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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตร
โดยวัฏจักรบริหาร PAOR
ประดิษฐ ฮกทา1* พิสิฐ เมธาภัทร2 และ อโนมา ศิริพานิช3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร
คุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR และ 2) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการ
บริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา ซึ่งใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏ
จักรบริหาร PAOR ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวางแผนหลักสูตร ระยะที่ 2 การนําหลักสูตรไปใช้
และระยะที่3 การประเมินผลหลักสูตร ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกตการณ์
และขั้นสะท้อนผล โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 ท่าน ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ และ 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตร
โดยวัฏจักรบริหาร PAOR ที่พัฒนาขึ้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model สรุปได้ดังนี้ การประเมิน
บริบท พบว่า หัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมทั้ง 12 หัวข้อเรื่อง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัย
เบื้องต้น พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
หลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกรายการ การประเมินกระบวนการ พบว่า ประสิทธิภาพของหลักสูตรด้านทฤษฎี
เท่ากับร้อยละ 84.53/83.76 และประสิทธิภาพด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 82.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ โดยผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินผลผลิต พบว่า 1)
ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการนํารูปแบบไปใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 2)
ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในการนํารูปแบบไปใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ 3) ผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอนที่นํารูปแบบไปใช้ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก
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The Training Course Development on Curriculum Quality Management Model
by Using PAOR Administrative Cycle
Pradit Hoktha1* Pisit Methapatara2 and Anoma Siripanich3
Abstract
The purposes of this research were to 1) develop and evaluate the appropriateness of the training
course on curriculum quality management model using PAOR Cycle and 2) develop and evaluate the
efficiency of the training course on curriculum quality management model using PAOR Cycle. The target
group included educational institutes under Office of Vocational Education Commission (OVEC). The
research has been designed as the research and development with both qualitative and quantitative data.
The results can be concluded as follows. 1) The result on the appropriateness of the developed training
course showed that the training course on curriculum quality management model using PAOR Cycle
consisted of 3 main phases, i.e. phase 1: the curriculum planning, phase 2: the implementation, and phase
3 consisted of 4 sub-stages, i.e. planning, action, observing, and reflection. The developed model was
evaluated by 9 specialists showing very high appropriateness following the research hypothesis and 2) The
developed model was evaluated by CIPP Model showing that the context evaluation revealed very high
appropriateness of the 12 training topics. The input evaluation also reported very high appropriateness
and congruence between the course components and the behavioral objectives. The process evaluation
showed the efficiency on the theoretical score at 84.53/83.76 and that of the practical part at 82.90%
higher than the set criteria. Moreover, the trainees reported very high satisfaction on the whole training
program. The product evaluation showed that: 1) the management team was satisfied with the trained
curriculum management committee at high level. 2) The management team reported high satisfaction on
the teaching management conducted by the trained teachers. 3) The follow-up studies showed high
satisfaction of learners toward the trained teachers. The results mentioned above showed that the training
course on curriculum quality management model using PAOR Cycle gained high efficiency following the
research criteria.
Keywords: Training course, training course on curriculum quality management model by using PAOR Cycle
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1. บทนํา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมีความสลับซับซ้อน
มากขึ้น มีการปรับระเบียบเศรษฐกิจที่นําไปสู่การกําหนด
กติกาการค้าการลงทุนและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้ง
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอิทธิพลต่อกระแสการ
พัฒนารวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มี
เทคโนโลยีและการใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนาทําให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมทั้งการสร้างระบบกลไกและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีจากทักษะใน
ด้านปฏิบัติการซ่อมบํารุงรักษามาเป็นกําลังคนที่มีความรู้
และความเชี่ยวชาญในการผลิต การดัดแปลง และสร้าง
สิ่งประดิษฐ์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ใน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้นนอกจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็น ต้องบริหารงานอย่างเป็น
ระบบแล้ว ยังต้องคํานึงถึงความพร้อมของทรัพยากรเพื่อ
ใช้ในการผลิตกําลังคนด้วย เช่น หลักสูตร ผู้สอน เครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การสอนวัสดุฝึก งบประมาณ
โรงฝึกงาน ห้องสมุด เป็นต้น โดยต้องมีการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตลอดจนมีความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในด้าน
การพัฒนาหลักสูตร และการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ จึงจะทําให้สามารถ
ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ปัจจุบัน
ปัญหา ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการอาชีวศึ กษา คือ มี
สมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้รวมทั้ง
ทักษะพื้นฐานที่จําเป็นได้แก่ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ขาดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหาและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนนั้น ต่างมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการ
เรี ยนการสอนของสถานศึ กษาเป็ นสํ าคั ญ โดยภายใต้
ปัญหาการเรียนการสอนล้วนมีปัญหาย่อย ๆ อื่นอีกที่มี
ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน เช่นจํานวน และทักษะของ
ครูผู้สอน [1] นอกจากนี้ ยังพบปัญหาอื่นอีก เช่น ครู
ได้รับการฝึกอบรมแบบเก่าทําให้ขาดความรู้และทักษะใน
การสอน ครูอาจารย์จํานวนมากคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
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ประยุกต์ใช้ไม่เป็น ใช้ตําราเล่มเก่าสอน สอนแบบบรรยาย
ให้นักเรียนท่องจําไปสอบ เน้นการเรียนตามตํารา ด้วย
เหตุผลของปัญหาการเรียนการสอนดังกล่าว อาจมีส่วน
ทําให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
ได้ เพียงพอทั้ งด้ านคุ ณภาพและจํานวน ซึ่งเห็นได้จาก
ความต้องการกําลังคนของภาคธุรกิจที่รองรับผลผลิตจาก
การศึกษามีความต้องการจ้างงานกับกลุ่มคนที่มีลักษณะ
2 ประการ คือ ทักษะความชํานาญในวิชาชีพที่ตนศึกษามา
และมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
และแสวงหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม [2] นอกจากนี้ ผู้ สํ าเร็ จ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่เข้าสู่ตลาด แรงงานมีเพียง
ร้อยละ 25 และผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานนั้น บรรดาสถาน
ประกอบการต้องเสียเวลาพัฒนาทักษะเพิ่มเติม เนื่องจาก
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในงาน [3]
ซึ่งประเด็นเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของ
การเรียนการสอนข้างต้นได้เป็นอย่างดี
วัฏจักรบริหาร PAOR ซึ่งเป็นกระบวนการของการวิจัย
เชิ งปฏิ บั ติ การอาจเป็ นทางเลื อกหนึ่ งที่ สามารถนํ ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารหลักสูตรให้เกิดคุณภาพได้โดย
วัฎจักรนี้มีการปฏิบัติที่สําคัญ 4 ประการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นวงจร ได้แก่ 1) การพัฒนาแผนการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
สิ่งที่มีปัญหา (Planning) 2) การปฏิบัติตามแผน (Action)
3) การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observation) และ 4) การ
สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) ซึ่งมีการเคลื่อนไหว
เป็นลักษณะ “เกลียวสว่าน” ไปในทั้ง 4 จุด อย่างไม่อยู่
นิ่งอันจะทําให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างต่อเนื่องซึ่ง
จากการศึ กษางานวิ จั ยเกี่ ยวกั บการนํ าวั ฏจั กรบริ หาร
PAOR มาใช้ในงานต่าง ๆ พบว่า ถ้าผลการวิจัยสามารถ
แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาหน่ ว ยงานผลผลิ ต ได้ ต ามที่
ต้องการก็ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการวิจัย แต่ถ้าผลการวิจัย
ยั งไม่ สามารถแก้ ไขปั ญหาหรื อพั ฒนาสิ่ งที่ ต้ องการได้
ผู้วิจัยสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนใหม่ ขณะดําเนินการวิจัย
สามารถปรั บปรุ งแก้ ไขแผนงานได้ ตลอดเวลา เพื่ อให้
แผนงานมีความเหมาะสมกับสภาพจริงของการปฏิบัติ
งาน [4] ซึ่งผลการวิจัยนี้ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของ
การบริหารโดยการใช้วัฏจักร PAOR
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏ
จักรบริหาร PAOR
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักร
บริหาร PAOR
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักร
บริหาร PAOR ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพ
หลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
นําไปใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่กําหนด
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
4.1.1 การบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
ระยะการวางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning)
ระยะการนําหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation)
และระยะการประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation)
4.1.2 วัฏจักรบริหาร PAOR ตามแนวคิดของ
Stephen Kemmis and Robin Mc Taggar [5]
ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการ
ปฏิบัติการ (Action) ขั้นการสังเกตการณ์ (Observing)
และขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection)
4.1.3 การประเมินหลักสูตรประยุกต์ใช้ รูปแบบ
การประเมิน CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam
[6] โดยประเมิ น 4 ด้ า น ดั ง นี้ 1) การประเมิ น บริ บ ท
(Context Evaluation) 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น
(Input
Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation) และ 4) การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)
4.2 ขอบเขตด้ า นประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง/
กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 6 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเป้าหมายศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา
และการดําเนินงานการบริหารหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย
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คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ รอง
ผู้ อํ านวยการฝ่ ายวิ ชาการหั วหน้ างานพั ฒนาหลั กสู ตร
การเรียนการสอน หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานวัดและ
ประเมินผล และครูผู้สอน สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 ประเภท คือ วิทยาลัย
เทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยเลือก
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเป้าหมายการร่างรูปแบบการบริหาร
คุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จากหน่วยงานการศึกษา คณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ทํ า การประเมิ น
รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยใช้วัฏจักร บริหาร
PAOR ที่พัฒนาขึ้น ด้านความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในการนํารูปแบบไปใช้โดยเลือกตามเกณฑ์กําหนด
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร
PAOR กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการบริหารหลักสูตรอาชีวศึกษาและด้าน
การฝึกอบรมโดยการเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อทํา
การประเมิ น หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมรู ป แบบการบริ ห าร
คุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR ที่พัฒนาขึ้น
โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเป้าหมายการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
(Try-out) กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาที่ได้รับ
การแต่งตั้ง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
กลุ่มที่ 5 กลุ่มเป้าหมายการนําหลักสูตรฝึกอบรมไป
ใช้จริง (Implementation) กลุ่มเป้าหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ของสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง จากสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเลือกตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
กลุ่มที่ 6 กลุ่มเป้าหมายการติดตามและประเมินผล
หลังการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายในการติดตามผล ได้แก่
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ผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการฝึกอบรม
และผู้เรียน จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยการเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
4.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 9 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ
จําเป็นในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 3) ร่างรูปแบบการ
บริ หารคุ ณภาพหลั กสู ตรโดยวั ฏจั กรบริ หาร PAOR 4)
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ
การบริหารคุณภาพหลักสูตร 5) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตร 6) ประเมินหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 7) นําหลักสูตรฝึกอบรมไป
ทดลองใช้ (Try-out) 8) นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
(Implementation) และ 9) ติดตามและประเมินผลหลัง
ฝึกอบรม (Evaluation)
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ตนเองและทางไปรษณีย์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder
Richardson แบบสอบถามใช้วิธีของ Cronbach's Alpha
Coefficience (α) ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 ภาคปฏิบัติใช้เกณฑ์ 75 [7]
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของ รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตร
โดยวัฎจักรบริหาร PAOR ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6.1.1 การพัฒนารู ปแบบการบริหารคุณภาพ
หลักสูตรโดยวัฎจักรบริหาร PAOR ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การบริหารหลักสูตร ระยะที่ 2
การนําหลักสูตรไปใช้ ระยะที่ 3 การประเมินผลหลักสูตร

