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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง
วิชัย ชื่นชาติ1* ไพโรจน์ สถิรยากร2 และ พิสิฐ เมธาภัทร2
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ
ครูผู้สอนปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ที่มีประสบการณ์การสอน ไม่ต่ํากว่า 1 ปี จํานวน 20 คน โดยผลการวิจัยพบว่า 1)
การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง ที่ประกอบด้วยคู่มือการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ และหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี พบว่า คู่มือการจัดการเรียนการสอนฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของด้านการวางแผนการดําเนินการเรียนการสอนโดยประยุกต์
แบบจําลองซิป ได้ผลดังนี้ 2.1) การประเมินสภาพแวดล้อม พบว่าหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรมมีความสอดคล้องกัน และในภาพรวมหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ความสอดคล้องมีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ และผลการทดลองใช้ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 85.96/84.94 และด้าน
ปฏิบัติ เท่ากับ 81.64 ส่วน 2.3) การประเมินกระบวนการ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎี
เท่ากับ 89.04/85.02 และด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 88.58 และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการเป็นวิทยากรฝึกอบรมและการประเมินคู่มือการ
จัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสามรายการ 2.4) การประเมิ น ผลผลิ ต พบว่ า ใน
ภาพรวมผู้บังคับบัญชาฯ มีความคิดเห็นต่อการนําความรู้และทักษะไปใช้ ของครูแผนกวิชาที่ผ่านการอบรม มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด การเตรียมการสอนมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และนักศึกษาที่ได้รับการสอน
จากครูแผนกวิชา มีผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง, วิทยากร, รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี, สถานศึกษากับสถานประกอบการ
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The Development of Modified Jigsaw Technique Training Course for
Trainers on Teaching Management Model for Bachelor Degree in Technology
under Cooperation between Educational Institutes and Enterprises
wichai chuenchart1* Pairote Stirayakorn2 and Pisit Methapatara2
Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop and assess the appropriateness of training
course for trainers on teaching management model for bachelor degree in technologyฯ and 2) to
develop and assess the efficiency of the training course for trainers on teaching management
model for bachelor degree in technologyฯ. The target group for data collection of this research
included 20 technology teachers with at least 1- year teaching experience or responsible for the
heads of department. The results of this research can be concluded below. 1) The assessment of
the appropriateness of the Modified Jigsaw Technique training course for trainers on teaching
management model for bachelor degree in technology under the cooperation between
educational institutes and enterprises rated by the experts revealed very high level. 2) The training
program on the Modified Jigsaw Technique training course for trainers on teaching management
model consisted of handbook and teaching plan which were validated through CIPP Model with
the results as follows: 2.1) For context evaluation: the experts rated the appropriateness and the
congruence between the training topics and training objectives at high level in overall topics. 2.2)
For input evaluation: it was found that the appropriateness of the training course was very high
level. The topics, contents, test, teaching media, and teaching methods were congruent with the
behavioral objectives in every aspect. Moreover, the results of the trial step revealed the
