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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะ
ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ
ชาติชาย ตลุนจันทร1* พิสิฐ เมธาภัทร2 และ ไพโรจน สถิรยากร2
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุด
ฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการกลุมเปาหมายที่ใชใน
การวิจัยคือหัวหนางานซอมบํารุงรักษาดานเครื่องจักรกล ดานไฟฟากําลังและดานเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมซึ่ง
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอม
บํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการพบวาเนื้อหาของหลักสูตร ฝกอบรมมีจํานวนทั้งสิ้น.10.
หัวขอเรื่อง.ไดแก.1).การวิเคราะหงานและรายการความสามารถ.2).การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม.3).การสรางใบ
เนื้อหา. 4).การสรางใบแบบฝกหัดและแบบทดสอบ.5).การสรางใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน.6).การสรางใบสั่งงาน.7).การ
สรางใบประเมินผลการปฏิบัติงาน.8).การออกแบบและสรางสื่อการสอน.9).ทฤษฏีการเรียนรูและวิธีการสอน และ. 10).
การวางแผนการสอนซึ่งชุดฝกอบรมในแตละหัวขอเรื่องประกอบดวยวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ใบเนื้อหาแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ สื่อ วิธีการฝกอบรม และแผนการฝกอบรม ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานใน
การพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการโดยการ
ประยุกตใชรูปแบบซิป (CIPPใ-.Model) ของ Daniel L Stufflebeam พบวาการประเมินสภาวะแวดลอมเกี่ยวกับความ
สอดคลองระหวางหัวขอเรื่องกับหลักสูตรฝกอบรมมีคาความสอดคลองสูงและความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมมีคา
อยูในระดับมากที่สุดการประเมินปจจัยเบื้องตนพบวาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับองคประกอบ
ตาง ๆ ของหลักสูตรฝกอบรมมีคาความสอดคลองสูงและความเหมาะสมของแบบประเมินผลการฝกอบรมมีคาความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุดการประเมินกระบวนการพบวา มีคาผลสัมฤทธิ์คะแนนดานทฤษฏีเทากับ 82.47/82.47 และ
ผลสัมฤทธิ์คะแนนดานปฏิบัติ เทากับรอยละ 83.12 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และการประเมินผลผลิตพบวาคะแนนรวมของ
การพัฒนาชุดฝกอบรมของหัวหนางานคิดเปนรอยละ 89.32 และคะแนนที่ไดจากการประเมินการปฏิบัติการสอนของ
หัวหนางานไดรอยละ 86.19 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทั้ง 2 คา และการประเมินความเหมาะสมในการฝกอบรมตาม
ความคิดเห็นของชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาที่เขารับการฝกอบรมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดทั้งใน
ภาพรวมของดานการจัดการฝกอบรมและดานการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน
คําสําคัญ: หลักสูตรฝกอบรม หัวหนางานซอมบํารุงรักษา ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษา
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Development of Supervisors’ Training Course on Developing Technicians
Competency Training Package for Specific Requirements of Enterprises
Chartchai Taloonchan1* Pisit Methapatara2 and Pairote Stirayakorn2
Abstract
The purposes of this research were to develop and evaluate the efficiency of the supervisors’
training course on developing technicians competency training package for specific requirements of
enterprises. The target group in this study included supervisors in the field of machine repairing and
maintenance of mechanical and electric power group. The results can be concluded as follows: The
results of the study on the development of supervisors’ training course on developing technicians
competency training package for specific requirements of enterprises can be presented in 10 topics, i.e.
1) job analysis and competency items, 2) behavioral objective writing, 3) content sheet construction, 4)
exercise and test construction, 5) workflow diagram construction, 6) job order form construction, 7) task
evaluation form, 8) teaching media design and construction, 9) learning theory and teaching method,
and 10) teaching plan. Each topic of the training package consisted of behavioral objective, content,
exercise and test, media, training method, and training plan. The efficiency of the training course
evaluated by CIPP Model of Daniel L. Stufflebeam can be reported as follows: the context evaluation
