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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวีวัฒน์ รื่นรวย1* พิสิฐ เมธาภัทร2 และ ไพโรจน์ สถิรยากร2
บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสม ระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอน
ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินความเหมาะสม ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 ท่าน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ครูนิเทศก์ภายในจํานวน 20 ท่าน โดย
เลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการ
สอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 9 ท่าน
ประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม ผลการประเมินในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป ได้ผลดังนี้
2.1) การประเมินสภาวะแวดล้อม ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม มีความสอดคล้องทุกรายการประเมิน 2.2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีความสอดคล้องทุกรายการประเมิน และ
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ พบว่า ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทุกหน่วยมีระดับความเชื่อมั่นสูงมาก ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎี มีค่าร้อยละ 82.48/81.44
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงาน มีค่าร้อยละ 87.22 ความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด
2.3) การประเมินกระบวนการ ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎีของการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง มีค่าร้อยละ
83.94/82.43 และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงาน มีค่าร้อยละ 85.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการ จัดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.4) การประเมินผลผลิต เพื่อติดตามการนําระบบไปใช้
ผลการประเมินความเหมาะสมโดยครูนิเทศก์ภายในที่ผ่านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความ
พึงพอใจของหัวหน้าสาขาวิชา ที่มีต่อครูนิเทศก์ภายในที่ผ่านการฝึกอบรม ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
จากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ทุกรายการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรม
จึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
คําสําคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม, ระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง, เทคโนโลยีสารสนเทศ
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The Development of Training Program on Quality Assurance and Self-directed
Teaching Development through Information Technology
Thaweewat Ruenrui1* Pisit Methapatara2 and Pairote Stirayakorn2
Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop and evaluate the appropriateness of the
training program on quality assurance and self-directed teaching development through information
technology and 2) develop and evaluate the efficiency of the training program on quality assurance and
self-directed teaching development through information technology. The target group for the
appropriateness evaluation included 9 specialists while another research target group consisted of 20
supervisor teachers. The results can be concluded as follows: 1) The developed training program on
quality assurance and self-directed teaching development through information technology was
validated for the appropriateness by 9 specialists by the interview. The overall evaluation showed that
the developed training course 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 highest. The congruency evaluation between the topic of the training course and 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 training
appropriateness also revealed highest appropriateness. The results of the training program try-out
revealed high reliability and the achievement score of the theoretical part was at the average of 82.48/
81.44 while that of the practical part was 87.22 Furthermore, the trainees reported satisfaction on the
training course at highest level. 2.3) The process evaluation. The achievement score of the
implementation on the theoretical part was at the average of 83.94/ 82.43 while that of the practical
part was 85.19 higher than the set criteria. Furthermore, the trainees reported satisfaction on the training
course at highest level. 2.4) The product evaluation. The follow-up study showed that the supervisor
teachers who joined the developed training course showed highest appropriateness and the department