achievement score on theoretical part at 85.96/84.94 while the score in practical part was
81.64.and 2.3) For process evaluation: it was found that the training program achieved the
theoretical efficiency at 89.04/85.02 and the practical part gained 88.58. Moreover, the trainees
reported their opinions about the appropriateness of the training program on the teaching plan,
training ability, and teaching handbook at high level. 2.4) For product evaluation: it was reported
that the superiors of technical colleges rated the appropriateness of the utilization of knowledge
and skills from the training programme at high level. The students were instructed by the trained
teachers rated the appropriateness of the model at high level as well.
Keywords: Modified Jigsaw Technique, Trainers Teaching Management Model,
Bachelor Degree in Technology Educational, Institutes and Enterprises
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1. บทนํา
การจั ดการอาชี วศึ กษาและฝึ กอบรมวิ ชาชี พ เป็ น
กระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับ
ฝี มื อ ระดั บเทคนิ ค และระดั บเทคโนโลยี ในแต่ ละภาค
เศรษฐกิจ เจตนารมณ์เพื่อให้บุคคลมีความรู้ มีทักษะใน
วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ พร้อมทั้งมีคุณลักษณะ
ที่ พึ งประสงค์ และมี สมรรถนะในการประกอบอาชี พ
สามารถนําทักษะความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพ
สร้างผลผลิตและรายได้ เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคง
และยั่งยืนพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา [1] ซึ่งมีสาระที่
ต้องปฏิรูปการศึกษาของชาติ ทั้งในส่วนที่เป็นความมุ่งหมาย
หลักการของการจัดการศึกษา สิทธิหน้าที่ทางการศึกษา
ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและ
จัดการศึกษา ในส่วนของ [2] การจัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็น หลักสูตรที่เตรียมคนเข้าสู่อาชีพ
โดยมีองค์ประกอบความรู้และทักษะ ด้วยวิชาภาค ทฤษฎี
และปฏิบัติ โดยมีเป้าประสงค์ของความรู้เมื่อจบการศึกษา
โดยมุ้งเน้นทักษะและระดับความ สามารถทางทักษะที่นํา
ไปใช้ในการทํางาน การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรีเป็นปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ คือ
มุ่งเน้นสมรรถนะ การเรียนการสอนด้านทักษะ
การบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพมี ด้ ว ยกั น สาม
ขั้นตอนหลัก ขั้นเตรียมการหลักสูตร ขั้นการนําหลักสูตร
ไปใช้ และขั้นการประเมินผลหลักสูตร การเตรียมความ
พร้อมที่สําคัญคือ การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน ซึ่ง
เป็นบุคคล ที่มีความสําคัญต่อหลักสูตรประสบผลสําเร็จ
โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร การ
จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตร รวมทั้งทักษะในการสอน การ
ประเมินผลการเรียน รวมทั้งการให้ความเข้าใจกับผู้สอน
ให้มีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร [3]
ปั ญ หาที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให้ ก ระบวนการบริ ห ารจั ด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ [4] สถานศึกษาที่จะพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาชีพ
โดยมีหน้าแผนกวิชาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารชั้นต้นที่จะ
พัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิ ทธิภาพ
โดยมีหน้าที่หลักที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ คือการจัดแผนการจัดการเรียนการสอน และติดตาม
และแนะนําเกี่ยวกับ การทําโครงการฝึก โครงการสอน
แผนการเรียนรู้คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน
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ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
[5] การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน
องค์การล้วนแต่ต้องให้การฝึกอบรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้ งสิ้ น ซึ่ งในการจั ดการเรี ยนการสอนปริ ญญาตรี สาย
เทคโนโลยี เป็นการเริ่มเปิดสอนหลักสูตรจึงควรอบรมให้
ความรู้เพื่อให้หัวหน้าแผนกวิชามีความรู้ ทักษะ และเจต