to investigate the congruence of topics of the training course revealed very high appropriate. The result
of the context evaluation showed that the congruence index between behavioral objectives and the
training course components were high and suitable for the training. The input evaluation showed high
congruence and appropriateness of the evaluation form. The process evaluation also showed that the
achievement score was high at 82.47/82.47 on the theoretical part and the practical part at 83.12 higher
than the criteria. The product evaluation reported that the overall score of the training package was
89.36, higher than the set criteria as well as the result of the supervisors’ teaching at 86.10. Moreover,
the trainees reported high appropriateness on the training and the application of knowledge. It can be
concluded that the supervisors’ training course on developing technicians competency training package
for specific requirements of enterprises can be used to train effectively according to the research
hypothesis.
Keywords: Training course, repairing and maintenance technicians supervisors, maintenance technicians
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1. บทนํา
ชางเทคนิคซ อมบํ ารุ งรักษาเครื่องจักรกลในสถาน
ประกอบการของอุ ต สาหกรรมภาคการผลิ ต นั้ น เป น
บุคลากรที่มี หนาที่ซอมบํารุ งรักษาเครื่ องจั กรกล และ
อุ ป กรณ ต า ง ๆ ในระบบการผลิ ต ที่ ชํ า รุ ด ให ส ามารถ
กลับมาใชไดตามปกติและใหมีสภาพที่พรอมใชงานได
ตลอดเวลาเพื่อทําใหระบบการผลิตสามารถทํางานได
อยางตอเนื่อง นับวาชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาเปนผูมี
สวนสําคัญในการสนับสนุนใหการผลิตบรรลุเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันชางเทคนิคซอมบํารุงรักษา
ที่มีอยู ในองคกรภาคอุตสาหกรรมเปนที่ต องการอยาง
มากและไม จํ า กั ด สาขาวิ ช า แต ใ นขณะเดี ย วกั น ช า ง
เทคนิคซ อมบํารุงรักษาในสถานประกอบการก็ยังคงมี
ประเด็นปญหาคือ
1) ไมมีหลักสูตรเฉพาะสําหรับการฝกอบรมชาง
เทคนิคซอมบํารุงรักษา
2) ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาที่บรรจุใหมไมได
สําเร็จการศึกษาสาขางานซอมบํารุงรักษาโดยตรง
3) ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาขาดสมรรถนะในการ
ซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาที่ ต รงตามเครื่ อ งจั ก รกล/เครื่ อ งมื อ
อุปกรณที่ใชหรือที่มีอยูในสถานประกอบการ
ในการแกปญหากรณีดังกลาวอยางเรงดวนจําเปน
ตองมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนาดานความรู
ทักษะ และเจตคติทีดใี หกับชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาที่
ตองใชในงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันยุทธศาสตรการ
พั ฒ นากํ า ลั ง คน ควรมุ ง เน น พั ฒ นาในเชิ ง คุ ณ ภาพที่
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย
โดยเลือกใชระบบการฝกอบรมเปนยุทธศาสตรหลัก ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานประกอบการ
ที่มีสวนรับผิดชอบคัดเลือกคนเขาทํางานและการพัฒนา
บุคลากรขององคกร โดยไดกลาววา ชางเทคนิคซอมบํารุง
รั กษาที่ อยู ในระบบการผลิ ตและระบบการซ อมบํ ารุ ง
รั ก ษาโดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี นั้ น มาจาก
หลากหลายสาขาอาชีพ เชน ชางไฟฟากําลัง ชางยนต
ชางเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ชางเชื่อมโลหะ ชาง
อิเล็กทรอนิกส ชางกลโรงงาน ชางแมคคาทรอนิกส ซึ่ง
ทํ าหน า ที่ ซ อมบํ ารุ งรั กษาให กระบวนการทํ างานของ
เครื่ อ งจั ก รกล รวมถึ ง การทํ า งานของระบบต า ง ๆ
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ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีขั้นสูงใหทํางานไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ แตพบวามีประเด็นปญหาสําคัญที่
เกิดขึ้นภายในโรงงานหรือสถานประกอบการดังตอไปนี้
1) รับผูที่เปนชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาที่บรรจุใหม
เขามาแลวสถานประกอบการตองทําการฝกอบรมทาง
เทคนิค (Training) ใหสามารถปฏิบัติงานการซอมบํารุง
ใหตรงกับเครื่องจักรที่มีอยูในสถานประกอบการ
2) สถานประกอบการสรางและพัฒนาหลักสู ตรไม
เป น เนื่ อ งจากไม มี ผู เ ชี่ ย วชาญ/ผู รู จ ริ ง ในการพั ฒ นา
หลักสูตรฝกอบรมให ตรงตามมาตรฐานอาชีพของชาง
เทคนิคซอมบํารุงรักษาในสถานประกอบการของตนเอง
3) การฝกอบรมและถายทอดความรู ประสบการณ
เป น ในลั กษณะพี่ ส อนน องหรื อเป น ลู ก มื อโดยทํ า การ
ปฏิบัติควบคูกันไป
4) การฝกอบรมไมมีขั้นตอน/ไมมีประสิทธิภาพ/แตมี
คาใชจายสูง
จากประเด็นปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุดฝก
อบรมสมรรถนะชางเทคนิ คซอมบํารุงรั กษาตามความ
ตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ เพื่อใหหัวหนา
งานซอมบํารุงรักษาของแตละสถานประกอบการนั้นให
เปนนักอบรม สามารถนําความรู ทักษะที่ไดจากการฝก
อบรมไปจั ดทํ าชุดฝ กอบรมตามสมรรถนะช างเทคนิ ค
ซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถาน
ประกอบการเพื่อนําไปพัฒนาชางเทคนิคซอมบํารุงรักษา
ในสถานประกอบการของตนเอง ทํ าใหสมรรถนะการ
ทํางานของชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาในสถานประกอบการ
นั้น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อพั ฒนาและประเมิ นประสิ ทธิ ภาพหลั กสู ตรฝ ก
อบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะ
ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหง
ของสถานประกอบการ
3. สมมติฐานงานวิจัย
หลั กสู ตรฝ ก อบรมหั วหน างานในการพั ฒ นาชุ ด ฝ ก
อบรมสมรรถนะชางเทคนิ คซอมบํารุงรั กษาตามความ
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ตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการที่พัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใชฝกอบรมไดอย างมีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาตามมาตรฐานของอั ง กฤษ
(British Standard) มีคําจํากัดความการบํารุงรักษาหรือ
การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance) คือ งาน
ที่ตองปฏิบัติเพื่อรักษาสภาพหรือยกสภาพของเครื่อง จักร
รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ใหไดมาตรฐานที่กําหนดหรืออีก
นั ยหนึ่ ง นั้ น เป าหมายของการบํ ารุ งรั กษาคื อการดู แ ล
เครื่ องจั กรอุ ปกรณ และโรงงานให มี ประสิทธิ ภาพการ
ทํ างานและสามารถใช งานได ต ามที่ ฝ ายผลิ ตต องการ
ดังตอไปนี้ [1]
4.1 เครื่องจักรตองสามารถใชงานไดเมื่อตองการใช
เครื่องจักรในการผลิต
4.2.เครื่องจักรตองไมชํารุดหรือหยุดชะงักในขณะที่
ทําการผลิตอยู
4.3.เครื่องจักรตองสามารถทําการผลิตไดในระดั บ
การผลิตตามที่กําหนด
4.4.ถาตองหยุดเครื่องจักรในขณะมีการผลิตจะตอง
เสียเวลาใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได
4.5 ตองการใหเครื่องจักรมีอายุการใชงานยาวนาน
ที่สุด
4.6.เครื่ องจั กรตลอดอายุ การใช งานต องทํ างานได
อยางเต็มสมรรถนะ
4.7.เครื่องจักรตองมีความปลอดภัยในการทํางานสูง
4.8.คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาต่ํา
สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใช
ความรู ความเขาใจ ทักษะปฏิบัติ และทักษะดานความ
คิดในการปฏิ บัติ งานใหมี ประสิ ทธิผลตามมาตรฐานที่
ตองการของอาชีพ [2]
ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ู ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร คื อ การ
กําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาจุดมุงหมายเหลานี้ควร
ระบุทั้งพฤติกรรมของผูเรียนและเนื้อหาจุดมุงหมายที่
กํ า หนดไว นั้ น จะเป น เกณฑ ใ นการเลื อ กเนื้ อ หาวิ ช า
กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล [3]
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร หรือสรางหลักสูตรที่ใชสําหรับฝกอบรม
ตาง ๆ ในเรื่องตาง ๆ ฝกอบรมบุคคลตาง ๆ ไดแก การ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมความรูที่ เกี่ ยวกั บการป องกั น
และควบคุ ม โรคเอดส การพั ฒ นาหลั กสู ต รฝ กอบรม
ความรูเกี่ ยวกับการใช ยาผิ ดและยาเสพติ ด การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ กอบรมเสริ ม สร า งสมรรถภาพการ
ทํ างานเป นกลุ ม การพั ฒนาหลั กสู ตรฝ กอบรมครู สอน
ปริยัติธรรม การสรางหลักสูตรอบรมเยาวชน เปนตน [4]
การประเมินของแดเนียลแอลสตัฟเฟลบีม และคณะ
เกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน เรียกวา ซิปโมเดล (CIPP
Model) คําวา CIPP เปนคํายอมาจากคําวา Context,
Input, Process และ Product ซึ่งเนนวา การประเมิน
เปนขบวนการตอเนื่องในการหาขอมูล และขอเท็จจริง
เกี่ยวกับโครงการเพื่อหาทางเลือกที่เปนประโยชนเพื่อการ
ตัดสินใจของผูบริหาร Stufflebeam ไดใหความหมายวา
การประเมินเปนกระบวนการของการบรรยาย การเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร เพื่อนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่ง
การประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศที่สําคัญ มุงประเมิน 4
ดาน คือการประเมินสภาพแวดลอม การประเมินปจจัย
เบื้องตน การประเมิ นกระบวนการ.และการประเมิ น
ผลผลิต [5]
การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูประจําการชางเทคนิค
อุ ตสาหกรรมเพื่ อเสริ มสร างสมรรถภาพในการสอนมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรสําหรับใชฝกอบรมเสริม
ใหครูประจําการชางเทคนิคอุตสาหกรรมมีสมรรถภาพใน
การสอนสู งขึ้ นสามารถนํ า ไปใช ในการสอนได อย างมี
ประสิทธิภาพวิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 สวนคือ
การพัฒนาหลักสูตรและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั กสู ต รเริ่ มจากการศึ กษาและวิ เคราะห
ขอมู ลพื้ นฐานการพั ฒนาหลั กสู ตรเพื่ อที่ จะนํ าข อมู ลที่
เกี่ยวของกับครูประจําการที่มีปญหาในสมรรถภาพดาน
การจัดการเรียนการสอนแลวนําขอมูลเหลานี้มาสรางเปน
หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น ซึ่งมีเนื้อหาคือ กระบวนการ
เรียนการสอน การศึกษาหลักสูตร การวิเคราะหงาน การ
กําหนดวัตถุประสงคของการสอน วิธีการสอนสําหรับชาง
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อุตสาหกรรม สื่ อการสอน การวั ดและประเมิ นผลการ
เรียนภาคปฏิบัติ การวางแผนการสอนและเตรียมการสอน
ปฏิ บั ติ การสอนแบบจุ ล ภาค และเอกสารประกอบ
หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยนําไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนครูประจําการชางเทคนิค
อุตสาหกรรม 20 คน ใชเวลาอบรม 5 วัน ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรพบวา หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ
ที่กําหนดไวทุกประการคือ หลังการฝกอบรม ผูที่เขารับ
การฝกอบรมมีสมรรถภาพในการสอนทุกดานสูงกวากอน
การฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และไดคะแนน
สมรรถภาพเฉลี่ยทุกดานหลังการฝกอบรมสูงกวารอยละ
60 กับผลการใชหลักสูตรทั้งวิทยากรและผูรับการฝก
อบรมมีความเห็นวา หลักสูตรมีคุณภาพหรือเหมาะสมอยู
ในระดับมาก [6]
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการสอนงานปฏิบัติในสถานประกอบการ กลุม
ตัวอยางในการวิจัยคือ หัวหนางานในหนวยงานที่มีสาย
การบังคับบัญชาในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม
16 คน โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) ผลการวิ จั ยพบวา จากการนํ า
หลั ก สู ต รฝ ก อบรมไปใช จ ริ ง กั บ กลุ ม ตั ว อย า ง พบว า
ประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รฝ ก อบรมในภาคทฤษฎี มี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย รอยละ.75.22/75.62 ซึ่งต่ํากวาเกณฑ
ของสมมุติฐานที่ตั้งไวรอยละ.80/80.และในภาคปฏิบัติมี
ผลสั ม ฤทธิ์ เ ฉลี่ ย ร อยละ.78.55 ซึ่ ง สู ง กว า เกณฑ ข อง
สมมุติฐานที่ตั้งไว รอยละ.75 และในขั้นตอนการพัฒนา
พบวาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมในภาคทฤษฎีมี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย รอยละ 86.85/80.72 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ของสมมุติฐานที่ตั้งไวรอยละ 80/80 และในภาคปฏิบัติมี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรอยละ 80 ซึ่งสูงกวาเกณฑของสมมุติฐาน
ที่ตั้งไวรอยละ 75 [7]
การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเทคนิคการสอนงาน
ปฏิบัติในหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล
รู ป แบบการฝ ก อบรมเทคนิ ค การสอนงานปฏิ บั ติ ใ น
หน วยงาน กลุ มตั วอย างในการวิ จั ยคื อ ผู บั งคั บบั ญชา
วิศวกร และหัวหนางานที่มีสายงานบังคับบัญชาของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เหมืองแมเมาะ จังหวัด
ลํ าปาง 10.คน.ใช วิ ธี การวิ จั ยในลั ก ษณะการวิ จั ยและ
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พั ฒ นา (Research.and.Development).ผลการวิ จั ย
พบวา ประสิทธิภาพของรูปแบบฝกอบรมเทคนิคการสอน
งานปฏิ บั ติ ในหน วยงาน ในขั้ นตอนการวิ จั ยที่ ไ ด จาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์การทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบมี
คาเฉลี่ย 90.02/80.64.และขั้นตอนการพัฒนามีคาเฉลี่ย
92.88/80.60 ซึ่งประสิทธิภาพของทั้ง 2 ขั้นตอนสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 [8]
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวาใน
การที่จะทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนั้นจะตองมีการ
หาข อมู ลและวิ เคราะห สภาพป ญหาตลอดจนประเมิ น
ความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายจากนั้นทํ าการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยการกําหนดหัวขอเรื่องตาม
ความตองการซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมี
การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรตองไมต่ํากวาเกณฑ
ที่ตั้งเอาไว
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย สามารถสรุปไดดังนี้
ศึกษาสภาพปญหาและขอมูลความตองการงานซอมบํารุงรักษา
วิเคราะหสภาพปญหาและขอมูลความตองการงานซอมบํารุงรักษา
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานซอมบํารุงรักษา
ประเมินหลักสูตรฝกอบรม
ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม (Try Out)
นําหลักสูตรฝกอบรมไปใชจริง (Implementation)
การติดตามผล (Follow Up)