heads reported highest satisfaction on the trained supervisor teachers. The efficiency evaluation result
of the training course can be concluded that the corresponding to the research hypothesis.
Keywords: Training program, Quality assurance and self-directed teaching development,
Information technology
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1. บทนํา
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการขยายตัวของภาค
อุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ทําให้ทุก
หน่วยงานต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะด้ านบุ คลากร เพื่ อรองรั บการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว สิ่งที่พัฒนาคุณภาพของบุคลากรได้ดีที่สุดคือ
การให้ ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ณรงค์ ชั ย [1] การ
ส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้เกิดความ
ความสําเร็จทางการศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็นรากฐานสําคัญ
ในการพั ฒ นาประเทศ ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งยั่ ง ยื น
เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ซึ่งพระราชบัญญัตกิ ารอาชีว ศึกษา
พ.ศ. 2551 มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี [2] เพื่อ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใน 3 ด้าน
คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย [3]
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ ทักษะไปใช้ในการประกอบ
อาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ครูผู้สอน
จึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง แต่การที่ครูจะสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีองค์ประกอบ
หลักสนับสนุน คือ ต้องมีกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดี
กระบวนการเรียน การสอนที่ดี และกระบวนการนิเทศ
การศึกษาที่ดี [4] ซึ่งการนิเทศการสอน เป็นส่วนหนึ่งของ
การนิ เทศการศึ กษา เพื่ อส่ งเสริ ม สนั บสนุ นและพั ฒนา
มาตรฐานของการศึกษา ดังนั้น ผู้นิเทศจะต้องมีความรู้
ประสบการณ์ และทั กษะต่ าง ๆ ในการนิ เทศ [5] แต่
ปั จจุ บั นพบว่ า ศึ กษานิ เทศก์ หรื อผู้ บริ หารระดั บสู ง มี
ความสามารถและทํ าหน้ าที่ นิ เทศการสอน มี จํ านวน
น้อยลง แต่สถานศึกษาและจํานวนครูเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
การนิเทศการศึกษาไม่ทั่วถึง ไม่มีคุณภาพ ขาดการติดตาม
และประเมินผลการสอนของครู [6] นอกจากนี้ ยังพบ
ปัญหาอื่นอีก เช่น โดยพฤติกรรมส่วนตัวครูจะไม่ค่อยรับ
ฟังการแนะนําจากคนอื่น ครูที่มีคุณสมบัติในการนิเทศไม่
ตรงกับสาขาวิชาที่จะทําการนิเทศ เวลาว่างไม่ตรงกัน
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ภาระการสอนมีจํานวน
มาก อยู่ระหว่าง 24-32 คาบ/สัปดาห์/คน เป็นต้น ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมิน
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คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ครูที่ผ่านการฝึกอบรม นําระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการประเมินการจัด การเรียนการสอน
ของตนเอง แล้วนําจุดด้อย จุดบกพร่องมาพัฒนา เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการ
ประยุ กต์ ใช้ หลั กการประเมิ นตนเอง (Self-Evaluation)
เพราะการที่ครูจะพัฒนาและสามารถปฏิบัติ งานสู่ความเป็น
เลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพได้ จําเป็นที่ครูจะต้อง
พัฒนาตนเอง ซึ่งแนวทางที่สําคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วย
ให้การพัฒนาตนเองมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คือ การ
ประเมินตนเองของครู [7] ระบบประเมินคุณภาพและ
พัฒนาการสอนด้วยตนเองที่จัดทําได้กําหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินและระดั บคุ ณภาพของการประเมิน ด้ วยการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินตนเองแบบรูบริค ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินตนเอง มีลักษณะ
พิเศษคือ มีการกําหนดระดับช่วงชั้น และคะแนนในแต่ละ
ช่วงชั้น พร้อมคําอธิบายถึงคุณลักษณะของความสามารถ
ที่แตกต่างกัน โดยระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการ
สอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น
จะประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของ
Edwards Deming [8] และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เข้าถึงระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอน
ด้ ว ยตนเอง แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร แหล่ ง ความรู้ แ ละ
สามารถส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และลดปัญหาการ
ยึดติดกับเวลา สถานที่ และบุคคล
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสม ระบบ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วย
ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วย
ตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น ผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในระดับ มากขึ้นไป
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3.2 หลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและ
พัฒนาการสอนด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
พั ฒนาขึ้ น สามารถนํ าไปใช้ ในการฝึ กอบรมได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. วิธีดําเนินการวิจยั
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
และกลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้
4.1.1 ขั้นตอนศึกษาข้อมูลสภาพและประเมิน
ความต้องการจําเป็น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อํานวยการ
รองผู้ อํ านวยการฝ่ ายวิ ชาการ ครู นิ เทศก์ ภายใน และ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาจากทั่วประเทศ จํานวน 377 คน
และกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นา
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน จํานวน 5 ท่าน
4.1.2 ขั้นตอนประเมินความเหมาะสม (ร่าง)
ระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง
โดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการฝึกอบรม ด้านการนิเทศภายใน และ
ด้านการจัดการเรียนการสอน รวม 9 ท่าน
4.1.3 ขั้นตอนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เป็น
กลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ ประเมิ น หาประสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการฝึกอบรม
และด้านการนิเทศภายใน จํานวน 5 ท่าน
4.1.4 ขั้ น ตอนทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูซึ่งทําหน้าที่นิเทศภายใน จาก
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ จํานวน 10 คน
4.1.5 ขั้นตอนนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
(Implementation) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูซึ่งทําหน้าที่
นิเทศภายใน จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีและวิทยาลัยการ
อาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก จํานวน 20 คน
4.1.6 ขั้นตอนติดตามและประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่ม ได้แก่ ครูนิเทศก์
ภายในที่ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 20 คน และหัวหน้า
สาขาวิ ช าของครู นิ เ ทศก์ ภ ายในที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรม
จํานวน 10 คน
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4.2 ขั้นตอนการวิจยั
4.2.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 9
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาสภาพและประเมินความ
ต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม 3) ร่างระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 4) ประเมิน (ร่าง) ระบบประเมินคุณภาพและ
พัฒนาการสอนด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยวิ ธี สั มภาษณ์ ด้ วยแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม 5) จัดทําระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการ
สอนด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคู่มือ
การใช้ 6) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 7) การนําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try-out) 8) นําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปใช้จริง (Implement) และ 9) ติดตามและประเมินผล
หลังการฝึกอบรม
4.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองและทาง
ไปรษณีย์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) การประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson
ความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถามใช้วิ ธี ของ Cronbach's
Alpha Coefficience (α) ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 ภาคปฏิบัติใช้เกณฑ์
75 [9]
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมระบบ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1 ผลการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
และพั ฒ นาการสอนด้ ว ยตนเอง โดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย คือ
ระบบการจัด การเรียนการสอน ตามหลักการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA ของ Edwards Deming ประกอบด้วย P
การวางแผน เตรียมการสอน (Plan) D การปฏิบัติการ
สอน (Do) C การตรวจสอบและประเมินการสอน
(Check) A การสรุปผล และพัฒนาคุณภาพการสอน
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(Act) และระบบย่อยส่วนที่ 2 คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้ วย ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
ซอฟต์ แวร์
(Software) ฐานข้อมูล (Database) เครือข่าย (Network)
คน (People) และกระบวนการ (Procedure) ที่ครู