คติ ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี และสามารถทํ า หน้ า ที่ วิ ท ยากร ที่ เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีในวิทยาลัยที่ตนเองสังกัด
การฝึกอบรมด้วยเทคนิคทีม่ ีเหมาะสมกับการฝึกอบรม
หัวหน้าแผนก ให้สามารถเป็นวิทยากรในการให้ความรู้
ครูผู้สอน ซึ่งหัวหน้าแผนก เป็นผู้เชี่ยวชาญทําหน้าที่เป็น
วิทยากร และพี่เลี้ยง อบรมครูผู้สอนซึ่งถือว่าเป็นรุ่นน้อง
นวัตกรรมที่ใช้ที่เหมาะสมนวัตกรรมนั้นคือการเรียนรู้แบบ
จิกซอว์ และจิกซอว์แบบปรับปรุงเป็นวิธีการในการฝึก
อบรม ซึ่งให้หัวหน้าแผนกเข้ารับการอบรมและเป็นวิทยากร
รอบแรกกลับไปทีก่ ลุ่มพื้นฐานถ่ายทอดความรูใ้ ห้กลุ่มของ
ตนเอง และรอบที่สอง สลับกลุ่มถ่ายทอดความรู้ ที่ไม่ใช่
กลุ่มของตนเอง ซึ่งจะเป็นวิธีการที่พัฒนาผู้เรียนในด้าน
วิชาการและทักษะทางสังคมให้สามารถดํารงชีวิตในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ [6] ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจ ที่จะศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ด้วยการฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้
ความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์
แบบปรับปรุง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึ ก อบรมวิ ท ยากรรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยใช้เทคนิค
จิ๊กซอว์แบบปรับปรุง
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3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตามรูปแบบการจัด
การเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการ โดยใช้ เ ทคนิ ค จิ๊ ก ซอว์ แ บบปรั บ ปรุ ง
สามารถนํ าไปใช้ฝึ กอบรมได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
4. ขอบเขตการวิจยั
การศึ กษาค้ นคว้ าในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยมุ่ งศึ กษาความรู้
ทั กษะการปฏิ บั ติ การจั ดการเรี ยนการสอน หลั กสู ตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี โดยกําหนดขอบเขตเอาไว้ 3
ด้าน ดังนี้
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ฯ ในส่ ว นเนื้ อ หาหลั กสู ต ร
ฝึกอบรมประกอบด้วย คู่ มือการจัดการเรี ยนการสอน
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ฯ และหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ
4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและหา
ความต้องการจําเป็นการจัดการเรียนการสอนฯ แบบ
สอบถาม จํานวน 5 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร
ของสถานศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม
4.2.2 ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนฯ ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการสัมภาษณ์ จํานวน 5 คน
ดําเนินการเมื่อปีการศึกษา 2556
4.2.3 ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนฯ การประเมินคุณภาพของคู่มือการ
จัดการเรียนการฯ ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการฝึกอบรม โดยผู้วิจัยกําหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านละ 1 - 2 คน รวม 5 คน ดําเนินการเมื่อภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2556
4.2.4 ขั้ นตอนการนํ าหลั กสู ตรไปทดลองใช้
(Try Out) หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนฯ ประเมินโดยกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ครู
แผนกวิ ชาของสถานศึ กษาประเภทวิ ชาอุ ตสาหกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา โดยการเลื อ กตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนด
จํานวน 6 คน ดําเนินการเมื่อปีการศึกษา 2558
4.2.5 ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
จริง (Implement) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูแผนกวิชา
ของสถานศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสถาบัน
การอาชี วศึ กษาฯ จํ านวน 5 สถานศึ กษา ๆ ละ 4 คน
รวม 20 คนดําเนินการเมื่อปีการศึกษา 2558
4.2.6 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร
ของครูแผนกวิชา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา โดยการ
เลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 6 คน การประเมิน
การเตรียมการสอนโดยนิเทศก่อนสอนของครูที่ผ่านการ
อบรมจํานวน 9 คน และนักศึกษาที่ครูแผนกวิชาที่ผ่าน