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
5. 2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางไดกําหนดเปนกลุมเปาหมาย
ตามขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนการศึ กษาสภาพปญ หาและขอมูล หัวหน า
งานซ อมบํ า รุ งรั กษา ได แ ก กลุ มเป า หมายที่ ประเมิ น

8/28/60 BE 10:20 AM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

ความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือระหวางหนาที่กับ
งานย อยในแตละหนาที่ ของงานซอมบํารุ งรักษาไดแก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานและกลุมเปาหมายผูใหขอมูล
โดยการตอบแบบสอบถามจํานวน 75 คนโดยเลือกจาก
หัวหนางานตามเกณฑทกี่ ําหนด
กลุมเปาหมายในการประเมินหลักสูตรฝกอบรม ไดแก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยเลือกตามเกณฑที่กําหนด
โดยการประเมิ นความเหมาะสมและความสอดคล อง
ระหวางองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร
กลุมเปาหมายในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมคือ
หัวหนางานซอมบํารุงรักษาดานเครื่องจักรกล ดานไฟฟา
กําลังและดานเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมโดยเลือก
ตามเกณฑที่กําหนดจากกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
กลุมเปาหมายในการนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชจริง
คือ กลุมหัวหนางานซอมบํารุงรักษาดานเครื่องจักรกล
ดานไฟฟากําลัง และดานเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
โดยเลือกตามเกณฑ
กลุมเปาหมายในการติดตามผลหลักสูตรฝกอบรมคือ
กลุมหัวหนางานซ อมบํ ารุ งรักษาที่ผ านการ ฝกอบรม,
กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนางานซอมบํารุงรักษาที่ผาน
การฝกอบรมและกลุมชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาที่ไดรับ
การฝกอบรมจากหัวหนางานซอมบํารุงรักษา
5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนดังนี้
ขั้นตอนการประเมินหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานใน
การพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุง
รักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สําหรับการประเมินหลักสูตร
ฝกอบรมโดยการประยุกตใชแบบจํ าลองซิป (CIPP Model) มีดังนี้
การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation
: C) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบประเมินผลความ
สอดคลองระหวางหัวขอเรื่องกับหลักสูตรฝกอบรมและ
แบบการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม
การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation : I)
เครื่องมือที่ใชในการประเมินหลักสูตรฝกอบรมโดยแบง
ออกเปน 2 สวนดังตอไปนี้
สวนที่ 1 แบบประเมินความสอดคลององคประกอบ
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ของหลั ก สู ต รฝ ก อบรมระหว า ง 1) วั ต ถุ ป ระสงค เชิ ง
พฤติกรรมกับหัวขอเรื่อง 2) เนื้อหากับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 3) แบบทดสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
4) สื่อการสอนกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 5) วิธีสอน
กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
สวนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของแบบประเมิน
ผลการฝกอบรมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีดังตอไปนี้
1) แบบประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินผลการ
ฝกอบรม 2) ประเมินความเหมาะสมของแบบประเมิ น
การพัฒนาชุดฝกอบรมของหัวหนางาน 3) แบบประเมิน
ความเหมาะสมของแบบประเมินการสั งเกตการณ การ
ปฏิบัติการสอนของหั วหนางาน 4) แบบประเมิ นความ
เหมาะสมของแบบประเมินการฝกอบรมตามความคิดเห็น
ของชางเทคนิ คซอมบํ ารุงรั กษา 5) แบบประเมิ นความ
เหมาะสมของแบบประเมินระดับการนํา ไปใชตามความ
คิดเห็นของผูบังคับบัญชาของหัวหนางานซอมบํารุงรักษา
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
เครื่องมือในการวิจัยคือ 1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ดาน
ทฤษฎี ของผู เข ารั บการอบรม ได แ ก แบบฝ กหั ด และ
แบบทดสอบ 2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ดานปฏิบัติของผู
เข ารับการอบรม 3) แบบประเมิ นความเหมาะสมตาม
ความคิ ดเห็ นของผู เข ารั บการอบรมที่ มี ต อการจั ดการ
ฝกอบรม
การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation : P)
ประกอบไปดวย 1) แบบประเมินการจัดทําชุดฝกอบรม
สมรรถนะ 2) แบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ก ารสอนของ
หั วหน างาน 3) แบบสอบถามความคิ ดเห็ นด านความ
เหมาะสมในการฝกอบรมของชางเทคนิคซอมบํารุงรักษา
4) แบบสอบถามความคิดเห็นด านความเหมาะสมจาก
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของหั ว หน า งาน ของหั ว หน า งานซ อม
บํารุงรักษาที่ไดรับการอบรมตามหลักสูตร
5.4 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย ค าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิ ทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรม และคาดัชนีความสอดคลอง โดยใช
สูตรดังตอไปนี้
5.4.1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [4]
5.4.2 คาดัชนีความสอดคลอง
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IOC =

