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การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
โดยการบริหารงานคุณภาพแบบองค์รวม
ยงยุทธ พรมบุตร1* พิสิฐ เมธาภัทร2 และ มนต์ชัย เทียนทอง3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครู
ในการใช้รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ประเมินความเหมาะสม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
ครูผู้สอนประเภทวิชาช่างอุสาหกรรมจากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี อุทั ยธานี จํานวน 15 คน โดยเลือกตามเกณฑ์ ที่กํ าหนดเป็นครูผู้ สอนไม่ น้อยกว่ า 5 ปี ผลการวิจั ยพบว่ า
1) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพ
แบบองค์รวม ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 9 คน ประเมินความเหมาะสม
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มและประเมินเชิงยืนยัน ผลการประเมินในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูในการใช้รูปแบบการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป ได้ผลดังนี้
2.1) การประเมินสภาพแวดล้อม ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก และความสอดคล้องระหว่างหัวข้อ
เรื่องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม มีความสอดคล้องทุกรายการประเมิน 2.2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น
ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีความสอดคล้องทุกรายการ
ประเมิน ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทุกหน่วยมีระดับความเชื่อมั่นสูง
มาก ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎี มีค่าร้อยละ 82.90/81.08 ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงาน
มีค่าร้อยละ 79.65 ความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.3) การประเมินกระบวนการ ผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎีของการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง มีค่าร้อยละ 83.86/82.60 และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ย
จากการปฏิบัติงาน มีค่าร้อยละ 78.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมาก 2.4) การประเมินผลผลิต เพื่อติดตามการนํารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการ
บริหารคุณภาพแบบองค์รวมของครูที่ผ่านการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงานสูงกว่าร้อยละ 80
ผลการประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าสาขาวิชาที่มีต่อครูที่ผ่านการฝึกอบรม ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูที่ผ่านการฝึกอบรม ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่ผ่านการฝึกอบรม ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ทุกรายการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงกว่า
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
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The Development of Knowledge Management Model for
the Vocational Course Development by Total Quality Management
Yongyut Prombut1* Pisit Methapatara2 and Monchai Tiantong3
Abstract
The aims of this research were to: 1) develop and evaluate the appropriateness of the Knowledge
Management Model for the Vocational Course Development by Total Quality Management and 2) develop
and evaluate the efficiency of the Knowledge Management Model for the Vocational Course Development
by Total Quality Management. The target group for the appropriateness evaluation included 9 specialists
while another research target group consisted of 15 teachers from Uthaithani Technical College, Uthaithani
Polytechnic College and Uthaithani Agriculture and Technology College. The results can be concluded as
follows: 1) The Development of Knowledge Management Model for the Vocational Course Development by
Total Quality Management was validated for the appropriateness by 9 specialists by the focus group. The
focus group and evaluation showed that the Development of Knowledge Management Model for the
Vocational Course Development by Total Quality Management was highest appropriate which was
corresponding to the research hypothesis. 2) The developed training course was evaluated for its efficiency
and quality through CIPP Model with the following results. 2.1) The context evaluation. The appropriateness
of the training program was high. The congruency evaluation between the topic of the training course and
the objective of training program was congruence in every aspect. 2.2) The input evaluation. The congruency
between elements of the training program with behavioral objectives showed congruence in every aspect.
The results of the training program try-out revealed high reliability and the achievement score of the
theoretical part was at the average of 82.90/ 81.08 while that of the practical part was 79.65. Furthermore,
the trainees reported satisfaction on the training course at high level. 2.3) The process evaluation. The