การอบรมสอน กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 20 คน ดําเนินการ
ปีการศึกษา 2558
4.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ตั้ งแต่ ปี การศึ กษา
2555-2558
5. วิธีการดําเนินการวิจยั
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและหาความ
ต้องการจําเป็นการจัดการเรียนการสอนฯ กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 5 คน
5.1.2 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัด
การเรี ยนการสอนฯ ประเมิ นโดยกลุ่ มเป้ าหมาย โดย
วิธีการสัมภาษณ์ จํานวน 5 คน
5.1.3 การพัฒนาและประเมินคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนฯ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
5.1.4 การนําหลักสูตรไปทดลองใช้ (Try Out)
ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 6 คน
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5.1.5 การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
(Implement) กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 5 สถานศึกษา ๆ ละ
4 คน รวม 20 คน
5.1.6 การติดตามการใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดย
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 6 คน การประเมินการเตรียมการ
สอนโดยนิเทศก่อนสอนของครูที่ผ่านการอบรมจํานวน
9 คน และนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 20 คน
5.2 วิธีการวิจัย
การวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา มี ขั้ น ตอนใน
ดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)
ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2)
ศึกษาความต้องการ การจัดการเรียนการสอนฯ 3) ร่าง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีฯ 4) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนฯ 5) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฯ
6) เขียนคู่มือการจัดการเรียนการสอนฯ 7) นําหลักสูตร
ไปทดลองใช้ 8) นําหลักสูตรไปใช้จริง และ 9) ติดตาม
และประเมินผลหลังฝึกอบรม
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนการการสอน
คู่มือการจัดการเรียนการสอนฯ และหลักสูตรฝึกอบรม
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1)
เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ความเหมาะสมรู ป แบบฯ 2)
เครื่องมือประเมินความเหมาะสมคู่มือการจัดการเรียน
การสอน และ 3) เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมฯประกอบด้วย ประเมินความสอดคล้อง
ประเมินความเหมาะสมหลักสูตรฝึกอบรมฯ แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ และใบงาน แบบประเมินความพึงพอใจฯ
แบบประเมินคู่มือการฝึกอบรมฯ และประเมินผลผลิต
โดยแบบประเมินการนําความรู้ไปใข้ในการจัดการเรียน
การสอน
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จัยเก็บรวบรวมข้ อมูลด้วยตนเองและไปรษณี ย์
และบั น ทึ ก การสั ม ภาษณ์ เก็ บ ข้ อ มู ล การอบรมจาก
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และใบงาน และแบบสอบถามที่
ใช้ระหว่างฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และ
ติดตามหลังฝึกอบรมด้วยตนเอง
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5.5 วิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis) และการประเมินคุณภาพของ
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมใช้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง ความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้สูตร KR-20 และแบบสอบถาม
ใช้วิธีของ Cronbach's Alpha Coefficience (α)
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์
80/80 และภาคปฏิบัติ เกณฑ์ 75
6. ผลการวิจยั
6.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การจั ด การเรี ย นการสอนปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี
ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการ
ผลการพัฒนารูปแบบ ดังรูปที่ 1 เป็นรูปแบบที่แสดง
ขั้นตอนการบริหารหลักสูตร และผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบฯ
รายการประเมิน
องค์ประกอบหลัก
1. ขั้นวางแผนการใช้
หลักสูตร
2. ขั้นการดําเนินการ
เกี่ยวกับหลักสูตร
3. ขั้นประเมินการเรียนการ
สอนหลักสูตร
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับ
S.D. ความ
X
เหมาะสม
4.80 0.40 มากที่สุด