∑R
N

(1)

เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลอง
∑R
N

หมายถึง คะแนนรวมจากการ

พิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ
5.4.3 ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมตามเกณฑ
ที่ผูวิจัยกําหนดภาคทฤษฎี 80/80 และภาคปฏิบัติรอยละ
75
Σx

× 100 / A
n

Σy
E2 =  × 100 / B
n


E1 = 

(2)
(3)

E1 = ประสิทธิภาพของการบวนการฝกอบรม
คิดจากคะแนนแบบฝกหัด
E2 = ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์การฝกอบรม
คิดจากคะแนนแบบทดสอบหลังการฝกอบรม
A = คะแนนเต็มของแบบฝกหัด
B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบ
∑x = คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัด
∑y = คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลัง
การฝกอบรม
N = จํานวนผูเขาฝกอบรม
6. สรุปผลการวิจัย
6.1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานใน
การพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุง
รักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ
ผลการพัฒนาหลักสูตรไดหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางาน
ในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุง
รักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ
ซึ่งมีวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อใหผูเขาฝก
อบรมสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการฝก อบรม
ไปจัดทํ าหลั กสู ตรและชุ ดฝกอบรมตามสมรรถนะช าง
เทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของ
สถานประกอบการ โดยมีเนื้อหาของหลักสูตร จํานวน
10 หัวขอเรื่อง ไดแก.1).การวิเคราะหงานและรายการ
ความสามารถ.2).การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
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3).การสร างใบเนื้ อหา.4).การสร างใบแบบฝ ก หั ด และ
แบบทดสอบ.5).การสร างใบลํ าดั บ ขั้ น การปฏิ บั ติ ง าน
6).การสร า งใบสั่ ง งาน.7).การสร างใบประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน.8).การออกแบบและสรางสื่อการสอน 9).
ทฤษฏีการเรียนรูและวิธีการสอน.และ.10).การวางแผน
การสอน ซึ่งใชเวลาฝกอบรม 5 วัน โดยกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเขารับการฝกอบรมคือ หัวหนางานซอมบํารุงรักษา
และชุ ด ฝ ก อบรมในแต ล ะเรื่ อ งของ.10.หั ว ข อ เรื่ อ ง
ประกอบด ว ยวั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง พฤติ ก รรมใบเนื้ อ หา
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ สื่อ วิธีการฝกอบรม และ
แผนการฝกอบรม
6.2 ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางาน
ในการพั ฒ นาชุ ด ฝ กอบรมสมรรถนะช า งเทคนิ ค ซ อม
บํ า รุ ง รั กษาตามความต อ งการเฉพาะแห ง ของสถาน
ประกอบการโดยประยุกตใชแบบจําลองซิป มีดังนี้
6.2.1.การประเมินสภาวะแวดลอม (Context
Evaluation : C) เปนการประเมินขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษา
ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางาน
ในการพั ฒ นาชุ ด ฝ กอบรมสมรรถนะช า งเทคนิ ค ซ อม
บํ า รุ ง รั กษาตามความต อ งการเฉพาะแห ง ของสถาน
ประกอบการซึ่งผูเชี่ยวชาญประเมินผลความสอดคลอง
ระหว า งหั ว ข อ เรื่ อ งกั บ หลั ก สู ต รฝ ก อบรมมี ค า ความ
สอดคล องสู งและผลการประเมิ นความเหมาะสมของ
หลั กสู ตรฝ กอบรมมีค าอยู ในระดั บมากที่ สุดซึ่ งเปนไป
ตามเกณฑที่ตั้งไว
6.2.2.การประเมิ น ป จ จั ย เบื้ อ งต น .(Input
Evaluation.:.I).เป น การประเมิ น ในขั้ น ตอนการสร า ง
หลักสูตรฝกอบรมโดยแบงการประเมินเปน 2 สวน คือ
ส ว นที่ .1.ผลการประเมิ น ความสอดคล อ งระหว า ง
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับองคประกอบตาง ๆ ของ
หลักสูตรฝกอบรมซึ่งผูเชี่ยวชาญทําการประเมินไดผลคา
ความสอดคลองสูง และสวนที่ 2 ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมิ น ผลการฝ ก อบรมโดย
ผูเชี่ยวชาญมีคาความเหมาะสมในระดับมากที่สุดซึ่งสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว
6.2.3.การประเมินกระบวนการ (Process
Evaluation : P)
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