achievement score of the implementation on the theoretical part was at the average of 83.36/82.60 while
that of the practical part was 78.64 higher than the set criteria. Furthermore, the trainees reported satisfaction
on the training course at high level. 2.4) The product evaluation. The follow-up study showed that the
trained Industrial teachers showed the practical part was higher than 80. The department heads reported
high satisfaction. The students reported very high satisfaction. and The trained Industrial teachers reported
high satisfaction. The efficiency evaluation result of the training course can be concluded that the
corresponding to the research hypothesis and has more efficiency than the research hypothesis.
Keywords: Training program, Knowledge Management Model, Vocational Course Development
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1. บทนํา
การจั ดการศึ กษาเป็ นไปเพื่ อพั ฒนาคนไทยให้ เป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุ ณธรรม มี จริ ยธรรมและวั ฒนธรรมในการดํ ารงชี วิ ต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัด และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญ
ที่สุด [1] โดยเน้นการพัฒนาครูไปพร้อมกับการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ และสมรรถนะ ควบคู่กับ
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้มีความรู้
และสมรรถนะในการประกอบอาชี พและส่ งเสริ มการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต [2] ซึ่งสอดคล้องกับสุริยะ [3] การพัฒนา
ประเทศให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่ างยั่ ง ยื น การศึ กษาเป็ น
กระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
ซึ่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มุ่งผลิต
และพั ฒนากํ าลั งคนในด้ านวิ ชาชี พ ระดั บฝี มื อ ระดั บ
เทคนิ ค และระดั บ เทคโนโลยี [4] เพื่ อ พั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใน 3 ด้าน คือ ด้าน
พุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย [5] เพื่อให้
ผู้ เรี ยนมี ความรู้ ทั กษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชี พ ตลอดจนลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งคุณภาพการสอนของครูจึง
เป็นหัวใจการผลิตกําลังคน [6] แต่ปัจจุบันพบว่า ผู้ที่
สําเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ส่วนมากขาดทั้ง
ความรู้ ทั กษะ กิ จนิ สั ยอุ ตสาหกรรม ไม่ มีความอดทน
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการทํ า งาน ไม่ มี ป ระสบการณ์
สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องนําไปฝึกงานอีกอย่าง
น้ อย 3-6 เดื อน ทํ าให้ ต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายและเสี ยเวลา
เพิ่มขึ้น [7] สิ่งเหล่านี้เกิดจากครูขาดความรู้ ทักษะ ด้าน
การเตรียมการสอน ด้านการสร้างเนื้อหา ด้านเทคนิคการ
สอน ด้านการจัดกิจกรรมการสอน ด้านการผลิตและการ
ใช้สื่อ และด้านการวัดและประเมินผล [8] จึงส่งผลให้ครู
ไม่สามารถเตรียมการสอน เตรียมเนื้อหาที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับนักเรียน ไม่สามารถผลิตหรือใช้สื่อ ไม่สามารถ
ทําการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงได้ [9] ซึ่งครู
ทุกสาขาจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเน้นสมรรถนะ
และพัฒนาสื่อการสอน วัสดุช่ วยสอนด้านอาชีวศึกษา
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เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน [10] ครูผู้สอนส่วนใหญ่
จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ [9] ด้วยวิธีการฝึกอบรม การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การศึกษาต่อ การดูงาน
การพัฒนาตนเอง [11] ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
โดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ครูที่ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
โดยการบริ หารคุ ณภาพแบบองค์ รวม นํ ารู ปแบบการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการ
บริหารคุณภาพแบบองค์รวมไปใช้ในการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนของตนเอง เพื่ อให้ การจั ดการเรี ยน
การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
โดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึ ก อบรมครู ใ นการใช้ รู ป แบบการจั ด การความรู้ เ พื่ อ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบ
องค์รวม
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร
รายวิ ช าชี พ โดยการบริ ห ารคุ ณ ภาพแบบองค์ ร วม ที่
พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสมจากผลการประเมิ น โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับมากขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมครูในการใช้รูปแบบการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหาร
คุณภาพแบบองค์รวม ที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปใช้ใน
การฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. ขอบเขตการวิจยั
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการ
บริหารคุณภาพแบบองค์รวม ประกอบด้วย กระบวนการ