_18(179-188)20.indd 183

183

และภายใต้ 3 ระยะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
การวางแผน(Planning) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้น
สังเกตการณ์ (Observing) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ
การ (Reflection) จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจั ย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาความต้องการที่มี
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากผู้บริหาร ครูผู้สอน
นักเรียน ชุมชนและสถานประกอบการ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า มีความต้องการ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) มีความต้องการให้
มีการพัฒนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยใช้รูปแบบ
การบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR 2)
มีความต้องการฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบการบริหารคุณภาพ
หลักสูตรโดยใช้วัฏจักรบริหาร PAOR 3) มีความต้องการ
การมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรโดยใช้วัฏจักรบริหาร
PAOR จากผลของความต้องการทําให้ ได้สรุปเป็นประเด็น
ย่อยๆ เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างภายใน รูปแบบ
การบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฎจักรบริหาร PAOR ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดัง
รูปที่ 1
6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏ
จั ก รบริ ห ารPAOR ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักร
บริหาร PAOR ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้รับการประเมินด้านความเหมาะสม
และความเป้นไปได้ จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 คนซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 3 คน จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตร จํานวน 3 คน และ
ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านหลั กสู ตรฝึ กอบรม จํ านวน 3 คน ที่ มี
ประสบการณ์ ใ นด้ า นนั้ น ๆ ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี ผลการ
ประเมิน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสม
รายการประเมิน
1. ขั้นการวางแผนหลักสูตร
2. ขั้นปฏิบัติการ
3. ขั้นสังเกตการณ์
4. ขั้นสะท้อนผล
รวมเฉลี่ย



S.D.

4.78
4.81
4.82
4.94
4.86

0.39
0.31
0.34
0.17
0.31

ความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฎจักร
บริ หาร PAOR ในสถานศึ กษาสั งกั ดสํ านั กงาน

คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จากการสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเป็นไปได้
รายการประเมิน

X

S.D.