ตารางที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตฝกอบรม
หัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมใน
ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใชจริง
รายการ
คะแนนทํา
แบบฝกหัด
คะแนนทํา
แบบทดสอบ
คะแนนปฏิบัติ

จํานวน

คะแนน
รวม

คะแนน
เต็มรวม

รอยละ

13

847

1,027

82.47

13

1,190

1,443

82.47

13

468

389

83.12

จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์คะแนนดานทฤษฏี
ในภาพรวมทั้ง.10 หัวขอเรื่องเทากับ 82.47/82.47 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑที่กําหนด..ที่รอยละ.80/80.และผลสัมฤทธิ์
คะแนนดานปฏิบัติ มีคา รอยละ 83.12 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไวที่รอยละ 75 เชนกัน
6.2.4. การประเมินผลผลิต.(Products
Evaluation : P) เปนขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานใน
การพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุง

รักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ
สรุปผลได ดังนี้
(1).การประเมินการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะ
ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาชุดฝกอบรม
สมรรถนะชางเทคนิ คซอมบํารุ งรักษาตาม
ความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ
ของหัวหนางาน
หัวหนา
งาน
จํานวน
13 คน

รายการประเมินผล
การพัฒนา
ชุดฝกอบรม

คะแนน
รวม

12 หัวขอ

418

คะแนน
รอยละ
เต็มรวม
468

89.32

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินการจัดทําชุดฝก
อบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาในภาพรวม
ของหั ว หน า งานมี ค ะแนนรวมคิ ด เป น ร อ ยละ 89.32
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวที่รอยละ 75
(2) การประเมินจากการปฏิบัตกิ ารสอนของ
หัวหนางานซอมบํารุงรักษา
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินจากการปฏิบัติการสอนของ
หัวหนางานซอมบํารุงรักษา
หัวหนา
งาน
จํานวน
13 คน

