภาษณ์  เพื่อที่ จะได้น าผลลพัธ์
มาใช้ประกอบการพัฒนาโครงการ ฝึกอบรมและผู้ เ ข้ า รับการ ฝึกอบรมต่อ ไป  
โดยการประ เมินผลอาจท า ไ ด้ ทั ง้ ใน ระยะสัน้  ร ะยะกลาง  และระยะยาว  
ตามความเหมาะสมของแตล่ะโครงการและปัจจยัแวดล้อมอื่น ๆ  
 ขัน้ตอนการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย  การประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า 
ควรมีการประเมินผลการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายในด้านการ เต รียมการ ฝึกอบรม  
การด าเนินการฝึกอบรม น าความรู้ที่ได้รับใช้ในการจดัการเรียนการสอน การน าความรู้
ไปประยกุต์ใช้ในการท างานต่าง ๆ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ เ ข้ารับ
การฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรม และความเข้าใจ หรือความสามารถที่ปฏิบ ัติ ไ ด้
ระหวา่งการอบรม (ปทีป เมธาคณุวฒุิ, 2540 : 43) ที่กลา่ววา่ การประเมินผลการเ รียน
ที่มีการเรียนการสอนบนเว็บ สามารถประเมินผลแบบทัว่ไปที่เป็นการประเมินระหว่างเรียน 
(Formative Evaluation) กบัการประเมินรวมหลงัเรียน (Summative Evaluat ion)  
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เป็นวิธีการประเมินผลส าหรับการเรียนการสอนโดยการประเมินระหว่างเรียนสามารถ
ท าได้ตลอดเวลาระหว่างมีการเรียน เพื่อดผูลสะท้อนของผู้ เรียนและผลที่คาดหวัง ไ ว้  
อนัจะน าไปปรับปรุงการสอนอยา่งตอ่เนื่อง ขณะที่การประเมินผลหลัง เ รียนมักใ ช้
การตดัสนิในตอนท้ายของการเรียน โดยการใช้แบบทดสอบเพื่อวดัผลตามวตัถปุระสงค์
ของวิชา สว่นวิธีการประเมินผลการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้ 
 1. การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ควรมีการเตรียมความพร้อมของผู้ เ ข้ า รับ
การฝึกอบรม ผู้ เ ข้า รับการฝึกอบรมควรมีความรู้ความเ ข้าใจเ กี่ยวกับขัน้ตอน
ในการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย เพราะจะท าให้การด าเนินการฝึกอบรมฯ มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 
  2. การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ควรมีความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม /
เทคโนโลยีสนบัสนุน ต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ดี และอปุกรณ์ในการสื่อสาร
ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นสิง่ส าคญัที่ในการจดัการฝึกอบรม 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
  1. ควรมีการน าแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเค รือข่ายน าไปพัฒนา
และทดลองใช้กบัครูอาชี วศึกษา  และมีการประเมินประสิท ธิภาพ  เพื่อน า ไปใ ช้
ในการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ยให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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