1. ขั้นการวางแผนหลักสูตร
2. ขั้นปฏิบัติการ
3. ขั้นสังเกตการณ์
4. ขั้นสะท้อนผล
รวมเฉลี่ย

4.90
4.96
5.00
4.89
4.89

0.25
0.11
0.00
0.22
0.26

ความ
เป็นไปได้
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการการบริหารคุณภาพหลักสูตร
โดยวัฎจักรบริหาร PAOR ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จากการสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
6.2
ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตร
โดยวัฏจักรบริหาร PAOR สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6.2.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบ
การบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกอบด้วยหัวข้อการฝึกอบรม 12 หัวข้อเรื่อง ผู้วิจัยได้
ทําการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง (Topic Analysis) ทั้ง 12
หัวข้อ เพื่อนําไปกําหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยแต่ ละวั ต ถุ ประสงค์ จ ะนํ า มาพั ฒ นาเป็ น หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรม ซึ่งมีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 1) เนื้อหา
(Content) 2) สื่อ (Media) 3) กิจกรรม (Activity) และ
4) การประเมินผล (Evaluation) โดยใช้เวลาในการ
ฝึกอบรม 4 วัน
6.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักร
บริหาร PAOR สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน
CIPP Model เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
ที่พัฒนาขึ้น สรุปผลดังนี้
1) ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (C)
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด และผลประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างหัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า มีความ
สอดคล้อง
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2) ผลการประเมิ นปั จจั ยเบื้ องต้ น (I)
โดยผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้
2.1) ผลการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม พบว่า มีความสอดคล้องทุกรายการประเมิน
2.2) ผลการประเมินความเหมาะสม
ของแบบประเมิ นที่ ใช้ ในการฝึ กอบรม พบว่ า มี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน
2.3) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปทดลองใช้ (Try-out) โดยคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ําเย็น
และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จํานวน 20 คน ผลปรากฏว่า
ค่าความเชื่ อมั่ นของแบบทดสอบทุกหน่ วย มี ค่าระหว่ าง
0.80-0.84 (ระดับความเชื่อมั่นสูงมาก) และประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรม แสดงผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติงาน

เต็ม
106
142
138

เฉลี่ย
ร้อยละ
89.15 E1 = 83.16
115.30 E 2 = 81.20
110.70 80.22

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรม
มี ค่ าคะแนนผลสั มฤทธิ์ จ ากการทํ า แบบฝึ ก หั ด ร้ อ ยละ
83.16 คะแนนจากการทําแบบทดสอบร้อยละ 81.20
คะแนนจากการปฏิบัติงานร้อยละ 80.22 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ และนอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด
3) ผลการประเมินกระบวนการ (P) เป็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 15 คน ได้ ผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติงาน

เต็ม
106
142
165

เฉลี่ย
ร้อยละ
89.60 E1 = 84.53
118.93 E 2 = 83.76
114.40 82.90

จากตารางที่ 4 พบว่ า ผู้ เข้ าฝึ กอบรม
มี ค่ าคะแนนผลสั มฤทธิ์ จากการทํ าแบบฝึ กหั ดร้ อยละ
84.53 คะแนนจากการทํ าแบบทดสอบร้ อยละ 83.76
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คะแนนจากการปฏิบัติงานร้อยละ 82.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ และนอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด
4) ผลการประเมินผลผลิต (P) เป็นการ
ประเมินความเหมาะสมเพื่อติดตามการนํารูปแบบการ
บริ ห ารคุ ณ ภาพหลั ก สู ต รโดยวั ฏ จั ก รบริ ห าร PAOR
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ผ่านการฝึกอบรม พบว่า 1) ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการนํารูปแบบไปใช้ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผู้บริหารมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในการนํารูปแบบ
ไปใช้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลของผู้ เ รี ย นต่ อ ครู ผู้ ส อนที่ นํ า
รูปแบบไปใช้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
7. อภิปรายผลการวิจัย
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมรู ป แบบการบริ ห าร
คุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR พบประเด็น
ที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี้
7.1 การพัฒนาและประเมินความเหมาะสม ผลการ
พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักร
บริหาร PAOR ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การวางแผนหลักสูตร ระยะที่ 2 การนําหลักสูตร
ไปใช้ ระยะที่ 3 การประเมินผลหลักสูตร และภายใต้ 3
ระยะประกอบด้ ว ย4 ขั้ น ตอนย่ อ ยได้ แ ก่ ขั้ น วางแผน
(Planning) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตการณ์
(Observing)
และขั้ นสะท้ อนผลการปฏิ บั ติ การ
(Reflection) เนื่องจากก่อนการร่างรูปแบบการบริหาร
คุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR ได้มีการศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา และได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์
ในการจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หา
ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพ
หลั ก สู ตรโดยวั ฏจั กรบริ หาร PAOR สั ง กั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เหมาะสมหรือสอดคล้อง
กับบริบทของการศึกษาในประเทศ และสอดคล้องกับ
บริบทของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล้ว
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จึ ง นํ า ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดมาประมวลและสั ง เคราะห์ เ ป็ น
รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร
PAOR โดยมีการประเมินเบื้องต้น แล้วนําข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินนั้นมาพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปทุมพร [8] ที่
กล่าวไว้ว่ากระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีกรอบและทิศทาง
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือ
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์หาสภาพปัญหา
และความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม สอดคล้องกับ
ทัศนีย์ [9] ที่ว่าการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรจะทําให้ทราบสภาพปัญหา
และความต้องการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมอย่ า งแท้ จริ ง และ
สอดคล้ องกั บอโนมา [10] ที่ พบว่ า การพั ฒนาหลั กสู ตร
จะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นอันดับแรก
เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
หลักสูตรมากที่สุด
7.2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักร
บริ ห าร PAOR หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น มี
องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1) เนื้อหา (Content) 2) สื่อ
(Media) 3) กิจกรรม (Activity) และ 4) การประเมินผล
(Evaluation) ซึ่งสอดคล้องกับพิสิฐ [11] ซึ่งเริ่มจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อกําหนดเป็นร่างหลักสูตรโดย
การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้หัวข้อหลักและหัวข้อ
ย่อยแล้วนํามากําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และ
นํ ามาสร้ างชุ ดฝึ กอบรม ซึ่ งประกอบด้ วย เนื้ อหา สื่ อ
ประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบ
ประเมิ น และการกํ า หนดวิ ธี ก ารสอน ซึ่ ง เป็ นไปตาม
องค์ประกอบหลักของหลักสูตรซึ่งสงัด [12] และTaba
[13] ได้ให้แนวคิดสอดคล้องกันไว้ว่าทุกหลักสูตรไม่ว่าจะ
เป็นการออกแบบในลักษณะใดๆ ก็ตามจะต้องประกอบ
ไปด้ วยองค์ ประกอบของหลั กของหลั กสู ตรซึ่ งมี ความ
ต่อเนื่องสอดคล้องกัน ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายทั่วไปและ
จุดมุ่งหมายเฉพาะ 2) เนื้อหาสาระ และ 3) ประสบการณ์
การเรี ยนรู้ และการประเมิ นผล ซึ่ งสอดคล้ องกั บกฤช
[14] ซึ่งกล่าวไว้ว่าขั้นตอนการเรียนการสอนเป็นขั้นตอน
ที่ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้บุคคลสามารถทํา
อย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยที่บุคคลนั้นไม่เคยทํามาก่อน การ
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เรี ย นรู้ จึ ง เป็ น กระบวนการที่ มี ขั้ น ตอนโดยยึ ด หลั ก
ประสบการณ์ของการเรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนการเรียนการ
สอนสามารถจํ าแนกเป็ น 4 ขั้ นตอน คื อ 1) ขั้ นสนใจ
ปัญหา (Motivation) 2) ขั้นศึกษาข้อมูล (Information)
3) ขั้นนําข้อมูลไปใช้ (Application) และ 4) ขั้นประเมิน
ผลสําเร็จ (Progress)
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้
8.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1) ควรกําหนดนโยบายให้สถานศึกษาได้
นําหลักสูตรบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร
PAOR ไปใช้ในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน
2) จัดสรรทรัพยากรให้แก่สถานศึกษา
เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ฝึ ก อบรมวิ ท ยากรต้ น แบบ เกี่ ย วกั บ
รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฎจักรบริหาร
PAOR
3) ควรอบรมให้ความรู้เรื่องรูปแบบการ
บริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฎจักรบริหาร PAOR แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บิริหารเป็นบุคคลสําคัญใน
การขับเคลื่อนในการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนากระบวน
การเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
8.1.2 สถานศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรตั้งคณะกรรมการเพื่อ
จั ดทํ าตั วชี้ วั ด มาพั ฒนาคุ ณภาพหลั กสู ตรโดยวั ฏจั กร
บริหาร PAOR เพื่อใช้เป็นแนวทางและการกํากับติดตาม
ในการบริหารหลักสูตรตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
8.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจั ยให้ครบกระบวนการของการบริ หาร
หลักสูตรตามจํานวนปีการศึกษาของแต่ละระดับชั้น
9. กิตติกรรมประกาศ
ทุนวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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