วิ ธี การในการจั ดการความรู้ เครื่ องมื อในการจั ด การ
ความรู้ การประเมินผลการจัดการความรู้ กระบวนการพัฒนา
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หลักสูตรรายวิชาชีพ เพื่อนําไปใช้ในการศึกษาสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ โดยนํา
กระบวนการบริ ห ารคุ ณ ภาพแบบองค์ ร วมตามวงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง มาบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
ความรู้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมครู ใ นการใช้
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
โดยการบริหารงานคุณภาพแบบองค์รวม
4.2 ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูในการ
ใช้ รู ปแบบการจั ดการความรู้ เพื่ อพั ฒนาหลั กสู ตรราย
วิชาชีพโดยการบริหารงานคุณภาพแบบองค์รวมโดยการ
ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป (CIPP Model) [12] โดย
ประเมิ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ การประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม
การประเมินปัจจัยนําเข้า การประเมินกระบวนการ และ
การประเมินผลผลิต
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
กําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอน
ในการวิจัย ดังนี้
5.1.1 ขั้นตอนศึกษาข้อมูลสภาพ ปัญหาและ
ความต้องการจํ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรราย
วิ ช าชี พ ของครู ช่ า งอุ ต สาหกรรม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ ก่
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
และครูผู้สอนแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา
จากทั่วประเทศ จํานวน 377 คน จากการประมาณค่าของ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan [13]
และกลุ่ ม เป้ าหมายที่ เป็ นผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการจั ด การ
ความรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 5 ท่าน
5.1.2 ขั้นตอนการประเมินความเหมาะสม (ร่าง)
รูปแบบการจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
โดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการฝึกอบรม จํานวน 9 ท่าน
5.1.3 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เป็น กลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินหาประสิทธิภาพ ได้แก่
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการฝึกอบรม
จํานวน 5 ท่าน
5.1.4 ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
จากวิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี จํานวน 15 คน โดยเลือก
ตามเกณฑ์ที่กําหนดเป็นครูผู้สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.1.5 ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
จากวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ ทั ย ธานี วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
อุทัยธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
จํ านวน 15 คน โดยเลื อกตามเกณฑ์ ที่ กํ าหนดเป็ นครู
ผู้สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.1.6 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลหลัง
การฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายมี 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูผู้สอน
แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมที่ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 6 คน
หัวหน้าสาขาวิชาของครูผู้สอนแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
ที่ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 6 คน และนักเรียนทีเ่ รียนกับ
ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมที่ผ่านการฝึกอบรม
จํานวน 60 คน
5.2 วิธีการวิจัย ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย แบ่ง
เป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการจําเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
2) ร่างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรราย
วิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม 3) สนทนา
กลุ่ม 4) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 5) นําหลักสูตรฝึก
อบรมไปทดลองใช้ (Try-out) 6) นําหลักสูตรฝึกอบรมไป
ใช้จริง (Implement) และ7) ติดตามผลและประเมินผล
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้ วยตนเองและทางไปรษณี ย์
การวิ เคราะห์ ข้ อมูลใช้ การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบใช้การ
สนทนากลุ่มและประเมินเชิงยืนยัน การประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ความ
เชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบใช้ สู ต ร KR-20 ของ Kuder
Richardson แบบสอบถามใช้วิธีของ Cronbach's
Alpha Coefficience (α) ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 ภาคปฏิบัติใช้เกณฑ์
75 [14]
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
โดยการบริ หารคุ ณภาพแบบองค์ ร วม ที่ พั ฒนาขึ้ น มี
กระบวนการจั ด การความรู้ ต ามหลั ก การบริ ห ารงาน
คุณภาพแบบองค์รวม ตามวงจรคุณภาพของ Deming
(PDCA) อ้างถึงใน มนต์ชัย [15] มีกระบวนการ 4 ระยะ
9 ขั้ นตอนย่ อย ได้ แก่ ระยะที่ (1)
ขั้ นวางแผน
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อม