นํ า ไปใช้ ป ระเมิ น ระบบการสอน ตั้ ง แต่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ประมวลผลข้อมูลและแสดงผลข้อมูล ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ด้ า นการฝึ ก อบรมและด้ า นการ
นิเทศภายใน รวมจํานวน 9 ท่าน โดยวิธีสัมภาษณ์ ด้วย
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
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แสดงผลดังตารางที่ 1 และแปลความหมายดังนี้ [10]
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
ความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รายการประเมิน

X

S.D.

1. ภาพรวมของระบบ
2. ขั้นวางแผนเตรียมการสอน
3. ขั้นดําเนินการปฏิบัติการสอน
4. ขั้นประเมินการสอน
5. ขั้นสรุปผลและพัฒนาคุณภาพ
การสอน
6. เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช้
ค่าเฉลี่ยรวม

4.94
4.97
4.94
4.99

0.14
0.08
0.09
0.04

4.99

0.04 มากที่สุด

4.98
4.96

0.06 มากที่สุด
0.08 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของระบบประเมิ น คุ ณ ภาพและพั ฒ นาการสอนด้ ว ย
ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมมากที่สุด
5.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของ
หลัก สูต รฝึกอบรมระบบประเมินคุณ ภาพและพัฒนา
การสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัย
ได้ทําการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง/หัวข้องาน (Topic Analysis)
ของหลั กสู ตรฝึ กอบรมได้ 15 หั วข้ อ นํ าไปกํ าหนดเป็ น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยแต่ละวัตถุประสงค์จะนํามา
พั ฒนาเป็ นหลั กสู ตรฝึ กอบรม ซึ่ งมี รายละเอี ยดที่ เป็ น
ส่วนประกอบด้วยกัน 4 ส่วน คือ 1) เนื้อหา (Content) 2)
สื่อ (Media) 3) กิจกรรม (Activity) และ 4) การประเมินผล
(Evaluation) ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมตลอด
หลั กสู ตร 3 วัน จากนั้ น ทํ า การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
หลัก สูต รฝึกอบรมระบบประเมินคุณ ภาพและพัฒนา
การสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัย
ได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป (CIPP Model) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น สรุปผลดังนี้
5.2.1 ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (C) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตรฝึก อบรมมีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด และผลประเมินความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า มีความสอดคล้อง
5.2.2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (I) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้
1) ผลการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม พบว่า มีความสอดคล้องทุกรายการประเมิน
2) ผลการประเมินความเหมาะสมของ
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แบบประเมินที่ใช้ในการฝึกอบรม พบว่า มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน
3) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลอง
ใช้ (Try-out) กับครูนิเทศภายในของวิทยาลัยการอาชีพ
นวมินทราชูทิศ จํานวน 10 คน ผลปรากฏว่า ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทุกหน่วย มีค่าระหว่าง 0.800.84 (ระดับความเชื่อมั่นสูงมาก) และผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฝึกอบรม แสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติงาน

เต็ม
109
146
54

เฉลี่ย
89.90
118.90
47.10

ร้อยละ

E 1 = 82.48
E 2 = 81.44

87.22

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีค่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 82.48 คะแนน
จากการทําแบบทดสอบร้อยละ 81.44 คะแนนจากการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 87.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
และนอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
5.2.3 ผลการประเมินกระบวนการ (P) เป็นการ
ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของหลั กสู ตรฝึ กอบรมไปใช้ จริ งกั บ
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 20 คน ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติงาน

เต็ม
109
146
54

เฉลี่ย
91.50
120.35
46.00

ร้อยละ
E 1 = 83.94
E 2 = 82.43
85.19

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีค่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 83.94 คะแนน
จากการทําแบบทดสอบร้อยละ 82.43 คะแนนจากการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 85.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
และนอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
5.2.4 ผลการประเมิน ผลผลิต (P) เป็น การ
ประเมิน ความเหมาะสมเพื ่อ ติด ตามการนํ า ระบบ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ โดยครูนิเทศก์ภายในที่
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ผ่า นการฝึก อบรม พบว่า มีค วามเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.76 และประเมินความพึงพอใจของหัวหน้า
สาขาวิช า เพื่อ ติด ตามการประเมิน การจัด การเรีย น
การสอนของครูน ิเ ทศก์ภ ายในที ่ผ ่า นการฝึก อบรม
พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ค่าเฉลี่ย 4.73
6. อภิปรายผลการวิจยั
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพ
และพั ฒ นาการสอนด้ ว ยตนเอง โดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ พบประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี้
6.1 การพัฒนาและการประเมินความเหมาะสม
ระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ อง ศึ กษาความ
ต้ อ งการจํ า เป็ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บพิ สิ ฐ [11] ที่ ไ ด้ ส รุ ป
รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมสํ า หรั บ ช่ า ง
อุ ตสาหกรรม เกี่ ยวกั บการหาความต้ อ งการของการ
ฝึกอบรม เป็นการสํารวจหาความต้องการหรือสภาพของ
ปั ญหาแท้ จริ ง จะทํ าให้ ทราบสภาพปั ญหาและความ
ต้ อ งการได้ อ ย่ า งเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้เข้าฝึกอบรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การ
ประเมินตนเองโดยใช้รูบริค ทําให้ผู้ประเมินทราบข้อเด่น
ข้อบกพร่อง และขอบเขตการพัฒนาตนเอง เป็นวิธีที่ดีสุด
สําหรับการให้ผู้ประเมินตนเองรับทราบถึงความก้าวหน้า
ของตน และรู้ ว่ า จะสามารถพั ฒ นาตนเองอย่ า งไร
สอดคล้ อ งกั บ Arthur [12] และการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สร้ า งเป็ น ระบบประเมิ น
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง ที่มีลักษณะของ
ความสัมพันธ์กันกับระบบการจัดการเรียนการสอน ส่งผล
ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ ณรงค์ ชั ย [1]
นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้วงจรบริหารงานคุณภาพของ
เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W. Edwards Deming) ที่เรียกว่า
“วงจรเดมมิ่ง”ประกอบด้วย PDCA ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
ทําให้ระบบมีความชัดเจน สอดคล้องกับ Dixon &
Moorse [8] จึงส่งผลให้การประเมินความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
6.2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วย
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ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรฝึกอบรมที่
ได้พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ครบตามหลักวิชาการ
คือ 1) เนื้อหา (Content) 2) สื่อ (Media) 3) กิจกรรม
(Activity) และ 4) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง
สอดคล้องกับพิสิฐ และคณะ [13] และการพัฒนา
หลั กสู ตรฝึ กอบรมในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ ศึ กษาสภาพและ
ประเมิ น ความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการฝึ ก อบรม เป็ น
ขั้ น ตอนที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง เพราะจะเป็ น ตั ว กํ า หนด
แนวทางในการฝึกอบรม สอดคล้องกับไพโรจน์ [14] จึง
ส่งผลให้การประเมินประสิทธิภาพสําหรับภาคทฤษฎีผ่าน
เกณฑ์ ที่ กํ า หนด คื อ E1 /E2 มี ค่ า 83.94/82.43 และ
สําหรั บภาคปฏิ บัติ ผ่ านเกณฑ์ ที่กํ าหนดร้ อยละ 85.19
ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กํ า หนด ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เกิ ด จากการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เ ป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีข้อมูลพื้นฐานในด้าน
สภาพและความต้องการจําเป็น มีการกําหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน สอดคล้องกับสุรางค์ [15] และสอดคล้องกับวรนา
รถ [16] ที่ว่า วิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และเจตคติ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเพือ่ การนําผลการวิจัยไปใช้
7.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้นํา
หลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการ
สอนด้ ว ยตนเอง โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ไปจั ด
ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับครูนิเทศก์ภายในและ
ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถนําระบบประเมินคุณภาพและ
พัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ประเมินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป
2) สนั บสนุ นการจั ดทํ าฐานข้ อมู ลและ
ติ ดตั้ งระบบประเมิ นคุ ณภาพและพั ฒนาการสอนด้ วย
ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับสถานศึกษาสังกัด
สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาทั่ วประเทศ
เพื่อให้ครูนิเทศก์ภายในและครูผู้สอน นําระบบประเมิน
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คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้
7.1.2 สถานศึกษา
1) ควรนําหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปใช้ฝึกอบรมให้กับครูนิเทศก์ภายในและ
ครูผู้สอน เพื่อให้สามารถนําไปใช้ประเมินการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการนําระบบไปใช้
เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบให้ดีขึ้นต่อไป
2) ควรจัดทําฐานข้อมูลและติดตั้งระบบ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ให้ ค รู นิ เ ทศก์ ภ ายในและ
ครูผู้สอนนําระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอน
ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
3) ควรจัดตัง้ คณะกรรมการดูแลระบบ
(Admin) เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้งาน ให้คํา
ปรึกษาแนะนําการใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ จาก
ระบบสรุปและรายงานผล
การใช้งานระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ ให้ผู้เกีย่ วข้องและผู้บริหารรับทราบ
7.1.3 ครูนิเทศก์ภายในและครูผู้สอน
นําระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอน
ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของตนเอง ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาระบบให้ดีขึ้นต่อไป
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
นํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ การ
จัดการเรียนการสอน หรือเรื่องอื่น ๆ ในการจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในด้านการ
บริหารจัดการ
7.2.2 ควรมี ก ารวิ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการ
สอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2.3 ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ
ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
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ระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. กิตติกรรมประกาศ
ทุนวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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