รายการประเมินผล
การพัฒนา
ชุดฝกอบรม

คะแนน
รวม

13 หัวขอ

437

คะแนน
รอยละ
เต็มรวม
507

86.19

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินจากการปฏิบัติ
การสอนของหัวหนางานทั้ง 13 คน นั้นมีคะแนนรวม
รอยละ 86.19 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 75
7. การอภิปรายผล
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนา
ชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตาม
ความต องการเฉพาะแห งของสถานประกอบการเป น
หลั กสู ต รที่ ส ถานประกอบการนํ า ไปใช ในการพั ฒ นา
หัวหนางานใหเปนผูที่มีความรูและทักษะดังตอไปนี้คือ
1) ทําหลักสูตรเปนและตรงกับความตองการที่จะอบรม
ผูใชงาน 2) ออกแบบชุดฝกอบรมได 3) เปนวิทยากรใน
การฝกอบรมได และ 4) ประเมินผลการฝกอบรมไดโดย
หลั งจากได ผ านในการอบรมการพัฒนาหลั กสู ตรแล ว
จําเปนตองนําความรูความสามารถและทักษะที่ไดจาก
การอบรมพั ฒนาหลั กสู ตรดั งกลาวไปทําการฝกอบรม
ใหกับชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาในแตละโรงงานหรือ
สถานประกอบการเพื่อใหมีสมรรถนะที่ตองการในการซอม
บํารุงรักษาใหตรงกับเครื่องจักรภายในสถานประกอบการ
ของตนเองนั้นจะตองมีชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิค
ซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถาน
ประกอบการเพราะวาเครื่องจักรของแตละโรงงานหรือ
สถานประกอบการนั้ นมี ความแตกต างกั นในหลาย ๆ
ดานเชน ชนิด ประเภทของเครื่องจักร ขนาดและสวน
ประกอบตลอดจนเทคโนโลยีและระบบควบคุมในการ
ทํางานและจากการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะ
ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหง
ของสถานประกอบการตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ในภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
เนื่องจากสภาพปญหาจริงที่สถานประกอบการประสบ
ปญหาอยูบวกกับขอมูลที่สํารวจแลวจึงนําขอมูลมาทํา
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนา
ชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตาม
ความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการรวมทั้ง
วิ ธี ก ารฝ ก อบรมจึ ง ทํ า ให ส ถานประกอบการมี ค วาม
ตองการและเกิดความพึงพอใจ จึงเปนเหตุผลที่ทํ าให
การประเมิ นความเหมาะสมของหลักสู ตรฝกอบรมใน
ภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
ในขณะเดี ย วกั น การประเมิ น ผลความเหมาะสมตาม
ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม ที่มีตอการจัดการ
ฝกอบรมในภาพรวมหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝกอบรม
ซึ่งผลของการประเมินการจัดการฝกอบรมนั้นมีผลการ
ประเมินในภาพรวมนั้นวามีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากเนื่องจากหลักสู ตรฝ กอบรมดั งกลาวตรงกับความ
ตองการของผู เข าอบรมซึ่งเปนปญหาที่ เขาประสบอยู
และมี ค วามต อ งการในวิ ธี ก ารแก ป ญ หาที่ มี แ ละได
ประสิทธิภาพดีกวาวิธีการเดิมที่ผูเขาอบรมดําเนินการ
และยังสอดคลองกับ ยุทธ ไกยวรรณ [9] การพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ ซึ่ ง ได ศึ ก ษาการพั ฒ นาและหา
ประสิ ทธิ ภาพหลั ก สู ต รฝ ก อบรมการควบคุ ม และการ
ตรวจสอบคุณภาพ การผลิตชิ้นสวนยานยนตบริษัทผู
รับจางผลิต พบวา ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมมี
คาเทากับ 80.29/81.43 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ
80/80
8. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
8.1. สถานประกอบการควรนํ าหลั กสู ตรฝ กอบรม
หัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิค
ซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถาน
ประกอบการ ไปใชฝกอบรมหัวหนางานซอมบํารุงรักษา
ใหตรงกับงานซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะ
8.2. สถานศึกษาควรนําหลักสูตรฝกอบรมนี้ไปอบรม
ครูเพื่อใหครูสามารถไปจัดทําชุดฝ กอบรมงานซอมบํารุ ง
รักษาสําหรับในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา
เพื่อเตรี ยมความพรอมให กับนั กศึกษาก อนเขาทํ างาน
จริงในสถานประกอบการ
8.3. ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนา
งานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอม
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บํ า รุ ง รั กษาตามความต อ งการเฉพาะแห ง ของสถาน
ประกอบการเพื่อใชสําหรับกลุมประชาคมอาเซียน
8.4. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
หั ว หน า งานในการพั ฒ นาชุ ด ฝ กอบรมสมรรถนะช า ง
เทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของ
สถานประกอบการโดยผานระบบสารสนเทศเนื่องจาก
หัวหนางานมีหนาที่รับผิดชอบงานในหนาที่มากทําใหไม
สามารถเขารับการฝกอบรมไดหลายวันอยางตอเนื่อง
9. กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือ
อยางดียิ่งของ รองศาสตราจารย ดร. พิสิฐ เมธาภัทร
และรองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สถิรยากร อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง
ๆ ดวยความเมตตาอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํา
วิ จั ย ตลอดมาผู วิ จั ย มี ค วามรู สึ ก ซาบซึ้ ง จึ ง ขอกราบ
ขอบพระคุณทานทั้งสองเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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