P

ระยะที่ 1 ขั้นวางแผน

1. การเตรียมความพร้อม

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. การกําหนดความรู้

ระยะที่ 2 ขั้นดําเนินการ

D

ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดความรู้ ระยะที่ (2) ขั้นดําเนินการ
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้ ขั้นตอนที่
4 การสร้างความรู้ ขั้นตอนที่ 5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ ขั้นตอนที่ 6 การนําความรู้ไปใช้ ขั้นตอนที่ 7 การ
จัดเก็บความรู้ ระยะที่ (3) ขั้นตรวจสอบ ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 8 การติดตามผลและประเมินผลการจัดการ
ความรู้ ระยะที่ (4) สรุปและรายงานผล ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 9 การสรุปและรายงานผลการจัดการความรู้
ดังรูปที่ 1

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.การแสวงหาความรู้
7.การจัดเก็บความรู้
6.การนําความรู้ไปใช้

C

ระยะที่ 3 ขั้นตรวจสอบ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

A

ระยะที่ 4 ขั้นสรุปและรายงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

A P
C D

4.การสร้างความรู้
5.การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

8. การประเมินผลการจัดการความรู้
9. การสรุปและรายงานผลการจัดการความรู้

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการ
บริหารคุณภาพแบบองค์รวม ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการฝึกอบรม รวมจํานวน 9 คน
โดยการสนทนากลุ่มและประเมินเชิงยืนยัน แสดงผลดัง
ตารางที่ 1 และแปลความหมายดังนี้ [13]
4.51-5.00 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสม
รายการประเมิน
1. ภาพรวมของรูปแบบ
2. ขั้นวางแผน
3. ขั้นดําเนินการ
4. ขั้นตรวจสอบ
5. ขั้นสรุปและรายงานผล
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

5.00
5.00
4.89
5.00
5.00
4.98

.000
.000
.333
.000
.000
.067

ความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรราย
วิ ชาชี พโดยการบริ หารคุ ณภาพแบบองค์ รวมจากการ
สนทนากลุ่ม และประเมิ น เชิง ยืน ยัน ของผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ
มีความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.98
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6.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมครูในการใช้รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการใช้รูปแบบ
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการ
บริหารคุณภาพแบบองค์รวม ประกอบด้วยหัวข้อการฝึก
อบรม 15 หัวข้อเรื่อง ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง/
หัวข้องาน (Topic Analysis) ทั้ง 15 หัวข้อ เพื่อนํา ไป
กํ า หนดเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม โดยแต่ ล ะ
วัตถุประสงค์จะนํามาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งมี
รายละเอียดที่เป็นส่วนประกอบด้วยกัน 4 ส่วน คือ 1)
เนื้อหา (Content) 2) สื่อ (Media) 3) กิจกรรม (Activity)
และ 4) การประเมินผล (Evaluation) ในการฝึกอบรมจะ
ใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 2 วัน
ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครู
ในการใช้รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม ผู้วิจัย
ได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป (CIPP Model) [12] เพื่อ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพหลัก สู ต รฝึ ก อบรมที่ พั ฒ นาขึ้ น
สรุปผลดังนี้
1) ผลการประเมินสภาพแวดล้อม (C) โดยผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับมาก
และผลประเมินความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า มี
ความสอดคล้อง
2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (I) โดยผู้เชี่ยวชาญ
มีดังนี้
2.1) ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม พบว่า มีความสอดคล้องทุกรายการประเมิน
2.2) ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบ
ประเมินที่ใช้ในการฝึกอบรม พบว่า มีความสอดคล้องทุก
รายการประเมิน
2.3) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
(Try-out) กับครูผู้สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ ทั ย ธานี จํ า นวน 15 คน ผล
ปรากฏว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ มีค่าเท่ากับ
0.985 และผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมแสดงผล
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติงาน

เต็ม
138
160
132

เฉลี่ย
114.40
129.73
105.13

ร้อยละ
E 1 = 82.90
E 2 = 81.08
79.65

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีค่าคะแนนผล
สัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 82.90 คะแนนจาก
การทํ า แบบทดสอบร้ อ ยละ 81.08 คะแนนจากการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 79.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
และนอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
3) ผลการประเมินกระบวนการ (P) เป็นการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 15 คน ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติงาน

เต็ม
138
160
132

เฉลี่ย
115.73
132.20
108.80

ร้อยละ

E 1 = 83.86
E 2 = 82.60

78.64

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีค่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 83.86 คะแนน
จากการทําแบบทดสอบร้อยละ 82.60 คะแนนจากการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 78.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมครูในการใช้รปู แบบการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพ
แบบองค์รวม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4) ผลการประเมินผลผลิต (P) เป็นการประเมินความ
เหมาะสมเพื่อติดตามการนํารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบ
องค์รวมไปใช้ โดยครูผู้สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมที่
ผ่ า นการฝึ ก อบรม พบว่ า ครู ผู้ ส อนประเภทวิ ช าช่ า ง
อุตสาหกรรมที่ ผ่ านการฝึกอบรมได้ พัฒนาหลั กสู ตรราย
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจ
มาก ค่ าเฉลี่ ย 4.33 ประเมิ นความพึ งพอใจของหั วหน้ า
สาขาวิชา เพื่อติดตามการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพของ
ครูที่ผ่านการฝึกอบรม พบว่า มีความพึงพอใจมากเช่นกัน
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ค่าเฉลี่ย 4.41 และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เรียนกับครูที่ผ่านการฝึกอบรม พบว่า มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66
7. อภิปรายผลการวิจยั
การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
หลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบองค์
รวม พบประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี้
7.1 การพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการ
บริหารคุณภาพแบบองค์รวม ในการพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ความต้องการจํ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรราย
วิชาชีพ นํามาสรุปเป็นรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
ประกอบด้วยกระบวนการ คือ การเตรียมความพร้อม
การกําหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บความรู้ การนํา
ความรู้ไปใช้ การประเมินความรู้ การสรุปและรายงานผล
การจั ดการความรู้ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ Marquardt [16]
สรุปไว้ว่า กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การ
หาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์
ความรู้ และการใช้ความรู้ สอดคล้องกับภูวนาท [17] ได้
วิ จั ยเรื่ อง กระบวนการจั ดการความรู้ เพื่ อการบริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า กระบวนการจัดการความรู้
ประกอบด้วย การกําหนดความรู้ การสร้างความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ การนําความรู้ไปใช้ การประเมินผล
ความรู้ และการจัดเก็บความรู้ สอดคล้องกับเกียรติศักดิ์
[18] ได้วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิต ศึกษาสู่สังคม พบว่า กระบวนการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้ วย การกํ าหนดความรู้ การสื บค้ น
ความรู้ การสร้ างความรู้ การจั ดเก็ บความรู้ และการ
ประเมินความรู้ สอดคล้องกับฉลองรัฐ [19] ได้วิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมผู้บริหาร
และคณาจารย์ ขั้นจัดทําแผนปฏิบัติการ และขั้นปฏิบัติ
การจั ด การความรู้ โดยดํ า เนิ น การตามกระบวนการ
จัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย การจําแนกความรู้ การ
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สร้างความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ การนํา
ความรู้ไปใช้ การเผยแพร่ความรู้ การสร้างเครือข่าย
ความรู้ และการประเมินผลความรู้ นอกจากนี้ การ
ประยุกต์ใช้การบริหารงานคุณภาพแบบองค์รวมตามวงจร
คุณภาพของ Deming ที่เรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” ซึ่งแบ่ง
เป็น 4 ขั้นตอน คือ PDCA ทําให้รูปแบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน
ซึ่งสอดคล้องกับมนต์ชัย [15] ได้กล่าวไว้ว่า PDCA เรียก
อี กชื่ อหนึ่ งว่ า “วงจรบริ หารคุ ณภาพโดยรวม (Total
Quality Management)” กล่าวคือ เป็นวงจรที่มีการ
วางแผน การปฏิ บั ติ ตามขั้ นตอน การตรวจสอบ และ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยนําวงจร PDCA ไปใช้ เพื่อ
พั ฒนาองค์ กรที่ เน้ นทางคุ ณภาพ ซึ่ งจะช่ วยให้ องค์ กร
สามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ช่วย
สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า และมี ต้ น ทุ น ในการ
ดํ าเนิ นงานที่ ได้ เปรี ยบคู่ แข่ งขั น นั กวิ ชาการทางด้ าน
คุณภาพจึงได้ให้ความสําคัญกับวงจร PDCA เนื่องจาก
สามารถนํ าไปใช้ วางแผนและดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการ
ปฏิบัติการที่เน้ นคุณภาพตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุ บันได้ ดี
และสอดคล้องกับภูวนาท [17] ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
กระบวนการบริ ห ารจั ด การความรู้ เ พื่ อ การบริ ห าร
สถานศึกษาเป็นวิธีการบริหารตามกระบวนการวางแผน
(Plan) การปฏิบัติการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และ
การปรับปรุงแก้ไข (Action) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาพรวมเพิ่มมากขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็น
อย่างเป็นเอกฉันว่ามีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการ
ความรู้ จึงส่งผลให้การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
7.2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึ ก อบรมครู ใ นการใช้ รู ป แบบการจั ด การความรู้ เ พื่ อ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบ
องค์รวม หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ
4 ส่วน ประกอบด้วย 1) เนื้อหา 2) สื่อ 3) กิจกรรม และ
4) การประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับพิสิฐ และคณะ [20]
และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
สภาพ ปัญหาและประเมินความต้องการจําเป็นในการ
ฝึกอบรม เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะจะเป็น
ตัวกําหนดแนวทางในการฝึกอบรม สอดคล้องกับศศิริ
นทร์ [21] และพิสิฐ [22] ที่ได้สรุปรูปแบบการพัฒนา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