4.77 0.43 มากที่สุด
4.50 0.52 มากที่สุด
4.75 0.38 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนฯ ในภาพรวมมีความเหมาะสม
มากที่สุด
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สถานประกอบการ

หลักสูตรปริ ญญาตรีสายเทคโนโลยี
1.ขั้นการวางแผนการใช้ หลักสู ตร
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สถานประกอบการ

(input)

1.1 การตรวจสอบหลักสู ตร

-การตรวจสอบหลักสู ตรก่อนนําไปใช้

-การประชาสั มพันธ์ หลักสู ตร

1.2 การเตรียมความพร้ อม
-การเตรียมความพร้ อ มด้ านบุคลากร
-การเตรียมความพร้ อ มด้ านงบประมาณ
-การตรวจสอบความพร้ อมของผู้เรียน
-การจัดทําโครงการสอนและแผนการสอน

-การเตรียมความพร้ อ มของสิ ่งอํานวยความสะดวก
-การจัดแผนการเรียนและแผนการฝึ กอาชี พ
-การตรวจสอบการยอมรับจากสั งคม

1.3 การจัดโครงสร้ าง
-การจัดโครงสร้ างหน่ วยงาน

Feedback

-การกําหนดหน้ าที่และความรับ ผิดชอบ

2.ขั้นการดําเนิ นการเกี่ยวกับหลักสู ตร (Process)
2.1 การนําหลักสู ตรสู่ การเรียนการสอน
-การประชุมครู และบ ุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร
-การจัดทําคู่มือครู
-การจัดครูเข้ าสอน
-การฝึ กอาชีพ
-การนิเทศติดตาม

-การปฐมนิเทศนักศึกษา
-การจัดตารางสอน
-การจัดสิ ่งอํานวยความสะดวก
-การเรียนการสอน

2.2 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
-การวางแผนการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
-การประเมิน ผลการสมรรถนะวิชาชีพ

-การดําเนินการประเมิน สมรรถนะวิช าชีพ

3.ขั้นประเมินผลการเรียนการสอนหลักสู ตร (Output)
-การประเมินผลผลิต
-การประเมินผลลัพธ์
-การรายงานผลการประเมินหลักสู ตร

รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ
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6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
วิทยากรรูปแบบการจัดการเรียนฯ ซึ่งประกอบด้วยคู่มือ
และหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ
6.2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
คู่มือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีฯ จากผู้เชียวชาญ 5 คนมีผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมคู่มือฯ
รายการประเมิน
องค์ประกอบหลัก

X

S.D.

1. คู่มือสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริง
2. คู่มือเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
3. รูปแบบภายในคู่มือมีการจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม
4. หัวข้อเรื่องของคู่มือมีความ
ครบถ้วนและครอบคลุม
5. หัวข้อเรื่องเรียงลําดับได้อย่าง
เหมาะสม
6. เนื้อหาของคู่มือครบถ้วนและ
ครอบคลุม
7. เนื้อหาของคู่มือเหมาะสําหรับ
ผู้ที่นําไปใช้
8. ความถูกต้องของเนื้อหา
9. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
10. ความถูกต้องของภาษา
ค่าเฉลี่ยรวม

4.60
4.80
4.80

.55
.45

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.45
0.45 มากที่สุด

4.80

0.45 มากที่สุด

4.40

0.89 มากที่สุด

4.40

0.89 มากที่สุด

4.40
4.80
4.80
4.66

0.89
0.45
0.45
0.59

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
คู่มือฯ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
6.2.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการฯ
ผลการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการเขี ย น
แผนการจัดการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 12 หัวข้อเรื่อง
ได้แก่ 1) การแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 2) การ
วิเคราะห์งานและรายการความสามารถ 3) การเขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4) การสร้างใบเนื้อหา 5)
การสร้างใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 6) การสร้าง
ใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 7) การสร้างใบสั่งงาน 8)
การสร้างใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 9) การออกแบบ
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และสร้างสื่อการสอน 10) กระบวนการเรียนรู้และ
วิธีสอน 11) การวางแผนการสอน และ 12) เทคนิคการ
เป็นวิทยากรฝึกอบรม
ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการ
เขี ย นการจั ด การเรี ย นรู้ ฯ ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบซิ ป
(CIPP Model) ในการประเมิน สรุปได้ดังนี้
1) การประเมินบริบทโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตร
ฝึก อบรมฯ มี ความเหมาะสมระดับมากที่สุด และผล
ประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
กับหัวข้อเรื่อง พบว่า มีความสอดคล้องทั้ง 12 หัวข้อ
2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
มีดังนี้
2.1) ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร
ฝึกอบรมพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมกับองค์ประกอบต่าง ๆ
ของหลักสูตรมีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกรายการ
2.2) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
(Try-out) กับกลุ่มทดลอง 6 คน พบว่า ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรม จากกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนผล
สัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 85.96/84.94 และ
ภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 81.64 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
3) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมได้ผล จํานวน 20 คนมีผล
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม ในขั้นตอนการนําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริง
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนภาคปฏิบัติ

เต็ม
96
129
96

คะแนนเฉลี่ย
เฉลี่ย
ร้อยละ
83.80 E1 = 89.04
110.70 E 2 =85.02
83.55
88.58

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 89.04/85.02
และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 88.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อการ
ฝึกอบรมในระดับมากที่สุดและมีพึงพอใจต่อวิทยากรฯ
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และผู้ เ ข้ า อบรมประเมิ น ความ
เหมาะสมรคู่มืออยู่ในระดับมากที่สุด
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4) การประเมินผลผลิต เป็นการติดตามผลการหลัง
การฝึกอบรม ซึ่งเป็นครูแผนกวิชาที่สอนปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี จํานวน 3 สถานศึกษา ได้การประเมินผล
ผลิตพบว่า ผู้ผู้บริหาร มีความพึงพอใจต่อการนําความรู้
และทักษะของครูผู้สอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
ฯ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการสอนของครูแผนกวิชา
ในสถานประกอบการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านผลการประเมินคุณภาพการเตรียมการสอนของครู
แผนกวิชามีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูแผนกวิชา
ในการสอนปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี ภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด
7. อภิปรายผลการวิจยั
7.1 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลั กสู ตรปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ จํานวน 5 ท่าน พบว่า มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากก่อนการร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการ ได้มีการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนฯ โดยใช้ วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทการศึกษาของประเทศ แล้วจึงนํ า
ข้อมูลมาประมวลและสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
และก่ อ นนํ า ไปใช้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ มี ก ารส่ ง ให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ก่ อ นแล้ ว นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
ประเมินนั้นนํามาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ [7] ซึ่งใช้เทคนิค
จิกซอว์ในการฝึกอบรม และเหมาะสมกับรู ปแบบการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมสํ า หรั บ ช่ า งอุ ต สาหกรรม
เกี่ยวกับ การหาความต้องการของการฝึกอบรม เป็นการ
สํารวจหาความต้องการหรือสภาพของปัญหาแท้จริงที่
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เกิดขึ้นในโรงงาน หรือสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการทางด้านเกี่ยวกับกระบวนการผลิต งาน
บุคคล หรือด้านการจัดการ และสอดคล้องกับ เป็นต้น
7.2 การพัฒนาและประเมินคู่มือการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยผู้ที่
มีส่วนเกี่ ยวข้องในสถานศึกษา พบว่า ผู้ประเมินได้นํ า
คู่มือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาคู่มือ ได้ยึดหลักการ
วิเคราะห์ภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนแล้วนํามาเขียนเป็น
ขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจน ในแต่ละขั้นตอนจะมีคํา
บรรยายของแต่ ล ะขั้ น ตอนพร้ อ มตั ว อย่ า งประกอบ
นอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องที่จําเป็น
ต้องใช้เพื่อความสะดวกทําให้สามารถใช้งานได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
7.3 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรการ
ฝึกอบรมฯ พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ
E1/E2 มีค่าเท่ากับ 89.04/85.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้คือ 80/80 และมีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติ
เท่ากับ 88.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ75
สําหรับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
การฝึกอบรมก่อนและในการพัฒนาหลักสูตรผู้วิจัยได้ใช้
ทฤษฎีในการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง (Topic Analysis) เพื่อ
นํ าไปใช้ ในการกํ าหนดวั ตถุ ประสงค์ เชิ งพฤติ กรรมให้
ชัดเจน แล้วใช้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วิเคราะห์ไป
สร้างใบเนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยายโดยใบ
เนื้อหาจะใช้รูปภาพประกอบเพื่อให้ศึกษาได้ง่ายขึ้น สร้าง
ใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อวัดและประเมินผู้เข้า
รับการอบรมตามระดับแต่ละวัตถุประสงค์ที่วิเคราะห์ไว้
และเพื่อให้การบรรยายบรรลุวัตถุประสงค์ให้ดีขึ้น ผู้วิจัย
จึ งออกแบบและสร้ างสื่ อประกอบการบรรยายโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Power Point และเพื่อมี
ความน่าสนใจมากขึ้น ผู้วิจัยจึงพยายามออกแบบสื่อให้
เหมาะสมกั บการบรรยายแบบถาม-ตอบเป็ นหลั ก ซึ่ ง
สอดคล้ องกั บนิ รุ ต [9] ได้ ศึ กษารู ปแบบการฝึ กอบรม
บุคลากรสายวิชาการในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีวุฒิด้าน
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วิ ช าการศึ ก ษา โดยใช้ เ ทคนิ ค จิ๊ ก ซอว์ แ บบปรั บ ปรุ ง
ผลการวิ จัยพบว่าประสิทธิ ภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีมีค่าเท่ากับ E1/E2 =82.20/80.07 และภาค
ปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 81.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ผลการประเมินการจัดฝึกอบรมในภาพรวม พบว่าได้รับ
ได้รับความรู้ในระดับมากที่สุด สามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจ
รู ปแบบการฝึ กอบรม ในระดั บมากที่ สุ ด การประเมิ น
ติดตามผลหลังฝึกอบรม โดยประเมินการนําความรู้และ
ทั กษะที่ ได้ รั บไปประยุ กต์ ในการปฏิ บั ติ งานจริ งพบว่ า
บุ ค ลากรสายวิ ช าการในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาฯ หลั ง การ
ฝึกอบรมมีปริมาณพฤติกรรมการสอนสูงขึ้นจากก่อนการ
ฝึกอบรมทุกข้อ การประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
พบว่าผู้มีความคิดเห็นในด้านการฝึกอบรมจากอาจารย์พี่
เลี้ยงนั้นพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อพึงพอใจในด้าน
การสอนนักศึกษาของอาจารย์พี่เลี้ยงในระดับมากที่สุด
ทุกข้อเช่นเดียวกัน [8] กับนิรุต และสมศักดิ์ [9] ในการ
นําวิธีการอบรมแบบจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง ไปใช้ในการ
ฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทําให้
หั ว หน้ า แผนกมี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ จ ะทํ า หน้ า ที่
วิทยากร ในการอบรมได้อย่างมีคุณภาพ
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเพือ่ การนําผลการวิจยั ไปใช้
8.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควรนําคู่มือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญา
ตรี สายเทคโนโลยี ภายใต้ ความร่ วมมื อระหว่ างสถาน
ศึกษากับสถานประกอบการ ไปกําหนดนโยบายในการ
จัดการเรี ยนสอนให้ กั บสถาบั นการอาชี วศึ กษา สั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้
ดําเนินการตามแนวที่ได้ศึกษาและวิจัยนี้
8.1.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึ ก ษากั บ สถานประกอบการ ควรนํ า หลั ก สู ต ร
ฝึ ก อบรมการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ หลั ก สู ต ร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์
แบบปรับปรุง และคู่มือการจัดการเรียนการสอนสอน
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือ
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ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถานประกอบการ สํ า หรั บ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ไปใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักศึกษา
8.1.3 สถานศึกษาควรนําหลักสูตรฝึกอบรมการ
เขียนแผนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ
โดยใช้ เ ทคนิ ค จิ๊ ก ซอว์ แ บบปรั บ ปรุ ง ไปใช้ ฝึ ก อบรม
ครูผู้สอนวิชาชีพ เพื่อให้ครูแผนกวิชามีความรู้และทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอน
8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
8.2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนสอน หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้สู่สังคมที่กว้าง
ขึ้น และบุคคลที่มีความสนใจการเรียนรู้
8.2.2 ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสอน
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ ให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพื่อให้การผลิต
บัณฑิตของอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเข้าอาชีพ
ที่เป็นปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
9. กิตติกรรมประกาศ
ทุนการวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้
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