หลักสูตรฝึกอบรมสําหรับช่างอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการ
หาความต้ องการของการฝึ กอบรม เป็ นการสํ ารวจหา
ความต้องการหรือสภาพของปัญหาแท้จริง เพื่อให้ทราบ
สภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรมอย่าง
แท้ จริ ง จึ งส่ งผลให้ การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพสํ าหรั บ
ภาคทฤษฎีผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ E1/E2 มีค่า 83.86/
82.60 และสําหรับภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ
78.64 ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกิดจาก
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เ ป็ น ระบบ ผ่ า นการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพโดยผู้ เชี่ ย วชาญ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพ
ปั ญ หาและความต้ อ งการของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
สอดคล้องกับแทน [23] มีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
สอดคล้องกับสุรางค์ [24] รวมถึงมีวิธีการฝึกอบรมที่
เหมาะสมกั บผู้เข้ ารั บการฝึกอบรม ซึ่ งเป็ นส่ วนสํ าคั ญ
สอดคล้องกับวรนารถ [25] ส่งผลให้ผู้รับการฝึกอบรม
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติ
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
8.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานํา
หลักสูตรฝึกอบรมครูในการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
เพื่ อพั ฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริ หารคุ ณภาพ
แบบองค์รวม ไปจั ดฝึ กอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กั บ
ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศ เพื่อให้สามารถนํารูปแบบ ไปใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป
2) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิทยากร
ฝึกอบรมครูในการใช้รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
กับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้ครูผู้สอน นํารูปแบบ ไปใช้
3) สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
หรือกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการจัด
ฝึกอบรมครูในการใช้รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
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8.1.2 สถานศึกษา
1) ควรนําหลักสูตรฝึกอบรมครูในการใช้
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
โดยการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม ไปใช้ฝึกอบรมให้กับ
ครูผู้สอน เพื่อให้สามารถนําไปใช้พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของตนเอง
2) จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมครูในการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
เพื่ อพั ฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริ หารคุ ณภาพ
แบบองค์รวม เพื่ออํานวยความสะดวก ตรวจสอบ สรุปและ
รายงานผล ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารรับทราบ
3) ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณสําหรับ
การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการ
บริหารคุณภาพแบบองค์รวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
8.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดย
การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ของผู้เรียน
8.2.2 ควรมีการวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการ
บริ หารคุ ณภาพแบบองค์ รวม ที่ สอดคล้ องกั บมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพต่าง ๆ
8.2.3 ควรมี การวิ จั ยเกี่ ยวกั บการใช้ รู ปแบบการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยการบริหาร
คุณภาพแบบองค์รวม ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ เพื่อเปิด
โอกาสให้ครูสามารถพัฒนาความรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา
9. กิตติกรรมประกาศ
ทุ นวิ จั ยบางส่ วนได้ รั บจากสํ านั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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